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Fastighetssverige
i ny skrud
Nu är det bara ett par veckor kvar så stänger de flesta av oss ner
apparaterna – semestern stundar. Och visst är det härligt att kunna
gå upp nio i stället för, i mitt fall, kvart över sex. Och visst är det
underbart att kunna ligga och dra i hängmattan mitt på dagen, med
en deckare som helt perfekt fallit ner och lagt sig över ansiktet som
skugga för den skarpa solen.

i det här numret
har vi fylliga
teman om såväl
konsulter som
fastighetsjuridik.

Men sommarsemestern för också med sig en del mindre trevliga
inslag som jag verkligen inte ser fram emot, till exempel fullvuxna män
som på fullt allvar spökar ut sig i storblommiga shorts och sandaler
med tubsockar i! På
något högst mystiskt
sätt förvandlas stil- och
modemedvetna män
(för det gäller i princip
bara män) till slashasar
så fort de stämplat ut
för sommarens ledighet
– skärpning!

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

11 juli
klövern inleder
Q2-rapportperioden.
BilD: PixPROviDER

23 augusti
materialstopp
för Fastighetssveriges Expo
real-nummer.
25 september
lokalmarknadsdagen
i göteborg.

28 november
sveriges snyggaste kontor
2013 på oscarsteatern i stockholm.

Efter månaders
arbete med magasinets nya utseende
mot en mer stringent
affärsmagasinskänsla
är det nu dags att
möta den viktigaste
bedömaren – läsaren.«

På Fastighetssverige försöker
vi däremot hålla oss
uppdaterade om det
senaste när det gäller magasinsdesign,
vilket du förhoppningsvis märker när du bläddrar i detta nummer.
Vi har nämligen genomfört en rejäl ansiktslyftning och redesign av
Fastighetssverige för att du som läsare ska få ännu större glädje av
magasinet. Så efter månaders arbete mot en mer stringent affärsmagasinskänsla är det nu dags att möta den viktigaste bedömaren – läsaren.
Har du synpunkter, tips eller idéer på Fastighetssveriges nya utseende
är du mer än välkommen att höra av dig. Till dess önskar jag en riktigt
trevlig och vilsam sommar, men vi
ses snart igen; när vårt tunga Expo
Real-nummer som vanligt dimper
ner på ditt skrivbord en bit in i
september.
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg

aNsvarig Utgivare
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se
Utgivare
Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1,
411 08 göteborg. Telefon: 031-13 91 16,
e-post: info@fastighetssverige.se
•
reDaKtiON
Eddie Ekberg,
eddie@fastighetssverige.se
Sofia grymer,
sofia@fastighetssverige.se
Nicklas Tollesson,
nicklas@fastighetssverige.se
LaYOUt OCh PrODUKtiON
lokalförlaget i göteborg AB
Eva Mellergårdh wernersson,
eva@fastighetssverige.se
Joanna Nyholm
joanna@fastighetssverige.se
gÄstsKriBeNter
Andreas Adolphsson, Patrik Ekenhill, Håkan
Frisén, Åsa Henninge, Agneta Jacobsson,
Safa Mahmoudi, Magnus Nilsson, Jenny Nygren, Carl Hugo Parment, Mikael Söderlundh
•
aDMiNistratiON
Claudia Peters, info@fastighetssverige.se
aNNONsBOKNiNg
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se
•
trYCK
Billes Tryckeri AB
DistriBUtiON
Posten och CityMail
•
OMsLagsBiLD
Nicklas Tollesson

På omslaget ⁄⁄ Mikael lundström
läs intervjun på sidan 60.

Trevlig läsning!
Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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Genomförandekraft

®

Catella har under första halvåret 2013 varit
rådgivare vid cirka 30 fastighetstransaktioner.
Bland dessa märks avyttringen av kvarteret
Murmästaren i Stockholm, del av Hansa City
i Kalmar samt HSB:s huvudkontor.

Catella är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastighets transaktioner och fastighetsrelaterade tjänster
inom debt and equity capital markets. vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genomföra komplicerade affärer.
i sverige har vi ett fyrtiotal anställda på våra kontor i stockholm, Göteborg och malmö.

www.catella.se
DA n m A r k

|

Estl AnD

|

Finl AnD

|

Fr AnkrikE

|

lEt tl AnD

|

l i tAu En

|

n o rG E

|

s pA n i En

|

s v Er i G E

|

t ys k l A n D

|

uk

Innehåll // 2 2013
NAi Svefas koncernchef Mikael
lundström har aldrig strävat
efter toppjobben.

52

6

94

60

104

Mat & vin
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Nytt börsbolag

Restaurang Ag är årets bästa
köttkrog – för andra året i rad.

Segwayen har förvandlats till ett
flexibelt arbetsredskap.

Tribona – nu på Stockholmsbörsen
med fokus på tillväxt.
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Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.

~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Håkan Frisén om Sveriges
ekonomiska utveckling.

40 // Fastighetsanalytikern
har ordet
Åsa Henninge: gynnsamt marknadsläge
för samhällsfastigheter.

Stort konsulttema

36 sidor om branschens
smörjmedel
44 // Konsultkrönika

~ 16 ~

Agneta Jacobsson: Mycket har hänt på 30 år.

68 // Arkitektkommentaren
Tengbom: En av Europas grönaste fastigheter.

Fylligt tema om juridik

78 // Juridikkrönika
Carl Hugo Parment: Mezzaninelån
– smörjmedel på trög marknad.

92 // Advokaten har ordet
Safa Mahmoudi: Efterlängtat förslag
om exploateringsavtal

98 // Aktieanalysen
Pangea: läge att hoppa på tåget
med preferensaktier?

Byråerna som
genomför mest
fastighetstransaktioner
~ 70 ~

102 // Revisorn har ordet
grant Thornton: Undvik skatteeffekter
i samband med k3.
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Makroanalysen
Håkan Frisén // SEB

Den globala konjunkturen
Bild: seb

Den globala konjunkturen är på väg att återhämta sig och tillväxten beräknas stiga gradvis
de närmaste åren. SEB:s prognoschef Håkan
Frisén målar en förhållandevis ljus bild av det
ekonomiska läget.
Den globala återhämtningen har de senaste åren haft
en tendens att tappa fart in på vårkanten. Det är faktiskt fjärde
året i rad där en stark inledning följs av lite mojnande vårvindar.
Man ska nog ändå inte dra några långtgående slutsatser om att
något nytt konjunkturmönster har etablerats. Det är tillfälligheter
som gjort att det varje år dykt upp nya kriser som till exempel
Greklandskrisen, japanska naturkatastrofer, politisk oro i större
sydeuropeiska länder som Italien och Spanien samt återkommande
amerikanska budgetbråk. Å andra sidan visar de ständiga besvikelserna att ekonomierna varit i ett ganska bräckligt skick och att nya
centralbanksstimulanser ständigt behövts för att lugna finansiella
marknader och återskapa framtidstro i företagssektorn.
Den underliggande tendensen just nu är ändå att den
globala konjunkturen är på väg att återhämta sig och att tillväxten gradvis stiger de närmaste åren. Klyftan mellan olika delar av
världsekonomin blir dock allt tydligare. I USA verkar husmarknad
och investeringar äntligen lyfta. Hushållens skuldnivåer har de senaste åren pressats ned till nivåer som ligger ganska nära långsiktig
jämvikt. Kombinationen av börsuppgång och stigande huspriser
gör att behovet av ytterligare skuldneddragningar är ganska litet.
Därmed kan hushållens konsumtion också bli en viktig drivkraft
när väl åtstramningseffekterna från finanspolitiken mildras nästa
år. Även tillväxtekonomierna i Asien, Afrika och Sydamerika visar
en ganska god expansion. Man når dock inte till de tillväxttal som
gällde innan finanskrisen slog till, och flera viktiga ekonomier som
Indien och Ryssland brottas med besvärliga strukturproblem.

Efterfrågar ansvarsfördelning. Håkan Frisén är prognoschef på SEB. Han menar att
det är hög tid att regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen klargör ansvarsfördelningen när
det gäller den makroekonomiska tillsynen.
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Japan håller på att bli en joker för världsekonomin. Omvärlden och japanerna själva har gett grönt ljus för premiärminister Shinzo Abes mycket expansiva finans- och penningpolitik.
”Abenomics” innebär onekligen en positiv injektion för världsekonomin via högre tillväxt och press nedåt på globala räntor. För

återhämtar sig
att politiken ska lyckas på längre sikt krävs att yenförsvagningen
fortplantar sig till högre löneökningar och att deflationsspiralen
på det sättet kan brytas. Strukturpolitik som leder till ett ökat
arbetskraftsdeltagande, inte minst för kvinnor, är också en viktig
del av strategin.
I Västeuropa fortsätter eurokrisen att hämma ekonomierna. Framsteg har visserligen gjorts i flera länder när det gäller
att komma tillrätta med svag konkurrenskraft och obalanser i
utrikeshandeln. Samtidigt visar sjunkande långräntor att finansiella
marknader blivit mindre oroliga för betalningsinställelser i krisländerna. Men de negativa krafterna fortsätter att dominera. Många
ekonomier är fortfarande i recession och arbetslösheten fortsätter
att stiga de närmaste åren. Detta för med sig bestående politisk
osäkerhet. Den politiska integrationsprocessen går trögt och i
nuläget finns fortfarande en risk att gemensamma och nationella
institutioner inte förmår fatta nödvändiga beslut för att säkerställa eurons överlevnad. Att tysk ekonomi den senaste tiden visat
tydliga tecken på att smittas av krisen i Sydeuropa påverkar också
Norden. Ekonomierna i Danmark och Finland visar till exempel
stagnation i år.
I ett västeuropeiskt perspektiv står sig den svenska konjunkturen
relativt väl även om exportindustrin har motvind med både svag
efterfrågan och kronförstärkning. Tillväxten för 2013 ser ut att
hamna någon procentenhet högre än eurosnittet. Hushållen kan
dra nytta av att fallande inflation bidrar till reallöneökningar, trots
ganska låga nominella ökningar. Därtill ger regeringens finanspolitik en del extra klirr i plånböckerna.
Att den svenska ekonomin hankar sig framåt utan att riktigt
lyfta skapar en hel del diskussion om den ekonomiska politiken.
Både Riksbankens inflationsmål och regeringens budgetmål har
kommit i skottgluggen. Arbetslösheten är på väg att stiga, och
även om det beror på ökat arbetsutbud och inte minskad sysselsättning, gör det frågan om inte Riksbanken och regeringen borde
sätta in än mer stimulansåtgärder het. Att inflationen nu ligger
klart under tvåprocentsmålet och prognoser om en stigande inflation börjar bli allt mindre trovärdiga gör Riksbankens dilemma
extra besvärligt.
I en värld där de stora centralbankerna tar till alla medel för
att mildra finansiell oro, bromsa fortsatta husprisfall och und-

vika destruktiva deflationsspiraler verkar Riksbanken ha svårt att
orientera sig. Detta beror nog delvis på att Sverige har ett annorlunda makroekonomiskt läge än omvärlden. Av hänsyn till risken
för att bopriser och hushållens skulder åter ska rusa uppåt har
Riksbanken velat vara försiktig med räntesänkningar. Men detta

»Den underliggande tendensen just nu är ändå att den
globala konjunkturen är på
väg att återhämta sig och att
tillväxten gradvis stiger de
närmaste åren.«
har i sin tur bidragit till en apprecierande valuta, svag arbetsmarknad och alltför låg inflation. Problemet är nog också institutionellt;
Riksbanken har helt enkelt lite för många och spretiga mål för
penningpolitiken. En naturlig lösning vore att andra delar av den
ekonomiska politiken kunde avlasta räntepolitiken när det gäller
finansiell stabilitet, tillgångspriser och skuldexpansion. Trevande
försök har gjorts, till exempel när det gäller bolånetak, men någon
grundläggande förändring har inte skett. Det är därför hög tid att
klargöra ansvarsfördelningen mellan regeringen, Riksbanken och
Finansinspektionen när det gäller den så kallade makroekonomiska tillsynen (”Macro prudential”).

spelar
schack
Namn: Håkan
Frisén.

Förmodligen lär det dröja innan något görs eftersom
det handlar om att fördela tunga maktbefogenheter. Det svenska
policydilemmat kommer därför troligen att bli allt tydligare i en
internationell miljö med mycket låga räntor och ökade risker för
deflation. Riksbanken kommer troligen att sänka reporäntan ytterligare i sommar i samband med nedjusterade inflationsprognoser.
Trots att de närmaste åren kommer att präglas av halvdan tillväxt
och ganska hög arbetslöshet är det ändå inga dåliga förutsättningar för fastighetsmarknaden.

2 2013

Ålder: 52 år.
Yrke: Prognoschef.
På SEB sedan:
2001.
Fritid: Sommarställe i Småland,
schack och
pingis.
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NYHETER
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Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan mitten av mars. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästa-listan. Text: Eddie Ekberg

Newsecs Sverigechef
lämnar – Barclay tar över
1

BilDER: NEwSEC

Bert-Ove Johansson
lämnar Newsec i och med
att bolaget byter inriktning och satsar på något
mindre aﬀärer.

BalDEr köpEr i stockHolm
För 815 milJonEr

D i E E k B E Rg
Balder
: ED
lD
Bi
köpte i mitten av
maj tre fastigheter med en
total yta om
19 300 kvadratmeter i Stockholm. Säljare var
Erik Selin.
Fabege och den totala
volymen i affären uppgår till 815 miljoner kronor.
Fastigheterna är Skeppshandeln 1 i
Hammarby Sjöstad, Murmästaren 7 på
kungsholmen och Fiskaren Större 3 på
Södermalm.
– vi välkomnar dessa fina centrala
hus som Fabege har förvaltat väl med
namnkunniga hyresgäster som H&M,
ica och Profil Hotels till Balder, säger vd
Erik Selin.
Catella var Fabeges rådgivare i
affären. 2013–05–17

TRANSAKTIONER

Newsec, säger Newsecs vd Henrik granström.
i samband med det ändrade fokuset avregistrerade sig
Newsec som värdepappersbolag hos Finansinspektionen,
vilket medför kostnadsbesparingar och en högre intern
effektivitet.
– Det senaste året har vi skapat ett unikt nätverk via
egen verksamhet i kombination med nationella varumärkessamarbeten samt som partner till BNP Paribas Real
Estate på den globala arenan. Plattformen är lagd och
med vårt nya fokus är det efter tre år på Newsec dags att
ta nästa steg, säger Bert-Ove Johansson.
Newsec har redan i dag en stark ställning i segmentet
under 500 miljoner kronor där man nu kraftsamlar. Man
har också ett nätverk via egen organisation och samarbeten. Segmentet svarar för närmare hälften av värdet,
och över 90 procent av antalet affärer, på den svenska
transaktionsmarknaden.
– vi är redan starka men ska bli bäst i klassen i det här
segmentet, säger Max Barclay. 2013–04–17

Hon tar över
Kungsleden
2

KARRIÄR Biljana Pehrsson har utsetts till ny vd för kungsleden. Hon har varit
verksam i 20 år på fastighetsmarknaderna i Sverige, Norden och Europa där
hon har arbetat med fastighetsutveckling, investeringar, portföljuppbyggnad
och förvaltning i olika chefspositioner samt på styrelsenivå. Biljana Pehrsson
är för närvarande vice vd och chef för fastighetsverksamheten på East Capital Private Equity AB samt sedan 2011 styrelseledamot i kungsleden.
– Det känns väldigt roligt och spännande att ta över rollen som vd för
kungsleden. Som styrelseledamot i kungsleden känner jag bolaget väl och
ser som ny vd stora möjligheter i att leda och utveckla bolaget utifrån den
plattform som nu är lagd, säger Biljana Pehrsson.
– Det krävs ett gediget fastighets- och investeringskunnande för att implementera den nya strategin som styrelsen beslutat om där fastighetsförvaltning, förädling och långsiktig portföljuppbyggnad utgör viktiga delar. Biljana
har lång erfarenhet som ledare och ett stort fastighetskunnande vilket
borgar för att hon på ett mycket bra sätt kan leda bolaget framåt och skapa
aktieägarvärde, säger kungsledens styrelseordförande göran larsson.
Hon tillträder den 1 september. 2013–05–28

Vill du ansluta till vårt team i Göteborg? Vi har flyttat till nya lokaler på Ullevigatan 19.
Läs mer om lediga tjänster på vår hemsida www.naisvefa.se

BilD: kUNgSlEDEN
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Max Barclay tar över
Newsecs svenska rådgivningsverksamhet. Han har
de senaste åren jobbat
med bolagets expansion i
Norden och Baltikum.

BOLAG i mitten av april stod det klart att Newsecs chef
för den svenska rådgivningsverksamheten Bert-Ove
Johansson lämnar bolaget efter tre år. Han ersattes av
Max Barclay.
Bert-Ove Johansson lämnar Newsec som ett resultat
av att Newsec byter inriktning till att fokusera på något
mindre affärer, från 500 miljoner kronor och neråt.
Max Barclay har de senaste åren jobbat med bolagets
expansion i Norden och Baltikum. Han har det senaste
året även jobbat på den svenska marknaden.
– Jag är stolt över att få driva och vidareutveckla hela
den svenska rådgivningsverksamheten samt att ta en
aktiv roll i arbetet för fortsatt koordinering av vår affär i
hela norra Europa, säger Max Barclay, chef för Newsecs
svenska rådgivningsverksamhet.
– Max Barclay har lång erfarenhet och ett brett nationellt
samt internationellt kontaktnät inom fastighetsbranschen.
Det är viktiga faktorer i vår ambition att kontinuerligt
skapa mervärde åt våra kunder samtidigt som det stärker

Biljana Pehrsson.

Missat något?

Beställ din egna kostnadsfria prenumeration
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

BilDER: SOFiA gRYMER
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struktur i konkurs

Det senaste
FAB
: Hi
lD
året har varit välBi
digt tufft för
Struktur och
under våren begärde styrelsen,
med ordförande
Patrik Rignell i
Kristina Englund.
spetsen, bolaget i
konkurs. Rignell är
också vd för karnell, investmentbolaget
som är storägare i Struktur.
– Det har varit för dålig lönsamhet i
bolaget, säger Patrik Rignell.
För kristina Englund, som tillsattes
som vd för Struktur så sent som för ett
halvår sedan, kom beskedet som en
total överraskning.
– Det känns väldigt tråkigt, vi hade
förväntat oss lite mer tålamod från
ägarna och styrelsen, säger kristina
Englund. 2013–02–28
BOLAG

BilD: viCTORiA´S SECRET

För tionde året arrangerade Fastighetssveriges systermagasin Lokalnytt en branschkryssning i Stockholms skärgård. Och som brukligt
passade solen på att titta fram just som evenemanget startade.

Rekorduppslutning på
Lokalnytts branschkryssning
11

EVENT i slutet av maj arrangerade Fastighetssveriges systermagasin lokalnytt en räkkryssning för fastighetsbranschen i Stockholms
skärgård.
Det var för tionde året som lokalnytt arrangerade mingelkryssningen.
– Det är framgång, rekorduppslutning och
vädret är på topp, alla ingredienser för en perfekt
kväll, säger lokalnytts säljchef Johan Bäckman.
Även Rolf Andersson, lokalnytts och Fastighetssveriges ägare och vd, var mycket nöjd med
kvällen.

– Det har varit kul att träffa folk från hela branschen. i år har vi haft en helt fullsatt båt, alla
har haft väldigt trevligt och nya bekantskaper har skapats. Men framförallt har
vi haft tur med vädret – igen. klockan
fem tittade solen fram genom Stockholmsdimman och det har blivit
riktigt bra, ett superevent. Nu ser vi
fram emot vårt nästa evenemang
– lokalmarknadsdagen i
Rolf Andersson och Johan
göteborg den 25 september,
Bäckman, Lokalnytt.
säger han. 2013–05–23

www.naisvefa.se
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victoria’s sEcrEt
till svErigE

UTHYRNING i början av april öppnade det
världsberömda underklädesföretaget
victoria’s Secret sin första butik i Sverige
– på Stockholm Arlanda Airport.
victoria’s Secret har funnits i 35 år och
har över 1 000 butiker världen över.
– Det känns otroligt kul att vi är först
med victoria’s Secret i Sverige. vi har
under de senaste åren arbetat hårt för
att höja Arlanda som shoppingdestination för att möta det ändrade beteendet
hos våra resenärer. Att ytterligare ett
internationellt premiumvarumärke nu
väljer att etablera sig hos oss visar att
vi är på rätt väg, säger Roel Huinink,
vd på Arlanda Schiphol Development
Company AB. 2013–04–03

NYHETER
>> fortsättning

BOLAG Ett 20-tal mindre fastighetsägare
i Stockholmsregionen bildar den ekonomiska föreningen Fastsam. genom att
samarbeta ska de ta upp kampen med
de stora byggjättarna om bostadsproduktionen.
Föreningen har redan ett antal
lägenheter på gång. Fastsam menar att
de små aktörerna stängs ute från nyproduktionen genom att det bara tas fram
detaljplaner för projekt med flera hundra
lägenheter. 2013–03–26

BilD: wHiTE

minDrE FastigHEtsÄgarE
går samman För att
utmana DE stora Byggarna

19

NCC i jätteuthyrning
i Stockholm
4

BilDER: CATEllA

Anders Nordvall och Thomas Persson byter
plats på Catella.

12

norDvall ocH pErsson
BytEr plats

BOLAG Anders Nordvall övertar rollen
som chef för Catellas fastighetsrådgivning i Stockholm. Thomas Persson,
nuvarande verksamhetsansvarig,
övergår till en senior projektledarroll i
bolaget. Thomas Persson lämnar på
egen begäran över rollen som ansvarig
efter tre år. Anders Nordvall har arbetat
med fastighetstransaktioner på Catella
sedan 1999, senast i positionen som
senior projektledare. Han kommer även
framgent att aktivt delta i transaktionsverksamheten. 2013–05–21

18

klövErn köpEr
storpost i triBona

klövern köpte under senare
delen av mars 5 379 796 aktier, motsvarande 13,8 procent, i Tribona. Bolaget
var då noterat på Oslobörsen men
är sedan den 21 maj noterat på OMx
Stockholms Mid Cap-lista. köpeskillingen för aktierna uppgick till cirka 185
miljoner kronor. 2013–03–19
BOLAG

UTHYRNING Telia Sonera valde i mitten av maj NCC:s
kontorslösning i kristineberg på västra kungsholmen
för sin verksamhet i Stockholmsområdet och tecknade
hyresavtal omfattande cirka 50 000 kvadratmeter.
inflyttning sker i januari 2017.
Fastigheten blir en green Building-fastighet och kom-

mer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet Breeam. Det innebär bland annat stor
hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt
energi- och vattenanvändning. Uppvärmning planeras
ske via förnyelsebar energi med hjälp av geoenergi.
2013–05–13

Telia Sonera tecknade i mitten av maj ett hyresavtal omfattande cirka 50 000 kvadratmeter i Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm.
Inflyttning sker i januari 2017.

Vill du ansluta till vårt team i Göteborg? Vi har flyttat till nya lokaler på Ullevigatan 19.
Läs mer om lediga tjänster på vår hemsida www.naisvefa.se

Trio lämnar Nordier

3

BilD: DiligENTiA

Niklas Blonér, centrumchef på Väla och Jenny Nilsson, projektutvecklare på Diligentia
vid prisceremonin där Väla Centrum utsågs till Nordens bästa köpcentrum.

yttErligarE En
konsult i konkurs

i mars gick Struktur i konkurs.
Bara några veckor senare lämnade
även projektledningsföretaget Perfect group in en konkursansökan.
– Det här är jättetråkigt, bolaget
har ju inte så många år på nacken. Det
startade 2011. Det var tungt i början men jag
hoppade på förra året och det har ändå
känts skapligt, säger Perfect groups vd
karin Ståhl. 2013–04–23
BOLAG

KARRIÄR Charlotta liljefors Rosell, AMF
Fastigheters chef för affärsområdet
kontor, lämnar bolaget nu i juni. Martin
Tufvesson blir tillB ilD: AMF
FAS
Tig
förordnad chef
H
vid sidan om
sin roll som
chef för
transaktioner.
– Mina
år med AMF
Fastigheter
Charlotta Liljefors Rosell.
har varit
både spännande och stimulerande, inte minst i
samarbetet med alla duktiga medarbetare. Nu har vi avslutat en första fas på
en fantastisk resa. När bolaget nu tar
nästa steg är det dags för mig att gå
vidare, säger Charlotta liljefors Rosell.
kontorsverksamheten fortsätter som
tidigare och rekrytering av en ersättare
ska påbörjas. 2013–05–08

ER

Joakim Wallstén, Mattias Bäckman, och James Mehks har lämnat Nordier.
Jimmie Hall (tvåa från höger) lämnade bolaget redan i höstas.

Väla utsett till Nordens bästa köpcentrum

8

lilJEFors rosEll lÄmnar
amF FastigHEtEr

ET

20

BilD: NORDiER

KARRIÄR i och med att Nordier slog
ihop två affärsområden lämnade tre
medarbetare bolaget i slutet av maj.
Det tre är James Mehks, Joakim
wallstén och Mattias Bäckman och
de lämnade Nordiers uthyrningsverksamhet. De kom alla tre från
Jones lang lasalles uthyrningsverksamhet hösten 2009, då
tillsammans med Jimmie Hall som
lämnade Nordier för att starta
det egna bolaget Treal i höstas.
2013–05–17

6

7

EVENT Diligentias väla Centrum utsågs i april
till Bästa nordiska köpcentrum av NCSC,
Nordic council of shopping centers.
Juryns motivering:
”Årets vinnare är ett centrum som förmedlar en mycket positiv känsla. Det inbjuder till
trivsel och utrymme. Centret har en fantastisk
butiksmix få andra förunnat. Miljön känns
modern och lockar till handel, samvaro och
trivsel. Denna känsla bottnar i ett förstklassigt
management, där teambuilding är ledstjärnan.
Den sista renoveringen och utvidgningen
har gett centret en internationell prägel, med
kreativ och vacker design. En stil väl avpassad
ett modecenter. Det finns många lounger och
food-courten är exemplarisk. Ett extra plus
även för den varsamma renoveringen av den
gamla delen, utan att tappa dess specifikt
70-talistiska charm.” 2013–04–17

nyckElmEDarBEtarE
lÄmnar tEnZing

KARRIÄR Erika Olsén beslutade sig i mitten av maj för att lämna
Tenzing.
– Erika har som partner varit med och byggt upp Tenzing
från början och har varit särskilt betydelsefull i att utveckla
Tenzings internationella nätverk och kundkontakter. Dessa relationer är nu väl etablerade bland flera projektledare i Tenzing. vi
önskar Erika all lycka i hennes nya liv, säger Tom lindahl.
innan hon kom till Tenzing jobbade Erika Olsén på Jones
lang lasalle i london och innan dess var hon på Newsec.
2013–05–15

Karin Ståhl.
BilD: PERFECT gROUP

www.naisvefa.se
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granEn i 800milJonErsaFFÄr

TRANSAKTIONER granen köpte 74
handelsfastigheter med Systembolaget
som största hyresgäst i mitten av maj.
Säljare är norska Nordisk Areal och värdet på affären uppgår,
B i lD : P ER M
YR
EH
ED
enligt Fastighetssveriges
uppskattning,
till knappt 800
miljoner kronor.
– Efter
aktuellt förvärv
uppgår granens
fastighetsinnehav
Mounir Tajiou.
till drygt en miljard
kronor, varav den nu köpta portföljen utgör en klar majoritet. Trots det utnyttjar
vi endast en mindre del av vår finansiella
förvärvskapacitet. Affären ska ses som
ett led i en planerad expansion där vår
ambition är att trefaldiga fastighetsinnehavet de kommande åren, säger Mounir
Tajiou, vd för granen.
granens rådgivare har varit Newsec
samt linklaters Advokatbyrå.
2013–05–13

NYHETER
>> fortsättning

BilDER: PEAB

Wallenstam köper nio
fastigheter i Göteborg
16

AM

15

Jan Johansson.

BilD: wAllENSTAM

Göran Grosskopf.

pEaBs vD avgår

Peabs vd Jan Johansson meddelade i slutet av mars att han lämnar
sitt uppdrag.
– i en allt tuffare tid för byggbranschen känner Jan Johansson att han
inte är rätt person att leda verksamheten in i framtiden, säger Peabs styrelseordförande göran grosskopf.
Peabs vice vd Jesper göransson
tillträder med omedelbar verkan som
tillförordnad koncernchef för Peab.
Sökprocessen efter en ny ordinarie vd
inleds nu av styrelsen. 2013–03–25
BOLAG

BilD: NiCklAS TOllESSON

Wallenstam köpte i början av maj nio fastigheter i centrala Göteborg för 386 miljoner kronor.

9
BucHt tar
styrElsEuppDrag

KARRIÄR Marie Bucht på NCC Property
Development, och tidigare Newsec,
har tagit ett styrelseuppdrag i NAi
Svefa. Marie Bucht är idag Head of
Business intelligence på NCC Property
Development och var tidigare chef för
analysverksamheten inom Newsec i
Sverige. 2013–04–09

Victoria Park storköper bostäder

TRANSAKTIONER i slutet av maj köpte victoria
Park två bostadsfastighetsportföljer om totalt
2 178 lägenheter belägna i linköping och
Markaryd. Förvärven skedde i bolagsform och
baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 910 miljoner kronor, motsvarande cirka
5 170 kronor per kvadratmeter. Säljare var den
norska kapitalförvaltaren Acta, via Hyresbostäder i Sverige ii AB och Markarydbostäder
Holding AB.
– Affären är av strategisk betydelse för victo-

www.naisvefa.se

ria Park då vi genom förvärvet tar ett stort steg i
vår ambition att etablera oss som en betydande
aktör på svenska bostadsmarknaden. Med vårt
långsiktiga arbete och vår övertygelse om att
en social dimension är en förutsättning för att
skapa affärsmässighet, trivsel och nöjda kunder
ska vi skapa och förädla värden i vår växande
bostadsfastighetsportfölj. genom att utveckla
trivsamma boendemiljöer bidrar vi till en positiv
utveckling av stadsdelen, säger greg Dingizian,
vd på victoria Park. 2013–05–22

BilD: viCTORiA PARk

Marie Bucht.

13

TRANSAKTIONER wallenstam köpte
i början av maj nio kommersiella
fastigheter i göteborgs innerstad
för 386 miljoner kronor, vilket motsvarar en yieldB i lD :
wA
ll
EN
nivå på strax
ST
under sex
procent.
Säljare var
Christer
Harling
med familj.
Fastigheterna
omfattar en
Thomas Dahl.
total yta om cirka
12 000 kvadratmeter.
Samtliga nio fastigheter ligger
i göteborgs mest centrala delar,
inom vallgraven.
Bland de större hyresgästerna
märks bland andra granit, linderoths mediaproduktion, Resekonsulterna och Stuk.
– Dessa fina fastigheter kompletterar vårt kommersiella bestånd
väldigt väl. Förvärvet ger oss ökade
möjligheter att bidra till den centrala
stadsutvecklingen för att göra göteborgs innerstad än mer attraktiv
och levande, säger Thomas Dahl,
vice vd för wallenstam. 2013–05–02

Greg Dingizian.

En leverantör för din fastighetsadministration
Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen.
Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system
som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad
support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia
Cloud behöver du bara en leverantör!

Lönesystem

Ekonomisystem
Anläggningsredovisning

Personalsystem

Elektronisk
fakturahantering

Beslutsstöd

Bokslut
Kvalitetsanalys

Webbrapporter
Hogia Fastighetssystem Pro

Skatt
Koncernredovisning

Hogia Cloud
www.hogia.se/fastighetssystem

Ladda ner vår app
Beräkna rätt lokalhyra direkt
i telefonen.
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tema:
konsulter
Den svenska rådgivningsbranschen
är känd för att vara professionell
och internationell. Och konsulterna
har det senaste året verkligen fått
visa framfötterna när det gäller att få
affärerna i mål, inte minst när det gäller att få finansieringen till stånd.
På de följande sidorna presenterar
vi en stor guide över många av konsulterna verksamma på den svenska
marknaden och deras tjänsteutbud
samt andra intressanta nyckeltal för
respektive företag. vi listar de största
säljrådgivarna, de största uthyrarna
och de största värderarna. Dessutom
presenterar vi en rad intressanta
artiklar med bäring på konsultbranschen. Häng med på en expedition
bland konsultbolagen.
18 Ranking: De största transaktionsrådgivarna.
20 Catellas toppduo om marknadsläget.
24 Nordier slår sig in på retailmarknaden.
28 Ranking: De största uthyrningskonsulterna.
30 Nya Newoffice om framtidssatsningen.
34 Ranking: De största värderarna.
36 Värdering ur ett internationellt perspektiv.
40 Åsa Henninge om samhällsfastigheter.
44 Agneta Jacobsson om 30 års utveckling.
48 Stor guide över konsulterna på marknaden.

2 2013
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tEma: konsultEr

Här rankar vi de konsulter som genomfört säljuppdrag
till störst underliggande fastighetsvärde under 2012.
Text: Eddie Ekberg

Branschens 13 största
transaktionskonsulter

1
Erik
Eliasson.

lEimDörFEr
Säljuppdrag: 20 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 25.
köpuppdrag: 6 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 3.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 25.

4. nEWsEc
Säljuppdrag: 6,9 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 46.
köpuppdrag: ingen uppgift.
Antal genomförda köpuppdrag: ingen uppgift.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 42.
5. DtZ
Säljuppdrag: 6 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 35.
köpuppdrag: 2 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 3.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 21.
6. norDiEr
Säljuppdrag: 4 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 17.
köpuppdrag: 0,5 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 1.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.
7. cBrE
Säljuppdrag: 2,5 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 15.
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3

2
Anders
Nordvall.

catElla
Säljuppdrag: 17 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 117.
köpuppdrag: 11 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: ”Ett fåtal”.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 41.

köpuppdrag: 1 miljard kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 3
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 13.
8. JonEs lang lasallE
Säljuppdrag: 2,2 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 5.
köpuppdrag: 7,1 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 5
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.
9. cusHman & WakEFiElD
Säljuppdrag: 1,8 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 4.
köpuppdrag: 1,7 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 5.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 6.
10. nai svEFa
Säljuppdrag: 1,75 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 35.
köpuppdrag: ingen uppgift.
Antal genomförda köpuppdrag: ingen uppgift.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.

Bård
Bjölgerud.

pangEa
Säljuppdrag: 15 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 15.
köpuppdrag: 8 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 9.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 19.

11. pWc (rEal EstatE)
Säljuppdrag: 1,7 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 10.
köpuppdrag (inklusive Due Diligence): 15 miljarder
kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 25
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 6.
12. colliErs intErnational
Säljuppdrag: 1,5 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 18.
köpuppdrag: ingen uppgift.
Antal genomförda köpuppdrag: ingen uppgift.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.
13. savills
Säljuppdrag: 1,2 miljarder kronor.
Antal säljuppdrag: 8.
köpuppdrag: 1,8 miljarder kronor.
Antal genomförda köpuppdrag: 4.
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 8.
Rankingen bygger på uppgifter från företagen.
listan gör inte anspråk på att vara komplett.
vissa företag har valt att inte delta i kartläggningen.

storaFFÄr. När DNB sålde Kista Galleria till
Citycon och CPPIB för 4,6 miljarder kronor var
Catella rådgivare till säljaren. Leimdörfer och
Jones Lang Lasalle var köprådgivare.

BilD: NiClAS liEDBERg/PixPROviDER
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tema: konsulter

Fokus flyttas utanför
core-segmentet
Nordvall och Persson om läget på transaktionsmarknaden
Fokus flyttas till fastigheter utanför core-segmentet. Fler aktörer på köpsidan allt eftersom
finansieringsproblematiken lättar. Fortsatt utveckling av alternativa finansieringsformer.
Anders Nordvall och Thomas Persson på Catella berättar här om läget och framtiden
på den svenska transaktionsmarknaden.
Text & bild: Nicklas Tollesson

Efter ett synnerligen aktivt slut på transaktionsåret
2012 har 2013 inletts ganska avvaktande – under årets första kvartal
nådde transaktionsvolymen bara upp till cirka 15 miljarder kronor.
– Vi gjorde affärer för 17 miljarder kronor på sju dagar strax före
årsskiftet, bland annat Hemsö- och Kista Galleria-affärerna. Hade
Hemsöaffären genomförts något senare så hade statistiken sett annorlunda ut, konstaterar Thomas Persson, före detta vd för Catella
Corporate Finance, som de senaste åren har medverkat i affärer för
mer än var fjärde krona på den svenska transaktionsmarknaden.
Tillsammans med sin efterträdare på vd-posten, Anders Nordvall, pekar Thomas Persson ut ett flertal trender på marknaden:
• Lättare finansieringsklimat leder till fler köpare.
- Det finns betydligt fler tänkbara köpare i dag än för åtta
månader sedan, beroende på att fler har möjlighet att få till en
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tillfredställande finansiering. Vår senaste Credi-rapport, där
vi kartlägger hur branschen ser på finansieringsmöjligheterna,
visade för första gången ett positivt sentiment. Det senaste halvåret har signalerna genomgående gått i en positiv utveckling,
och nu tror flertalet av investerarna att det kommer att ljusna
ytterligare.
– Bankerna har blivit mer villiga att låna ut pengar och det
har blivit en viss press på marginalerna. Det finns fler banker på
marknaden, som Aareal, Helaba och PBB, och även andra banker
sonderar terrängen.
– Många tyska banker sitter på gott om lånekapital, och när
marginalerna har tryckts ner på deras hemmamarknad tittar de
utanför, och då har Sverige ett gott förtroendekapital eftersom vårt
banksystem har fungerat genom hela krisen.

SER FLER TÄNKBARA KÖPARE.
Anders Nordvall och Thomas Persson
ser fler tänkbara köpare i dag än för åtta
månader sedan. ”Catellas senaste Credirapport, där vi kartlägger hur branschen
ser på finansieringsmöjligheterna, visade
för första gången ett positivt sentiment”,
säger Thomas Persson.

2 2013
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tEma: konsultEr

BilD: iSTOCkPHOTO

• Litet coreutbud flyttar fokus.
– Förra året sålde några aktörer stort, som Länsförsäkringar,
Kungsleden och DNB Liv. Samtidigt sålde Jernhusen och Fortin
stora fastigheter i centrala Stockholm, Diligentia sålde stort i
Göteborg. Då fanns det ett stort utbud av stora corefastigheter,
något som vi inte ser i år. Men det finns ett stort köptryck, så
fokus har flyttats från stora affärer i innerstaden till mindre affärer
i B-lägen. Det är fortsatt liten aktivitet i C-lägen. Håller denna
utveckling i sig så får vi nog se en påtaglig minskning av den totala
transaktionsvolymen i år.
• Svenska fonder på köpsidan.
– Flera stora svenska value add-fonder som Sveafastigheter,
Niam, Areim, Mengus och Profi, har mycket, nyligen rest, kapital
som ska in på marknaden. De kommer relativt sett att vara de köparna som ökar mest framöver. Det finns också en del tyska fonder
som tittar på Sverige, som Deka, Union och RREEF. De har svårt
att konkurrera i CBD-lägen, utan behöver högre avkastning, och
söker därför gärna moderna objekt lite utanför CBD.
• Liten andel obeståndsaﬀärer.
– Det finns ett fåtal större ”distressed-fastigheter” kvar och en del
danska K/S-sällskap som har problem, men 90 procent av obeståndsfastigheterna har marknaden redan tagit hand om, mycket
tack vare Hemfosas framfart under 2010 och 2011. Det som finns
kvar får ingen större inverkan på transaktionsvolymen eller prissättningen. Vi har kommit mycket längre än på alla andra håll i Europa,
i England har de 60–70 procent kvar, och i Spanien 99 procent …
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• Fortsatt fokus på alternativa finansieringslösningar.
– Vi var nyligen med och arbetade fram den första säkerställda
obligationen för ett enskilt noterat bolag, då Klövern tog in 700
miljoner kronor med säkerhet i ett bestånd i Karlstad. Den här
typen av lösningar kommer vi att få se mer av.
Sedan tidigare har säkerställda obligationer tagits fram av
Paulssonsfären med bolaget Svensk Fastighetsfinansiering som
mellanhand. Säkerställda obligationer tilltalar en något bredare
grupp av institutionella investerare.
– Ju större en institution är, desto starkare ramar för sina investeringar har de. Vi tror också att man framöver kommer att låta
produkterna få en rating för att göra dem ännu mer attraktiva. Vi
såg nyligen att Citycon har fått en BBB-rating, vilket innebär att
de kan få bättre villkor för sina obligationer.
I dag står alternativa finansieringsformer – preferensaktier, icke
säkerställda och säkerställda obligationer – för drygt sex procent av
den totala finansieringen.
– Andelen kommer att öka till mellan 10 och 20 procent på
några års sikt. Vi är fortfarande på en blygsam nivå internationellt sett, i USA finansieras 45 procent utanför det traditionella
banksystemet.
– Vi ser också att stora aktörer som tidigare själva har investerat
i fastigheter nu också väljer att låna ut till fastighetsinvesteringar,
direkt eller via nya debt-fonder, såsom Axa, Allianz, Blackstone,
AEW Europe och Pramerica. Vid rätt förutsättningar kan de
också gå in på den svenska lånemarknaden.

Vi hjälper dig att balansera
finansiella risker och möjligheter
Sedan 1994 har AGL varit rådgivare i strategiska finansiella frågor och löpande samarbetspartner till
mer än 125 fastighetsbolag. Vi genomför finansieringar och derivattransaktioner överstigande 20
miljarder kronor årligen. AGL står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att driva värdepappersrörelse. Vår främsta styrka är att vi med professionalism och personligt engagemang erbjuder
kvalificerad och kundanpassad rådgivning. Några av dem som valt AGL som samarbetspartner är:

Drottninggatan 25, 111 51 Stockholm | +46 8 545 017 00 | www.agl.se

tEma: konsultEr

siktet inställt
på tillväxt
Starkt Nordier satsar på retail
Nordier har etablerat sig som en av landets mest
aktiva säljrådgivare och genomförde förra året 17 säljuppdrag till ett värde av cirka fyra miljarder kronor. Nu
har man inlett en satsning på retail och logistik.
– vi ska bli en av de allra bästa även inom det här
segmentet, säger Nordiers vd Andreas Eneskjöld.
Text & bild: Eddie Ekberg

Nordier har växt kontinuerligt sedan
starten för fem år sedan och förra året omsatte
bolaget 32 miljoner och hade en vinstmarginal
på drygt 30 procent. Man har också vuxit varje år
och är i dag 21 medarbetare varav sju har rekryterats nu under våren.
Av de som rekryterats in nu under våren är
det Magnus Hammar och Mikael Karlsson
från CBRE som blir stommen i det nya bolaget
Nordier Retail & Logistics.
– Eftersom målet är att etablera oss som
en av de allra bästa aktörerna även inom det
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här segmentet gäller det att ha de allra bästa
medarbetarna. Jag blev tipsad, bland annat av
våra kunder, att Magnus och Mikael är bäst i
branschen så valet var enkelt, säger Andreas
Eneskjöld.
Magnus Hammar, som blir vd för det nya
bolaget, och Mikael Karlsson har tillsammans
över 20 års erfarenhet av handels- och logistikuthyrning samt transaktionsrådgivning inom
segmentet.
– Det här är verkligen en superspännande

nysatsning. Nordier, med Andreas Eneskjöld
som vd, har växt från tre medarbetare sedan
starten 2010 till 21 i dag. En av de senaste in är
Magnus Hammar (till vänster) som blir vd för
det nya bolaget Nordier Retail & Logistics.
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tema: konsulter

»Målet är att etablera
oss som en av de allra bästa
aktörerna även inom det
här segmentet.«

och stor möjlighet som jag länge drömt om. Det
här blir ett mindre och mycket mer entreprenöriellt sammanhang än det var på CBRE och
KF Fastigheter där jag jobbade tidigare. Det är
snabbare puckar här och det passar mig perfekt,
säger Magnus Hammar.
Just filosofin att starta nya bolag och ta in
erfarna konsulter kännetecknar Nordiers affärs
filosofi.
– Vi har lyckats mycket väl med vår rådgivning under 2012 där vi haft en avslutsfrekvens på
försäljningsuppdrag om 85 procent samt hyrt ut
55 000 kvadratmeter lokaler. Jag är mycket glad
att vi kan satsa på ytterligare ett bolag med två
seniora partners i vår strävan att bygga upp ett
ännu starkare varumärke inom fastighetsrådgivning, säger Andreas Eneskjöld.
Tanken är att man i det nya bolaget ska bistå kunder i ”hela resan” från att identifiera mark,
förvärv, uthyrning och försäljning.
Satsningen på det här nya affärsområdet markerade man egentligen redan förra året när man
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nya medarbetare
Utöver satsningen på Nordier Retail & Logistics har fyra nya
medarbetare som ska jobba med uthyrning och transaktioner anslutits till Nordier under våren. De är Cecilia Carlstedt,
John Larsson, Stefan Rudloff och Pegah Abedini.
•C
 ecilia Carlstedt har tidigare jobbat på Vasakronan som
uthyrare samt varit försäljningschef på Erik Olsson fastighetsförmedling. På Nordier ska hon jobba som projektledare inom uthyrningsverksamheten.
• John

Larsson arbetar som projektledare inom uthyrning
på Nordiers Malmökontor. Han har tidigare varit säljare på
Datscha samt visningsvärd för JM och har en kandidatexamen från Malmö Högskola.
•S
 tefan Rudloff arbetar som analytiker på Nordiers
Malmökontor. Han har studerat International Management i Augsburg, Tyskland, och i Luleå. Hans fokus ligger
på tyska institutionella och privata investerare, vilka har
intresse av att expandera befintliga eller utveckla nya
portföljer inom Norden.

rekryterade Mattias Ruossakoff som konsult med
inriktning just på retail. Nordier är redan dokumenterat duktiga på rådgivning inom segmentet
i city-lägen, men har saknat spetskompetensen i
externa lägen.
– Vi kommer att samarbeta med Nordiers befintliga kompetenser så man kan säga att det här
nya bolaget kompletterar Nordier, säger Magnus
Hammar.
– Det här är en pusselbit som vi saknat
och tanken är att den nya verksamheten ska
korsbefruktas med den befintliga så att ett plus
ett blir tre, säger Andreas Eneskjöld.
› Är Nordier komplett nu, eller får vi se fler
satsningar framöver?
– Vi är öppna för allt, men vi kommer inte att
bygga upp någon stor analys- och värderingsavdelning och vi siktar inte på att bygga upp någon
stor förvaltningslåda heller. Målet är att agera
som vi gjort hittills och leverera kvalité och skapa
värde åt våra uppdragsgivare, säger Andreas
Eneskjöld.

tEma: konsultEr

Här rankar vi de konsulter som hyrt ut mest (externt, alltså
ej uthyrningar gjorda i förvaltningsportföljen) under 2012.
Text: Eddie Ekberg

Branschens 15 största
uthyrningskonsulter

1
cBrE
Uthyrningsvolym: 111 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 135.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 12.
Mikael
wallgren.

3

2
norDic pm
Uthyrningsvolym: 91 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 68.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 7.
Joakim
Orthén.

Niklas Borg.

nEWoFFicE
(Newoffice och CBD har under våren gått
ihop till ett gemensamt bolag, därför redovisas här de båda bolagens uppgifter.)
Uthyrningsvolym: 80 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 180.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 14.

4. colliErs intErnational
Uthyrningsvolym: 65 500 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 51.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 6.

8. JonEs lang lasallE
Uthyrningsvolym: 36 259 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: ingen uppgift.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 6.

12. savills
Uthyrningsvolym: 15 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 40.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 4.

5. stratEg FastigHEtskonsult
Uthyrningsvolym: 59 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 60.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 7.

9. cusHman & WakEFiElD
Uthyrningsvolym: 25 500 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 23.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 4.

13. BEllman & partnErs
Uthyrningsvolym: 13 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 13.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 1.

6. norDiEr
Uthyrningsvolym: 55 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 20.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 7.

10. optimal progrEss
Uthyrningsvolym: 25 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 50.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 8.

14. nEWsEc
Uthyrningsvolym: 10 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 5.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 14.

7. götEBorgs lokallots
Uthyrningsvolym: 45 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 28.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 3.

11. FEraX
Uthyrningsvolym: 17 500 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 25.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 1.

15. EBaB
Uthyrningsvolym: 7 000 kvadratmeter.
Antal uthyrningar: 9.
Antal medarbetare i uthyrningsteamet: 2

Rankingen bygger på uppgifter från företagen. listan gör inte anspråk på att vara komplett. vissa företag har valt att inte delta i kartläggningen.
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nyproduktion. CBRE hyrde ut flest kvadratmeter
under 2012. En av uthyrningarna var Subarus huvudkontor och nordiska centrallager, som flyttas från
Helsingborg till en 9 500 kvadratmerer stor nybyggd
anläggning i Malmö, Skanska är fastighetsägare.
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När Niklas Borg startade CBD Fastigheter & Lokaler år 2008
såg han Tina Magnuson och Ulrika Rosén på Newoffice som
förebilder.
Nu slås de båda bolagen ihop och blir störst i Sverige inom
extern uthyrning. Text & bild: Nicklas Tollesson

”En perfect match”
Fastighetssverige träffar Tina Magnuson och Niklas
Borg på New Offices kontor på Grev Turegatan i Stockholm. Var
det sammanslagna bolaget, med ett 15-tal uthyrningskonsulter, ska
sitta är ännu inte klart, men det blir någonstans nära Östermalmstorg.
– I sommar ska vi ha klart med gemensamma lokaler, säger
Niklas Borg som blir vd för det sammanslagna bolaget, som får
namnet Newoffice.
– Vi såg Newoffice som ett starkare varumärke, det talar för sig
självt, har funnits länge på marknaden och är ett mer logiskt namn,
säger Niklas Borg.
Newoffice startades av Tina Magnuson och Ulrika Rosén
2005, och de båda har nu arbetat tillsammans i drygt 20 år, först
på Rosengren & Co via bland andra CBRE och Relocate till
Newoffice.
– Vi firade 20 år tillsammans i vintras med att åka på en konferens och där pratade vi igenom idén om att gå samman med CBD
och vi vilade inte på hanen, på måndagen efter konferensen ringde
vi Niklas, berättar Tina Magnuson.
– Det kändes väldigt smickrande när de frågade, jag har sett
Newoffice som en förebild ända sedan jag startade CBD. De har
alltid varit trevliga och bra att ha att göra med, säger Niklas Borg,
› Vad är syftet med sammanslagningen?
– Vi har länge haft ett framgångsrikt samarbete, vi har haft en

30

Fastighetssverige

⁄⁄

2 2013

hyresgäst och Niklas en fastighetsägare eller vice versa. Vi har haft
olika uppdragsgivare och egentligen aldrig konkurrerat. I stället
har vi kompletterat varandra och när vi nu slår samman bolagen
tror vi att vi kommer att skapa ännu fler affärer, säger Tina Magnuson.
Personalmässigt kompletterar de båda bolagen varandra;
Från CBD kommer fem manliga konsulter – från Newoffice sju
kvinnor och två män, vilket innebär att könsfördelningen i det nya
bolaget blir helt jämn.
– En perfect match. Sedan kompletterar vi varandra också i allt
från ålder till kompetenser och nätverk. Vi blir ett heltäckande
bolag, konstaterar Tina Magnuson.
Ett annat syfte är marknadsläget – att stora vakanser kommer
att skapas i centrala Stockholm de närmaste åren.
– Det är stora ytor som kommer att tomställas och med ett stort
bolag kan vi ta oss an riktigt stora uppdrag utan att behöva fundera på om vi har tillräckligt med resurser, säger Tina Magnuson.
Trots de kommande vakanserna tror de inte att hyresnivåerna
kommer att sjunka.
– Vakansgraderna är ju för låga som det är nu, det är svårt att
hitta bra lokaler. När nyproduktioner kommer ut på marknaden
fylls de ganska snabbt, med topphyror som blir högre för varje projekt. En del av kontoren kommer att konverteras till bostäder och
hotell, men mycket kommer också att graderas upp till moderna

NYTT STORT BOLAG. Newoffice har funnits sedan 2005. Nu slås bolaget ihop med CBD Lokaler & Fastigheter. Det nya bolaget kommer att heta Newoffice och ha Niklas
Borg som vd. Tina Magnuson får bland annat ansvar för personalfrågorna medan hennes medgrundare till Newoffice, Ulrika Rosén, tar hand om marknadsfrågorna.
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»När vi nu slår
samman bolagen
tror vi att vi kommer
att skapa ännu
fler affärer.«

kontor. Hyrorna kommer säkert att plana ut, men jag tror inte att
de sjunker, säger Tina Magnuson.
Newoffices största uppdrag är Astra Zenecas jätteanläggning
i Södertälje, som nu ägs av det nybildade bolaget Acturum (Peab
och FAM). 130 000 kvadratmeter, varav 95 000 är vakanta.
– Det är ett intressant uppdrag med tanke på att det är enormt
dyrt att bygga sådana här avancerade forskningsanläggningar. Nu
finns enormt fina lokaler till mycket konkurrenskraftiga hyresnivåer. Det är ett enormt stort uppdrag och man kan tänka sig att
man måste utanför landets gränser för att man ska kunna fylla de
här ytorna.
Bland övriga uppdragsgivare för närvarande finns bland
andra KLP, Sparbössan, Axfast, Fastpartner, Estancia och Balder
och även hyresgäster som vill hyra ut i andra hand, som SVT, ÅF
och Catella.
Niklas Borg och Tina Magnuson menar att trenden går mot att
allt fler fastighetsägare ger uthyrningsuppdrag exklusivt.
– Det går mer och mer åt det hållet och det är bara positivt.
Vi ser på vår statistik att vi sätter över 90 procent av de exklusiva
uppdragen. Man kan tro att man inte når lika brett med exklusiva uppdrag, men i praktiken är det så att vi samarbetar med
andra mäklare, även i exklusiva uppdrag. Men vi blir ännu mer
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fokuserade i de uppdragen. Om man inte har uppdraget exklusivt
är risken att man inte lägger ner lika mycket jobb eftersom det
finns risk att man blir förbisprungen på upploppet, säger Tina
Magnuson.
Nya Newoffice blir personalmässigt störst i Sverige på
extern uthyrning men har också två andra affärsområden: transaktionsrådgivning samt uthyrning av företagsbostäder som drivs i det
nybildade bolaget Newstay.
– Jag har en bakgrund inom transaktioner och CBD har
genomfört några transaktioner per år. Det kommer vi att fortsätta
med, och vi erbjuder också fastighetsägare kontraktshantering,
exempelvis omförhandlingar och uppsägningar, säger Niklas Borg.
– Vi började med uthyrning av företagsbostäder vid årsskiftet.
Med den bostadssituation som vi har i Stockholm i dag är det
svårt, inte minst för nystartade internationella företag, att hitta
lägenheter åt sina anställda. Här erbjuder vi färdiga lösningar, vi
hyr lägenheter av fastighetsägaren och hyr vidare till våra kunder,
berättar Tina Magnuson.
› Kommer Newoﬃce att växa ytterligare de närmaste åren?
– Ja, men kanske inte på uthyrningssidan utan framför allt inom
de andra affärsområdena, säger Niklas Borg.

Vi vill tacka för förtroendet
vi fått under det senaste året!
Urval av transaktioner:
OFFENTLIG SEKTOR

UTVECKLINGSFASTIGHETER

BOSTÄDER

APRIL 2013

DECEMBER 2012

OKTOBER 2012
Stiftelsen Einar Belvén

Försäljning av utvecklingsprojekt inkluderande 12 800 kvm utbildningsytor i
Kalmar.

Försäljningen av tre kvarter byggrätter
med möjligheter att uppföra 500 –
550 lägenheter i centrala Uppsala.

Försäljningsuppdrag för drygt
4 000 kvm seniorboende beläget
i Huddinge kommun upplåtna med
tomträtt.

12 800 KVM

ByGGRÄTTER
500 – 550 bostäder

80 000 000 KR

2012 OCH 2013

F EBRUARI 2012

FEBRUARI 2013

Försäljning av fastigheter i Södertälje
inom segmenten samhällsfastigheter,
bostäder, utveckling, industri m.fl.

Försäljningsuppdrag för fastighet
i Uppsala med en nyligen antagen
detaljplan omfattande 200 bostäder.

Försäljning av tre bostadsfastigheter
i centrala Karlstad med 44 bostäder
på cirka 3 000 kvm.

CIRKA 900 000 000 KR

ByGGRÄTTER 200 BOSTÄDER

3 000 KVM

MAJ 2012

JULI 2012

JANUARI 2012

Diverse köpare

Fastighetsaktiebolaget Hyberlejen

Försäljning av kommunhuset i
Linköping, ca 8 000 kvm.

Försäljning av drygt 12 000 kvm
lager-, kontor- och verkstadsytor.

Försäljning av bostadsfastighet på
7 200 kvm lokaliserad i centrala
Karlstad.

Två privata aktörer
CIRKA 90 000 000 KR

12 000 KVM

NAI Svefa är ett av Sveriges största fastighetskonsultföretag med en rikstäckande organisation fördelat på 17 kontor och 130
anställda. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom Värdering, Analys, Samhällsbyggnad, Fastighetsutveckling, Transaktioner,
Uthyrning och Fastighetsinformation.
Vårt löfte till marknaden ”Kompetens som får värden att växa” baseras på mångsidig spetskompetens med syfte att erbjuda
kvalificerad rådgivning för hela er fastighetsaffär. Med lokal närvaro i hela landet, medlemskap i det internationella nätverket NAI
Global och egenutvecklade, marknadsledande informationssystem är nyckelordet i vårt affärserbjudande värdeskapning – alla
de processer vi är inblandade syftar till att skapa och öka det värde som finns i ett fastighetsinnehav.
NAI Svefa genomför transaktioner inom alla segment men har ett huvudfokus på just samhällsfastigheter, utvecklingsfastigheter
och bostäder.

7 200 KVM

tEma: konsultEr

Här rankar vi de konsulter som värderat fastigheter/portföljer till
störst underliggande värde under 2012.
Text: Eddie Ekberg

Branschens största
värderare

1

nEWsEc
Underliggande värde: 350 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 12.

DtZ
Underliggande värde: 350 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 22.
Agneta
Jacobsson.

Henrik
granström.

4. savills
Underliggande värde: 240 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 11.

5. nai svEFa
Underliggande värde: 175 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 23.

6. cBrE
Underliggande värde: 150 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 16.
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Forum FastigHEtsEkonomi
Underliggande värde: 300 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 30.
Håkan
Söderqvist.

7. cusHman & WakEFiElD
Underliggande värde: 25 miljarder kronor.

8. JonEs lang lasallE
Underliggande värde: 22 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 2.

9. norDiEr
Underliggande värde: 20 miljarder kronor.
Antal auktoriserade värderare: 2.

BilD: iSTOCkPHOTO

Rankingen bygger på uppgifter från företagen.
listan gör inte anspråk på att vara komplett.
vissa företag har valt att inte delta i kartläggningen.
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erfaren. Jan Rosengren är en av Sveriges
mest kända och erfarna
fastighetsvärderare.
Numera är han investeringsrådgivare på
Newsec.

I Tyskland kräver bankerna flera olika slags värderingar. I Danmark
värderar mäklaren.
 Internationaliseringen gör värderingsarbetet mer likartat – men
det är fortfarande ganska stora skillnader mellan olika länder.
Fastighetssverige diskuterar fastighetsvärdering ur ett trend- och
internationellt perspektiv med Ulrika Lindmark och Jan Rosengren
på Newsec. Text: Nicklas Tollesson

Stora skillnader i
värderingsarbetet
Jan Rosengren, numera investeringsrådgivare på
Newsec, är en av Sveriges mest kända och erfarna fastighetsvärderare. Han var med och startade Värderingshuset – nuvarande
DTZ – på 80-talet och var i början av 90-talet med och tog fram
en auktorisation för värderare inom Samfundet för fastighetsekonomi – som blev Aspect, numera Samhällsbyggarna. Han är för
närvarande också ordförande för den svenska värderargruppen i
Rics – en internationell organisation inom fastighetssektorn med
bland annat en internationellt erkänd certifiering av värderare.
Jan Rosengren menar att Sverige på flera sätt ligger i framkant i
värderingsfrågorna.
– Vi tog tidigt, redan på 60- och 70-talen, intryck av USA med
en utveckling mot mer finansiellt tänkande och kassaflödesbaserade värderingsmodeller, säger han.
På vissa marknader i Europa, och även inom en del svenska
banker, baseras värdebedömningarna fortfarande i första hand på
ettårskalkyler.

36

Fastighetssverige

⁄⁄

2 2013

– Tendensen är dock en utveckling mot kassa
flödeskalkyler med längre kalkylperioder, säger
Ulrika Lindmark, sedan 2010 värderingschef på
Newsec.
En annan skillnad ligger i utbildningarna till
värderare. I Sverige kommer de traditionellt från
tekniska högskolor, främst KTH. De svenska
värderarna har utbildning som i en internationell
jämförelse hör till de absolut främsta.
– Den svenska breda utbildningen med teknik,
juridik och ekonomi ger en förståelse både för finansiellt tänk och för förvaltningen av fastigheter,
vilket jag tror är vettigt säger Ulrika Lindmark.
– I USA utbildas värderarna på ”business
schools”, vilket leder till att de ligger i framkant
när det gäller att utveckla de finansiella modellerna, säger Jan Rosengren.

En riktigt
skön sommar
önskar vi er!

bild: newsec

tEma: konsultEr

BilD: NEwSEC

rosEngrEn & linDmark om FastigHEtsvÄrDEring i:
• Tyskland.
”Speciell lagstiftning kräver
redovisning av flera värden och
omfattande beräkningar och
kräver speciella och omfattande
kurser. i övrigt baseras värderingar både på ettårskalkyler och
längre kassaflödeskalkyler.”

• Norge.
”Använder kassaflödesmetoder.
Är oftast mer kortfattade än
svenska värderingar. Förutom
några få större fastighetskonsulter med värderingsavdelning
består branschen av många små
värderingsfirmor .”

• England.
”Använder fortfarande i stor utsträckning metoder grundade på
ettårskalkyler. Omfattande redovisning av marknadsinformation.”

• Danmark.
”Traditionellt har mäklare samtidigt varit värderare.”

• USA.
”Utvecklade tidigt mer finansiellt
tänkande och kassaflödesmodeller.
Få rikstäckande värderingsföretag.”

• Finland.
”värderingsbranschen är rätt lik
den svenska.”

»Tendensen är dock en utveckling mot kassaflödeskalkyler
med längre kalkylperioder.«

vÄrDEringscHEF. Ulrika Lindmark är sedan 2010 chef för Newsecs
värderingsverksamhet.

I Tyskland finns en lagstiftning som medför att värdering för
kreditgivning inte bara skall avse marknadsvärdet. Beräkningar av
ett ”Mortgage Lending Value (MLV)”, en beräkningsmetod för att
bedöma mer långsiktiga risker, krävs därför av tyska banker. För att
beräkna MLV krävs att man genomgår omfattande kurser. I övrigt
har tyska värderare en mycket blandad utbildning, som till exempel
arkitekter, byggnadsingenjörer med mera.
Brittiska banker efterfrågar andra typer av värden, som bedömningar av ”Vacant Possession Value” och ”Forced Sale Value”, det
vill säga värdet om fastigheten är tomställd respektive värdet vid
tvångsförsäljning.
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– Inget av dessa värden är dock numera några vedertagna värdebegrepp enligt Red Book, påpekar Jan Rosengren.
– Istället kan denna typ av värden anges som ett marknadsvärde
under särskilda förutsättningar, till exempel att en fastighet måste
säljas på kort tid utan normal marknadsföring.
Danmark utmärker sig genom att man saknar tradition av värderare som en särskilt profession. Istället har värderingar utförts
av fastighetsmäklare, och man saknar en specialiserad utbildning
för värdering.
› Har svensk värdering tagit intryck från andra länder de senaste
åren?
– Framför allt har internationella kunder ställt ökade krav på
redovisning av marknadsinformation, som i engelska värderingsrapporter traditionellt är mer omfattande än i svenska värderingar,
där vi baserat våra värderingar på bra marknadsinformation, men
inte redovisat den på samma sätt, säger Ulrika Lindmark.
Hon menar att värderingarna överhuvudtaget har blivit mer
informationsrika och detaljerade på senare år.
– När jag började med det här 2007 använde man mer schabloner på kostnadssidan, sedan finanskrisen har man gått mer mot
de faktiska kostnaderna. Det här ger också utslag i värderingarna,
så till vida att det ju blir större skillnad mellan en fastighet som
är billig i drift och en som är dyr. Det är en logisk utveckling
eftersom trenden går mot att man är mer noggrann när det gäller
kontroll över utgifterna.

Ideas – vinnare 2012

Arbetar du i Sveriges
snyggaste kontor?
Tredje året för succétävlingen
www.sverigessnyggastekontor.se
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tEma: konsultEr

Fastighetsanalytikern har ordet
åsa Henninge // NAi Svefa

sveriges största fastighetsägare – rätt eller fel?
Har sommarHus i HalmstaD
Namn: Åsa Henninge.
Ålder: 41 år.
Titel: Analyschef.
På NAI Svefa sedan: 2001.
Fritid: Familjen, det nyinköpta sommarhuset i Halmstad, upptäcktsresor,
fotboll, mat och vin.
nai svEFa
NAi Svefa med systerbolagen NAi
Svefa Transactions och NAi Svefa
Fastighetsutveckling är ett av Sveriges
största och ledande konsultföretag
inom fastighetsekonomisk analys och
rådgivning, fastighetsvärdering och
fastighetsrätt med kontor på 17 orter
från luleå i norr till Malmö i söder. Bolaget har cirka 130 anställda konsulter
i hela landet, ett 30-tal värderare hos
NAi Svefa är auktoriserade värderare.
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Investeringstyngdpunkten på svensk
fastighetsmarknad ligger idag fortsatt på objekt
med relativt låg risk vilket gör bostäder i tillväxtorter och fastigheter med långa kontrakt,
gärna med offentliga hyresgäster till attraktiva
investeringsobjekt. Marknaden för denna typ av
objekt domineras av kapitalstarka aktörer med
institutionellt kapital bakom sig och en uttalad vilja till fortsatta investeringar. Efterfrågan
tillsammans med ett litet utbud driver upp priserna och pressar möjligheterna till avkastning.
Långsiktigt har bostäder och samhällsfastigheter
också visat sig vara en stabil och relativt bra
investering. En jämförelse mellan årlig genomsnittlig avkastning mätt som direktavkastning
och värdeutveckling i olika fastighetssegment
enligt IPD/Svenskt Fastighetsindex och utvecklingen på Stockholmsbörsen mätt som aktieutveckling och utdelning enligt Six Return Index
under den senaste tioårsperioden talar sammantaget ur ett risk- och avkastningsperspektiv för
en investering i bostäder och samhällsfastigheter. Årsgenomsnitten visar att en investering i
bostadshyreshus har gett en avkastning om tio
procent under den senaste tioårsperioden jämfört

med Stockholmsbörsens årsgenomsnitt om 16
procent. Till fastigheters fördel i stort och bostäder i synnerhet talar också att totalavkastningen
i stort sett har varit positiv under hela perioden
och faktiskt ända sedan 1990-talskrisen bortsett
från en mindre nedgång under 2008 vilket kan
jämföras med ett aktieinnehav som uppvisar en
betydligt mer volatil avkastning med svängningar
från +70 till -40 procent.
Vardagen är ny för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen med ny Allbolag, förändringar i hyreslagen och nytt regelverk för redovisning.
Förändringarna i Allbolagen är en direkt följd av
konstaterade konkurrenssnedvridande stöd från
kommun till kommunalt bostadsbolag. Den nya
vardagen innebär att verksamheten nu ska styras
utifrån affärsmässiga principer och kommunen får
inte gynna det egna bostadsbolaget. Affärsmässiga principer innebär att det kommunala bostadsbolaget inte får underprissätta sin verksamhet
oavsett om det avser pris för förvaltning, det vill
säga hyra eller om det avser nyproduktion eller
större investeringar med krav på marknadsmässig
avkastning. Indirekt måste kommuner som inte

BilD: NAi SvEFA

i Sverige dominerar det offentliga som ägare av fastigheter, det
gäller såväl bostäder som samhällsfastigheter eller lokaler där det
bedrivs någon form av samhällsservice. Det är inte ovanligt med
allmännyttiga kommunala bostadsbolag som har ”egen majoritet” på marknaden och i flertalet av landets kommuner är kommunen och landstinget de största ägarna av verksamhetslokaler.
En förändrad spelplan med nya utmaningar för de offentliga
ägarna tillsammans med ett gynnsamt marknadsläge öppnar
upp för nya affärsmöjligheter, menar NAi Svefas Åsa Henninge.

haft marknadsmässig avkastning antingen öka intäkterna via höjda hyror eller minska kostnaderna
för drift, underhåll och nyproduktion. Från och
med 2011 gäller också nya regler i Hyreslagen som
innebär att allmännyttans hyresnormerande roll
försvinner och alla kollektivt förhandlade hyror
ska vara underlag för hyressättning.
Både förändringarna i Allbolagen och i
Hyreslagen skulle kunna leda till en större öppenhet från allmännyttiga ägare att göra affärer.
Ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som
är mycket dominerande i en marknad och därmed hyressättande eller ensamt om att svara för
försörjningen av hyresbostäder kan till exempel
vara hjälpt av att flera förvaltningsinriktade
aktörer etableras på marknaden. De nya utmaningarna och villkoren för verksamheten tillsammans med ett mycket gynnsamt marknadsläge

och en uttalad investeringsvilja i segmentet från
flera aktörer gör att NAI Svefas bedömning är
att vi kommer att se fler exempel på kommunala
bostadsförsäljningar framöver.
En utmaning för det offentliga som skapar
möjligheter till ett större utbud av samhällsfastigheter på svensk fastighetsmarknad är att
fler kommuner och landsting har svårt att resa
kapital till investeringar i samhällsservice. En
kraftig befolkningsökning i tillväxtregioner
tillsammans med en ålderspuckel inom äldreomsorgen inom 5-6 år innebär att behovet att
bygga ut samhällsservicen och den offentliga
kärnverksamheten är stort. Till det ska läggas att
det offentligt ägda fastighetsbeståndet är ålderstiget där den stora utbyggnadsperioden för såväl
allmännyttiga bostäder som samhällsfastigheter
var under 1960-talet. Enligt Fastighetsrapport

är mer än halva beståndet av samhällsfastigheter
uppfört för mer än 40 år sedan. Kommuner och
landsting står således inför en investeringsboom.
Dessa ekonomiska utmaningar ska läggas till en
i utgångsläget i flera fall redan hög låneskuld och
låg soliditet hos kommuner och landsting. Det
här gör att fler kommuner och landsting blickar
mot tillgångssidan och man ser över sina fastighetsbestånd. Enligt SKL utgör 60-90 procent av
kommunernas tillgångar normalt av fastigheter,
bundet kapital som kan komma att behövas på
ett eller annat sätt i primärverksamheten. Kommunerna har givetvis en stor fördel i sin rätt att
beskatta men det finns gränser för hur stora skatteökningar man kan och vill ta ut. Fastigheter
och en strategi för fastighetsinnehavet kommer
därmed högt upp på agendan för beslutsfattare
inom det offentliga. Något som är intressant att
notera är att utförsäljning av samhällsfastigheter

forsen_fastighetssverige_juni2013_Layout 1 2013-05-29 14:45 Sida 1

DET ÄR BÄTTRE ATT FÖRSÖKA
ÄN ATT ALDRIG UTMANA SIG SJÄLV
På Forsen är vi ca 130 personer som utmanar och
coachar varandra varje dag. Vi har små, annorlunda
projekt och stora komplicerade miljardprojekt. Varje
dag ställer det krav på oss. Vi måste vara engagerade,
omtänksamma och kvalitetsmedvetna. Vi måste vara
kreativa, lyhörda och effektiva. Det gör att vi har roligt
tillsammans.
Några av våra tidigare och pågående projekt är
renoveringen av Stockholms Centralstation, Caroli
handelskvarter i Malmö, Fyrishov i Uppsala,
Swedbanks nya HK i Sundbyberg, utbyggnaden av
Yasuragi Hasseludden …
I höst påbörjar vi ännu fler spännande projekt.
Nu söker vi dig som vill vara med och påverka utformningen av dem!
Vi har kontor i Stockholm, Södertälje, Uppsala
och Malmö. Besök oss på www.forsenprojekt.se och
på Linkedin. Eller ring Mikael Modig redan idag på
08 506 004 00.

Foto: Jonas Kunze

www.forsenprojekt.se

tEma: konsultEr
avkastning För FastigHEtEr ocH stockHolmsBörsEn, 2002–2012

upplevs som mindre kontroversiellt och lättare
att nå politiskt enighet om än utförsäljning av
kommunala bostäder. Någon kommun som säger
kategoriskt nej till försäljning av samhällsfastigheter tycks inte finnas. Där syns en tydlig differens mot försäljning av allmännyttiga bostadshyreshus som ofta väcker debatt och motstånd i
flera fall. Det man kan konstatera är dock att de
utförsäljningar av samhällsfastigheter som har
skett hittills i huvudsak avser mindre objekt samt
objekt av mindre betydelse för primärverksamheten vilket kanske förklarar att försäljningsplanerna hittills inte varit någon stor sak och möts
av en positiv majoritet.
Försäljning av samhällsfastigheter
är en relativt ny företeelse och marknaden har i
princip gått från 0 till 100 på 20 år. Fastighetsinnehavet har historiskt setts som en del av den
operativa verksamheten och med en stor offentlig sektor har det inneburit att det offentliga
utgör Sveriges största fastighetsägare. Sedan
början av 2000-talet har andelen privat ägande
av samhällsfastigheter ökat, flera kommuner och
landsting har valt att sälja delar av sina bestånd
och det har bildats bolag med huvudsaklig inriktning att äga och förvalta samhällsfastigheter.
Marknaden för samhällsfastigheter kännetecknas
dock fortfarande av ett fåtal stora och långsiktiga
ägare. Merparten av det publika fastighetsbeståndet ägs av kommuner, landsting och bolag
med betydligt statligt ägande såsom Akademiska
Hus och Specialfastigheter. Min bedömning är
att försäljning av samhällsfastigheter är en trend
som är här för att stanna och att denna typ av
transaktioner kommer att öka. Ur ett internatio-
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nellt perspektiv är marknaden fortfarande i sin
linda och begränsad jämfört med marknader där
social infrastruktur är ett etablerat och betydligt
vidare investeringssegment.
Den övergripande målsättningen för
såväl tjänste- som varuproducerande verksamhet
bör vara att tillhandahålla lokaler till primärverksamheten till en så låg kostnad och låg risk som
möjligt. Ser man lokalerna som en produktionsresurs på det här sättet borde drivkrafterna att
sälja vara desamma som inom privat sektor där
utförsäljning av lokalerna är betydligt vanligare
och har förekommit under längre tid. Flera
av våra svenska industribolag har sålt ut sina
fastigheter, som ABB, Ericsson, Friggoscandia,
Ica, SAS med flera. Drivkrafterna bakom en
försäljning kan vara en specialisering mot primärverksamheten, ökad flexibilitet, ett behov att
frigöra kapital till mer angelägna behov eller rent
marknadsmässigt, att läget är gynnsamt.
När behoven inom kärnverksamheten ändras
medför det även en förändring av lokalbehovet. Fastigheterna har trots det förändrade
behovet ofta legat kvar inom kommuner och
landsting vilket i vissa fall medfört att det finns
fastigheter som över tid inte fyller det syfte
som ursprungligen var meningen. Investeringar
i fastighetsbeståndet görs efter behov som
snabbt kan förändras på grund av teknik eller
ändrade förutsättningar i marknaden. Lagen
om vårdval (LOV) och det fria skolvalet är två
parametrar som har ändrat förutsättningarna
för hur landsting och kommuners bör se på sitt
fastighetsinnehav. LOV har lett till att det blir

vanligare med privata vårdutförare i landstingens lokaler vilket ställer nya krav på landstingen
som fastighetsägare där mer marknadsmässiga
principer gäller. Olika behov hos hyresgäster
och fastighetsägare leder till att olika prismodeller för hyressättning av lokaler används. Det
fria skolvalet har lett till att många kommunala
skolor har lagts ner. Det har uppstått en ny
konkurrenssituation mellan kommunala och
privata skolor som kommunen som fastighetsägare måste ta ställning till. När marknadsförutsättningarna förändras snabbt ökar vikten
av riskhantering och flexibilitet för att inte
kommuner och landsting ska belastas med stora
fasta kostnader för sitt fastighetsinnehav. Det
sker en avvägning mellan kostnader för det egna
fastighetsinnehavet mot en ökad operationell
och finansiell flexibilitet. Frågor som landsting
och kommuner i denna situation bör ställa sig
är bland annat om huruvida lokaler hyrs ut med
marknadsmässiga hyresvillkor eller om det sker
indirekta subventioner för vissa verksamheter?
Vilka kostnader och intäkter kan hänföras till
fastighetsinnehavet? Är det en optimal balans
mellan ägda och förhyrda lokaler? Vem är bäst
lämpad att hantera de risker, marknadsmässiga,
verksamhetsmässiga eller fastighetsrelaterade,
som fastighetsinnehavet innebär? Vem är den
bästa fastighetsägaren till verksamheten lokaler
idag och i framtiden? Det är idag inte längre
självklart för privata företag, kommuner och
landsting att äga alla de lokaler som behövs för
primärverksamheten. Kommuner och landsting
behöver, precis som de stora svenska industribolagen, använda sig av olika modeller för att
hantera sitt lokalbehov.

MED RÄTT HYRESGÄSTER.
Nu har vi gått samman med CBD Fastigheter och Lokaler och blir Sveriges
största uthyrningskonsult - och ännu vassare på att fylla dina tomrum
med hyresgäster. Våra handplockade medarbetare har ett unikt nätverk
och vi engagerar oss passionerat i varje uppdrag.
Vi är helt enkelt uppfyllda av tomrum!
Välkommen att höra av dig till oss på 08-665 68 80.

www.newoffice.se

Krönika

tema: konsulter

Agneta Jacobsson // DTZ Sweden

bild: niclas liedberg/pixprovider

Sett utvecklingen. DTZ:s vd i
Sverige, Agneta Jacobsson, har varit
verksam i fastighetsbranschen i 30 år
och på nära håll sett hur branschen
förändrats och bland annat blivit
mer internationell, professionell och
transparent.

”Mycket har hänt på 30 år”

D

et har hänt mycket i fastighetsbranschen på bara
25–30 år. 25–30 år är kanske inte ”bara” om man är
ung idag, men talar vi om fastigheter så är det en
kort tid. Hela branschen har blivit mer professionell och transparent. Branschtidningar, nyhetsbrev,
seminarier har introducerats, liksom ett fastighetsindex med en
gemensam syn på årlig värdeförändring.
Tendensen i samhället med större öppenhet och transparens,
utmärker även fastighetsmarknaden. Det är avgörande för att
attrahera internationella investorer. Tidvis har dessa köpare fullt
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upp på hemmaplan eller någon annanstans i världen men Norden
är Europas fjärde största marknad och nu är de internationella
köparna på väg tillbaka. De vill förstå fastighetsmarknaden och
kunna genomlysa den. Till sin hjälp tar de gärna rådgivare.
Det här numret av Fastighetssverige handlar om rådgivarna och konsulterna som spelar en viktig roll för transparensen.
De ser hela marknaden och möter olika investorer, svenska, nordiska och internationella. I mötet är det viktigt att konsulten eller
rådgivaren har stor kunskap om möjligheterna på marknaden.

Vi förstår inte
bara boende,
vi vet vad
du behöver
också

Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite mer
som du och som verkligen förstår bostäder. Som förstår vad som krävs för att
skapa attraktiva boendemiljöer. Som redan idag förvaltar 170 000 lägenheter.
Som balanserar de boendes krav med dina behov som ägare eller fastighets
utvecklare. Och som finns på 180 orter över hela landet och kan leverera vad
du behöver på ett sätt som verkligen adderar värde till din affär. Vill du prata
vidare om dina behov, är du välkommen till riksbyggen.se.

Vi utvecklar, förbättrar och förvaltar rummen som du bor och arbetar i.

tema: konsulter

Det känns otroligt att så sent som för 25–30 år
sedan var fastighetsmarknaden helt domestik,
miljöfrågor diskuterades inte, utom möjligtvis
som problem eller kostnad och man gick till
Teliabutiken för att skicka ett fax. Kanske var det
lättare då när vi levde i vår egen ankdamm. Som
mina barn sa när de bytte från en internationell
skola till en väldigt svensk skola – ”det är mycket
lättare här, för alla tycker samma sak”. Så kan
man säga, men också tråkigare, eller hur?

Standarden på
svenska rådgivare
och konsulter är
internationellt sett
hög.«

Sverige och speciellt Stockholmsregionen
är satt på den internationella kartan. En god
gissning är att fler internationella rådgivningsföretag kommer till Sverige. Redan nu är det
nästan hela havet stormar i rådgivningsbranschen. Konsulter byter arbetsgivare oftare än
tidigare och man byter mellan konsultbolagen.
Det hände nästan aldrig tidigare, men internationellt har det länge varit så. På fastighetsseminariesidan är det också turbulens. Hur många
fastighetsseminarier med samma talare kan man
besöka på en vecka, tror de?

tats från att träffa kollegor till att komma ihåg
vilket spår man valt så man kommer till rätt lokal
efter pausen, så finns det dåligt med diskussionsforum och kanske brist på skråkänsla.

Standarden på svenska rådgivare och
konsulter är internationellt sett hög. Utbildningsmässigt är masterexamen eller motsvarande
vanligt medan utbildningsnivån oftast är lägre
utomlands. Det råder god etik i branschen, vilket
flera intresseföreningar arbetat för. Det skall
vi vara stolta över. Möjligtvis kan man säga att
samhörigheten är sämre. Förutom att branschen
träffas på fastighetsseminarier, där fokus nu flyt-
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Med den internationella vågen har Rics
kommit till Norden. Royal Institution of Chartered Surveyors, Rics, har engelskt ursprung men
växer snabbast utanför Storbritannien. Rics erbjuder gemensam standard för branschen och ett gemensamt kunskaps- och diskussionsforum. Pratar
vi trender så kommer Rics inflytande i fastighetsoch konsultsverige att öka. Redan nu finns en
aktiv värderarsektion och en grupp som arbetar
med att introducera en gemensam standard för
transaktionsrådgivning. Snart kommer detsamma
på fastighetsförvaltningssidan. Förhoppningsvis
har vi snart utbildningar certifierade av Rics till
exempel på KTH eller i Lund, så att studenterna
får lättare att arbeta internationellt.
Som sagt; det har hänt mycket på 25–30 år i
den svenska fastighetsbranschen.

bild: niclas liedberg/pixprovider

är gärna i åre
Namn: Agneta Jacobsson.
Yrke: Vd för DTZ Sweden och
ordförande för Rics i Sverige.
Ålder: 56 år.
Familj: Man och tre barn.
Ledighet: Fritiden tillbringas på
Sandhamn, i Åre eller på resa.

Betalar
du fortfarande
för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens
bästa och modernaste nyhetsbrev
kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på www.fastighetssverige.se

tEma: konsultEr
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konsultbolag

Fastighetskonsulterna är på många sätt navet och smörjmedlet på fastighetsmarknaden.
Här är en fyllig guide över tjänsteutbuden i många av konsultföretagen verksamma i Sverige.

Aberdeen

vd: göran Bengtsson. 100 anställda i
Sverige. Omsättning (svenska bolaget)
2012: 170 miljoner kronor.

AGL

vd: linus Ericsson.
14 anställda.
Omsättning 2012: 25 miljoner kronor.

Amblin

vd: Ronnie Sivert.
16 anställda.
Omsättning 2012: 12,7 miljoner kronor.

Basale

vd: Ulf Attebrant.
30 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 25 miljoner kronor.

Bellman & Partners/BNPA

vd: Johan Bellman.
2 anställda.
Omsättning 2012: 4 miljoner kronor.

Bjurfors Näringsliv

vd: Patrik Ageman.
10 anställda.
Omsättning 2012: 8 miljoner kronor.

Bryggan Fastighetsekonomi

vd: lars Fröjd.
25 anställda.
Omsättning 2012: 20 miljoner kronor.

Catella Corporate Finance

vd: Anders Nordvall.
41 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

CBRE

vd: Mikael wallgren.
45 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: kommuniceras ej.

Colliers International

vd: Dan Törnsten.
30 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 37,8 miljoner kronor.

Coor Service Management

vd: Ulf wretskog. 4 700 anställda
i Sverige. Omsättning 2012:
Cirka 5 miljarder kronor.

Cushman & Wakefield

vd: Magnus lange.
18 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: ingen uppgift.
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Deloitte (Real Estate)

vd/affärsområdeschef: kent Åkerlund.
100 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 1,42 miljarder kronor.

DTZ

vd: Agneta Jacobsson.
56 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 92,7 miljoner kronor.

Ebab

vd: kaarel lehiste.
150 anställda.
Omsättning 2012: 185 miljoner kronor.

Ekan

vd: Dag larsson.
30 anställda.
Omsättning 2012: 44,5 miljoner kronor.

Ernst & Young (Real Estate)

vd/affärsområdeschef: ingemar
Rindstig. 170 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

Evidens

vd: Ted lindqvist.
15 anställda.
Omsättning 2012: 14 miljoner kronor.

Fasticon

(inklusive Fasticon kompetens)
vd: Roger Bengtsson. 54 anställda.
Omsättning 2012: 92 miljoner kronor.

Ferax

vd: lars Ellsäter.
2 anställda.
Omsättning 2012: 4,3 miljoner kronor.

Forsen

vd: Bengt Johansson.
130 anställda.
Omsättning 2012: 207 miljoner kronor.

Forum Fastighetsekonomi

vd: Håkan Söderqvist.
35 anställda.
Omsättning 2012: 45 miljoner kronor.

Gate 46

vd: Fredrik widing.
10 anställda.
Omsättning 2012: 18 miljoner kronor.

Grant Thornton (Real Estate)

vd: Peter Bodin. 1 000 anställda i Sverige, 50 inom Real Estate. Omsättning
2012: 1,05 miljarder kronor.

Göteborgs Lokallots

vd: Sven Fraenkel.
5 anställda.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

Hestia

vd: gunnar isaksson.
105 anställda.
Omsättning 2012: 95 miljoner kronor.

Hifab

vd: Jeanette Saveros.
350 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 418 miljoner kronor.
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ISS

vd: lars Nygaard. 500 anställda (inom
fastighetstjänster). Omsättning 2012:
5 miljarder kronor (hela bolaget).

Jones Lang Lasalle

vd: Daniel gorosch.
100 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

Leimdörfer

vd: Erik Eliasson.
30 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

Meta Projektledning

vd: Rikard lindberg.
10 anställda.
Omsättning 2012: 14 miljoner kronor.

NAI Svefa

vd: Mikael lundström.
130 anställda.
Omsättning 2012: 150 miljoner kronor.

Navet

vd: Johan lindell.
38 anställda.
Omsättning 2012: 50 miljoner kronor.

Newoﬀice

vd: Niklas Borg. 14 anställda (tillsammans med fd CBD). Omsättning
2012: 20 miljoner kronor (inkl. CBD).

Newsec

vd: Henrik granström.
330 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 500 miljoner kronor.

Niras

vd: Markus Davelid.
120 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 230 miljoner kronor.

Norama

vd: Roger Stjernborg Eriksson.
11 anställda.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

Nordic PM

vd: Joakim Orthén.
53 anställda.
Omsättning 2012: 63 miljoner kronor.

Nordier

vd: Andreas Eneskjöld
21 anställda.
Omsättning 2012: 32 miljoner kronor.

Optimal Progress

vd: kenneth Christensen.
14 anställda.
Omsättning 2012: 15 miljoner kronor.

Pangea

vd: Bård Bjölgerud.
24 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: ingen uppgift.

Primär

vd: Hans kristensson.
295 anställda.
Omsättning 2012: 344 miljoner kronor.
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PWC (Real Estate)

Vd/partner: Robert Fonovich.
100 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: Ingen uppgift.

Ramböll

Vd: Bent Johannesson.
1 500 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 1 425 miljoner kronor.

Real Competence (inklusive Real
Competence Finance)

Vd: Jens Johansson. 20 anställda.
Omsättning 2012: 23,5 miljoner kronor.

Restate

Vd: Petter Brolin.
28 anställda.
Omsättning 2012: 21 miljoner kronor.

Riksbyggen

Vd: Leif Linde.
2 500 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 4,2 miljarder kronor.

RSD Retail & Shopping
Centre Development (Handel)

Vd: Anders Ekwall. 6 anställda.
Omsättning 2012: 7 miljoner kronor.

Savills

Vd: Ulf Nilsson.
87 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 132 miljoner kronor.

Sefab-gruppen

Vd: Björn Granqvist.
26 anställda.
Omsättning 2012: 31 miljoner kronor.

Skeppsbron Skatt

Vd: Mac Berlin.
45 anställda.
Omsättning 2012: 110 miljoner kronor.

Strateg Fastighetskonsult

Vd: Bengt Lindén.
14 anställda.
Omsättning 2012: 13 miljoner kronor.

Svalner

Vd: Viktor Sandberg.
35 anställda.
Omsättning 2012: Ingen uppgift.

Sweco

Vd: Åsa Bergman. 3 400 anställda
i Sverige. Omsättning 2012:
3,99 miljarder kronor.

Tenant and partner

Vd: Torbjörn Eriksson.
60 anställda.
Omsättning 2012: 80 miljoner kronor.

Tenzing

Vd: Tom Lindahl.
34 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: Ingen uppgift.

Tyréns

Vd: Ulrika Francke.
1 200 anställda i Sverige.
Omsättning 2012: 1,23 miljarder kronor.
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Mat & vin // Restaurang AG

Årets
köttkrog
– rena drömmen

Drömmar kan gå i uppfyllelse. Ett bevis på det är Johan
Jureskogs och Klas Ljungquists Restaurang AG, som för
andra året i rad har utsetts till Sveriges bästa köttkrog.
– Jag lever min dröm och kan inte tänka mig något
roligare än det här, säger Johan Jureskog, köksmästare
och delägare på Restaurang AG.
Text & bild: Eddie Ekberg

F

örst och främst måste det konstate
ras; Stockholm dominerar totalt vad
gäller köttkrogar i Sverige. Åtmins
tone sett till Beringers anrika lista
över Sveriges tio främsta köttkrogar
där hela åtta stycken återfinns i huvudstaden.
De enda undantagen är Meet i Göteborg som
hamnar på en femte plats och Wallers i Visby på
åttonde plats.
Och den allra bästa, för andra året i rad, är
Restaurang AG som drivs av barndomskamra
terna och krögarkollegorna Johan Jureskog och
Klas Ljungquist. Och det är en dröm som lett
dem dit de är i dag.
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Vi har högsta
kvalité in i minsta
detalj, det ska kännas
ärligt och härligt.«
– Vi växte upp i Sundbyberg och spelade
fotboll hela tiden. När vi kom upp i gymnasie
åldern hade vi drömmar om att starta restaurang,
men Klas valde ekonomisk inriktning och senare

Handels. Själv gick jag kocklinjen på S:t Görans
gymnasium och gick ut som kursetta, säger
Johan Jureskog.
Några år senare korsades dock deras vägar
igen, Klas hade lämnat Handels och gått en
sommelierutbildning och barndomskamraterna
från Sundbyberg möttes på den klassiska krogen
Rolfs Kök på Tegnérgatan. 2003 köpte de restau
rangen som då hade gått kräftgång i ett par år.
– Vi ökade omsättningen varje år och kände
att vi behövde en restaurang till. Då sprang vi på
Hallbergs gamla guld- och silverfabrik här på
Kungsholmen och slog till. Namnet var klock

Köttälskare. Johan Jureskog är köksmästare och delägare på Restaurang AG som nu blivit utnämnd till Årets Köttkrog två år i rad.
Personligen älskar han kött och ”skulle kunna äta en god bit grillat kött med ett gott vin till varje dag tills jag dör.”

rent eftersom AG står för silver i det periodiska
systemet, säger Johan Jureskog.
Det är nu två år sedan Klas och Johan öpp
nade AG och snacka om raketstart. Två utnäm
ningar som Årets Köttkrog, vinnare av Guld
draken, Årets Bar 2012 och genomgående fina
recensioner i samtliga stora tidningar som varit
på besök. Och, kanske viktigast av allt, gästerna
verkar vara förälskade.
– Det är fullbokat nästan hela tiden. Vi
kan ha 110 sittande gäster och ofta har vi två sitt
ningar per dag. Rekordet är 331 gäster på en dag.
Det här är en dröm och jag kan inte tänka mig

Tränar med PT
Namn: Johan Jureskog.
Ålder: 37 år.
Familj: Sambo.
Bor: Vasastan i Stockholm.
Bil: Jaguar.
Yrke: Kock/krögare.
Fritid: Golf och träning med PT på
gym.
Favoritmat: ”Jag kan äta en god bit
grillat kött med ett gott vin till varje
dag tills jag dör.”

något roligare. Det är en sådan kick att få ha massor av gäster som
uttrycker att de är nöjda med det vi gör varje dag. Man är kung,
säger Johan Jureskog.
› Vad är då hemligheten bakom framgångarna?
– Vi har hela tiden velat skapa ett ställe dit vi själva skulle vilja
gå och äta. Det ska kännas trevligt och lättsamt, inte så strikt. Där
för har vi till exempel byggpapp i stället för vita dukar på borden.
Och så har vi högsta kvalité in i minsta detalj, det ska kännas ärligt
och härligt. Dessutom vågar jag påstå att vi har Sveriges bästa ser
vispersonal och alla är utbildade på kött och kan extremt mycket
om det, säger Johan Jureskog.
› Vad är nästa mål nu när ni redan vunnit massa priser?
– Jag skulle vilja öppna ett charkuteri och ha en liten butik på
stan, det vore kul, säger Johan Jureskog.
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Mat & vin // Restaurang AG

PulPo

Porterhouse med stuVad sPenat oCh hash BroWn

1 Pulpo bläckfisk (ca 2 kg)
Vatten
1 gul lök, skalad och halverad
4 lagerblad
10 kryddnejlikor
Sel de Guérande

4 portioner

Garnityr:
Pimenton de la Vera (sött, rökt paprikapulver)
Olivolja
Servering:
Svart aioli (hemkörd eller köpt aioli, smaksatt med bläckfisk
bläck)
Koka upp vatten i en rymlig kastrull. Häll upp iskallt vatten i
en bunke och ställ den nära kastrullen. Doppa bläckfisken i
det kokande vattnet och sedan direkt ner i det kalla vattnet.
Upprepa proceduren fem gånger. (Detta gör man för att
”chocka” skinnet så att fisken håller ihop under sjudningen).
Sjud bläckfisken i samma vatten som bläckfisken doppats
i. Tillsätt lök och kryddor och sjud allt i cirka en timme eller
tills armarna känns mjuka, ungefär som färdigkokt potatis i
konsistensen. Ta upp bläckfisken och skär den i skivor.
Lägg upp allt på ett fat och strö lite salt på toppen. Pudra
över lite paprikapulver och ringla över lite olivolja. Servera
med svart aioli.
Vintips: 1583 Albarino Fefinares, Rias Baixas, Spanien. 2010
(nr 75467) 199 kronor.
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Sås:
1 schalottenlökar (finhackad)
1 vitlöksklyfta (finhackad)
2 msk hängmörat nötfett eller smält smör.
½ flaska fylligt rödvin
2 dl reducerad kalvsky
½ kvist timjan, 1 litet lagerblad
Hash brown:
2 stora bakpotatisar
Finsalt, peppar
3 msk hängmörat nötfett eller skirat smör
Spenat:
2 schalottenlökar (finhackad)
1 vitlöksklyfta (finhackad)
2 msk hängmörat nötfett eller skirat smör
1 msk vetemjöl
2 dl grädde
0,5 kg grovspenat, plockad, blancherad.
Finsalt, peppar, muskot
2 skivor á 1 kg porterhouse (dubbel tbone), legat i rums
temp. minst 2 timmar innan grillning
Finsalt, peppar
3 msk hängmörat nötfett eller smält smör.
4 halva grillade citroner

Nymalen svartpeppar
Sel de guerandé
Börja med såsen. Stek lök och vitlök utan att det tar färg i
fettet, slå på resten av ingredienserna och reducera till 1/3,
smaka av.
Riv potatisen på grova sidan på rivjärnet och stek potati
sen gyllenbrun på ena sidan i fettet och jämna kanten, lättast
med en stekspade. Vänd den försiktigt med hjälp av ett lock
alternativt en tallrik, sätt in i ugnen på 175 grader i tio minuter.
Spenaten: Stek lök och vitlök utan att det tar färg i fettet,
slå på vetemjöl och gå i med grädden och sist spenaten,
smaka av med salt, peppar och muskot.
Salta och peppra köttet och grilla köttet hårt tills en
innetemperatur på 40 grader. Vila sedan köttet fem minuter
och ge det sen en kyss på grillen innan den trancheras till
servering. Garnera köttfatet med grillad citron, och skvätt
nötfett, samt lite sel de guerandé och dra några varv på
pepparkvarnen före servering.
Vintips: Chateau Plince, Pomerol, Bordeaux,Frankrike 2006
(nr 73418) 399 kronor.
WaGyu-Kött
På Restaurang AG kan man få en bit Wagyukött (även
kallad Kobebiff) för 1 995 kronor. Man kan också få en
bit entrecôte för 299 kronor – och allt däremellan.

”Segway Professional”
Smart Carrier System – ”Segway for Professionals” SCS presenterar flera praktiska tillbehör till din Segway.
Alla tillbehör kan monteras och bytas mycket snabbt och enkelt, ”Click on Click off”.
Smart Bracket Multi konsol (snabb fäste) utgör grunden för hela systemet. Smart Bracket är f.o.m. 2013
standardutrustning på alla Segways som levereras från SegwayNordic (Generalagent för Segway i Norden).

Smart Garbage carrier

Smart Golf Bag
Carrier
”Golf Bag Carrier”
(baghållare) håller
din golfbag tryggt
och bekvämt. Hållaren
monteras på Smart
Bracket med ”click on –
click off”.

”Garbage Carrier” (Container & Redskapshållare) håller
alla dina redskap tryggt och bekvämt. Hållaren monteras
på Smart Bracket med ”click on – click off”. Redskaps
hållarens tre tunnor rymmer 2 x 50 liter och 1 x 25 liter.
Redskapshållaren fungerar även som stöd för maskinen.

Smart Tool Carrier
”Tool Carrier” (Redskaps
(Redskaps
hållare) håller alla dina
redskap tryggt och
mon
bekvämt. Hållaren mon
teras på Smart Bracket
med ”click on – click off”.

När du skall slå fungerar hållaren
som stöd för maskinen. Lätt att ta av
vid transport och förvaring.

Redskapshållaren kan
monteras på tre olika sätt
beroende på vilka redskap som
Redskapshål
skall transporteras. Redskapshål
laren fungerar även som stöd för maskinen.
Tillbehör: Motorsågshållare.

Smart Cargo Plate
Lastbrygga i två ut
ut
föranden. Medium &
XLarge med smarta
X
tillbehör. Bryggan
monteras på Smart
Bracket med ”click
on – click off”.

Smart Bracket (multi-konsol)
Smart Bracket utgör grunden i SegSign Smart Carrier System.

Möjliggör smarta last
last
och transportlösningar.

Ett ”click on – click off” snabbfäste möjliggör snabb och effektiv
fastsättning av alla komponenter i Smart Carrier System.
Smart Bracket monteras på lastramen och kan även förses med
permanent låsning!
Smart Bracket passar både Segway i2 och x2 med lastramar.

Smart Tool Box
Small, Medium & X-Large
Verktygs och redskapslådor i
Verktygs
aluminium i tre storlekar. Lådorna är
låsbara med praktiska bärhandtag.
Lådorna monteras på Smart Bracket med
”click on – click off”.

www.segway.se

www.segsign.se

Transaktioner // 2012–2013

Kungsleden sålde sin halva av Hemsö och toppar listan på nästan
elva miljarder kronor. Därefter är det ett stort glapp ner till tvåan på
drygt sex miljarder kronor. Här är det senaste årets tio största netto
säljare (uppgifterna är framtagna av Newsec). Text: Eddie Ekberg

De tio största nettosäljarna
Topp 10 // nettoköpare under 2012–2013 T1

1

Kungsleden
Tf vd: Anders Kvist.

Volym: 10,9 miljarder kronor.

När Kungsleden, som ett led i fokusering
en av affärsverksamheten mot helägda
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige, valde
att avyttra sin 50-procentiga andel av Hemsö tog Tredje
AP-fonden tillfället i akt och förvärvade aktierna för att bli
helägare. Affären var den största som skedde under 2012
och uppgick till drygt elva miljarder kronor. I samband
med affären tecknade säljaren Kungsleden och Hemsö
ett avtal som gick ut på att Kungsleden förvärvade 15
fastigheter för 1 549 miljoner kronor.

4. Länsförsäkringar Liv
Vd: Jörgen Svensson.
Volym: 5,4 miljarder kronor.
Länsförsäkringar Liv svarade för en av 2012 års enskilt
största affärer då sex fastigheter i Solna och Sundbyberg
avyttrades till Humlegården i en delvis intern affär för
knappt fyra miljarder kronor.

5. Fortin Properties
Vd: Knut Styrvold.
Volym: 4,5 miljarder kronor.
I december 2012 kommunicerades att Sveareal förvärvat
Fortin AS svenska bestånd bestående av fem fastigheter i
Stockholmsområdet, varav huvuddelen utgörs av kontors
fastigheter i Kista.

6. Apartment Bostad
Vd: Lars Lindfors.
Volym: 4,1 miljarder kronor.
I oktober 2012 förvärvade Willhem 46 fastigheter om totalt
194 000 kvadratmeter av Akelius och Apartment Bostad.
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DNB

Koncernchef: Rune Bjerkes.
Volym: 6,1 miljarder kronor.

I december 2012 kommunicerades att
finska Citycon och kanadensiska Canada
Pension Plan Investment Board förvärvat
Kista Galleria från DNB Livsforsikring ASA som ingår i DNB
Group. Köparna, som kommer äga 50 procent vardera,
betalade totalt cirka 4,6 miljarder kronor för Kista Galleria.
Under 2012 avyttrade DNB även Spårvagnshallarna i
Stockholm till Balder, Flundran 2 (nya Hovrätten) i Malmö till
Vacse och Östersjön 1 i Malmö till Wihlborgs.

3

Dagons aktieägare
Volym: 5,8 miljarder kronor.

Genom aktieuppköp kunde Klövern
under våren 2012 lägga beslag på det
börsnoterade fastighetsbolaget Dagon.
Förvärvet ökade Klöverns fastighets
värde med närmare 6 miljarder kronor och i ett slag
etablerades bolaget på ett flertal nya orter. Dagon bestod
vid förvärvstillfället av 124 fastigheter med en sammanlagd
uthyrningsbar yta om 818 000 kvadratmeter.

Apartment Bostads del i denna affär utgjordes av ett bostads
bestånd omfattande drygt 80 000 kvadratmeter i Karlstad.

9. Centerplan (konkurs)

7. Skanska

Isländska Glitnir Banks Luxemburgbaserade dotterbolag
Glitnir Bank Luxembourg tog i mars 2012 över Bovista
Invest från det danska bolaget Centerplan Nordic A/S i syfte
att säkra lån utgivna till det konkursade danska företaget.
Därigenom blev banken ägare till en fastighetsportfölj om
370 000 kvadratmeter innehållande i huvudsak bostads
fastigheter i södra Sverige. Transaktionen omfattade 2,3
miljarder i lån och eget kapital.

Vd: Johan Karlström.
Volym: 3,7 miljarder kronor.
Under 2012 sålde Skanska ett stort antal färdigutvecklade
fastigheter vilka tillsammans summerade till 3,7 miljarder
kronor i transaktionsvolym. Den största försäljningen var
Klara Strand i Stockholm CBD som Niam förvärvade i
december 2012 för cirka 1,1 miljarder kronor.

8. NCC

Volym: 2,3 miljarder kronor.

10. Diligentia
Vd: Anders Kupsu.

Vd: Peter Wågström.

Volym: 2,2 miljarder kronor.

Volym: 2,3 miljarder kronor.

Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia avyttrade ett stort
antal fastigheter under 2011 och hamnade i och med detta
högt upp på nettosäljarlistan. Under 2012 och 2013 har
antalet försäljningar varit betydligt färre.

NCC svarade för fastighetsförsäljningar inom ett flertal seg
ment under 2012. Som exempel kan nämnas logistik i bästa
läge i Göteborg hamn, externhandel i Linköping och kontor
i Göteborgs innerstad. Den enskilt största affären avsåg en
kontorsfastighet samt en handelsfastighet med garage i
Triangeln i centrala Malmö som Vasakronan förvärvade för
1 195 miljoner kronor.

Endast transaktioner över eller lika med 100 miljoner kronor
har summerats. Källa: Newsec

Förra året sålde Kungsleden för elva miljarder kronor och toppar
vår lista över nettosäljare. Men nu byter man fot och ska inom de
närmaste åren handla för uppemot sex miljarder kronor.
Vi ställer fyra frågor till Anders Kvist, tillförordnad vd på Kungs
leden. Text: Eddie Ekberg

Från storsäljare
till storköpare

ser På fotBoll
Namn: Anders Kvist.
Ålder: 54 år.
Yrke: Tillförordnad
vd och eko
nomi/finans
direktör på
Kungsleden.
Familj: Fru
och två
barn.
Bor: Hus i
Enskede.
Fritid: Ser
på fotboll,
löpning
och läser
skönlitte
ratur.

BILD: KUNGSLEDEN

storsäljare som sKa KöPa. Anders Kvist
är tillförordnad vd på Kungsleden som i och med
Hemsö-affären toppar listan över förra årets nettosäljare. Men från och med nu är det förvärv och
långsiktigt ägande som står på agendan.

› Ni sålde er Hemsö-del i vintras – varför?
– Därför att segmentet offentliga fastigheter har haft
en värdemässigt väldigt fin resa och skapat värden för oss
och våra aktieägare som vi då tyckte att det var dags att ta
hem. Det var en planerad exit, vi sålde ju vår första del till
Tredje APfonden för några år sedan. Så man kan säga att
tajmingen helt enkelt var rätt nu. Försäljningen ska också
ses i ljuset av Kungsledens nya strategi som går ut på att
fokusera på helägda kommersiella fastigheter i ekono
miska tillväxtregioner i Sverige. Så i och med Hemsö
affären har vi nu en handlingsberedskap att investera i
fastigheter som passar in i vår nya strategi.
› Hur mycket ska Kungsleden köpa för?
– Vi ska köpa för uppemot sex miljarder kronor de
närmaste tre åren.
› Vad är ni ute efter?
– Vi tittar såväl på enskilda fastigheter som portföljer
inom industri, lager och kontor – och det är Storstockholm,
Mälardalen och sydvästra Sverige, samt utvalda tillväxtorter i
framförallt Norrland, som gäller. Vi letar efter objekt med en
direktavkastning på omkring 78,5 procent. Marknaden är
öppen och det finns en hel del intressanta objekt som vi tittar
på. Kungsleden kommer framöver mer att kännetecknas
av långsiktig förvaltning och förädling där vi kommer att
växa tillsammans med våra hyresgäster och mindre av hög
transaktionsintensitet. Det vi köper nu är sådant vi ska äga
länge.
› Vilken blir Kungsledens bästa aﬀär i år?
– Det kan jag inte konkret svara på, men jag är helt säker
på att vi kommer göra klockrena fynd i enlighet med strategin.
Fotnot: Kungsleden har utsett en ny vd, Biljana Pehrsson, som tillträder 1 september.
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Transaktioner // 2012–2013

Den senaste tidens
största affärer
(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

Stockholmsmarknadens tre största affärer 2013

1

2

3

Köpare: Profi.

Köpare: AMF Fastigheter.

Köpare: Electrolux.

Säljare: Orion.

Säljare: Aberdeen.

Säljare: Niam.

Objekt: Infra City omfattar cirka
190 000 kvadratmeter uthyrningsbar
yta varav omkring 90 000 kvadrat
meter är kontorslokaler, 50 000
kvadratmeter är butikslokaler och
restauranger, och drygt 30 000
kvadratmeter är hotell.

Objekt: Marievik 23 och 26, kända
som Vita Huset och Milleniumhuset.
Fastigheterna är belägna i Marievik,
en delmarknad som angränsar till
Stockholms innerstad.

Objekt: Electrolux huvudkontor på
Kungsholmen. Fastigheten Gångaren 13
var ursprungligen en del av S:t Görans
sjukhusområde men byggdes om och
anpassades för Electrolux huvudkontor
av Skanska i slutet av 90-talet.

Pris: 1 300 miljoner kronor*.

Pris: 1 145 miljoner kronor.

Pris: 1 600 miljoner kronor*.

Göteborgsmarknadens tre största affärer 2013
Köpare: DNB Scandinavian Property
Fund.

Köpare: Balder.

Köpare: Wallenstam.

Säljare: Skanska.

Säljare: Christer Harling med familj.

Säljare: DNB Liv.

Objekt: Skanska säljer det nybyggda
hotellet Sas Radisson Blu på Lindhol
men (Lindholmen 39:2) i Göteborg.

Objekt: Wallenstam köper nio kom
mersiella fastigheter, bland annat Vic
toriapassagen, i Göteborgs innerstad.

Pris: 420 miljoner kronor.

Pris: 386 miljoner kronor.

Objekt: Hotellfastighet invid Drott
ningtorget i centrala Göteborg med
Radisson Blue som hyresgäst (tidigare
Sheraton).
Pris: 578 miljoner kronor.

Malmömarknadens tre största affärer 2013
Köpare: Vacse.

Köpare: Estancia Fastigheter.

Köpare: Bertlands Fastigheter.

Säljare: DNB.

Säljare: GPT Halverton.

Säljare: JM.

Objekt: Nya Hovrätten i Malmö
belägen på Universitetsholmen. DNB
(då Vital) förvärvade fastigheten från
Skanska under projektstadiet som
maren 2007.

Objekt: Två logistik- och industrifastig
heter, en i Malmöregionen och en i
Göteborg. Malmöfastigheten återfinns
på Ågatan i Svedala industriområde
utanför Malmö.

Objekt: Ett äldreboende strax sydväst
om centrala Malmö som JM förvärvat
från RBS Nordisk Renting genom att
utnyttja en option.

Pris: 361 miljoner kronor.

Pris: 120 miljoner kronor*.

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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Pris: 42 miljoner kronor.
Källa: Newsec

Kvartal1: De tio största affärerna i Sverige
BILD: PROFI

Infra City.

1. Köpare: Akelius Fastigheter.

5. Köpare: Electrolux.

8. Köpare: Sagax.

Säljare: Apartment Bostad.

Säljare: Niam.

Objekt: Akelius fastigheter köper
tillbaka Apartment Bostad, med 3 600
lägenheter i västra Sverige. Apartment
Bostad bildades 2009 genom en
avknoppning från Akelius fastigheter.

Objekt: Electrolux huvudkontor på
Kungsholmen. Fastigheten Gångaren
13 var ursprungligen en del av S:t
Görans sjukhusområde men byggdes
om och anpassades för Electrolux
huvudkontor av Skanska i slutet av
90talet.

Säljare: Ness, Risan & Partners AS
och Wilfast.

BILD: NIAM

Pris: 3 284 miljoner kronor.

Pris: 570 miljoner kronor.

Pris: 1 145 miljoner kronor.

2. Köpare: Profi.

9. Köpare: AFA Fastigheter.

Säljare: Orion.
Gångaren 13.

Objekt: Två fastigheter belägna i
Haninge och Borlänge innehållande
höglager med tillhörande kyl och
fryslager vilka används för livsmedels
distribution.

Objekt: Infra City omfattar cirka
190 000 kvadratmeter uthyrnings
bar yta varav omkring 90 000
kvadratmeter är kontorslokaler,
50 000 kvadratmeter är butikslokaler
och restauranger, och drygt 30 000
kvadratmeter är hotell.

6. Köpare: Tredje APfonden.

Säljare: HSB.

Säljare: Axa Real Estate Investment
Managers.

Objekt: Fastigheten Smultronet 6
som genomgår en total ombyggna
tion. Fastigheten tillträds i samband
med färdigställandet. Byggnaden
uppfördes ursprungligen 1939-40 av
HSB och har alltsedan dess fungerat
som huvudkontor.

3. Köpare: Uppsalahem.

Objekt: Fastighetsportfölj omfattade
72 svenska handelsfastigheter. 80
procent av hyresintäkterna kommer
från ledande svenska retailhyres
gäster, främst Axfood men även Ica.
Fastigheterna är spridda över hela
Sverige, med en koncentration i mel
lersta och södra Sverige.

Säljare: Rikshem.

Pris: 950 miljoner kronor*.

Pris: 1 600 miljoner kronor*.

Objekt: 49 procent av aktierna i
Studentstaden, Uppsala. Uppsalahem
blir därmed hundraprocentig ägare
av bolaget.
Pris: 1 400 miljoner kronor.
4. Köpare: AMF Fastigheter.
Säljare: Aberdeen.

Pris: 525 miljoner kronor*.
10. Köpare: Stockholm Stad.
Säljare: ICA Fastigheter.

7. Köpare: DNB Scandinavian
Property Fund.
Säljare: DNB Liv.
Objekt: Hotellfastighet invid Drott
ningtorget i centrala Göteborg med
Radisson Blu som hyresgäst (tidigare
Sheraton).

Objekt: Marievik 23 och 26, kända
som Vita Huset och Milleniumhuset.
Fastigheterna är belägna i Marievik,
en delmarknad som angränsar till
Stockholms innerstad.

Pris: 578 miljoner kronor.

Pris: 1 300 miljoner kronor*.

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Objekt: ICA Fastigheter har tecknat
ett markanvisnings och intentionsav
tal avseende fastighetsreglering med
Stockholms Stad avseende avyttring
och förvärv av mark i Årsta.
Pris: 500 miljoner kronor.
Källa: Newsec

de största nyuthyrninGarna 2012 till 2013 t1
Nr.

Kommun

Fastighet

Fastighetsägare

Hyrestagare

Kvadratmeter

Längd på kontrakt

1

Solna

Nöten 4

Fabege

Skatteverket

29 000

6 år

2

Stockholm

Telefonfabriken 1

Vasakronan

Försäkringskassan

24 000

10 år

3

Stockholm

Välmågan 2

Skanska

Nordea

24 000

–

4

Stockholm

Kv. Hästen

Pembroke

Nordea

20 000

–

5

Stockholm

Kista Terrass

Vasakronan

Ericsson

19 000

12 år

6

Malmö

Sändaren 1

Briggen

Migrationsverket

10 700

–

7

Stockholm

Helgafjäll 1

Klövern

CGI (f d Logica)

10 700

10 år

8

Solna

Rosenborg 3

Vasakronan

Bisnode

9 400

–

9

Stockholm

Träsket 17

Diligentia

Klarna

9 000

–

10

Göteborg

Lundbyvassen 8:1

Eklandia

Semcon

8 600

–
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Tätt inpå // Mikael Lundström

Går sin
egen väg
NAI Svefas koncernchef styrs av lusten att förändra
Han har varit vice vd på Jones Lang Lasalle och koncernchef på Sveriges
näst största fastighetsbolag Akademiska Hus. Nu är han vd för NAI Svefa.
Men han har egentligen aldrig haft någon ambition att bli chef.
– För mig är det viljan att förändra och utveckla som lett mig till
de positioner jag haft, säger Mikael Lundström.
Text & bild: Eddie Ekberg

A

tt kalla NAI Svefas koncernchef
Mikael Lundström för karriärist
skulle vara en direkt lögn. Trots det
har han under större delen av sitt
yrkesverksamma liv lyckats hamna
på chefspositioner gång på gång.
– Jag har aldrig strävat efter att bli vd. Det
som alltid har drivit, och driver, mig är föränd
ringsviljan – att bidra till och se företag och
människor utvecklas. Många säger att jag är
prestigelös och jag tycker att jag funkar bra med
olika människor i olika sammanhang. Kanske är
det så att om man är den typen, och är ambitiös i
det, kryddat med en viss otålighet så passar man
rätt så bra som ledare, säger Mikael Lundström.
› Kan du beskriva dig själv med ett par meningar?
– Jag är en medelålders man som varit i
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Jag är en medel
ålders man som varit
i fastighetsbranschen
hela livet.«
fastighetsbranschen hela livet. Jag är uppvuxen i
Norrköping och pappa var maskiningenjör. När
jag var liten hade jag ingen tanke på att jobba i
fastighetsbranschen.
› Beskriv din väg in i branschen?
– Jag gick ut väg och vatten på KTH som
civilingenjör 1985 och gjorde tidigt en kort
sejour i byggsvängen på Siab. Det var lärorikt.

Sedan började jag som 26-åring på K-Konsult
där jag jobbade med projektledning och att lösa
entreprenadstvister bland mycket annat. Det var
en mycket bra skola i att hantera människor i
olika situationer. 1989 lämnade jag Stockholm
och flyttade till Bjärred med min dåvarande fru
som är därifrån. Tidigt på 90-talet började jag på
NCC och jobbade med projektledning. Under
krisen 1991 blev jag en dag inkallad till chefen
som ville att jag skulle bli förvaltningschef med
uppdraget att rädda kvar hyresgäster på en mark
nad som då var i fritt fall. Det var väldigt kul och
lärorikt.
– Efter NCC blev jag ansvarig för Skandias
fastighetsförvaltning i södra Sverige och följde
med till Jones Lang Lasalle när man la över för
valtningen dit. Jag var vice vd och jobbade direkt

Brinnande matlagningsintresse. Mikael Lundström älskar att
laga mat och särskilt husmanskost och
långkok. ”För mig är det den perfekta
avkopplingen”, säger han. Bilden är
tagen i köket på Restaurang Prinsen i
Stockholm, en restaurang som Mikael
Lundström för övrigt ofta och gärna
äter lunch på.
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Tätt inpå // Mikael Lundström

»Jag har lika lätt för att prata med en drifttekniker som med en
styrelseordförande, det har hjälpt mig mycket.«
under vd:n Claes Kjellander. Min roll var att an
svara för hela fastighetsförvaltningen i Norden,
det var en oerhört intensiv och stimulerande
period. Efter några år dök Akademiska Hus
upp och jag fick jobbet som regiondirektör för
Akademiska Hus Syd, vilket bland annat pas
sade min familje- och boendesituation bra. När
det sedan skar sig mellan dåvarande vd:n Joa
kim Ollén och styrelsen blev jag så småningom
tillfrågad att ta över som koncernchef. Det var
förstås en enorm utmaning att bli högste chef
på Sveriges näst största fastighetsbolag. Jobbet
innebar att jag veckopendlade till Göteborg.
Sedan skiljde jag och min fru oss 2010 och jag
kände att jag ville vara mer närvarande med
mina barn så jag sa upp mig. Jag var dock inte
helt overksam utan tog ett par styrelseuppdrag,
bland annat i Elof Hansson Fastigheter. Kort
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Läser historiska romaner
Namn: Mikael Lundström.
Ålder: 51 år.
Uppväxt i: Norrköping.
Bor: Stockholm.
Bil: Volvo V60.
Studier: Civilingenjör KTH.
Karriär i korthet: Siab, K-Konsult,
NCC Fastigheter, Skandia Fastigheter,
Jones Lang Lasalle, Akademiska Hus
och NAI Svefa.
Läser: Tidskrifter, tidningar och histo
riska romaner och biografier.
Ser på tv: Nyheter och film.

därefter hörde Per Granath, som är storägare och styrelseledamot
i NAI Svefa, av sig och jag träffade honom och dåvarande vd:n
Lennart Weiss. Det kändes väldigt bra med både Lennart och
Per, NAI Svefa är också ett tillräckligt stort bolag för att kunna
jobba med utveckling. Jag började som fristående senior advisor
och att jag något år senare skulle bli vd fanns inte i mina planer
då. Jag är dock mycket glad och stolt över att ha uppdraget idag.
› Är cirkeln sluten nu när du gått från konsultbolag till storbolag
och tillbaka igen?
– Det vet jag inte. Jag är i det uppdraget jag har för tillfället.
Mitt mål är att förbättra lönsamheten för NAI Svefa och jag har
inga planer på att byta jobb. Men samtidigt tänker jag inte säga att
jag ska stanna här till pensionen, det tror jag inte vore bra för NAI
Svefa heller.
› Om du hade varit tvungen att välja ett annat yrke, vad hade
du valt?
– När jag var liten sa alla att jag skulle bli läkare och det tyckte
jag verkade vara en bra idé. Men betygen räckte inte till. Fast det

Tre röster om
Mikael Lundström

1
BILD: JAN DANIELSSON

Kia Orback Pettersson
Styrelseordförande för NAI Svefa.
Sitter även i styrelsen för Jernhu
sen, Kungsleden, Tengbom och JM.

– Mikael Lundström är en mycket trovärdig person
med sin erfarenhet, sin analytiska förmåga och
goda inkänning. Han är därmed en person man känner stor tillit för, vilket gjorde valet av honom som
vd för NAI Svefa enkelt.

2
BILD: FASTIGHETSÄGARNA

Claes Kjellander
Ordförande för Fastighetsägarna Stock
holm och tidigare vd för Jones Lang
Lasalle samtidigt som Mikael Lundström
var vice vd där.
– Han är både analytiskt och socialt begåvad. Han
har en mycket bra förmåga att ”ta folk” och att leda
människor. Vi jobbade ihop på Jones Lang Lasalle
när jag var vd där och det var ett stort förändringsarbete som pågick där olika företagskulturer
skulle smältas ihop till en enda. Det var ett perfekt
uppdrag för Mikael.

Han har en mycket bra
förmåga att ”ta folk”
och att leda människor.

3
BILD: NCC

triVs med siG själV. Om
Mikael Lundström skulle dö
och bli pånyttfödd skulle han
vilja återkomma som sig själv,
fast lite klokare.

Ulrika Lindmark
Har en lång karriär på NCC bakom
sig. Började på dåvarande ABV
på 80talet. Är nu projektchef för
Triangeln.
– Vi jobbade ihop på NCC på 90-talet och blev då
goda vänner. Vi umgås med familjerna och barnen
känner varandra väl. Han är väldigt trevlig och
lätt att tycka om. Han vet också vad han vill och är
väldigt drivande. Han är bra på att lyfta blicken och
strävar hela tiden efter att åstadkomma förändring.
Han är rolig, snäll och omtänksam och han lagar
fantastiskt god mat.
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Tätt inpå // Mikael Lundström

Tio snabba frågor
1. Vad gör dig förbannad? »Om någon går
bakom ryggen på mig.«
2. Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen, vad gör du? »Jag satsar
en del i bostadsprojekt i Stockholm, och så gör
jag klart huset på Österlen och sedan skänker
jag en hel del till välgörenhet.«
3. Vilken är din största extravagans? »Har
nog ingen särskild.«

man kan kalla det för en pryl.«
6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar
både affärsmannen och privatpersonen
Mikael Lundström? »Öppen, prestigelös och
otålig.«
7. Vilket är ditt bästa privata köp? »Det första
huset jag köpte i Bjärred.«
8. Vilket är ditt sämsta privata köp? »Det var
en båt, en day cruiser, jag köpte för tio år sedan
och sålde två år senare med brakförlust.«

4. Tror du på Gud?
»Nej.«

9. Ger du pengar till tiggare på gatan? »Nej.«

5. Vilken är din favoritpryl? »Spotify, om

Första huset
var bästa
köpet.

10. Har du några tatueringar? »Nej.«

»Jag har aldrig strävat efter att bli vd.«
är inget jag grämer mig över nu, även om jag gil
lar tanken att hjälpa människor.
› Har du någon förebild i branschen?
– Nej, men det finns ju många som är enormt
duktiga, som nestorn Erik Paulsson till exempel.
› Investerar du själv i fastigheter?
– Bara i mina privata boenden.
› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är tydlig, engagerad och prestigelös. Jag
har en stor förändringsvilja och är målfokuserad.
Dessutom är jag ganska uthållig.
› Vad är viktigt att tänka på för en sund utveckling av fastighetsmarknaden?
– Det mesta reglerar ju marknaden själv. Men
det är viktigt att skapa förutsättningar för att
bygga fler bostäder i storstäderna. Sedan är det
viktigt att öka attraktiviteten i branschen så man
kan locka unga människor till sig, det är en stor
och viktig fråga.
› Du har varit vd på NAI Svefa i ett halvår nu –
vad har du hunnit uträtta?
– Jag har haft fullt fokus på att dra ner
kostnaderna och effektivisera organisationen.
Förhoppningsvis ska det leda till långsiktig
lönsamhet och tillväxt. Målsättningen är att ta
marknadsandelar och växa både i omsättning och
antal medarbetare.
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Bild: nicklas tollesson

Gillar förändring. NAI Svefas vd Mikael Lundström menar att han aldrig har haft ambitionen att bli
chef eller vd. Däremot har han alltid haft en väldigt stor
förändringsvilja, vilket sannolikt lett just till att han fått
ett flertal positioner som chef och vd.

› Beskriv en vanlig arbetsdag, från det att du
går upp tills du kommer hem?
– Jag är inte särskilt morgonpigg så jag lämnar
mitt hem på Kungsholmen så att jag är på jobbet
vid halv nio. Sedan är dagarna fram till fyra till
stor del fyllda av olika möten. Därefter är det en
hel del administrativa sysslor. Dessutom ingår
det en del resande i jobbet, vilket jag tycker är
kul.
› Hur mycket jobbar du?
– 40–50 timmar per vecka. Jag jobbar ytterst
sällan på helgerna utan är noga med att stänga av
när jag går hem. Jag tror det är viktigt att hålla
isär arbetet och privatlivet.
› Hur håller du dig i form?
– Jag tar långa promenader, joggar, cyklar och
åker skidor utför.
› Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag har ett sommarställe på Österlen. Det är
ett gammalt hus, ett evighetsprojekt skulle man
kunna säga. Så när jag är där åker hammaren och
spiken fram. Jag lyssnar också mycket på musik,
jag gillar klassisk musik och opera. Sedan är det
stort fokus på hem och familj, jag försöker träffa
mina barn så mycket som möjligt. Och så älskar
jag att laga mat, det är den perfekta avkoppling
en. Det har alltid varit jag som stått för matlag
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Tätt inpå // Mikael Lundström

Jag har
ett visst mått
av klaustrofobi,
men jag kan
hantera det.«

ningen. Jag gillar husmanskost, gärna långkok,
det får gärna ta tid.
› Vilken är din livsfilosofi?
– Fånga dagen. Jag har haft anhöriga som gått
bort för tidigt, då tänker man att man inte ska
skjuta upp saker till pensionen utan göra dem
direkt.
› Vad vet folk inte om dig?
– Jag är frågesportsnörd och obesegrad i TP.
Jag kan ofta alla svaren i Vem vet mest. Och så
kan jag spela piano, men det har legat nere ett tag.
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja bli ännu bättre på piano och
kunna sjunga opera, det vore hur häftigt som
helst. Jag skulle också vilja dirigera en symfoni
orkester, vilken känsla det hade varit.
› Vilken är din drömresa?
– Jag har inte varit på safari i Afrika, det kan
mycket väl bli av.
› När grät du senast?
– Oj, jag gråter ofta. Jag har lätt för att bli
berörd av saker i vardagen, som tvprogram och
filmer.
› Om du dog och blev pånyttfödd, som vem
skulle du då helst återkomma?
– Jag är rätt nöjd med den jag är så jag säger
en lite klokare upplaga av mig själv.
› Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Min förmåga att kommunicera med alla
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typer av människor. Jag har lika lätt för att prata
med en drifttekniker som med en styrelseordfö
rande, det har hjälpt mig mycket.
› Är du fåfäng?
– Ja, på det viset att jag bryr mig om hur jag
ser ut.
› Vilken är den tuﬀaste utmaningen eller prövningen du ställts inför i ditt liv?
– Min mamma avled i en bilolycka när jag
var 14 år, det var tungt. Skilsmässan var också en
jobbig period.

fånGa daGen. »Jag har haft anhöriga som gått bort för
tidigt, då tänker man att man inte ska skjuta upp saker till
pensionen utan göra dem direkt«, säger Mikael Lundström.

› Vad är du rädd för?
– Jag har ett visst mått av klaustrofobi, men
jag kan hantera det.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom sådant med affektionsvärde, som
fotografier.
› Om du fick ha något i ditt liv ogjort, vad skulle
det i så fall vara?
– Ingenting, jag ångrar inget jag gjort.
› Hur länge blir du kvar på NAI Svefa?
– Det är inte tidsbestämt utan det styrs av
ägarna.
› Något annat drömjobb i branschen?
– Jag är jättenöjd med det jobb jag har nu och
i den här branschen.
› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller
uppdrag?
– Nej, man förstår nog att jag är på NAI Svefa
ett bra tag. Men jag får ett och annat förslag på
styrelseuppdrag, men jag är väldigt försiktig med
vad jag tar på mig.
› Vad ska du göra när du lägger av i fastighetsbranschen?
– Jag kommer att fortsätta att ha ett par
styrelseuppdrag och kanske en roll som råd
givare. Jag tror inte på att lägga av tvärt, utan
vill runda av karriären. Men jag vill också ägna
mig mer åt familjen och resor, gärna i kombi
nation.

Stolt sponsor av Ellen Allgurin.
Och din affärsidé.
Alla kan behöva någon som tror på ens satsning och är villig att stötta den ekonomiskt.
Men vi vet också att det inte räcker. Det är idén och det hårda arbetet som är mest viktigt.
Pengar kommer inte göra jobbet åt dig. Men de hjälper dig att fokusera på det du gör bäst.
Vare sig det gäller tennis eller att utveckla ditt företag.
Kontakta oss på Collector så hjälper vi dig med rådgivning, finansiering och moderna ekonomitjänster.

Arkitekten har ordet
Patrik Ekenhill & Magnus Nilsson // Tengbom

Tengbom-ritade Väla Gård utanför Helsingborg är en av Europas
grönaste fastigheter, sett till Leed-certifiering. Det är också en vacker
byggnad som smälter in i omgivningen.

Grön och skön
Tengbom har ritat en av Europas grönaste fastigheter
Tengbom vann i februari 2011 en arkitekttävling för Skanskas
nya Helsingborgskontor. Kontoret är en samlokalisering av fem
lokalkontor som placerats vid Väla Gård, en kulturmärkt 1800-tals
gråstenslada som även är ett landmärke vid Helsingborgs huvudin
fart. Platsens randzonsläge mellan köpcentrum, volymhandel och
lätt industri angränsar samtidigt till vacker skog och åkerlandskap.
Tillsammans med gårdsmiljön präglas platsen fortfarande av lant
lig idyll och känslan av en grön oas.

pysslar i
trädgården
Namn: Patrik
Ekenhill.
Ålder: 45.
Yrke: Arkitekt.
På Tengbom
sedan: 2003.
Fritid: Familj,
hem och träd
gård.
bild: tengbom

Byggnaderna ansluter till Väla naturreservat i kanten
av en artrik bok- och ekskog. I denna unika miljö är ambitionen
att skapa en för staden ny mötesplats för moderna verksamheter
med starkt fokus på miljövänligt byggande. Ladugården renoveras
varsamt, området kompletteras med tillägg av nya byggnader som
på ett självständigt sätt tolkar ladugårdstemat. På så vis skapas
en dynamik mellan den historiska förankringen och en nutida
arkitektur.
Vårt vinnande tävlingsförslag har som ambition att den nya
bebyggelsen ska framhäva och låta stenladan fortsätta vara den
dominerande huvudbyggnaden. Strukturellt förstärks två historiska
spår och vackra siktlinjer. Mellan allén mot mangårdsbyggnaden
och skogsvägen som delar bokdungen och ekhagen sammanbinder
ett nytt internstråk samtliga entréer och öppnar för social stimu
lans, rörelse och liv mellan verksamheterna och besökare.

gillar
att resa
Namn: Magnus
Nilsson.
Befattning:
Kontorschef
Malmö.
Ålder: 46 år.
Yrke: Arkitekt
SAR/MSA, AIA,
Leed AP.

De olika byggnaderna ges en enhetlig byggnadsvolym och
låter sig inspireras och styras av ladans geometriska form. En enkel
falusvart lockpanel utgör huvudmaterial och knyter an till svensk
gårdstradition. Svärtan samspelar med den gröna omgivningen
och takens högteknologiska solpaneler samt framhäver den ljusare
stenladan som huvudbyggnad. Stommen är utförd i prefabricerad
betong med högpresterande isolering (PIR). Huskropparna anslu
ter till ladans takvinkel, nockhöjd och den sekundära träflygelns
smalare bredd men har i övrigt en självständig identitet.

På Tengbom
sedan: 2008.
Fritid: Familj
och resor.
bild: tengbom
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Skanskahuset på 1 770 kvadratmeter (BTA) utgör första etappen
och utgår strukturellt från en rumslig idé där två primära huskrop
par bildar ett gemensamt mellanrum. Förutom en transparens mot
såväl bokskog som entréplats skapas visuella kontakter och rörelser
mellan huskropparnas flexibla arbetszoner för cirka 70 arbetsplatser.
Organiseringen stimulerar på så vis medvetet till samarbete, spon
tana möten och bred interaktion mellan de olika avdelningarna.
Projektet är unikt i sin satsning kring hållbarhet. Klassifice
ringssystemet Leed har använts samt även Skanskas eget miljö
klassningssystem Deep Green. Skanskas miljöklassningssystem
fungerar som ett komplement och breddning av de miljöaspekter
som bedöms i samband med planering, projektering och genom
förande av byggprojekt. Det kan här nämnas att Deep Green
uppnåddes genom att nå målen om: Nollenergi, begränsade koldi
oxidutsläpp genom låg energianvändning i driftskede, beaktande av
koldioxidutsläpp vid tillverkning och transporter av material, 100
procent återvinning av byggavfall, kontroll och begränsning av an
vändandet av miljöfarliga kemiska ämnen genom att använda mil
jösäkra produkter och undvika ämnen på kemikalieinspektionens
utfasningslista samt genom minskad användning av dricksvatten.
Tengbom är, förutom i Väla gård, involverade i ett antal
miljöprojekt och har bland annat haft ett stort engagemang i
utvecklingen av Hammarby Sjöstad och medverkar med ett flertal
projekt i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Andra Leed-projekt
som Tengbom arbetat med är Kvarteret Hästen, Nordeas nya
huvudkontor i centrala Stockholm, som även det siktar på Leed
Platinum och Googles huvudkontor i Stockholm som har uppnått
Leed Commercial Interior Gold. Vissa områden som Hammarby
Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden har högt ställda krav på bygg
herrarnas engagemang. Så är även fallet i Västra Hamnen i Malmö,
samt området Hyllie i Malmö. Oavsett om det är kommunen
eller byggherren som sätter miljöagendan, är en bred dialog med

Tengbom
Tengbom är ett av Nordens ledande
arkitektföretag. Tengbom har omkring
500 medarbetare på elva kontor runt
Sverige. Tengbom grundades 1906 av
Ivar Tengbom, föregångsgestalt inom
svensk arkitektur.

Etta i Europa. Tengbom-ritade Väla Gård utanför Helsingborg har uppnått den högsta
nivån i certifieringssystemet Leed med 95 av 110 möjliga poäng, vilket gör den till etta i
Europa inom Leed för nybyggnation.

arkitekten ett unikt tillfälle att göra kopplingar mellan miljöinves
teringar, varumärke och arkitektur.
Gestaltningen av Väla gård är ett svar på Skanskas organisation,
platsens unika egenskaper samt rollen som byggnaden kommer att
spela för bolagets framtida satsning på grönt byggande. Tydliga
mål och ett nära samarbete med beställare och brukare har gett
byggnaden en stark identitet med väl integrerade tekniklösningar
som gör Väla Gård till ett av Europas grönaste kontorshus.

bilder: skanska
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Det går bra för advokatbyråerna i
fastighetsbranschen. Det visar inte
minst vår omfattande lista över bran
schens byråer där många redovisar
en ökad affärsvolym jämfört med
föregående år.
Vi listar också toppadvokaterna
i branschen och byråerna med de
största teamen.
Dessutom hittar du här värdefulla
tips och initierade artiklar om juridiska
trender och tendenser med bäring
på fastighetsmarknaden.
72 Ranking: Branschens största byråer.
74 Ranking: Toppadvokaterna i branschen.
78 Carl Hugo Parment om fördelarna
med mezzaninelån.
80 Splittrad bild av hyressättningssystemet.
84 Undvik transaktionsfällorna.
88 Fastighetsjuridik i din mobiltelefon.
92 Safa Mahmoudi om det nya
exploateringsavtalet.
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här är branschens
största byråer
Advokatbyråernas fastighetsteam utgör en mycket
viktig del av transaktionsmarknaden. Här listar vi de
största byråerna utifrån underliggande affärsvolym.
Text: Eddie Ekberg

1
Mannheimer Swartling
2012: 56,5 miljarder kronor, varav
finansiering cirka 22 miljarder kronor.
2011: 62,5 miljarder kronor, varav
finansiering cirka 16,2 miljarder kronor.
2010: 23 miljarder kronor (ingen uppdel
ning på transaktioner och finansiering).
2009: 29 miljarder kronor (ingen uppdel
ning på transaktioner och finansiering).
Klas Wennström

2

Tabellen redovisas i miljarder kronor.
Den undre siffran syftar på finansiering.

Lindahl
2012: 31 miljarder kronor, va
rav finansiering 8 miljarder
kronor.

5. Vinge

2011: 35 miljarder kronor, va
rav finansiering 9 miljarder
kronor.

6. Setterwalls

Johan Lindberg
2010: 34 miljarder kronor,
varav finansiering 7 miljarder kronor.
2009: 16 miljarder kronor, varav finansiering
2 miljarder kronor.

3

7. Roschier

8. Ashurst

9. MAQS

2012

2011

2010

2009

27,9

35,6

Ingen uppgift

Ingen uppgift

4,5

8,7

26,8

16

10,3

7,5

3,7

1

800 miljoner

1,5

25

8,6

4,7

9,9

4,6

5,7

2,4

4,5

20,75

10,82

19,74

3

300 miljoner

20,2

25

7,4

12,75

1,67
700 miljoner

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Wistrand

10. Linklaters

15,8

13,6

23,9

23,2

2012: 28,2 miljarder kronor,
ingen uppdelning på trans
aktioner och finansiering.

11. DLA Nordic

14

12,7

7,6

6,4

1,5

4,6

2,9

3,5

2011: Ingen uppgift.

12. Kilpatrick Townsend

13

15

17

10

13. Hannes Snellman

11

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

12,5

7,8

9,6

2010: Ingen uppgift.
2009: Ingen uppgift.

Lennart Ernstson

6,4
14. Baker & McKenzie

8,5
1

3
Glimstedt

15. White & Case

3,5

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

16. Hamilton

1,7

7,5

Redovisas inte

Redovisas inte

2,4

1,8

3,7

2012: 28,2 miljarder kronor,
varav 9,7 miljarder är finan
siering.

17. Grönberg

1,1

4,4

2011: Ingen uppgift.
2010: Ingen uppgift.
2009: Ingen uppgift.

Jan Litborn

Rankingen bygger på uppgifter från byråerna själva. Vissa har inte särredovisat transaktioner och finansiering
och några har inte kunnat redovisa siffror för alla fyra år, och några tillfrågade byråer har valt att inte delta i
kartläggningen. Listan gör alltså inga anspråk på att vara heltäckande. Alla summor anges exklusive moms.
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toppadvokaterna
i branschen
Här rankar vi de svenska advokatbyråernas toppadvokater. I toppen av listan åter
finns den advokat som medverkat i affärer till störst underliggande värde under 2012.
Vi redovisar också hur många ärenden advokaterna har medverkat i.
På nästa uppslag rankas de största fastighetsteamen. Text: Eddie Ekberg

Marcus Hedén, Roschier
18,6 miljarder kronor (11 ärenden)

Klas Wennström,
Mannheimer Swartling
16,3 miljarder kronor (10 ärenden)

Rankingen bygger på uppgifter från byråerna och gör inte anspråk på att vara komplett. Vissa byråer har valt att inte delta i kartläggningen.
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Magnus Lidman, Linklaters
15 miljarder kronor (25 ärenden)

Vi vet vad som krävs
Med advokater som har arbetat inom
Sveriges största detaljhandelskoncerner
och som har mångårig erfarenhet som
rådgivare åt svenska och internationella
fastighetsbolag med inriktning på bland
annat handels- och logistikfastigheter
vet vi vad som krävs för att du ska
lyckas med din nästa fastighetsaffär
inom retail eller logistik.
Grönberg kombinerar fastighets-, entreprenad- och skatterätt med kommersiell
förståelse för din fastighetsaffär.
Kontakta Anders Hedman eller Nicklas Hansen
www.gronberg.se

Charles Andersson, Ashurst
15 miljarder kronor (25 ärenden)

tema: fastighetsjuridik

5

9

Jan Litborn,
Glimstedt

Anders Fast,
Baker & McKenzie

11,5 miljarder kronor (22 ärenden)

7,5 miljarder kronor (14 ärenden)

6

10

Patrick Forslund,
Vinge

Johan Lindberg,
Lindahl

10,3 miljarder kronor (16 ärenden)

7 miljarder kronor (12 ärenden)

7

10

Patrik Essehorn,
MAQS

Johan Gustavsson,
Kilpatrick Townsend

10,017 miljarder kronor (51 ärenden)

7 miljarder kronor (15 ärenden)

8

12

Lennart Iwar,
Setterwalls

Safa Mahmoudi,
Hannes Snellman

10 miljarder kronor (12 ärenden)

4,6 miljarder kronor (12 ärenden)

Här är byråerna med de största teamen
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1. Lindahl, 40 jurister

5. Glimstedt, 22 jurister

9. Kilpatrick Townsend, 17 jurister

11. Linklaters, 7 jurister

2. Mannheimer Swartling, 36 jurister

6. Roschier, 21 jurister

10. Ashurst, 10 jurister

11. Hannes Snellman, 7 jurister

3. Setterwalls, 32 jurister

7. DLA Nordic, 20 jurister

11. Hamilton, 7 jurister

15. White & Case, 6 jurister

4. Vinge, 25 jurister

8. MAQS, 19 jurister

11. Baker & McKenzie, 7 jurister

16. Grönberg, 4 jurister

2 2013

13

15

Carl-Hugo Parment,
White & Case,

Nicklas Hansen,
Grönberg

3,5 miljarder kronor (3 ärenden)

0,9 miljarder kronor (5 ärenden)

14

16

Jan Råssjö,
DLA Nordic

Per Månsson,
Hamilton

2,8 miljarder kronor (9 ärenden)

0,75 miljarder kronor (7 ärenden)

En bra affär
börjar med MAQS

COPENHAGEN · GOTHENBURG · MALMÖ · RIGA · STOCKHOLM · TALLINN · VILNIUS · WWW.MAQS.COM

Krönika

tema: fastighetsjuridik

Carl Hugo Parment // White & Case

Mezzaninelån –
smörjmedel på en trög
fastighetsmarknad

D

en senaste tiden har präglats
av en trög fastighetsmarknad
där köpare och säljare har
haft svårt att möta varan
dras prisförväntningar. En
betydande orsak till den låga transaktions
aktiviteten är svårigheten att finansiera
fastighetsförvärv genom sedvanlig bankfi
nansiering. Många köpare har fått erfara att
de flesta banker är relativt avvaktande inför
nya fastighetsfinansieringar. Vidare har
många banker sänkt sina belåningsgrader,
vilket har gjort det svårt för köpare att finansiera nya fastighetsför
värv.
De sänkta belåningsgraderna medför att en betydande del av
förvärvskostnaden måste finansieras på annat sätt än genom bank
lån. Till största del fylls detta finansieringsgap av eget kapital från
köparen. Tillgången till eget kapital kan dock ofta vara begränsad
för många köpare. Vidare är kostnaden för eget kapital så hög
för finansiella investerare att alltför stora krav på eget kapital ofta
omöjliggör många fastighetsköp då den totala avkastningen blir
alltför låg för köparen.

Den ofta begränsade kapitaltillgången har medfört att köpare
tvingats söka annan finansiering utöver eget kapital och banklån.
Något som blivit allt vanligare den senaste tiden är säljarreverser
där säljaren ger köparen kredit avseende betalningen av köpeskil
lingen för den överlåtna fastigheten. Dessa säljarreverser är numera
ett betydande inslag i många fastighetsfinansieringar och trenden
är att säljarreversernas storlek ökar och att deras löptid blir allt
längre. Säljarreversen minskar kravet på eget kapital förutsatt att
banken anser att villkoren för säljarreversen är sådana att reversen
kan ses som ”eget kapital”. För att banken ska anse att så är fallet
krävs ofta att säljarreversen har längre löptid än banklånet samt att
räntan under säljarreversen ackumuleras istället för att utbetalas
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löpande. Värt att notera är dock att villko
ren för dessa säljarreverser ofta skräddarsys
varför det ofta finns betydande skillnader
mellan olika transaktioner.
I vissa fall kan emellertid inte bristen
på finansiering lösas genom säljarreverser
antingen för att transaktionen inte tillåter
detta i det enskilda fallet eller på grund
av att reversens storlek är otillräcklig. Vid
sådana situationer krävs ofta ytterligare
en finansieringskälla. En sådan alternativ
finansieringsform är mezzaninelån. Det
liknar ett banklån eftersom det är en kredit, medan det å andra
sidan liknar eget kapital eftersom det har rätt till betalning först
efter banklånen och dessutom ofta har en avkastningsprofil som
delvis liknar eget kapital.

De nuvarande
marknadsförhållan
dena kan skapa en
större efterfrågan av
mezzaninelån.«

⁄⁄
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Till skillnad från vad som är fallet i många andra länder har
det varit relativt trögt att etablera en marknad för mezzaninelån
i Sverige. Historiskt har det troligen till viss del berott på att de
nordiska bankerna har varit relativt välmående och välvilligt in
ställda till kommersiella fastighetskrediter varför behovet av mez
zaninelån varit begränsat. De nuvarande marknadsförhållandena
kan dock skapa en större efterfrågan av mezzaninelån.
Vad krävs då för att Sverige ska få en större marknad för mez
zaninelån? Förutom den självklara förutsättningen att det måste
finnas kreditgivare, ofta mezzaninefonder, som är villiga att ge
mezzaninelån, är det även avgörande att etablera en avtalsreglering
och marknadspraxis som är acceptabel för såväl banker, mezzani
nelångivare som fastighetsinvesterare.
De villkor som banken uppställer för att acceptera ett mezza
ninelån är vanligtvis att nämnda lån inte får ha en löptid som är
kortare än banklånet. Vidare kräver banken vanligtvis att mezzani
nelånet inte får sägas upp i förtid utan att banken har fått möjlig
het att dessförinnan säga upp sitt lån. Vidare brukar bankerna

meZZaninelån

startat VälGörenhetsorGanisation

Ordet mezzanine kommer från
det italienska ordet ”mezzano”
som betyder mellan och an
vänds inom arkitekturen för att
beskriva ett halvplan som ligger
mellan ordinarie våningsplan i
en fastighet. Ett mezzaninelån
är således ett lån som är ett
mellanting mellan banklån och
eget kapital.

Namn: Carl Hugo Parment.
Ålder: 37 år.
Familj: Singel.
Bostad: Bostadsrätt på Kungsholmen (Stockholm).
Titel: Advokat och delägare i den internationella
advokatfirman White & Case.
Fritid: Spelar tennis och fotboll. Har även startat
en kristen välgörenhetsorganisation som driver
företagsskolor i tredje världen.

kräva ensamrätt till eventuella säkerheter. Mezzaninelångivaren
skulle mycket väl kunna tänkas få en andrahandspant över bankens
säkerheter, dock säger banken ofta nej till detta för att slippa ta
hänsyn till mezzaninelångivaren vid en eventuell pantrealisation.
För mezzaninelångivaren finns det en hel del att tänka
på. Eftersom mezzaninelånet är efterställt banklånet gäller det för
mezzaninelångivaren att se till att banklånet inte kan utökas alltför
mycket i omfattning. Vidare är det viktigt att säkerställa att lånta
garen lämnar samma information till mezzaninelångivaren som till
banken. Ett informationsunderskott är särskilt farligt för mezzani
nelångivaren i situationer där låntagaren har svårt att fullgöra sitt
banklån och banken därför överväger att genomföra en pantrea
lisation. Ytterligare något som mezzaninelångivaren bör överväga
är att få en rätt att åtgärda låntagarens avtalsbrott under banklånet
och därmed undvika en pantrealisation. Detta kan exempelvis ske
genom att mezzaninelångivaren skjuter till mer pengar till lånta
garen eller att mezzaninelånet helt eller delvis omvandlas till eget
kapital. Utöver detta finns det flera andra frågor som en mezzani
nelångivare bör överväga. Ett mezzaninelån har därför en hög nivå
av detaljreglering som skräddarsys inför varje enskild transaktion.
För fastighetsinvesteraren som försöker finansiera ett fastig
hetsförvärv gäller det att försöka sy ihop en transaktionsstruktur
som balanserar de olika parternas krav och önskemål. Även om det
många gånger kan vara utmanande är det ofta värt besväret då en
kombination av banklån, mezzaninelån och säljarreverser kan bidra
till att skapa nya affärsmöjligheter för de fastighetsinvesterare som
av olika anledningar har begränsad tillgång till eget kapital.
Sammanfattningsvis är således mezzaninelån en spännande
finansieringsform som utgör ett viktigt och ibland underskattat
komplement i en finansieringsmiljö som kräver alltmer kreativa
lösningar och där tillgången till alternativa finansieringskällor kan
vara en avgörande framgångsfaktor. Jag tror därför att vi kommer
att få se fler mezzaninelån framöver i samband med fastighets
finansieringar.

BILD: WHITE & CASE
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Splittrad bild av
hyressättningssystemet
Nyligen kom Hyresnämnden i en dom fram
till att hyrorna i hyresrätter inte får höjas mer på
grund av ett attraktivt läge. Fastighetsägarna
har överklagat domen, som de menar strider
mot EU-rätt, till hovrätten. Hyresgästföreningen
å sin sida menar att Fastighetsägarna tolkar
lagen felaktigt. Text: Eddie Ekberg
Tore Ljungkvist är tillförordnad chefsjurist på Fastig
hetsägarna Stockholm. Han menar att Hyresnämndens beslut att
inte låta lägesfaktorn få ett ökat genomslag vid hyressättningen
underminerar förutsättningarna för en fungerande marknad för
hyresrätter i Sveriges tillväxtregioner.
– De senaste åren har cirka 100 000 hyresrätter i Stockholm
ombildats till bostadsrätter och i dag finns det cirka 110 000
hyresrätter kvar. Om ett antal år kommer de också att vara borta
och det beror i så fall på att hyresvärdarna inte får möjlighet att
ta ut en skälig hyresnivå, vilket i sin tur bottnar i att allmännyttan
i praktiken fortfarande har en hyresnormerande roll, trots att det
strider mot EU-rätten, säger Tore Ljungkvist.
Den 1 januari 2011 kom en reform av hyreslagen som syftade till
att ge bättre förutsättningar för en väl fungerande bostadsmark
nad för hyresrätter. Effekten av reformen har dock inte motsvarat
förväntningarna. Detta är bakgrunden till att Fastighetsägarna
Stockholm gick till Hyresnämnden med ett vägledande mål
rörande vilken betydelse som lägesfaktorn ska få för hyressättning
en i Stockholms innerstad.
Fastighetsägarna yrkade en höjning med i snitt tio pro
cent, fördelat under en treårsperiod, för en fastighet på Kungshol
men.
– Hyresnämnden har i sitt beslut valt att helt bortse från refor
men av bruksvärdesystemet 2011, som bland annat syftade till att
låta lägesfaktorn få en ökad betydelse vid hyressättningen. Därmed
blir det också självklart för oss att överklaga beslutet till Svea Hov
rätt, säger Tore Ljungkvist.
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omstritt. Hyresnämnden kom nyligen fram till att hyran för
hyresrätter i centrala lägen inte får höjas på grund av sitt läge.
Fastighetsägarna menar att domen strider mot EU-rätt och har
överklagat till hovrätten. Hyresgästföreningen menar å sin sida
att domen är helt korrekt och känner sig säkra på att hovrätten
kommer göra samma bedömning som Hyresnämnden.

tema: fastiGhetsjuridiK

BILD: JAN DANIELSSON

»Fastighetsägarna har bara ett
budskap till hyresgästerna och
det är att man måste höja hyran.«
BILD: FASTIGHETSÄGARNA

»Hyresgästföreningen påstår sig stödja
hyresrätten men
gräver i stället en
grop för den.«

Han går till hårt angrepp mot Hyresgästfören
ingen som han menar stödjer Hyresnämndens
dom trots att den strider mot EUrätt. Han
menar också att Hyresgästföreningens agerande i
själva verket dränerar innerstäderna på hyresrät
ter och försämrar för dem man säger sig värna;
hyresgästerna.
– Det är självklart hemskt om hyresrätter för
svinner och i stället blir bostadsrätter. Det finns
ju massor av människor, främst unga, som inte
har råd att köpa en bostadsrätt och verkligen har
behov av en hyreslägenhet. Hyresgästföreningen
påstår sig stödja hyresrätten men gräver i stället
en grop för den, säger han.
Barbro Engman är förbundsordförande för
Hyresgästföreningen och menar tvärtemot Tore
Ljungkvist att Hyresnämndens dom är en stor
seger för landets tre miljoner hyresgäster.
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eu-uPPmaninG
EUkommissionen uppmanade i
sin fokusrapport så sent som i april
Sverige att reformera hyressättnings
systemet och införa en friare hyres
sättning.
EUkommissionen oroas i rap
porten över att brister på den svenska
bostadsmarknaden leder till hög
skuldsättning som riskerar att hota
ekonomin. Kommissionen uppma
nar därför Sverige att reformera
hyressättningssystemet. I ett första
steg bör friare hyressättning införas
vid nyproduktion av bostäder och
därefter bör en gradvis övergång till
friare hyror genomföras även i det
befintliga bostadsbeståendet anser
EUkommissionen och hänvisar till de
reformer som genomfördes i Finland
under 90talet.

– Det gläder oss att Hyresnämnden helt och
hållet gått på vår linje i den här frågan. Det
känns som ett självklart beslut och det visar hur
stabilt vårt svenska bruksvärdessystem är och
den lagstiftning som ligger till grund för dessa
förhandlingar, säger Barbro Engman.
– Det är bekymmersamt att Fastighets
ägarna genom rättsväsendet försöker provocera
fram en prejudicerande dom för sin felaktiga
lagtolkning. Och det är lika bekymmersamt att
de i alla lägen försöker krama ur sina hyresgäster
allt de kan. De borde i stället fundera lite mer på
hur man får en väl fungerande relation med sina
hyresgäster, säger Barbro Engman.
Hon menar att allmännyttan inte alls har kvar
någon ”hyresnormerande roll”.
– Det visar också den uppföljning som gjorts
av förhandlingarna, inte ens Tore kan väl hävda

att vi menar att allmännyttan ska bedrivas efter en självkostnads
princip? Det står ju också i proppen att det var länge sedan det
fanns en självkostnadsprincip, säger Barbro Engman.

Rätt jurist vid din sida

Hon säger också att Fastighetsägarnas strävan att få mer läges
anpassade hyror är en förtäckt metod för att få igenom marknads
hyror.
– Hyran sätts enligt bruksvärdesprincipen, och där i ligger läget
med. Men Fastighetsägarna har bara ett budskap till hyresgästerna
och det är att man måste höja hyran. Det gör hyresgästerna oroliga
och de undrar om det egentligen är tryggt att bo i en hyresrätt
eller om det är lika bra att försöka trycka på för en ombildning.
Jag tycker de biter sig i svansen om de tror att hyreshöjningar ska
förhindra ombildning. Sedan har jag aldrig förstått deras fixering
vid att höja hyrorna i centrala lägen. Ta centrala Stockholm till
exempel, det består ju till stor del av 100 år gamla stenhus som är
betalda för länge sedan och några märkbart högre driftskostnader

har de inte heller. Det är bara deras omskrivning av att efterfrågan
ska slå igenom på hyran. Man kan fråga sig hur de vill att vi ska
zon-indela våra städer? Ska det vara en inre cirkel för de som har
mycket pengar, en mellan-cirkel för de som har lite pengar och
en yttre cirkel där de som inte har några pengar alls får bo, undrar
Barbro Engman.
Sannolikt kommer det att dröja cirka ett år innan hovrätten
tar upp Fastighetsägarnas överklagan. Såväl Hyresgästföreningen
som Fastighetsägarna känner sig segervissa.
– Hovrätten kommer att göra samma bedömning som Hyres
nämnden, det är jag helt säker på. Hyresnämndens dom är mycket
välskriven och trogen lagstiftningen, säger Barbro Engman.
– Vi menar att Hyresnämndens tolkning av svensk rätt inte
stämmer överens med EU-rätten och jag tror att vår uppfattning
är så rimlig att det blir en sådan ändring som vi påstår att det ska
vara, säger Tore Ljungkvist.

LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har i mer än 60 år framgångsrikt biträtt klienter med juridisk rådgivning.

Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk
som internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha
rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.
VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt,

private law samt svensk och internationell skatterätt.
LÄS MER: www.lmlaw.se

Den svenska medlemmen i

tema: fastighetsjuridik

minimera risken. Cecilia Hautamäki
på Andersson Gustafsson Advokatbyrå
tipsar såväl säljare som köpare om vad
som är bra att tänka på i samband med
ett förvärv.

Undvik transaktionsfällorna
Cecilia Hautamäki ger värdefulla tips till köpare och säljare
Det händer att fastighetsaffärer inte kommer till avslut. Anledningen
kan till exempel vara att köparen inte kan finansiera förvärvet och tillträda
fastigheten. Vilka möjligheter har säljaren att minimera risken att köparen
drar sig ur i ett sent skede, hur kan en köpare skydda sig om säljaren väljer
att inte fullfölja och när blir avtalet juridiskt bindande? Cecilia Hautamäki på
Andersson Gustafsson Advokatbyrå lotsar förbi fallgroparna.
Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: Niclas Liedberg/Pixprovider
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Förvärv av fastigheter kan göras på olika sätt; antingen som
ett direkt fastighetsköp eller indirekt genom att köparen förvärvar
andelarna i ett fastighetsägande bolag. Bolaget kan vara ett aktie
bolag, handelsbolag eller kommanditbolag.
– Vid ett direkt fastighetsköp gäller jordabalkens formkrav för
att ett giltigt förvärv ska komma till stånd. Det krävs därför att
säljaren och köparen upprättar ett skriftligt avtal, med uppgift om
fastigheten och köpeskilling samt en överlåtelseförklaring från
säljaren att fastigheten överlåts till köparen. För ett bindande avtal
krävs att parterna undertecknat en skriftlig handling som uppfyller
formkraven i jordabalken. Om parterna ingått ett bindande avtal
som inte är villkorat och säljaren eller köparen inte fullföljer köpet
finns regler i jordabalken om hävning och rätt till ersättning för
skada, säger Cecilia Hautamäki, advokat på Andersson Gustafsson
Advokatbyrå.
Om köpet sker genom en överlåtelse av andelarna i det bolag
som äger fastigheten finns inga formkrav. Om parterna inte själva
ställt upp förutsättningarna för när bundenhet inträder får detta
avgöras genom att tillämpa avtalslagens regler om anbud och
accept.
– Avtalslagens regler om att avtal ingås genom anbud och accept
är dock en modell som är mindre lämpad för mer komplexa avtal.
Eftersom avtal om överlåtelse av andelar i ett bolag ofta är en
transaktion med många villkor föregås vanligtvis ett sådant avtal
av förhandlingar och utfästelser över tiden där parterna successivt
låser sina förhandlingspositioner. Avtalet växer således fram i etap
per. Juridiskt inträder dock inte bundenhet successivt, antingen
finns ett bindande avtal eller inte. Avgörande för när detta inträffar
juridiskt är att det finns ett anbud och en ren accept. För överlå
telse av andelar i ett bolag uppstår denna bundenhet därför när
parterna slutligt kommit överens om villkoren. Anbudet utgörs
då av det framförhandlade avtalet vilket accepterats av motparten.
Parterna bekräftar sedan avtalet genom sina underskrifter. Juridiskt
krävs dock inte parternas underskrifter för att avtalet ska vara bin
dande utan bundenheten uppkommer redan genom att motparten
accepterat avtalets villkor utan reservationer för dess innehåll, säger
Cecilia Hautamäki.

Om det finns ett bindande avtal har motparten rätt till skade
stånd om den andra parten inte fullföljer avtalet. Många gånger
reglerar parterna i avtalet vilka påföljder som ska gälla om avtalet
inte fullföljs.
– Det är vanligt med en reglering om att säljaren har rätt att
behålla handpenningen om köparen av någon anledning inte
fullföljer affären. Med en sådan reglering finns ett incitament för
köparen att fullfölja affären och säljaren har visst skydd för ned
lagda kostnader, säger Cecilia Hautamäki.
› Vad ska en köpare tänka på i det här fallet?
– En köpare som är osäker på sin finansiering bör villkora
avtalet av finansieringen. Är finansieringen inte på plats senast den

»Det finns alltså möjligheter
för både säljare och köpare
att minimera risken att drabbas av onödiga kostnader
med anledning av att affären
av något skäl inte blir av.«
dag parterna kommit överens om faller avtalet. Utöver köpa
rens finansiering kan avtalet även villkoras av annat, till exempel
åtaganden från säljaren om att åtgärda vissa förhållanden rörande
fastigheten eller bolaget före tillträdet. Fullföljs inte avtalet med
anledning av att säljaren inte uppfyller sina åtaganden bör säljaren
inte heller ha rätt att behålla handpenningen. I denna situation bör
istället köparen avtala om rätt till kompensation eller möjligheten
att välja att trots allt fullfölja avtalet mot visst prisavdrag eller rätt
att åtgärda det som ålegat säljaren på dennes bekostnad.
› Och säljaren?
– Vill köparen villkora förvärvet av sin finansiering bör säljaren
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gardera sig ytterligare till exempel genom att
säljarens rätt att behålla handpenningen kom
bineras med rätt till skadestånd om säljaren kan
visa att handpenningen inte täcker dennes skada,
säger Cecilia Hautamäki.
Det är också vanligt att parterna ingår en
avsiktsförklaring (Letter of intent) under tiden
köparen undersöker fastigheten och bolaget.
– En avsiktsförklaring är bindande i den ut
sträckning parterna har avtalat om det. Köparen
har vanligtvis ett intresse av att förhandla till sig
exklusivitet under en viss period eftersom under
sökning av fastigheten och bolaget är förenat med
kostnader. Har parterna avtalat om exklusivitet
och säljaren under exklusivitetsperioden inleder
diskussioner med en annan köpare innebär det
att säljaren bryter mot exklusivitetsförbindelsen.
Om parterna inte avtalat om påföljden har den
förfördelade parten rätt till skadestånd. Ett ska
destånd förutsätter att den part som framställer
kravet kan visa skada. För avtalsbrott där det kan
vara svårt att visa skada är det bättre att istället
avtala om en annan påföljd, exempelvis ett vite
där beloppet är bestämt. En annan påföljd som
är lämplig för brott mot en exklusivitetsförbin
delse är att säljaren ska ersätta köparens nedlagda
kostnader, säger Cecilia Hautamäki.
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Att tänka på för säljare
och köpare:
Säljare:
• Avtala om handpenning som du
har rätt att behålla om köparen inte
fullföljer förvärvet.
• Om köparen vill villkora förvärvet av
finansieringen, försök att förutom
handpenningen även förhandla till
dig rätt till skadestånd.
Köpare:
• Försök att förhandla till dig exklusivi
tet förenat med vite för att minimera
risken att drabbas av onödiga kost
nader.
• Villkora avtalet om du är osäker på
din finansiering.

› Vad mer behöver en säljare tänka på?
– Som säljare bör du försöka förhandla till dig
en handpenning som du har rätt att behålla om
köparen inte fullföljer avtalet. Arbetar köparen
parallellt med flera affärer ökar incitamentet att
fullfölja affären med dig eftersom köparen annars
förlorar handpenningen. Handpenningen täcker
även en del av dina nedlagda kostnader.
› Och en köpare?
– Även som köpare bör man försöka att
avtala om rätt till kompensation om säljaren
väljer att inte fullfölja affären. En köpare som
inleder en förvärvsprocess kommer med stor
sannolikhet att dra på sig kostnader för de
undersökningar som genomförts inför för
värvet. Det handlar framförallt om kostnader
för externa konsulter. Har man som köpare
exklusivitet bör exklusiviteten förenas med ett
vite. Förutom att minska risken för att säljaren
bryter mot exklusivitetsförbindelsen är vitet ett
i förväg kvantifierat skadestånd där köparen
inte behöver visa sin skada utan har rätt till
vitet oavsett om köparen lidit skada eller inte.
Det finns alltså möjligheter för både säljare
och köpare att minimera risken att drabbas av
onödiga kostnader med anledning av att affären
av något skäl inte blir av. Försök att använda er
av denna möjlighet.

IQ+EQ=CQ
För att bra affärer kräver både hjärna och hjärta.

tema: fastiGhetsjuridiK

BILD: GLIMSTEDT

För ett år sedan lanserade advokatfirman Glimstedt aktiebolagslagen som
mobilapp. Nu är det dags för jordabalken att bli förpackad i elektroniskt format.
– Ett juridiskt arbetsredskap som är gratis, effektivt, lätt att använda och alltid
tillgängligt i fickan, konstaterar Jonas Gombrii på Advokatfirman Glimstedt.
Text: Nicklas Tollesson

fastighetsjuridik i din mobil
I det praktiska arbetet med fastighets
relaterad juridik är det särskilt några lagar som
återkommer. Ett par av de mest framträdande är
förstås aktiebolagslagen och jordabalken. Dessa
omfattar tillsammans ett par tusen paragrafer
som ofta hänvisar till varandra. Det blir mycket
bläddrande i lagboken eller dokumentrullande på
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datorn. Detta lite ineffektiva arbetssätt ledde till
en idé om vad man kan göra för att underlätta
arbetet, och hur man kan få de mest använda
lagarna direkt tillgängliga. Tanken är att använ
daren vill ha ett par favoritlagar i fickan, men
absolut inte alla.
Detta resulterade i en juridikapp för mobi

len, som Glimstedt tog fram i samarbete med
utvecklaren Jont Olof Lyttkens på Centcode.
– Det enkla är oftast det geniala, så appen
gjordes med fokus på att inte krångla till det
utan hålla den användarvänlig och vara först som
sist en renodlad nyttoapp, säger Jonas Gombrii,
advokat och partner på Glimstedt.

vad ligger bakom en lyckad affär?

”

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer och besiktningsmän. Det gäller
att vi förstår klientens verksamhet. För mig är det en fördel att jag har sprungit på byggen som
liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna se skillnad på skruv och mutter.”
Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det
lättare att komma överens
dlanordic.se/overens
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Våren 2012 lanserades ”ABL”: Aktiebolagslagen
som gratis mobilapp. Appen ger omedelbar
tillgång till lagtexten, sorterad och förpackad i
ett behändigt format. Användaren kommer in
på en huvudmeny, klickar på valfritt kapitel och
därifrån vidare till vald paragraf. I de fall texten
länkar vidare till andra paragrafer kan man lätt
klicka sig vidare till dessa, för att sen gå tillbaka
till ursprunget.

»För en praktiker är
juridiken ett arbetsredskap som man gör
affärer med.«

– Trots att lanseringen av ABLappen
skedde i princip utan marknadsföring blev den
en succé. Det gjordes snabbt ett betydligt större
antal nedladdningar än vad som från början
bedömdes och den laddas fortfarande ner hela
tiden. Det här har bevisat teorin att behovet av

att ha delar av lagboken omedelbart ”nära till
hands” är stort.
Nu är det alltså dags för nästa steg – att lan
sera jordabalken som nästa app.
– För en praktiker är juridiken ett arbetsred
skap som man gör affärer med. Fastighetsrätten
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är ju utpräglat formalistisk, som aktiebolagsrät
ten, och man behöver därmed ofta ha paragraf
texterna nära till hands. Eftersom jordabalken är
en sammanhållen och grundläggande samling
lagregler för juridiken kring fastigheter passar
även den för att förpackas som en app.
– Jordabalken som app kommer i stort sett
fungera likadant som ABLappen, men en stor
utveckling är att den även kommer inkludera en
sökmotor, med vilken man kan söka bland alla
ord som förekommer i paragraftexterna. Genom
detta blir appen ännu mer lättanvänd.
Jordabalksappen kommer som en gratisapp
under sommaren. Du hittar den genom att söka
på JB på Appstore.

tema: fastighetsjuridik

Advokaten har ordet
Safa Mahmoudi // Hannes Snellman

Bild: Hannes Snellman

Det finns i dag en osäkerhet kring vem som ska ta kostnaden
för vissa exploateringar. Men nu finns det ett förslag om reglering
av exploateringsavtalet som förhoppningsvis skingrar osäkerhe
ten. Safa Mahmoudi på Hannes Snellman reder ut begreppen.

Efterlängtat förslag
Det juridiska regelsystem som aktualiseras i samband med
att markanvändning förändras och ny bebyggelse uppförs på en
fastighet, till exempel vid bostads- eller infrastrukturprojekt, är
omfattande och i vissa delar bristfälligt. I en exploateringspro
cess är markägaren och kommunen huvudaktörer; markägaren
genomför byggnationen i egenskap av byggherre och kommunen
bestämmer var, hur och när en detaljplan ska upprättas (det så
kallade kommunala planmonopolet). För att reglera och preci
sera sina åtaganden vid markexploatering ingår kommunen och
markägaren vanligtvis ett exploateringsavtal, ett civilrättsligt avtal
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med offentligrättsliga inslag. Byggherren är beroende av exploa
teringsavtalet då den nya detaljplanen ofta är villkorad av att ett
sådant avtal ingås. Från kommunens perspektiv är exploateringsav
talet ett sätt att styra genomförandet av detaljplanen. Förutom att
precisera bebyggelsens utformning kan avtalet bland annat reglera
vilka åtgärder och kostnader som faller på respektive part. Efter
som de flesta exploateringar resulterar i följdinvesteringar utanför
det aktuella projektet, till exempel avseende nödvändiga trafik
anläggningar, försöker kommunen överföra så stor del av denna
kostnadsmassa som möjligt på byggherren.

Eftersom stödet för kommunens rätt att ingå exploate
ringsavtal endast framgår indirekt av gällande lagstiftning finns
det idag en osäkerhet kring vilka åtaganden och kostnader som
enligt lag får övervältras på byggherren. Gällande lagstiftning
bygger på grundtanken att byggherren ska stå för kostnader för
allmänna platser och allmänna va-anläggningar inom det aktuella
planområdet och på den egna kvartersmarken, medan kommu
nen ska bekosta övrig byggnation. Utrymmet för att övervältra
kostnader för infrastruktur på byggherren är relativt begränsat i
nuvarande lagstiftning, särskilt vad gäller byggnation för verksam
heter som kommun enligt lag har en skyldighet att tillhandahålla,
till exempel för vård, omsorg, eller utbildning, (så kallad social
infrastruktur). Detta har i praktiken inte hindrat kommunen att
i vissa fall övervältra även sådana kostnader på byggherren.
Den gällande regleringen har kritiserats för bristande för
utsebarhet, inte minst då kommunerna förhåller sig till nuvarande
reglering på olika sätt, och för att skapa långa planeringsprocesser
på grund av oklara regler om kostnadsfördelning mellan byggherre
och kommun. Det finns också en allmän diskussion om myndig
hetsmissbruk från kommunens sida; från byggherresidan påstås
det emellanåt att kommunen medvetet utnyttjar planmonopolet
för att skaffa sig affärsmässiga fördelar.
Detta är bakgrunden till att Plangenomförandeutredningen
i december 2012 överlämnade sitt betänkande Ett effektivare
plangenomförande. I utredningen föreslås dels reglering av vad
ett exploateringsavtal får innehålla, dels av förfarandet vid fram
tagande av exploateringsavtal.
Inledningsvis konstateras i utredningen att avsikten inte
är att på ett väsentligt sätt ändra grundprinciperna för fördelning
en av kostnadsansvaret, utan att endast tydliggöra gränserna för
kommunens och byggherrens åtaganden.
Till en början föreslås att byggherren endast får åläggas att
utföra eller bekosta åtgärder som är nödvändiga för att detaljpla
nen ska kunna genomföras. Endast om det finns särskilda skäl får
exploateringsavtal avse åtgärder utanför området för detaljplanen,
det vill säga om åtgärden är nödvändig för att planen ska kunna
genomföras eller annars är direkt föranledd av planen, exempelvis
kommunikation till och från ett nytt bostadsområde. Utredningen
vill också lagfästa grundprincipen att byggherrens åtaganden ska
stå i rimlig proportion till dennes nytta av planen. Ett exploate
ringsavtal får vidare inte ålägga en byggherre att helt eller delvis
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bekosta social infrastruktur. Kommunen ska ha rätt att kräva
byggherren på förskottsbetalning, dock får ersättningen aldrig avse
åtgärder som vidtagits före den aktuella detaljplanens antagande
om inte planen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.
Syftet med regleringen kring förfarandet är att öka trans
parensen och förutsebarheten, utan att tynga ned exploaterings
processen mer än nödvändigt.
Huvudidén kring förfarandereglerna är att antagandet av ett
exploateringsavtal ska integreras med den nuvarande ordningen
för detaljplan. Således ska kommunen senast i samband med
planbeskedet ange utgångspunkterna och målet med ett even
tuellt exploateringsavtal i ett särskilt program. Av programmet
ska framgå grundläggande principer för fördelning av kostna
der och intäkter för genomförandet av detaljplanen samt andra
förhållanden av betydelse för en konsekvensbedömning av tänkt
exploateringsavtal. Vidare ska samråd ske med länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt de myndigheter,
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt
intresse av förslaget. Samrådet avseende exploateringsavtal är
sålunda mer begränsat än det som gäller för detaljplan. Under
samrådet ska också lantmäterimyndigheten särskilt verka för
att förslaget till exploateringsavtal är förenligt med de krav som
nämns ovan avseende innehållet, samt under granskningstiden
yttra sig över förslagets förenlighet med nämnda krav, om det inte
är obehövligt. Utredningen föreslår också att ett exploateringsav
tal som följer en detaljplan inte ska bli giltigt förrän planen vinner
laga kraft.
Exploateringsprocessens aktörer har länge efterfrågat
en reglering av exploateringsavtal och ökad insyn vid framtagande
av sådana avtal. Då utredningens lagförslag är generellt hållet är
det dock svårt att i nuläget veta hur stor praktisk inverkan det
kommer att ha, om det leder till en lagändring. Frågan är hur högt
kommunen kommer att lägga ambitionsnivån vid framtagande av
exploateringsprogrammet och hur nitisk lantmäterimyndigheten
kommer att vara vid sin granskning. Lantmäterimyndigheten
kommer att stå inför flera vanskliga bedömningar i sin granskning
och bristen på riktlinjer kommer att på kort sikt skapa en osäker
het för samtliga aktörer. På längre sikt kommer dock rättsläget
förhoppningsvis att klarna och byggherrarna får mer enhetliga
riktlinjer att grunda sin kalkyl på, oavsett var i landet exploate
ringsprojektet äger rum.
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Motor // Segway

Från Solsidan till fastighetsskötsel

Ett flexibelt
arbetsredskap
Nej, det är verkligen inte bara Fredde i tv-serien Solsidan som kör Segway.
– Jag tror faktiskt inte att jag har sålt en enda till någon Fredde. I dag
används Segwayen mest som ett flexibelt arbetsredskap, säger Segway
Nordics försäljningschef Gert Sandberg.
Text & bild: Nicklas Tollesson

S

egway Nordic har den nordiska
agenturen och har varit väldigt fram
gångsrika de senaste åren.
– 2011 blev vi världens största dist
ributör men ändå lyckades vi dubbla
försäljningsvolymen 2012, säger Gert Sandberg.
Han visar den första Segwayen som kom till
Sverige för ungefär tio år sedan – den känns
verkligen gammal och förlegad i dag. Det har
hänt mycket sedan dess och det är framför allt
de senaste åren som Segwayen har förvandlats
till ett redskap som stora användargrupper drar
nytta av.
– Fredde i Solsidan gjorde att alla i Sverige vet
vad en Segway är, nu lär sig allt fler att man kan
använda den i många olika sammanhang. I dag
används den av alla från poliser till fastighets
skötare.
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Systemet ut
vecklas hela tiden,
beroende på vad
kunderna efterfrågar
och idéer som växer
fram hos oss själva.«
Vid årsskiftet lanserades Segway Professional,
en serie tillbehör som gör att Segwayen med
fördel kan användas av exempelvis fastighets
skötare och park- och naturarbetare. Genom ett
enkelt klicksystem kan ett flertal olika applika

tioner fästas på Segwayen, beroende på vad man
behöver transportera med sig.
– Systemet utvecklas hela tiden, beroende på
vad kunderna efterfrågar och idéer som växer
fram hos oss själva, säger Thomas Appelquist,
utvecklare och logistikchef på Segway Nordic.
Gert Sandberg berättar om en fastig
hetsägare i Norrköping som sett fördelarna med
Segwayen.
– Han menar att hans fastighetsskötare nu kan
utföra ett extra uppdrag om dagen jämfört med
om denne i stället hade använt bil. Redan där
är leasingkostnaden på 1 500 kronor i månaden
intjänad. På en dag! Men den här fastighetsäga
ren menar att det inte är där den stora vinsten
ligger, utan i inbrottsrisken när det gäller bilarna.
Tidigare omsattes alla hans verktyg under ett

FLEXIBEL. Segwayen som Thomas Appelquist (till
vänster) står på är fullt utrustad för att sköta parkarbetet, medan Gert Sandberg (till höger) är klar för att
spela golf. Segway-maskinerna anpassas enkelt efter
vad man ska göra, genom ett enkelt klicksystem.
Arbetsmaskinen förvandlas på några sekunder till
golf-segway – och vice versa.
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Motor // Segway

OFF ROAD. Med hjälp av de kraftigare off road-däcken kan man köra Segway också på mindre stigar.

AVANCERAD ELEKTRONIK. Fotplattan på Segwayen, med dubbla batterier, dubbla datakort, fyrdubbla elmotorer och sjudubbla gyron.

år på grund av stölder från bilarna. Här tar man med sig vad man
behöver på Segwayen, som man sedan tar med sig i hissen och kör
ända fram till arbetsplatsen. Och lägg till bensinförbrukning, tiden
man lägger ner på att hitta parkering och parkeringskostnader.
Jag har aldrig sålt en produkt där kunden så här fort tjänar in sin
investering, säger Gert Sandberg.

GAMMAL. Den första Segwayen, från 2003, är
med dagens mått mätt, både gammal och svårkörd. Gert Sandberg tog faktiskt sin premiärtur
på den när Fastighetssverige hälsade på.
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Att köra Segway är lättare än man kan tro vid första anblicken.
Efter en minuts instruktion lyckades till och med Fastighetssve
riges reporter köra runt testbanan utan några som helst problem.
Står man rakt står Segwayen stilla, lutar man sig framåt kör den
framåt, bakåt så kör den bakåt. Styret reagerar om man bara petar
på det med lillfingret.
– Det finns sju gyron i den, som 30 gånger i sekunden känner
av hur du står, och anpassar sig. Bland andra polisen har väl
digt stor nytta av att kunna manövrera snabbt, konstaterar Gert

Den har många
fördelar, inte minst miljö
mässiga. Du laddar den
i ett vanligt 220 volts ut
tag och kan sedan köra
fyra mil.«
Sandberg, som tror att framtiden för Segwayen är ljus.
– Den används redan i dag inom väldigt många branscher och
det breddas hela tiden, säger han och berättar om en bonde och
jägare som kör off roadmodellen med gevären hängande på ena
sidan.
En Segway kostar i dag drygt 60 000 kronor.
– Men 97 procent av våra kunder leasar dem för 1 200 kronor,
plus några hundralappar beroende på tillval, i månaden. Den har
många fördelar, inte minst miljömässiga. Du laddar den i ett van
ligt 220 volts uttag och kan sedan köra fyra mil. Det är väldigt få
av våra kunder som behöver ladda den under dagen.
Och visst kan man, efter arbetsdagen, också använda den lite
grann som Fredde i Solsidan:
– Styrkan är att den är så flexibel. Efter arbetsdagen gör man ett
snabbt byte, hänger på golfbagen och har en perfekt golfbil. Det
handlar om både funktion och upplevelse.

Det finns mycket att vinna
på insyn i fastighetsmarknaDen
Har du fokus på kommersiella fastigheter och lönsamma affärer?
Välkommen till Datscha. Vårt kraftfulla webbaserade verktyg ger
dig tillgång till informationen du behöver, och en effektiv analys av
densamma.
Ta del av fördelarna du också – kontakta oss för en kostnadsfri
testperiod. Ring 08-50 70 50 00 eller besök datscha.com

BOLagsaffÄrer nU i Datscha
Nu kompletteras omfattande fastighetsinformation som redan
finns i Datscha med information om de kommersiella fastighetstransaktioner som inte sker via lagfart, utan som är en del av en
bolagsaffär. Läs mer på datscha.com/bolagsaffärer

Aktieanalysen
Mikael Söderlundh & Jenny Nygren // Pangea Property Partners
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Intresset för preferensaktier har aldrig varit större.
Nu inför även Fastpartner det populära hybridinstrumentet och
därmed får investerare som söker fastighetsexponering och hög
löpande avkastning ännu ett investeringsalternativ. Vad är det som
egentligen lockar med preferensaktier och kan det vara en god af
fär för både fastighetsbolagen och investerarna? Vad är skillnaden
jämfört med exempelvis företagsobligationer?
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Preferensaktier – läge
att hoppa på tåget?

Pangea
Property
Partners
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Ålder: 32 år.

Preferensaktier kan i korthet beskrivas som en hybrid
mellan aktier och obligationer. Innehavaren får en viss rösträtt och
en fast obligationslik utdelning som brukar utbetalas kvartalsvis.
Preferensaktier redovisas som eget kapital men ligger mellan stam
aktier och eventuella företagsobligationer i kapitalstrukturen och i
betalningsprioritet (se figur 1).
Fram till i dag är det fyra svenska noterade fastighetsbolag
(plus Alm Equity, noterat på First North) som har emitterat
preferensaktier och snart tillkommer även Fastpartner. I den här
artikeln går vi igenom de huvudsakliga fördelarna med prefe
rensaktier, från bolagens respektive investerarnas perspektiv, och
analyserar den historiska avkastningen med hjälp av Pangeas
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nyskapade totalavkastningsindex PREX Preference.
Preferensaktier är ett intressant instrument för exempelvis
expansiva bolag som söker nytt kapital och vill bredda sin kapi
talbas. Vanligtvis är det billigare med bankfinansiering, och i viss
mån även med företagsobligationer, men med fler finansierings
källor ökar flexibiliteten och även möjligheten att uppnå högre
belåningsgrad. Tack vare preferensaktiernas goda likviditet (mindre
poster kan handlas direkt över börsen) blir det också möjligt att
attrahera mindre privatsparare som normalt inte skulle investera i
exempelvis företagsobligationer. Ytterligare en tilltalande egenskap,
från bolagens perspektiv, är möjligheten att ställa in utdelningar
utan att per automatik skapa en obeståndssituation (som inträf
far vid utebliven räntebetalning). Vid behov så kan utdelningarna
skjutas upp, ackumuleras och betalas vid senare tillfälle när bolaget
har tillräckliga utdelningsmedel.
Om intresset för preferensaktier är massivt inom fastig
hetssektorn så gäller nästan det omvända utanför. Det beror på
att det finns få branscher som erbjuder lika stabila underliggande
kassaflöden som fastigheter, vilket krävs för att kunna säkerställa

översikt preferensaktier, 15 maj 2013

Jämförelse mellan preferensaktier och
företagsobligationer (från bolagens perspektiv)

Fördelar

Nackdelar

Preferensaktier

Företagsobligationer

+ Högre likviditet
+ Attraherar även småsparare
+ Evig löptid
+ Ingen direkt default vid
utebliven utdelning

+ Billigare kapital (lägre risk)
+ Högre skatteeffektivitet (räntor är
skattemässigt avdragsgilla)
+ Ingen utspädning av aktiekapitalet

– Dyrare kapital (högre risk)
– Lägre skatteeffektivitet (ut
delningar är inte skatte
mässigt avdragsgilla)
– Viss utspädning av aktie
kapitalet*

– Lägre likviditet
– Attraherar främst institutionella
investerare
– Tidsbegränsat lån
– Omedelbar default om räntan
inte betalas

Nyckeltal

Sagax

Corem

Balder

Klövern

Fastpartner*

Börskurs, kr/aktie

29,1

133,8

320,0

138,5

293,0

Börsvärde, Mkr

1 450

884

1 938

2 571

505

Omsättning (12M), Mkr

513

84

380

455

n/a

Omsättning (12M),
% av börsvärde

35

n/a

9

20

18

Rösträtt (preferens/stamaktie) 1/10

1/10

1/10

1/10

1/10

Årlig utdelning, kr/aktie

2

10

20

10

20

Utbetalning

Kvartalsvis

Kvartalsvis Kvartalsvis

Kvartalsvis

Kvartalsvis

Direktavkastning, %

6,9%

7,5%

6,3%

7,2%

6,8%

Första emissionen

juni 2006

mars 2010

juni 2011

januari 2012 juni 2013

* Planerad notering i juni 2013, villkor enligt emissionsprospektet

* Effekten är dock högst marginell eftersom rösträtten i regel är
lägre och börskursen högre än stamaktien

Figur 2: Direktavkastning (årlig utdelning/börskurs), 2006–2013*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figur 3: Pangea Real Estate Index (PREX) Preference, 2010–2013 (1 jan 2000=100)

2013

* Direktavkastning exklusive eventuella extrautdelningar

de löpande utdelningarna. För exempelvis Swed
bank och Brio som båda gav ut preferensaktier
under 2009 var det närmast att likna vid en
”räddningsåtgärd” för att lösa en pressad situa
tion. Fastighetsbolagen däremot har genomgå
ende använt instrumentet i offensivt syfte för att
investera i högavkastande objekt, vilket även ökat
vinsten per stamaktie.
För många investerare är preferensaktier
en attraktiv placering i dagens marknad när
både sparräntor och statsobligationsräntor är
närapå rekordlåga. Alternativet är givetvis att
investera i företagsobligationer, men dessa är
i huvudsak skräddarsydda för institutionella
investerare på grund av stora investeringsvoly
mer och begränsad likviditet. Preferensaktier
utgör därför en förhållandevis unik produkt som
erbjuder hög löpande avkastning i kombination
med god likviditet. Man kan också se att instru

Figur 1: Exempel på kapitalstruktur med
preferensaktier
Stamaktier
20 %
Preferensaktier
10 %
Företags
obligationer 10 %

Bankbelåning
60 %

mentet lockar en del specialinvesterare, exempelvis hedgefonder,
som inte brukar vara särskilt intresserade av fastighetssektorn
annars.
Som framgår av figur 2 varierar avkastningsnivåerna över tiden
men ligger i dag inom spannet 6,3 procent (Balder) till 7,5 procent
(Corem). Det är nivåer som är förhållandevis låga historiskt sett,
vilket reflekterar att preferensaktierna har gått starkt på börsen
senaste tiden.
För att mäta totalavkastningen för preferensaktier som
grupp har Pangea konstruerat ett nytt index som heter PREX
Preference. Indexet är värdeviktat och mäter den löpande direktav
kastningen plus värdestegringen på börsen för samtliga fastighets
relaterade preferensaktier i Sverige. De senaste tre åren har PREX
Preference levererat en stabil totalavkastning på i genomsnitt tolv
procent per år (se figur 3). Av detta går ungefär åtta procent att
hänföra till utdelningar och fyra procent till värdestegring. Om
utvecklingen blir lika stark framöver beror på om fastighetssektorn
kan bibehålla sin lönsamhet, även när räntorna börjar stiga, och
om investerarnas intresse för preferensaktier håller i sig.
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Karriär // Carola Lavén

FLYGANDE START.
Redan efter en vecka
som vd på NCC Property
Development fick Carola
Lavén presentera en av
bolaget största affärer
hittills, bygget av 50 000
kvadratmeter till Telia
Sonera på Kungsholmen.

Carola Lavén brinner för fastighetsutveckling.
– Att jag fick chansen att jobba vidare med det i en större koncern som
också arbetar internationellt kändes väldigt lockande, säger NCC Property
Developments nya vd. Text & bild: Nicklas Tollesson

”Här finns en ständig
strävan att alltid bli bättre”
när fastighetssverige träffar Carola
Lavén har hon arbetat i en vecka på sitt nya jobb
– och minst sagt fått en flygande start; några
timmar tidigare presenterades en av bolagets
största affärer hittills – bygget av 50 000 kvadrat
meter åt Telia Sonera på västra Kungsholmen i
Stockholm med inflyttning 2017.
– Jo, hela den affären var min förtjänst, skäm
tar Carola Lavén med ett skratt och fortsätter:
– Min företrädare Joachim Hallengren
och den svenska organisationen med Mikael
Graffman som ansvarig har gjort ett jättejobb
med den affären. Det känns bra att Joachim även
fortsättningsvis kommer att finnas här i huset,
som vd för NCC Housing.
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mycket sport
Namn: Carola Lavén.
Ålder: 40 år.
Bor: Täby.
Familj: Man och två döttrar.
Fritid: ”Större delen av tiden går till
familjen och barnens aktiviteter. Det är
mycket sport, fotboll och skidåkning.”
Bakgrund: Skanska, Drott, Atrium
Ljungberg.

Sedan hon fick sin civilingenjörsexamen från
KTH i början av 90-talet har Carola Lavén
arbetat med det mesta inom fastighetsbranschen,
bland annat transaktioner, förvaltning – av både
bostäder och kommersiella fastigheter – affärsut
veckling och som fastighetschef.
Via Skanska och Drott kom hon till Atrium
Ljungberg 2003 och var affärsutvecklingschef där
när rekryteringsfirman hörde av sig i vintras.
– Jag trivdes väldigt bra på Atrium Ljungberg
också. Men efterhand som jag lärde känna NCC
som bolag blev det mer och mer intressant. Det
finns en känsla av att ständigt vilja utvecklas i
NCC, även om det redan är ett väldigt fram
gångsrikt bolag. Vissa kan luta sig tillbaka och

Mattias Leksell
Fastighetsutvecklingschef, NAI Svefa
Mattias Leksell är ny chef
för NAI Svefas affärsom
råde Fastighetsutveckling.
Han kommer närmast
från Jernhusen där han
varit chef för affärsområdet Genomförande

Bild: Doris Beling

Tommy Lenberg blir den 17
juni ny vd för Byggherrar
na, en intresseförening för
professionella byggherrar.
Tommy Lenberg har
under större delen av sin
karriär arbetat inom landstingets olika bolag
och verksamheter. Senast var han fastighets
utvecklingsdirektör på Locum, där han haft
ledningsansvar för strategiska investeringar
på programkontoret för framtidens hälso- och
sjukvård.
Dessförinnan var han förvaltningschef för
landstingsservice i Uppsala där han bland an
nat arbetade med förvaltning och fastighetsut
veckling av Akademiska sjukhuset och innan
dess var han verksam som förvaltningsdirektör
på Locum.

Bild: Strategisk Arkitektur

Tommy Lenberg
Vd, Byggherrarna

och Projektledning. Han har tidigare varit vd
för Skansen Construction AB och dessförinnan
haft ansvarsbefattningar i bygg- och fastighets
branschen både i Sverige och utomlands.

Bild: anna sigvardsson

Bild: nai svefa

det om tilltro till att människorna vill och kan
fortsätta att utvecklas. Jag tror att jag är bra
på att hitta en bra balans mellan att stötta och
utmana.
› Hur vill du utveckla NCC Property Development?
– Det är för tidigt att säga. Det finns inga spe
ciella områden som vi inte är bra på, det handlar
om att fortsätta att vara duktiga, både när det
gäller kunderna och på själva affären.
› Vad är tjusningen med fastighetsbranschen?
– Jag brinner för fastighetsutveckling. Det
är häftigt att det vi skapar har stor påverkan på
väldigt många människor, både dagens genera
tion och morgondagens generation. Jag lockas av
komplexiteten i branschen, att det finns allt från
tekniska utmaningar till demokratiska utma
ningar i och med planprocesserna och liknande.
Det är långa ledtider och stora värden samtidigt
som man ibland måste kunna agera snabbt. Att
vara bra på fastigheter är att ha uthållighet som
en maratonlöpare och spänst och snabbhet som
en 110 meter häck-löpare.

Anders
Nordstrand
Vd, Bostads AB Mimer

Anders Nordstrand tillträ
der 1 september vd-posten
på Mimer i Västerås.
Han efterträder Fredrik
Törnqvist, som blir vd på
Stångåstaden i Linköping.
Anders Nordstrand kommer närmast från
tjänsten som vd på Micasa Fastigheter, ett dot
terbolag till Stockholms stadshus.
– Jag har varit med och byggt upp Micasa
från starten och det känns så klart vemodigt
att lämna företaget. Jag kunde dock inte säga
nej till utmaningen att bli vd på Mimer som är
ett mycket framåt och välskött företag, säger
Anders Nordstrand.
Mikael Söderberg, teknik- och miljöchef
är tillförordnad vd på Mimer tills Nordstrand
tillträder.

Bild: Monika Martinsson

»I grund och botten
handlar det om tilltro
till att människorna
vill och kan fortsätta
att utvecklas.«

Andra på nya poster
Bild: Mimer

vara nöjda med att vara världsmästare, vilket
leder till att alla andra springer om dem. I NCC
finns en stolthet, men också en ständig strävan
att alltid bli bättre och det tilltalar mig. Verk
samheten genomsyras också, precis som Atrium
Ljungberg, av vissa kärnvärden och grundvärde
ringar som tilltalar mig.
› Vad gör dig till en bra ledare, om du får säga
det själv?
– Engagemang och ett genuint intresse för
det vi håller på med är otroligt viktigt, både
i affären och när det gäller människorna som
arbetar med affären. I grund och botten handlar

Peter Granstedt
Vd, Förbo
Peter Granstedt är ny vd
för bostadsbolaget Förbo,
som ägs av Härryda, Kung
älv och Lerums kommun
samt Mölndals stad.
Peter Granstedt är
utbildad civilingenjör från Chalmers Tekniska
Högskola med inriktning väg och vatten.
Han har mer än 20 års erfarenhet från olika
chefsbefattningar inom NCC. Han kommer
närmast från NCC Boende där han arbetat
med affärsutveckling i bland annat Kungälv
och Mölndal.

Maria Börtemark
Vd, Strategisk Arkitektur
Maria Börtemark är ny vd
för Strategisk Arkitektur.
Hon kommer närmast från
TAM Hood Consulting där
hon var partner och en av
grundarna.
Börtemark har över 15 års erfarenhet från fast
ighetsbranschen med tyngdpunkt på att skapa
affärer i tidiga skeden och konceptutveckling
för att stärka platser och stadsdelar.
Hon efterträder John Lydholm, som går
vidare till Link Arkitektur.

John Lydholm
Nordenchef, affärsutveckling, Link arkitektur
John Lydholm har tillträtt
en ny roll på Link arkitektur.
Han kommer att arbeta
med affärsutveckling på
koncernnivå.
John Lydholm är ekonom i botten och har
under sin karriär arbetat med marknads- och
verksamhetsutveckling. Han har de senaste
fyra åren varit vd för Strategisk Arkitektur. Han
har också varit europeisk marknadschef på
Swedish Match och vd för textil- och designfö
retaget Linum.
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Revisorn har ordet
Andreas Adolphsson & Lars Wiberg // Grant Thornton

Undvik skatteeffekter
i samband med K3
Det saknas en diskussion om skattemässiga
effekter i samband med K3. Här förklarar Grant
Thorntons Andreas Adolphsson och Lars Wi
berg läget och lotsar förbi fallgroparna.
Det pågår nu många diskussioner om de nya redovisningsreg
lerna. K3 innehåller ett krav på komponentavskrivning. Frågor som
ställs är ofta enbart kopplade till tekniska och praktiska redovis
ningsaspekter.
Det som saknas är en diskussion om de skattemässiga effek
terna. Detta gäller särskilt det nya K3-regelverket eftersom det inte
kan sägas vara anpassat till inkomstbeskattningen. Missar man
denna analys så kan det få dyrbara ekonomiska konsekvenser.
Hur kan det komma sig att skatteaspekterna överhuvudtaget har
något med redovisningsreglerna att göra? Förklaringen är mycket
enkel. Det finns ett direkt samband mellan redovisning och skatt,
på flera sätt. Å ena sidan ligger redovisningen i många fall direkt
till grund för beskattning. Men å andra sidan måste bolagens redo
visning i vissa fall uppfylla bestämda skatterättsliga förutsättningar
för att bolagen ska kunna tillgodogöra sig avdrag på ett skatteop
timalt sätt.
Ett exempel på det senare är de skatterättsliga bestämmelserna
om räkenskapsenlig avskrivning. För att kunna tillämpa dessa
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förutsätts att man i princip gör på samma sätt i redovisningen som
vid beskattningen.
Ovan nämnda omständigheter har lett till att de nya K3redovisningsreglerna omfattar anpassningar och ventiler som ger
vissa möjligheter att ta hänsyn till skattereglerna. Detta gäller
exempelvis för byggföretag vid fastprisuppdrag. För att kunna göra
en heltäckande analys av de ekonomiska konsekvenserna måste
således skattereglerna beaktas.

»Missar man denna analys
så kan det få dyrbara
ekonomiska konsekvenser.«
Men, förutom att det nya regelverket kräver att man navi
gerar rätt utifrån de formella skattereglerna så finns det dessutom
ett viktigt praktisk samband mellan redovisning och skatt när det
gäller fastigheter. För att kunna hantera investeringar på ett skat
terättsligt optimalt sätt måste de klassificeras på ett korrekt sätt.
Det främsta exemplet på detta är inventarier. Bolagen måste i
detta fall följa de definitioner och den praxis som utvecklats inom
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skatterätten. Av detta skäl har det i praktiken inte utvecklats nå
gon ”egen” definition av byggnadsinventarier inom redovisningen.
Ledning hämtas därför normalt från skatterätten. Förutom denna
praktiska bundenhet så finns som nämnts en formell bundenhet
om man vill tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.
Det kan konstateras att definitionen av inventarier omfattar svåra
gränsdragningsfrågor. Men även klassificeringen av byggnad och an
ordnande av mark respektive markanläggning och markinventarier
innehåller en hel del frågeställningar. Vidare uppkommer även svåra
gränsdragningar vid klassificering av investeringar i ombyggnader el
ler reparation och underhåll. Ofta hämtas ledning från skatterätten.
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En annan intressant fråga är vad som blir kvar av
byggnadsvärdet om klassificeringen av investering
N
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arna görs på ett korrekt sätt. Vilka komponenter
TH
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återstår. Ytterligare en intressant fråga är
huruvida den i redovisningen bestämda
återstående nyttjandetiden ska slå igenom
vid beskattningen. Notera att värdeminsk
ningsavdragen utgör rekommendationer
och inte bindande föreskrifter. Allt detta
måste analyseras för att få kontroll på de
ekonomiska effekterna.
Frågan är om klassificeringen av investe
ringar i fastigheter kan göras frikopplat från
skatterätten. Svaret på klassificeringsfrågorna
finns ofta i skatterätten. I vart fall om man vill ha
kontroll på skatteutfallet. Vår uppfattning är således
klar:
Det gäller att ha genomtänkta principer och rutiner för
hantering av investeringar och avskrivningar. Det går inte att en
bart göra en renodlad redovisningsteknisk analys. De skatterätts
liga aspekterna måste beaktas. Detta är särskilt viktigt eftersom
K3regelverket inte är direkt kopplat till skattereglerna.

tyCKer om mat
Namn: Lars Wiberg.
Ålder: 58.
Titel: Auktoriserad skatterådgivare.
År på Grant Thornton: 23.
Fritidsintressen: »Matlagning i glada vänners lag. Fritidshuset i Norrtälje.«
Grant thornton sVeriGe
Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions och konsultföretag
med högst kundnöjdhet i branschen, för tredje året i rad, enligt Svenskt
Kvalitetsindex 2012. Bolaget har närmare 1 000 medarbetare och 24 kontor i
Sverige och är medlem inom Grant Thornton International, med över 31 000
medarbetare i fler än 100 länder. Grant Thornton erbjuder tjänster inom
revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning, som exempel kan
nämnas affärsrådgivning, Business Risk Services, Corporate
Finance och CFO services. I branschgruppen Real Estate
and Construction har Grant Thornton samlat sin specia
listkompetens för bygg och fastighetsrelaterade frågor.
Gillar sPänninG
Namn: Andreas Adolphsson.
Ålder: 53.
Titel: Partner, Auktoriserad skatterådgivare, Ansva
rig för branschgruppen Bygg och Fastighet.
År på Grant Thornton: 1,5.
Exempel på uppdrag: Specialiserad på fastighetsbran
schen sedan 25 år. Arbetar utifrån en helhetsyn på fastig
heter med allt ifrån ett antal börsbolag till dynamiska företag
avseende transaktioner, omstruktureringar, projekt med mera.
Fritidsintressen: »Fokuserar i första hand på min fru och tre barn. Men
lägger även in tid för vänner, ridning, tennis och annat som gör livet
spännande.«
seminarium 1 oKtoBer 2013
Den 1 oktober hålls ett seminarium på Grant Thornton, Stockholm. Där
behandlas skatterättsliga och praktiska aspekter att tänka på vid val och
implementering av de nya redovisningsreglerna.
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Nytt börsbolag // Tribona

Stockholmsbörsen fick ett nytt fastighetsbolag då Tribona
noterades på Mid Cap-listan den 21 maj.
Nu är det dags för nästa steg i bolagets utveckling; en
kraftig expansion, bland annat med hjälp av alternativa finan
sieringslösningar. Text: Nicklas Tollesson

Dags att växa för Tribona
I höstas började man planera för att flytta Tribona från
Oslo- till Stockholmsbörsen – en naturlig utveckling för lageroch logistikbolaget som sedan starten 2006 ständigt har ”spelat på
bortaplan” då man varit listade i Norge trots att fastighetsbeståndet
har funnits i Sverige.
– I Norge har vi blivit betraktade som svenskar och i Sverige
som norrmän, sammanfattar Tribonas vd Peter Strand.
När vi pratar med honom är han tillbaka på huvudkontoret
i Lund, dagen efter att han har fått ringa i klockan vid Nasdaq
OMX för att markera bolagets intåg på den svenska börsen.
› Hur många gånger har du kollat börskursen de här två dagarna?
– Ingen aning, men ganska många. Det är klart att jag har varit
nyfiken.
Kursen låg de första dagarna ett par kronor över 39 svenska kro
nor (vilket motsvarade vad den stängde på i Oslo veckan innan).
Bolaget, som tidigare hette Northern Logistic Property, har suc
cessivt genomgått en försvenskning, inte minst sedan Peter Strand
efterträdde Per Gunnar Rymer som vd i början av 2011.
– I och med noteringen i Stockholm togs det sista steget, nu har
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vi inget kvar i Norge. Kontoret är stängt och vi har ingen personal
kvar i Oslo, säger Peter Strand.
Bolaget har haft en trög resa på Oslobörsen och stod vid avno
teringen drygt 30 procent lägre än vid noteringen 2007.
Sedan planerna på en flytt till Stockholm presenterades har kur
sen dock stigit markant. Tribona har fått in nya svenska storägare,
som Länsförsäkringar, Andra AP-fonden – och Klövern, som i
mars klev in och nu är största ägare, med drygt 18 procent.
› Hur ser du på Klöverns intåg i Tribona?
– Det är roligt att de är intresserade, det speglar att de tror på
det vi gör. Vi har överhuvudtaget fått stora stabila ägare, vilket är
positivt.
En av anledningarna till flytten är att få upp värderingen av
bolaget – på norska börsen har bolaget värderats klart lägre än sina
svenska branschkollegor.
– För ett tag sedan låg substansrabatten på 40 procent, nu är den
nere på 20, säger Peter Strand.
I februari refinansierades hela bolaget – större delen av låne

»I Norge har vi blivit
betraktade som svenskar och
i Sverige som norrmän.«

bilder: nasdaq omx

RINGER IN TRIBONA. Den 21 maj markerades Tribonas intåg på Stockholmsbörsen med en inringningsceremoni.
Tribona har refinansierat hela bolaget och siktar nu på en kraftig expansion.
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Nytt börsbolag // Tribona

sommarhus På orust
Namn: Peter Strand.
Ålder: 41 år.
Bor: Bjärred, utanför Lund.
Familj: Fru och två barn.
Fritidsintressen: Innebandy,
tennis och sommarhuset på
Orust.
Bakgrund: Blev vd för
Tribona (dåvarande Northern
Logistic Property) i början
av 2011. Var dessförinnan vd
för Victoria Park och före det
vd på Annehem. Har tidigare
arbetat för Akelius och Drott.
Sitter fortfarande i styrelsen
för Victoria Park.
triBona (31 mars)
Antal fastigheter: 20 (19 i
Sverige och en i Danmark).
Fastighetsvärde: 6 264
miljoner kronor.
Belåningsgrad: 65,1 procent.
Soliditet: 29 procent.
Uthyrningsgrad: 96,4
procent
Genomsnittlig kvarstående
löptid på befintliga hyreskontrakt: 6,0 år.

BILD: NASDAQ OMx

stocken hade annars förfallit i år. I och med refinansieringen har
låneportföljen nu en genomsnittlig förfallotid på 3,3 år.
– Belåningsgraden var 80 procent år 2007, sedan dess har
bolaget gjort kraftiga amorteringar och successivt sänkt belånings
graden. Nu ligger vi på en belåningsgrad på 65 procent, och siktar
framöver på att ligga på mellan 60 och 65 procent.
Tillväxtambitionerna är stora – inom ett till tre år ska
bolaget ha vuxit från dagens knappa 6,3 miljarder i fastighetsvärde
till mellan tio och tolv miljarder kronor.
– Vi tittar främst på södra Sverige, i logistiknätet som förbinder
Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är ett naturligt fokus, då vi
redan har 90 procent av vårt bestånd inom den triangeln.
Hittills har Tribonas finansiering uteslutande bestått av banklån,
men börsbytet innebär nya möjligheter inför expansionen.
– Obligationer och preferensaktier är möjligheter som är vanliga

106

Fastighetssverige

⁄⁄

2 2013

i Sverige, men ovanligare i Norge, preferensaktier finns i stort sett
inte där.
– En del svenska institutionella aktörer har restriktioner
mot att investera i Norge, men det omvända finns inte, det finns ju
väldigt mycket norskt kapital i Sverige.
Tanken är att växa både genom förvärv och genom nyproduk
tion.
– Vi äger en hel del byggbar mark i anslutning till våra be
fintliga fastigheter och har exploateringsavtal med ett stort antal
kommuner.
› Vad ser du som de största utmaningarna framöver?
– Det klart viktigaste är att hitta rätt objekt att förvärva. Sedan
handlar det naturligtvis om ett ständigt arbete med kunderna. 2011
bytte vi till intern förvaltning och det har hjälpt oss att sänka vår
vakansgrad, säger Peter Strand.

Henrik saxborn
axborn

annika Winsth

kerstin gillsbro

stefan attefall

Christel armstrong darvik

Carin Hjulström,
moderator

25 september
2013
Radisson Blu
Scandinavia Hotel
Södra Hamngatan 59
Göteborg

lokalmarknadsdagen
i göteborg 2013
ett högaktuellt seminarium med fokus på näringslivsutveckling,
fastighets- och lokalmarknadsfrågor.
anmäl dig senast fredagen
den 20 september 2013 på
www.lokalmarknadsdagen.se
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newsec leAsInG
UthyrnInG är InGen konst...
Det handlar om kontaktnät, lång erfarenhet och hårt arbete. Under 2012 tecknade Newsec hyresavtal avseende
drygt 300 000 kvm med ett hyresvärde om 570 Mkr. Är vi inte inne på kontoret så vet du varför...
Newsec – The Full Service Property House – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud
av tjänster via affärsområdena Capital Markets, Leasing, Asset & Property Management, Valuation & Advisory och
Corporate Solutions.
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