TÄTT INPÅ
Nya vd:n Marie Bucht ska
ta Novi vidare
JURIDIK
34 sidor om fastighetsjuridik
KONSULTER
Stor översikt över
konsultbolagen

#2 2017 pris: 98:–

Ledare // Juni 2017

2 2017 // Årgång 13

ANSVARIG UTGIVARE
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

Missa
inte …
Kristina Alvendals
krönika om hur
det aktiva samhället utvecklas
när kommuner
planerar bort
idrottsplatser och
träningsytor.
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Det finns de som påstår att det är sommar nu. Jag är inte lika säker –
först måste min nedfrusna själ tinas upp av minst 20 grader och sol i mer
än två–tre dagar i sträck. Sommar på riktigt tycker jag dessutom att det är
först då man stökat undan alla måste-göra-högar på skrivbordet och kan
fokusera på att vara ledig. Så riktigt ännu är det inte sommar, men långt
borta är den inte heller – om bara två veckor är det midsommar – man kan
ju få stresshicka för mindre.

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

2 juli
Almedalsveckan i Visby
inleds.

10 augusti
Den stjärnspäckade Way
Out Westfestivalen inleder sin elfte
upplaga.

24 augusti
Fastighetsmarknadsdagen Öresund
på Malmö Live
kickstartar
fastighetshösten.

7 september
Seminariet
Fastighetskvinnan med
Anna Kinberg
Batra som
öppningstalare hålls på
Grand Hotel i
Stockholm.
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Om jag får lov att bidra till att minska stressnivån en aning vill jag
föreslå att du läser igenom magasinet du håller i din hand. Här finns, bland
mycket annat, två rejäla teman om två
av marknadens nyckelspelare – konsulter och jurister. Närmare 60 sidor
matnyttig läsning om branschen och
marknaden – håll till godo, läs i lugn
och ro.

En händelserik höst
med Fastighetssverige
att vänta.«
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•

Vill också passa på att framföra
ett stort tack till alla partners, besökare och talare som varit med på våra
seminarier under vintern och våren
och samtidigt flagga för våra nya
seminarier i höst; Fastighetsmarknadsdagen Mälardalen med fokus på
Örebro, Västerås och Eskilstuna, Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering
Göteborg med Alexander Bard som Key Note Speaker och Stora Kontorsdagen med Olof Röhlander som Key Note Speaker – missa inte det!
Läs mer och anmäl dig på www.fastighetssverige.se/seminarier

TRYCK
Billes Tryckeri AB
DISTRIBUTION
Posten och CityMail
•
OMSLAGSBILD
Niclas Liedberg/Pixprovider

En händelserik höst med Fastighetssverige att vänta alltså.
Passar med detta på att önska en trevlig sommar! Men vi ses snart
igen; när vårt tunga Expo Real-nummer
som vanligt dimper ner på ditt skrivbord
i september.

På omslaget ⁄⁄ Marie Bucht
Läs intervjun på sidan 64..

Trevlig läsning!
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg

Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Magasinet
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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88 // Arkitektkommentaren
Johan von Wachenfeldt om arkitektens
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Alexander Bard om digitaliseringens påverkan
på fastighetsbranschens framtid.

Petra Sörling blir ansvarig för
satsningen på Rosengård.

De största stycketransaktionerna
under 2016.

Konsulter
Stor genomgång av olika delar
av konsultbranschen. ~ 56 ~

Makroanalysen
Roger Josefsson // Danske Bank

BILD: DANSKE BANK

ROGER JOSEFSSON
Ålder: 44 år.
Familj: ”Ja, en härlig sådan.”

I jakten på en analysmodell för att korrekt förklara
inflationsutvecklingen har Roger Josefsson hittat sina
principer … eller andra.

Bor: Strängnäs.
Titel: Chefekonom på Danske
Bank.
På Danske Bank sedan: 2004.
Tidigare arbetsgivare: Riksbanken och Regeringskansliet.
Fritidsintressen: ”Mat och
dryck och därför nödvändig
fysisk aktivitet.”
DANSKE BANK

Den rena Marxistiska läran

E

fter en del våndande beslöt jag mig för att i den här krönikan försöka framstå som lite progressiv, det är ju trots allt
en chans att synas för Danske Bank – en modern utmanare.
Därför tänkte jag att vi skulle diskutera stabiliseringspolitikens
död.
Jag arbetade på Riksbanken när inflationsmålspolitiken nyligen
hade etablerats. Likt alla andra proselyter sjöng jag reporäntans lov
och var övertygad om att vi med naturvetenskaplig precision snart
skulle kunna kalibrera centralbankernas reaktionsfunktion mot
det förlorade paradis som makroekonomer hade sökt efter sedan
tidernas begynnelse: En evigt balanserad ekonomi, med stabil
prisutveckling.
Men så kom den globala finanskrisen.
Stabiliseringspolitik kan bedrivas med tre grundläggande
verktyg: (1) kreditpolitik; (2) finanspolitik, och; (3) penningpolitik.
Försöken med kredit- och finanspolitik har alla slutat i djupa kriser. Penningpolitiken då? – Ett kort svar är att om inflationsmålspolitiken hade fungerat som tänkt borde vi aldrig ha upplevt den
globala finanskrisen. Enligt min mening, får därför även penningpolitiken anses ha misslyckats. Och om inga verktyg finns kvar så
måste alltså stabiliseringspolitik vara meningslöst.
Ja, det var min slutsats när jag talade med våra kunder mitt
under brinnande finanskris 2008/09. Efter ett tag insåg jag dock
att det innebar att horder av makroekonomer, inklusive jag själv,
var tämligen meningslösa och därmed snart arbetslösa. Och så kan
vi inte ha det.
Tyvärr har den dystra vetenskapens användbarhet försämrats
ytterligare under de senaste åren. Den stabila låginflations- och
lågräntemiljön efter krisen går helt stick i stäv med förutsägelserna
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från våra huvudsakliga teoretiska modeller; Keynesianskt tänkande säger att vi borde uppleva en deflationsspiral à la 1930-talets
depression medan Monetarismen entydigt visar att centralbankernas svällande balansräkningar ska ge upphov till en exploderande
inflationsutveckling.
Men. Ingenting – bara låg och stabil inflation så långt ögat kan se.
För att rädda makroekonomins anseende har vi tvingats vända
oss till den rena Marxistiska läran. Den som säger: ”Those are my
principles and if you don’t like them … Well, I have others”. Ja, det
är förstås Groucho Marx jag avser. För inom makroekonomi finns
det något för alla.
Sedan 1930-talet använder vi ekonomer något som kallas för
”Fishersambandet” (efter den amerikanske ekonomen Irving Fisher) för att illustrera hur ränta och inflation hänger ihop. Det visar
att nominell ränta är lika med real ränta plus inflation. Eftersom
realräntan är långsiktigt stabil och motsvarar någon tänkt långsiktig avkastning i ekonomin behöver centralbanken svara med höjd
(sänkt) nominell ränta när inflationen stiger (faller).
Fisher själv var av uppfattningen att orsak-verkan löpte i den
andra riktningen, att en högre nominell ränta gav upphov till högre
inflation. Lite upp- och nedvända världen kan tyckas. Men faktum
är att den mekanismen finns i nästan alla moderna modeller över
hur ekonomin fungerar, om än som ett långsiktssamband. Tanken
är att centralbankens mål och medel åtnjuter så högt förtroende
att när de höjer räntan så kan vi inte göra något annat än att lita på
dem och då måste, enligt Fishersambandet, inflationen stiga.
Efter finanskrisen har en del ekonomer, de så kallade ”NyFisherianerna”, börjat fundera om det istället kanske ligger något i

Danske Bank Sverige är en
fullservicebank som ingår i en
av Nordens största finanskoncerner med över 400
kontor i 15 länder. Corporates
& Institutions är ett av tre
affärsområden inom Danske
Bank och erbjuder affärs- och
investmentbanktjänster till
de största företagskunderna
och institutionella kunderna i
Norden. I affärsområdet ingår
även Danske Bank Markets
som är störst i Sverige på räntehandel och bland de främsta
på valutahandel. Produkt- och
tjänsteportföljen inkluderar
även cash management, trade
finance, depåtjänster, corporate finance och förvärvsfinansiering.

Fishersambandet så som Fisher ursprungligen tänkte sig det. Själv
har jag dock alltid haft lite svårt att förstå hur den där mekanismen är tänkt att fungera. Skulle jag ha så stort förtroende för
Riksbankens politik och prognoser att jag per automatik tror att
inflationen stiger för att de höjer räntan? Njae. Skulle utsikterna
för högre ränta verkligen få mig att låna, konsumera och investera
mer? Jo, pyttsan.
Den senaste tiden har en del Ny-Fisherianer emellertid börjat
diskutera en annan möjlig inflationskanal via finanspolitiken.
Under förutsättning att statsskulden åtminstone delvis är finansierad av obligationer med längre löptider menar de att ränteförändringar kan påverka budgetutrymmet (ju större statsskuld och ju
längre genomsnittlig bindningstid, desto större effekt får ränteförändringarna på budgetutrymmet). En oväntad höjning skulle
till exempel innebära en lägre real obligationsstock vilket skulle

öppna för större budgetunderskott. Finanspolitiken kan med andra
ord reagera betydligt mer aktivt på förändringar i penningpolitiken och därmed skapa eller åtminstone förstärka den effekt som
centralbanken eftersträvar.
Det fina i kråksången är att den ”Ny-Ny-Fisherianska” lösningen både kan förklara varför inflationen är stabil och låg samtidigt som den ger en intuitivt acceptabel (nåja) förklaring till hur
räntan påverkar ekonomin på kort och lång sikt. Dessutom är den
alla Riksbankskritikers våta dröm – Klart att de gör fel, de borde ju
höja räntan för att få upp inflationen! Svagheter? Förutom att vara
en uppenbar efterkonstruktion, ställer den stora samordningskrav
på finans- och penningpolitiken. Och så, just det ja, makroekonomer har i decennier haft fel tecken på sambandet mellan ränta och
inflation. Hoppsan. Men sådana är mina teorier. Om du inte gillar
dem har jag andra: Marxism.
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Missat något?

Ikeas jätteaﬀär klar

Oscar Properties
till helt ny marknad
2

innebär att kunderna fortsatt får nära till Centralen och
Nils Ericsonterminalen, samtidigt som det blir enkelt att
byta till stadstrafiken, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.
Bygget vid Åkareplatsen startar under hösten 2017
och beräknas stå klart före årsskiftet. Ordningsställandet
av området genomförs av Göteborgs stad, men det är
Västtrafik som bygger resecentrumet. Investeringen
uppgår till 50 miljoner kronor varav Västtrafiks del är nio
miljoner kronor.
– Vårt mål är att skapa ett levande och tryggt resecentrum som är öppet stora delar av dygnet. Byggnaden får också en tydlig miljöprofil och vi kommer bland

Vi kan fastigheter

annat återanvända delar från Nils Ericsonterminalen
när vi bygger det nya resecentrumet, säger Camilla
Holtet.
För att utöka servicen till resenärerna vid viktiga
knutpunkter i Göteborg planerar Västtrafik att bygga
nya Västtrafikbutiker vid de planerade resecentrumen i
Angered och Gamlestaden.
– Det här är två stadsdelar där vi ser möjligheter att
öka kollektivtrafikresandet framöver. Med moderna
Västtrafikbutiker i våra resecentrum kan vi erbjuda
bättre och mer personlig service, säger Camilla Holtet.
Investeringarna i nya Västtrafikbutiker uppgår till
totalt 2,5 miljoner kronor per butik. 2017-02-27

Klövern köper fyra
fastigheter i Göteborg
12

TRANSAKTIONER Klövern köper fyra fastigheter i Göteborg
för totalt 230 miljoner kronor. Fastigheterna ligger i
centrala Göteborg och i Sisjön.
Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 21 miljoner
kronor och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår
till cirka 70 procent.
– Det är mycket glädjande att vi får ett tillskott i

K

Västtrafiks styrelse har gett klartecken
för att bygga ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen i
Göteborg. När delar av Nils Ericsonterminalen monteras
ned behöver viss busstrafik flyttas till Åkareplatsen.
Byggnaden ska stå klar i december 2017.
De pågående och kommande byggprojekten vid
Centralenområdet i Göteborg innebär att delar av Nils
Ericsonterminalen tillfälligt kommer monteras ned. För
att kunna fortsätta ge bra service till kunderna under de
kommande åren bygger Västtrafik därför ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen. Det kommer bland annat
innehålla vänthall, resenärsservice och personalytor.
– Vi är nöjda med lösningen vid Åkareplatsen som
BYGG/ARKITEKTUR

Oscar Engelbert.
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TRANSAKTIONER Oscar Properties etablerar sig i Göteborg genom att köpa en
projektfastighet i Annedal för 65 miljoner kronor.
Fastigheten är i dag fullt uthyrd och ger god avkastning fram tills projektstarten. Oscar Properties avser att uppföra 100–150 bostäder och bolaget ser
goda möjligheter att utveckla moderna och attraktiva bostäder i samarbete med
Göteborgs stad och andra lokala intressenter.
Beroende på hur många byggrätter som skapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån. Catella har
agerat rådgivare i affären.
Förvärvet ligger i linje med den lagda strategin att expandera utanför Stockholms innerstad. 2017-03-09

BIL

BILD: NICKLAS TOLLESSON

Här byggs Göteborgs
nya resecentrum

BILD: IKEA

TRANSAKTIONER Ikeas planerade europeiska jätteaffär
med engelska Pradera är nu klar. Pradera köper 25
handelsplatser för 900 miljoner euro, motsvarande
cirka 8,6 miljarder kronor.
Affären gäller inte själva Ikea-varuhusen, utan handelsplatser runt dem.
I Sverige ingår fyra handelsplatser; Haparanda,
Uppsala, Borlänge och Uddevalla.
– Som världens ledande möbelförsäljare utgör Ikea
ett starkt ankare I de här handelsplatserna, säger David
Fletcher, CEO på Pradera, enligt Financial Times.
Handelsplatserna är belägna i Tyskland, Frankrike,
Polen, Sverige, Finland, Danmark, Tjeckien och Schweiz.
Sammanlagt handlar det om 538 000 kvadratmeter.
JLL var rådgivare till Pradera och Cushman & Wakefield till Ikea. 2017-03-08

absolut centrala Göteborg
och tar ett kliv in i en ny
Klöverns vd Rutger Arnhult.
delmarknad i form av
Sisjön som vi tror mycket
på. Klövern är sedan tidigare starkt representerat i det
angränsande södra Mölndal, säger Klöverns vd Rutger
Arnhult. 2017-03-03

www.naisvefa.se
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BILD: VÄSTTRAFIK

1

Västtrafiks styrelse har gett klartecken för att bygga
ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen i Göteborg.
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Beställ din egen kostnadsfria prenumeration
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

BOLAG Den nya styrelsen
för arbetsgivarorganisationen Fastigo består
av sju kvinnor och sju
män. På bolagsstämman
den 18 maj valdes också
Cathrine Holgersson, vd på
Cathrine Holgersson.
AB Gavlegårdarna, till ny
ordförande.
– Det är glädjande att stämman har utsett en styrelse utifrån hög kompetens och bred erfarenhet.
Att den dessutom är helt jämställd är extra positivt.
säger Cathrine Holgersson, ny ordförande i Fastigo
och vd på AB Gavlegårdarna.
Fastighetsbranschen är enligt SCB den mest
jämställda branschen och består av ungefär
40 procent kvinnor och 60 procent män. Även
i Allbrights undersökningar av börsnoterade
styrelser och kvinnliga företagsledare placerar sig
fastighetsbranschen i topp. 2017-05-19
BIL

NYHETER
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Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av februari. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästa-listan. Text: Axel Ohlsson
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CBRE GLOBAL INVESTORS
KÖPER BROMMA BLOCKS

TRANSAKTIONER Nu bekräftar CBRE Global Investors
att bolaget köper Bromma Blocks, omfattande
57 000 kvadratmeter. Säljare är Starwood.
CBRE Global Investors köper genom fonden
CBRE GIP European Co-Investment Fund (ECF),
CBRE:s europeiska value add-fond, i ett joint venture med Vencom. 2017-02-27

9

DUO STARTAR
NYTT KONSULTBOLAG

BOLAG Anders Malmgren och Therese Lindsley bildar det gemensamma bolaget AT Nordic Property
Group. Tillsammans har de gedigen nationell och
internationell erfarenhet av konceptutveckling,
uthyrning och effektivisering av kommersiella
fastigheter, kapitalanskaffning, etablering och
analys. Bolaget bildas på grund av stor efterfrågan i
Norden på kombinationen retailexpertis tillsammans med ett stort, exklusivt nationellt och internationellt nätverk inom både privat och offentlig
sektor. 2017-02-27

13

KLÖVERN OCH CASTELLUM
BYTER I VÄST

TRANSAKTIONER Klövern och Castellum genomför en
bytesaffär; Klövern köper för en halv miljard i Mölndal och Partille och säljer hela sitt Boråsbestånd för
nästan lika mycket. 2017-02-27

NYHETER
>> fortsättning

BILD: BYGGNADS

17

Nya Hovås prisas för innovativitet och enastående arkitektur.

Utopia vinner pris för Nya Hovås
norska arkitektkontoret Snøhetta och danska Gehl
Architects.
Totalt omfattar Utopias förslag 79 580 kvadratmeter,
med cirka 900 bostäder och 45 800 kvadratmeter
handel, kontor, centrumaktiviteter, simhall, biograf,
bensinmack och parkering.
– Det här är en viktig vinst för Utopia. Vårt förslag i
det parallella uppdraget stod sig i konkurrensen mot

ett par av världens absolut bästa arkitektkontor. Nu
har vi visat att det står sig även i en tung internationell
arkitekturtävling, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia
Arkitekter.
Priset delas ut till projekt som är ”exempel på innovativ och enastående arkitektur som på ett framgångsrikt
sätt har svarat på uppdraget”, skriver tävlingsarrangörerna. 2017-03-17

Byggnads styrelse i ”pussy hats”.

20

BOLAG På Internationella kvinnodagen väljer 15 ledande män i
Byggnads att bära ”pussy hats” som en solidaritetsgest.
Byggnads förbundsstyrelse skriver:
”Vi vet att det fortfarande finns de som anser att kvinnor
är mindre välkomna i arbetslivet. Vi vet att det finns de som
tycker att kvinnor ska tjäna mindre än oss män. De senaste

Detaljplanen för Sturekvarteret ställs ut. Projektet kommer att delas upp i två faser om tre år.
Nyckelkomponenter är att lyfta fram Marmorhallarna, renovera och återställa fasader, samt skapa nya inre torg.
Ägarna, Abu Dhabi Investment Authority, säger sig ha
beaktat synpunkter från det tidigare samrådet genom att
Freys huvudbyggnad bevaras och fler bostäder byggs. Fram
till den 16 juni kommer förslaget att visas upp i en särskilt uppsatt paviljong på Stureplan.
– Vi är stolta över att kunna presentera hur Sturekvarteret

Vi kan fastigheter

ska återta sin plats som innerstadens självklara mittpunkt. Nya
Sture är inte en kortsiktig restaurering, det är en stor långsiktig
investering i Stockholms centrum. Genom att återställa kvarterets
historiska landmärken och uppdatera innehållet i kvarteret vill
vi skapa en plats som möter kraven både idag och i framtiden.
Precis som stockholmarna älskar vi Sture, men idag är det en
plats som präglas av kortsiktiga beslut och renoveringar från 80och 90-talet som gör att platsen inte når upp till sin fulla potential,
säger Pascal Duhamel, ansvarig för ADIA:s fastighetsinvesteringar
i Europa. 2017-05-16
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4 Nu presenteras det nya Sturekvarteret
BYGG/ARKITEKTUR

Byggnads bär ”pussy hats” i solidaritet
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BYGG/ARKITEKTUR Utopia Arkitekter har med sitt förslag
till stadsplan för utvecklingen av Nya Hovås utsetts till
vinnare i kategorin Regeneration and Masterplanning i
Architectural Review Future Project Awards.
Utopias vinnande bidrag är resultatet av ett parallellt
uppdrag för att ta fram en stadsplan för den fortsatta
utvecklingen av Nya Hovås.
Tävlingen vanns våren 2016 i konkurrens med det

BIL
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Mikael Lockner.

18

månaderna har dessa personer tyvärr fått vind i seglen. Idag
tar vi på oss ”pussy hats” för att visa att vi är många män som
aldrig tänker acceptera det. Vi vill också tacka alla kvinnor
som vågat trotsa könsnormer och välja byggbranschen. Ni är
med och utvecklar branschen till det bättre. Ni behövs. Tack.
/Byggnads förbundsstyrelse” 2017-03-08

Chef återvänder till Newsec

BOLAG Mikael Lockner återvänder till Newsec och kliver in i rollen som chef för den
svenska förvaltningsverksamhetens projektenhet och tar även plats i bolagsledningen.
Mikael Lockner lämnade Newsec för Savills
2014 men återvänder nu till Newsec.

– Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till
Newsec. Jag har arbetat med projektledning i många år
och ser hur kunder och teknikutvecklingen ständigt ställer nya krav – men också erbjuder nya möjligheter, säger
Mikael Lockner, tillträdande chef för projektenheten i
Newsecs svenska förvaltningsverksamhet. 2017-03-20

www.naisvefa.se
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D:

BIL

FASTPARTNER SÄLJER FÖR
850 MILJONER KRONOR

TRANSAKTIONER Fastpartner säljer två
fastigheter för 850 miljoner kronor och
bildar tillsammans med Slättö ett joint
venture för utveckling av cirka 900
bostäder i Stockholm.
I det gemensamägda bolaget äger
Fastpartner 30 procent av aktierna.
Det gemensamma bolaget avser att
utveckla de kommande byggrätterna
till bostäder.
Fastpartner överlåter fastigheterna
Stockholm Gustav 1 respektive Stockholm Gunhild 5 till det gemensamägda
bolaget mot ett underliggande fastighetsvärde om 50 miljoner kronor med
en tilläggsköpeskilling om 800 miljoner
kronor vid lagakraftvunnen detaljplan.
2017-03-13
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HON SKA LEDA CULTURE
CASBAH-PROJEKTET

KARRIÄR Petra Sörling, närmast från HSB
Sundsfastigheter, blir
vd för Rosengård
T
VA
RI
Fastighets AB,
som driver Culture Casbahprojektet i
Malmö.
2017-04-19
P

är belägna på centrala Hisingen.
Bolagen kommer även framöver samförvaltas och uppträda under Varbergs Stenfastigheters namn med gemensamt
kontor och personal. Bröderna kommer också fortsätta äga
några fastigheter gemensamt, däribland det gemensamma
kontoret Stora Torp och Kamratgården där IFK Göteborg har
sin bas.
Syftet med delningen är att underlätta för nästa generation.
2017-03-09

W

Lisa
Runnérus är
nytillträdd
affärschef och
medlem i ledningsgruppen på
ÅWL Arkitekter. Lisa
Lisa Runnérus.
Runnérus är landskapsarkitekt och har
varit anställd på ÅWL Arkitekter sedan
2013. Hon har också varit delägare
sedan 2015. Som affärschef kommer
hon att ansvara för att utveckla ÅWLs
erbjudande för att möta omvärldens
förändrade behov av arkitekturtjänster.
2017-04-25
KARRIÄR

D:

BOLAG Bröderna Anders och Björn Gidefjord delar upp
bolaget Varbergs Stenfastigheter – som bland annat äger
Kamratgården i Göteborg – i två nya bolag.
Anders Gidefjord kommer verka genom Varbergs Stenfastigheter och behålla fastigheterna i Halland såsom Varberg,
Falkenberg, Halmstad samt cirka 100 lägenheter i Göteborg.
Björn Gidefjord kommer genom bolaget Stenporten
Fastigheter behålla merparten av bolagets fastigheter i
Göteborgsområdet. En stor del av dessa bostadsfastigheter

NY AFFÄRSCHEF
PÅ ÅWL
L

BIL

BILD: UTOPIA ARKITEKTER

Varbergs Stenfastigheter
delas i två bolag
15

11

Läs mer om Petra Sörling på sidan 52.

R ADIATOR

ny (tänkande)
förvaltning

NYHETER
>> fortsättning

EIM

:H

BI LD

HEIMSTADEN KÖPER FÖR
1,5 MILJARDER KRONOR

TRANSAKTIONER Heimstaden har avtalat
om att förvärva Ståhl Fastigheter AB
(tidigare Kretia). Beståndet uppgår till
cirka 90 000 kvadratmeter och är
fördelat med cirka 45 000 kvadrat
meter i Norrköping och
N
cirka 45 000 kvadrat
DE
A
ST
meter i centrala
Uppsala.
– Jag är stolt,
glad och oerhört
tacksam för att
Heimstaden ännu
en gång fått famil
Patrik Hall.
jen Ståhls förtroende
att ta över stafettpin
nen och därmed fortsätta utveckla
dessa fastigheter för framtiden och med
omtanke för våra kunder, säger Patrik
Hall, vd för Heimstaden. 2017-03-15

BILD: PIXPROVIDER

10

Max Barclay, Biljana Pehrsson
och Kristina Alvendal.

600 000 kvadratmeter,

BILD: ASPELIN RAMM

värde 30 miljarder,
kontor, handel, hotell, bostäder

Årets Unga Fastighetskvinna – här är den nya juryn
14

Aspelin Ramm fortsätter
hyra ut i Lugnetrondellen.

19

ASPELIN RAMM
HYR UT I VARBERG

3

noterade Kungsleden och Max Barclay, vd för den svenska
rådgivningsverksamheten i Newsec, Nordens största fastig
hetskonsult.
Juryn leds av stadsbyggnadsexperten Kristina Alvendal,
vd för det egna konsultbolaget Kristina Alvendal AB. Hon har
varit med i juryn sedan starten 2014 och axlar nu rollen som
ordförande. 2017-04-03

i centrala Göteborg, Malmö, Uppsala,
Helsingborg med kunskap och erfarenhet

Mipims öppningsdag i bilder

MIPIM Mipims första
dag bjöd på sol,
mingel och många
möten. Fastighets
sveriges bildspel från
Mipim var mycket
populärt under hela
veckan. 2017-03-15

www.naisvefa.se

BILDER: NICKLAS TOLLESSON

UTHYRNING I höst öppnar mattkedjan
Rugstore sin nya butik i handelscentru
met Lugnetrondellen i Varberg.
Totalt 519 kvadratmeter kommer att
anpassas och utformas efter den nya
hyresgästens önskemål.
– Jag är väldigt glad för att Rug
store nu flyttar in i huset. Det är en
nytänkande butik som passar perfekt
tillsammans med de redan klara hyres
gästerna i Lugnetrondellen och med de
intressenter som vi har en pågående
dialog med, säger Kristian Höglind,
affärsutvecklare på Aspelin Ramm
Fastigheter. 2017-03-17

FASTIGHETSKVINNAN Nu är det dags att nominera era favoriter
till utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna. Prisutdelningen
sker i samband med seminariet Fastighetskvinnan på Grand
Hotel den 7 september.
Vinnaren utses av en kvalificerad jury – varav två ledamöter
är nya för året.
De två nya ledamöterna är Biljana Pehrsson, vd för börs

inom tullarna i Stockholm

novire.se

Framtiden // Alexander Bard

VISIONÄR. Upplevelser
blir en viktig del av fram
tidens fastighetsbransch,
enligt Alexander Bard.

Upplevelser är framtiden
för fastighetsbranschen

rätter eftersom bostadsrätten är för klumpig och klistrar fast
människor för mycket. Folk kommer vilja hyra och vilja använda,
de kommer inte vilja äga för de kommer inte vilja binda kapital i
egendomar som fastigheter.
– Och sen ska man självklart tänka sig för. Biosalongen kommer
dö för den kan vi ha hemma. Vi sitter dessutom med smartphones
och laptops som är mycket mer underhållande än en biosalong
någonsin blir.

serad av varan, tjänsten eller upplevelsen i sig – då får man en affär
som fungerar.
› Vad bör en 15-åring i dag utbilda sig till för att ha ett bra liv i
framtiden?
– Två jobb som det garanterat kommer att finnas gott om
arbetstillfällen för är dels experience designer, för det är väldigt
svårt att skapa en upplevelse i ett fysisk rum.
– De kommer att ha många konkurrenter om att vara den stora
upplevelsen och eftersom upplevelsen är flytande och måste göras
om hela tiden kommer det att bli stenhård konkurrens på den
marknaden.
– I det här stora kaoset vi lever i i dag kommer många människor ha ett stort behov av att betala för att gå och prata av sig
någonstans – terapeutyrket kommer att booma.
› Om man ska investera i ett startup-bolag i dag, vilken inriktning ska det bolaget ha för att bli riktigt lönsamt i framtiden?
– Ett smart startup-bolag i dag tittar på två saker som redan
finns och hittar ett space mellan de sakerna. Man kan ta Uber som
exempel, vad finns mellan taxichauffören och den vanlige bilföraren med lite tid över? Däremellan skapades Uber.

– Det är samma sak med utrymmet där människor förväntas
gå runt och träffa varandra i det fysiska rummet – det gör vi redan
i den digitala världen; vi träffar människor på Facebook hela tiden,
vi skickar Snapchat till varandra oavbrutet, vi är hela tiden i den
sociala sfären.
– Vi måste inte gå någonstans för att sitta och morsa på varandra
eller titta på folk på ett café för att få en social upplevelse.
– Det betyder att dagens caféer och framför allt dagens butiker
kommer att ha väldigt svårt att klara sig under de närmaste fem–
tio åren. Vi kommer se en slakt på butiker där e-handeln håller på
att ta över.
– Då är det bättre att använda ytorna, exempelvis bottenplan, för
att skapa upplevelser av något slag som erbjuder ett mervärde som
folk är beredda att betala för.
› Vad för slags upplevelser tror du att vi kommer att få se?
– De smarta butikerna i dag har förstått att man har e-handel
och att e-handeln slår ut butikerna. Sedan måste man komplettera
e-handeln med en fysisk plats dit man kan locka människor som
får gå igenom olika upplevelser.
– Det gör att man gör om butiksytan till en experience designupplevelse. Det är där man möter andra människor och blir intres-

– Smartphone är ett annat exempel. Det blev världens största
fysiska produkt när man upptäckte att det mellan laptop och
mobiltelefon fanns utrymme att göra en mobiltelefon lika kraftfull
som en laptop men lika smidig som mobilen.
– Sådana hybrider mellan två saker kommer förmodligen att
explodera.
– Sedan måste man ha koll på marknaden i övrigt och veta vilka
som är rivalerna. Om det redan finns rivaler på andra ställen i
världen i dag som ligger långt före dig så är du chanslös.
› Om man översätter detta till dagens fastighetsbransch, har du
ett konkret tips där?
– Fastigheter flyttar inte på sig så mycket som andra saker gör.
Det betyder att om du äger fastigheter i en viss stad så kan du
åtminstone ha ett starkt oligopol eller monopol i den specifika
staden och på de specifika fastigheterna.
– Men dina fastigheter konkurrerar med närliggande städer.
– Det betyder att den fastighetsägare i dag som snabbast gör om
de här rummen till mer digitaliserade rum – oavsett om det är bostäder, butiker eller arbetsplatser – kommer att vinna. För det finns
ingenting som talar för att man kommer att förlora på att göra om
ytan till de här hybridfunktionerna.

Digitaliseringen för ständigt utveckling i samhället framåt. Framtidsvisionären
Alexander Bard har sin syn klar på hur den kommer att förändra behovet av
mänsklig interaktion och vad det får för påverkan på fastighetsbranschen.
– Fastigheterna kommer att förändras enormt av experience design, säger
Alexander Bard. Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Mikolai Berg
› Om du tittar tio år framåt, vilka är de största skillnaderna i hur vi
lever våra digitala liv jämfört med i dag?
– Den stora skillnad som kommer de närmaste tio åren är hur
det fysiska rummet kommer att påverkas mer och mer av den
digitala världen. Det finns en ung generation i dag som är uppvuxen med dataspel och lever i en digital verklighet, de kommer
att vilja se mer av den i det fysiska rummet.
– Tack vare augmented reality som kommer att komma
jättestarkt så kan man trolla med det fysiska rummet på ett sätt
som man aldrig kunnat göra tidigare. Det är inte längre fasta möbler, det är inte längre fasta väggar, det är inte längre ett rum som
ser likadant ut varje gång man går in i det – utan det är ett rum
som kan personifieras och förändras hela tiden.
– Det är den stora trenden som kommer och den kommer att
påverka fastigheter av alla slag. Det betyder att fastigheter vi bor
i, fastigheter vi utbildas i, fastigheter vi jobbar i, fastigheter vi
handlar i – alla de typerna av fastigheter kommer att förändras av
experience design.
› Om du var fastighetsägare i dag, hur hade du arbetat för att
anpassa dig till den nya verkligheten?
– Jag skulle titta på fastigheter som i dag byggs fel, sedan vänta
in tills de fastigheterna går omkull och sedan skulle jag slå till.
– Jag tror till exempel att om man har en fastighet i en stad där
man bygger väldigt mycket butiksyta, väldigt mycket promenadyta,
väldigt mycket caféer och så slänger man in bostadsrätter – då har
man tre saker som kommer att försvinna, lägger man till en bio
salong också så har man verkligen något som är dödsdömt. Alla de
sakerna kommer vi att se mindre av.
– För det första kommer vi ha hyresrätter i stället för bostads-
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Tema:
Fastighetsjuridik
På mer än 30 sidor presenterar vi den svenska
fastighetsjuridiska marknaden. Här hittar du en
översikt över branschens största advokatbyråer,
kommentarer från juridikprofiler om trenderna på
marknaden och nedslag i branschen.
20 Översikt – de största byråerna

• Magnus Lidman – Linklaters överst på listan.
• Jan Litborn om försäljningen av Vattenfalls
huvudkontor.
• Fredrik Råsberg om branschens trender.
30 Måns Derk – en jurist och en

landslagsman.
36 Jörgen Sandquist om Skierfes

specialisering.
38 Paul Causey och Carl Westling

– pionjärerna.
42 Per Dalemo, Cecilia JussiPekka,

Mikael Stabo och Lisa Granbom
Koski om marknadsläget.
48 David Lillo om titleförsäkringar.
50 Safa Mahmoudi och Linn Gröndahl

om hotelljuridik.

Bredd med spetskompetens
AG Advokat har genomfört en förflyttning till en specialiserad fullservicebyrå inom
fastighet och entreprenad. Från tidiga skeden – genom byggnation och uthyrning –
till transaktioner. Med över 50 fastighetsjurister har vi ett unikt erbjudande.
Välkommen till AG Advokat.

www.agadvokat.se
18
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Här redovisar vi affärsvolymer, årsutveckling, teamstorlekar
och ledande jurister från 17 av de största advokatbyråerna
inom den svenska fastighetsbranschen. Text: Axel Ohlsson

Sveriges största
transaktionsbyråer
Utländska investerare nyckel
– Framgången förra året är till stor del förknippad med vår
inriktning där en stor del av verksamheten består av arbete för internationella inklusive nordiska investerare, säger Magnus Lidman.
Linklaters fortsätter sin starka trend och placerar sig under 2016
och Q1 2017 som den byrå med störst underliggande affärsvolym.
Bakom framgången står ett stort intresse från utländska investerare att investera på den svenska marknaden.
– De har visat en stor aptit för den nordiska fastighetsmarknaden och har gjort ett antal större investeringar under den här
perioden. För mig och för oss är det tydligt att utländska investerare varit på stark frammarsch och de har varit med i flertalet
av de stora affärerna som har gjorts under det senaste året. Det är
bakgrunden till varför vi ser ökningen.
Som en internationell firma är Linklaters – med profilerade och
välkända medarbetare, inte minst Magnus Lidman själv – ett naturligt val för investerare att vända sig till när de riktar sina blickar
mot Sverige och Norden. Därtill har de ett starkt core team med
hög kompetens inom både bolags- och fastighetsrätt, vilket gör att
de snabbt kan hantera de frågeställningar som dyker upp, vilket
är en förutsättning för att kunna leverera i en miljö där klienterna

20
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ställer allt högre krav på snabb högkvalitativ rådgivning.
– Vi är den enda riktigt internationella advokatfirman i Sverige
och har en lite annan profil än övriga, bland annat har vi kapacitet
att hjälpa våra klienter med såväl transaktionen som den bakomliggande strukturen (vilka ofta går via Luxemburg, London eller
Amsterdam). Vidare har vi gjort ett antal framgångsrika förvärv där
vår bankgrupp, ledd av Patrik Björklund, har hanterat finansieringen.
› Hur tror du att det utländska intresset kommer att utvecklas
framöver?
– Jag tror att det på kort sikt kommer att vara fortsatt starkt.
Utlänningarna jagar goda investeringar i Sverige och i Norden.
Magnus Lidman ser dock två utmaningar som kan störa utländska investerares intresse.
–Det ena är att det är väldigt dyrt i hela Västeuropa. Det är låga
yielder men det är bättre än många andra typer av investeringar,
säger han och fortsätter:
– Det andra är att de flesta av de här aktörerna söker investeringar på någonstans kring en miljard kronor eller uppåt och den
typen av objekt, moderna i toppklass oavsett om det är logistik,
hotell eller bostäder, finns det inte så gott om.
– Många vill köpa i Stockholms CBD och vad finns där? Det
kommer upp något enstaka objekt, vi hade exempelvis affärerna
där Folksam köpte Kungshuset på Kungsgatan, där DNB sålde
Waterfront och M&G köpte kontorshuset Blekholmen (båda
belägna precis vid centralstationen).
– Så det är de två utmaningarna: priset, men särskilt svårigheten

för Linklaters
LINKLATERS
Underliggande affärsvolym:
2016: 48,4
miljarder
kronor, varav
finansiering
28,1 miljarder
kronor.
2015: 31,5
miljarder
Magnus Lidman medver Patrik Björklund medver
kade i elva transaktioner
kronor, varav kade i 24 transaktioner
om ett värde av 21,6
om ett värde av 18,9
finansiering
miljarder kronor.
13,9 miljarder miljarder kronor.
kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 18,5.
Exempel på affärer 2016:
• Bistod GIC Real Estate vid försäljning av Kungshuset i Stockholm för 1,51 miljarder kronor.
• Biträdde Union Invest vid förvärv av Uarda 5 (Vattenfalls huvudkontor) i Arenastaden från Fabege för 2,257 miljarder kronor.

att hitta objekten på de stora orterna, för det är dit som de stora
investerarna söker sig. Med undantag för logistik där efterfrågan
kan vara att de ska ligga längs E4:an till exempel.

BILDER: LINKLATERS

Linklaters har ett mycket framgångsriktigt år
bakom sig. Med transaktioner på 48,4 miljarder
kronor toppar man listan över svenska jurister
för perioden 2016 och första kvartalet 2017.

Översikten bygger
på uppgifter från
byråerna själva och
gör inte anspråk på att
vara heltäckande. Vissa
byråer har valt att inte
delta.

FRAMGÅNGSRIKA
FASTIGHETSAFFÄRER
KRÄVER RISKRÅDGIVNING
AV EXPERTER.
Marsh är den ledande rådgivaren till fastighetsbranschen i
risk- och försäkringsfrågor.
Inför ett förvärv eller försäljning bistår våra M&A-experter
med rådgivning rörande transaktionsförsäkringar, Due
Diligence och övrig riskhantering.
Marsh Real Estate Practice tillhandahåller optimala,
anpassade lösningar för försäkring, risk- och
skadeförebyggande program. Vår branschkännedom,
försäkringsexpertis och mångåriga samarbeten med de
största aktörerna på fastighetsmarknaden är anledningen
till att våra kunder väljer att samarbeta med oss.
Besök www.marsh.se för att se hur vi kan hjälpa er.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

”En transaktion av den
storleken innebär alltid
utmanande moment”

Glimstedt fortsätter göra starka resultat. Under 2016
medverkade man i affärer om en volym av 45,9 miljarder kronor.
Jan Litborn, delägare och ansvarig för fastighetsgruppen, ser tillbaka på ett spännande år och ett 2017 som börjat på samma sätt.
– Det har varit intensivt spännande med nya aktörer och därmed nya klienter, säger han och tillägger:
– Det är ett fortsatt högt tryck i marknaden under inledningen
av 2017.
› Hur ser du på marknadsläget och hur tror du att det kommer
utvecklas framöver?
– För närvarande ser det fortsatt bra ut med anledning av att det
i dag finns ett stort antal nya aktörer på marknaden vilket innebär
att marknaden fortfarande är mycket aktiv.
Bland de affärer som låg till grund för Glimstedts fina resultat
återfanns fjolårets största svenska stycketransaktion. När Fabege
sålde 44 000 kvadratmeter stora fastigheten Uarda 5, mer känd
som Vattenfalls huvudkontor, i Arenastaden i Solna till tyska
Union Investment Real Estate.

22

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

2 2017

Kontorsbyggnaden som är fullt uthyrd till energibolaget Vattenfall samt en extern restaurang har ett årligt driftnetto som uppgår
till 100 miljoner kronor. Transaktionssumman för försäljningen
landade på 2,257 miljarder kronor.
– Det är alltid spännande när man har utländska professionella
aktörer på motpartssidan. En affär i den storleksordningen innebär
ett antal utmanande moment och involverar därmed ett stort antal
personer, kommenterar Jan Litborn.

GLIMSTEDT
Underliggande affärsvolym:
2016: 45,9
miljarder
kronor, varav
finansiering
9,517 miljarder kronor.
2015: 48,6
miljarder
Erik Borgblad medverka
Jan Litborn medverkade
kronor, varav i 52 transaktioner om ett de i 67 transaktioner om
ett värde av 12,3 miljarder
värde av 22,9 miljarder
finansiering
kronor.
8,6 miljarder kronor.
kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 25.
Exempel på affärer 2016:
• Bistod Fabege vid avyttring av Uarda 5 (Vattenfalls huvudkontor).
• Bistod Solnaberg Property vid förvärv av Solna Bladet 3 och
den efterföljande noteringsprocessen av Solnaberg.

BILDER: GLIMSTEDT

Under ett nytt år med mycket aktivitet var
Glimstedt involverade i affärer om en volym
av 45,9 miljarder kronor. Bland affärerna de
rådgivit i återfinns 2016 års största stycketransaktion: Fabeges försäljning av Vattenfalls
huvudkontor till Union Investment Real Estate.
– Det är alltid spännande när man har
utländska professionella aktörer på motpartssidan, säger Jan Litborn.

INSIKTSFULLT.
Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig
exakt det du behöver inom fastighetsrätt.
Inget onödigt. Inget oklart.
Läs mer om oss på www.lindahl.se/ingetoklart/fastigheter

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Väntar ett fortsatt starkt år
Wistrand fortsätter vara en av byråerna
med högst transaktionsvolym, 45 miljarder
kronor inklusive finansiering. Efter ett intensivt
2016 upplever man nu ett 2017 som tagit vid
där föregående år slutade.

Även om 2017 inletts starkt och transaktionsvolymen förväntas
hamna i paritet med föregående år finns ett par juridiska nyheter
som skulle kunna påverka åt ett annat håll.
– Branschen höll andan lite inför redovisningen av utredningen om paketering och stämpelskatt. Paketeringsförslaget
är skickat på remiss där det antas möta en hel del kritik. Det
är därför inte troligt att förslaget införs i sin nuvarande form,
men det är ändå sannolikt att det införs i någon form. Osäkerheten kring utfallet skapar i sin tur självfallet viss osäkerhet på
marknaden.
– Nya begränsningar avseende ränteavdrag kommer även behöva införas till följd av EU-direktivet om skatteflykt som antogs
förra sommaren. Detta är alltså ytterligare en annonserad lagändring som kan påverka branschen då den är relativt högt skuld
finansierad.
›När vi summerar 2017, tror du att det kommer vara en transaktionsvolym som är jämförbar med föregående år?
– Ja, jag tror att det kommer hålla i sig.

WIGGE &
PARTNERS
Underliggande affärs
volym:
2016: 40,7
miljarder kronor, inklusive
finansiering.
2015: 33,6
Patrik Forslund medver
Daniel Unger.
miljarder
kade i cirka 25 transaktio
kronor, varav ner om ett värde av 29,6
finansiering
miljarder kronor.
1,2 miljarder
kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 6.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Willhem vid köp av bostadsportfölj för fem miljarder
kronor från Akelius.
• Biträdde Eurocommercial vid förvärv av C4 Shopping utanför
Kristianstad för 1,675 miljarder kronor.

BILDER: WIGGE & PARTNERS

Underliggande affärs
volym:
2016: 45 miljarder kronor,
inklusive
finansiering.
2015: 40,3
miljarder kro- Fredrik Råsberg medver Per Dalemo medverkade
nor, inklusive kade i 45 transaktioner
i tio transaktioner om ett
finansiering.
om ett värde av 15 miljar värde av fyra miljarder
kronor.
Antal jurister i der kronor.
fastighetsteamet: 35.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Samhällsbyggnadsbolaget vid sammanslagning av
SBB, Högkullen, Gimmel, Sörmlandsporten och Kuststaden
i en serie snabba affärer om ett transaktionsvärde av 10,7
miljarder kronor.
• Biträdde Partners Group i samband med förvärv av en fastighetsportfölj från Sveafastigheter för 4,3 miljarder kronor.

BILDER: WISTRAND

WISTRAND

– 2016 var ett intensivt år för alla i branschen med väldigt
höga transaktionsvolymer på hela marknaden, säger Fredrik Råsberg, partner på Wistrand.
2017 har fortsatt på samma sätt.
– Vad gäller marknadstrender så har vi sett väldigt många investeringar inom samhällsfastigheter och bostäder. Dessutom såg vi
en ökad riskaptit med många transaktioner avseende utvecklingsprojekt i tidiga skeden.
– Även trenden med garantiförsäkringar har hållit i sig och
vuxit sig starkare inom fastighetstransaktioner.

Underliggande affärs
volym:
2016: 43,8
miljarder
kronor, varav
finansiering
12,5 miljarder
kronor.
Mikael Stabo medverkade
Johan Tollgerdt medver
2015: 46,3
i 21 transaktioner om ett
kade i 28 transaktioner
miljarder
om ett värde av 7,7 miljar värde av 7,4 miljarder
kronor, varav der kronor.
kronor.
finansiering
23,3 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 53.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Castellum vid miljardförsäljning av 28 fastigheter i
Malmö och Lund till Klövern.
• Biträdde Upplands Motor vid en sale and lease back-transaktion med Pareto-etablerade Mälaråsen.

BILDER: LINDAHL

LINDAHL

När det gäller fastigheter
Vi erbjuder fastighetsägande aktörer professionell och
lösningsorienterad rådgivning inom fastighetsrätt. Vår
spetskompetens i kombination med engagemang,
tillgänglighet och erfarenhet skapar mervärde,
förutsebarhet och trygghet i er fastighetsaﬀär.

www.steinmann.se
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MAQS
BILDER: MAQS

CEDERQUIST
Underliggande affärs
volym:
2016: 32,2 miljarder
kronor, varav finansiering
24,4 miljarder kronor.
2015: 31,3 miljarder
kronor, varav finansiering
15,7 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighets Erika Åslund.
Louise Bjärgård.
teamet: 12.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Folksam vid förvärv av Kungshuset i Stockholm.
• Biträdde KLP vid försäljning av SAS-huset i Frösundavik.
*I en tidigare version var Roschiers underliggande affärsvolym
för 2016 tyvärr felaktigt införd i magasinet.
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BILDER: CEDERQUIST

Under
lig
gande
affärs
volym:
2016:
34,6
mil
jarder
kronor,
varav Patric Olofsson medver Patrik Esselhorn medver
finan kade i 13 transaktioner
kade i 65 transaktioner
siering om ett värde av 6,54
om ett värde av sex
15,165 miljarder kronor.
miljarder kronor.
miljar
der kronor.
2015: 33,5 miljarder kronor, varav finansiering 14,1
miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 25.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Aberdeen Asset Management vid försäljning
av Tobaksmonopolet till en fond förvaltad av CBRE
Global Investors.
• Biträdde Klövern vid förvärv av 21 fastigheter i Malmö
och sju fastigheter i Lund från Castellum.

Underliggande affärs
volym:
2016: 41,2 miljarder
kronor, varav finansiering
7,97 miljarder kronor.
2015: 33,2 miljarder
kronor, varav finansiering
14,7 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighets Marcus Hedén och Lisa Granbom Koski medverkade
teamet: 9.
tillsammans i samtliga Roschiers transaktioner.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Blackstone (via Vego Holdco) vid förvärvet av en större del av
D Carnegie.
• Biträdde Niam i försäljningen av kontorsfastighet på Blekholmen i Stock
holm till M&G Real Estate för 2,2 miljarder kronor.

KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON

Underliggande
affärsvolym:
2016: 28,2
miljarder kronor,
varav finansie
ring 4,1 miljar
der kronor.
2015: 19,8
miljarder kronor,
ingen finansie
ring.
Safa Mahmoudi medverkade i 22 transaktioner om ett
värde av 24,1 miljarder kronor.
Antal jurister
i fastighets
teamet: 6.
Exempel på affärer 2016:
•B
 iträdde SEB Trygg Liv vid försäljning av två fastigheter i
Upplands-Väsby till Alma Property.
•B
 iträdde Citycon vid försäljning av en fastighet i Umeå till Regio.

Underliggande affärs
volym:
2016: 17,2 miljarder kro
nor, varav finansiering
1,5 miljarder kronor.
2015: 15,4 miljarder kro
nor varav finansiering
1,5 miljarder kronor.
Antal jurister i fastig
hetsteamet: 17.
Johan Gustavsson med
Fredrik Ahlqvist medver
Exempel på affärer
verkade i ett femtontal
kade i ett tjugotal trans
2016:
transaktioner om ett
aktioner om ett värde av
• Biträdde Lundsbergs cirka tio miljarder kronor. värde av cirka sex miljar
der kronor.
vid försäljning av
fastighetsbestånd i
Katrineholm till D Carnegie.
• Biträdde Credit Suisse vid avyttring av en kontorsfastighet i centrala
Solna till Länsförsäkringar.

BILDER: KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON

ROSCHIER*

HANNES SNELLMAN
BILD: HANNES SNELLMAN

Underliggande affärs
volym:
2016: 34,4 miljarder
kronor, varav finansiering
4,3 miljarder kronor.
2015: 14,6 miljarder kro
nor, varav finansiering 2,3
miljarder kronor.
Antal jurister i fastighets Anders Malmström
Gustaf Ström medver
teamet: 18.
medverkade i transaktio kade i transaktioner om
ett värde av 3,4 miljarder
Exempel på affärer 2016: ner om ett värde av 14,8
kronor.
miljarder kronor.
• Biträdde Round Hill
Capital vid förvärv av industri- och logistikportfölj för 1,6 miljarder kronor
ihop med Stepstone Group.
• Biträdde Aberdeen vid förvärv av två logistikfastigheter och en retail
fastighet från NCC.

BILDER: ROSCHIER

Under
lig
gande
affärs
volym:
2016:
37 mil
jarder
kronor,
varav
finan Hillevi Börjesson med
Magnus Josefsson
siering verkade i 47 transaktio
medverkade i 126 transak
10
tioner.
ner.
miljar
der kronor.
2015: 48 miljarder kronor, varav finansiering 3 miljarder
kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: Cirka 50.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde D Carnegie vid förvärv av bostadsportfölj i
Katrineholm för 617,5 miljoner kronor.
• Biträdde Castellum vid försäljning av kommersiella
fastigheter i Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund för
5,8 miljarder kronor.

BILDER: DLA PIPER

DLA PIPER
BILDER: MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Underliggande affärs
volym:
2016: 4,38 miljarder
kronor, varav finansiering
375 miljarder kronor.
2015: 28,7 miljarder
kronor, varav 0,7 miljarder
kronor.
Antal jurister i fastighets- Anders Hulegårdh med
Nina Persson anslöt till
teamet: 12.
verkade i 16 transaktioner Delphi i oktober 2016 och
medverkade i sex trans
Exempel på affärer 2016: om ett värde av 1,79
aktioner om ett värde av
miljarder kronor.
• Biträdde PU Retail vid
585,5 miljoner kronor.
försäljning av handelsfastigheter i Linköping.
• Biträdde Plesner vid försäljningen av Hallunda köpcentrum och en fastighet i Kungens kurva.

BIRD & BIRD

REAL ADVOKATBYRÅ
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LANDAHL

BILDER: LANDAHL
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BILD: REAL ADVOKATBYRÅ

Under
lig
gande
affärsvolym:
2016:
5,69
miljarder
kronor,
ingen Mikael Laag medverkade Daniel Jönsson medver
finan- i tolv transaktioner om
kade i 14 transaktioner
sieett värde av 3,3 miljarder om ett värde av 2,2
ring.
miljarder kronor.
kronor.
2015:
9,5 miljarder kronor, varav finansiering 140 miljoner
kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 8.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde NREP vid förvärv av 50 procent av Karla
staden från Serneke.
• Biträdde Turako Skolfastigheter vid försäljning av 15
skolfastigheter till Hemfosa för 760 miljoner kronor.

Underliggande affärs
volym:
2016: 4,2 miljarder kronor,
ingen finansiering.
2015: 2,6 miljarder kronor,
ingen finansiering.
Antal jurister i fastighetsteamet: 8.
Exempel på affärer 2016: Nimrod Badur medverka Tanja Tuominen medver
kade i 15 transaktioner
de i 18 transaktioner om
• Biträdde Svenska
ett värde av 4,2 miljarder om ett värde av 3,5
Handelsfastigheter vid
miljarder kronor.
kronor.
förvärv av en handelsfastighet i Örnsköldsvik.
• Biträdde Oy Orthex sale and leaseback av en industrifastighet i Tingsryd.

BILDER: BIRD & BIRD

Under
lig
gande
affärsvolym:
2016:
10 miljarder
kronor,
ingen
finan- Johan Lindberg medver Johan Gadd anlände till
siekade i 50 transaktioner
AG Advokat 1 januari 2017.
ring.
om ett värde av tio miljar
2015: der kronor.
18,8
miljarder kronor, varav en liten del finansiering.
Antal jurister i fastighetsteamet: 55.
Exempel på affärer 2016:
• Biträdde Hemsö vid förvärv av samhällsfastigheter av
Nacka kommun.
• Biträdde Skandrentings köp av Mycronics huvud
kontor i Täby.

BILDER: DELPHI

DELPHI
BILDER: AG ADVOKAT

AG ADVOKAT

Underliggande affärs
volym:
2016: 3 miljarder kronor,
ingen finansiering.
2015: 3 miljarder kronor,
ingen finansiering.
Antal jurister i fastighetsteamet: 8.
 aria Wideroth medver
M
kade i fem transaktioner
om ett värde av 1,5 miljar
der kronor.

 rban Andersson med
U
verkade i fem transak
tion om ett värde av 1,5
miljarder kronor.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Intresse för idrott och träning börjar i takt
med den rådande hälsotrenden att leta sig
in på fler och fler kontor runtom i Sverige.
Crossfit-pass under luncherna varvas med
anmälningar till Vasaloppet, Vätternrundan
och Göteborgsvarvet. Medan de flesta är på
en hög nivå inom sin profession får de räknas
som glada amatörer i sitt idrottsutövande. På
AG Advokat finns ett väldigt tydligt undantag i
Måns Derk. Text & bild: Axel Ohlsson

En jurist och en
landslagsman
Iklädd blå skjorta och blå kavaj hälsar han välkommen till
AG Advokats kontor på Regeringsgatan i Stockholm. Han hamnade på byrån 2015 efter en serie av – till viss del oplanerade men
– lyckosamma beslut.
– Efter gymnasiet visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Då
verkade ekonomi eller juridik roligare än teknik eller naturvetenskap. Jag sökte både juristprogrammet och Handels och valde till
slut juristprogrammet. Jag visste inte riktigt vad det var, men det
verkade kul när man såg det på tv. När jag kört något år tyckte jag
att det passade mig ganska bra, sedan fastnade man.
› Vad var det som gjorde att det passade dig?
– Jag gillade att juridik är mycket analysera och placera rätt
saker i rätt låda och sedan att kunna vrida och vända på saker som
inte passar och få dem att passa ändå. Det är argumentationsteknik, psykologi, retorik – lite allt möjligt egentligen.
Efter att ha stött på AG Advokat under en arbetsmarknads
mässa på Stockholms universitetet hamnade han på byrån 2015.
– Det enda jag egentligen visste om AG då var att de höll
på med fastigheter. Och jag var lite inne på det, så jag sökte lite
spontant och var på en första intervju. Då nämnde de att Johan
Lindberg skulle komma in som ny partner och leda den transaktionsgrupp som skulle bildas.
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RUTINERAD. Måns Derk
har spelat rugby sedan sina
tidiga tonår.
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»Man tjänar ganska mycket
på att vara den som tar i
mest samtidigt som det är
en väldigt intelligent sport
där man hela tiden måste
analysera vad man
har framför sig.«

– Det tyckte jag lät kul att vara med och köra igång något från
start. Sedan träffade jag Johan och tyckte att han verkade bra – så
jag hängde på det och sedan har jag blivit kvar.
Det är dock inte vägen till advokatfirman som särskiljer Måns
Derk från hans kollegor, det gör hans sidokarriär: som landslagsspelare i rugby.
– Min lillebror började först genom någon klasskompis. Vi hade
ganska många gemensamma kompisar så det slutade med att alla i
området där vi växte upp spelade.
– Rugby är en ganska ovanlig sport i Sverige. Antingen söker
man upp det aktivt efter att man sett det på tv, annars dras man in
i det via någon kompis. Det är väl så med all sport kanske, men det
är mycket lättare att bara falla in i att spela fotboll eller hockey.
› Kände du direkt att det var din sport?
– Nej, det gjorde jag nog inte. Jag spelade fotboll innan i
många år men fastnade aldrig riktigt. Rugbyn kändes roligare,
mycket för att det var lite mer aggressivt. Man tjänar ganska
mycket på att vara den som tar i mest samtidigt som det är en
väldigt intelligent sport där man hela tiden måste analysera vad
man har framför sig.
– Men jag fastnade nog inte för det direkt utan det var mer

att polarna spelade och man hängde på. Sedan fick man väldigt
mycket kompisar i laget och blev väldigt tajta. Så det var nog mest
en social grej egentligen fram till jag var någonstans 17, 18, 19, då
började jag tycka att sporten var det roligaste som finns.
– Det blev väldigt spännande att man fick åka så långt för att
spela. När man spelade fotboll i Södertälje var det bara matcher i
Södertälje, och knappt ens hela Södertälje. I rugbyn var det långa
resor buss tillsammans för att möta lag från andra städer. Det gör
också att man blir väldigt tajta i laget.
Från starten med kompisarna i Södertälje har han som
forward i tredje led – där man enligt Måns Derk ”är en rörlig
forward som gör mycket av grovjobbet” – tagit sig hela vägen till
det svenska landslaget.
– Jag var med på uttagningar till ungdomslag hela vägen, men
blev aldrig uttagen. Så jag kom med ganska sent. Min första landskamp gjorde jag 2014 borta mot Moldavien, det var ganska tufft.
– Sedan dess har jag varit med i princip hela vägen fram till nu.
Det har varit lite rörigt i landslaget så jag har flaggat för att jag
inte vet hur mycket jag kommer kunna vara med under 2017.
– Men det är väldigt kul så jag vill gärna vara med där ett par år
till – förutsatt att landslaget fortsätter vara seriöst.

UNIKT

material – varje dag!

LAGSPELARE. Precis som på
rugbyplanen arbetar Måns Derk
i team även på arbetet.
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MÅNS DERK
Ålder: 26 år.
Bor: Stockholm.
Uppväxt: Södertälje.
Familj: Mamma, pappa, tre syskon
(varav två rugbyspelare).
Längd: 180 cm.
Vikt: 93 kg.
Klubb: Södertälje.
Position: Forward i tredje led.
Titel: Biträdande jurist.
På AG Advokat sedan: 2015.
Utbildning: Juristprogrammet, Stockholms universitet och LUISS Guido
Carlo i Rom.

BLÅKLOCKA. Den tuﬀa sporten innebär att Måns Derk emellanåt dyker upp på jobbet med blåtiror.

Så hur fungerar det då egentligen att vara landslagsman i
rugby och samtidigt jurist på en framstående byrå?
– Många är väldigt intresserade så man får mycket frågor och
det händer under säsong att man dyker upp på ett möte med en
blåklocka. Jag tror att folk hade reagerat annorlunda om jag hade
spelat fotboll.
› Hur fungerar det att spela på en sådan hög nivå vid sidan av
ett fulltidsjobb?
– I början tränade jag lika mycket som jag gjorde innan jag
började jobba, men då hade jag en lite annan roll här på AG också.
Nu ska jag erkänna att träningsdosen minskat, i och med att jag
jobbat mer. Men jag tycker ändå att det fungerar bra, jag hinner
med fem till sex träningspass i veckan.
– Man hinner med det man vill hinna med. Nu går all fritid åt
till rugbyn, men det stör mig inte.
› Hur länge kommer du kunna hålla på att spela?
– Jobbet måste vara prio ett. Det är klart att man kan gå lite
tidigare för att hinna till en träning eller ta ledigt någon fredag för
att åka iväg någonstans och spela, på samma sätt som andra människor är lediga för att ägna sig åt sina fritidsintressen.
– Nu har jag ingen familj, ska man ha det blir det kanske svårt
att hinna med. Men just nu ser jag inget slut utan kör på så länge
kroppen håller.
› Tar du med dig något från rugbyn in i juridiken?
– Det finns likheter i allt. Den typen av juridik som vi jobbar
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»När man som ung jurist
kommer in behöver man väldigt mycket vägledning och
handledning. Så på båda
ställena följer man vad tränaren säger åt en.«
med, alltså transaktionsprocesser, handlar ofta om att man ska ta
någonting från A till B. Där krävs väldigt mycket lagarbete, man
måste förstå och kunna sin roll och göra sitt. Ska det fungera så
måste alla hugga i och göra sin del av arbetet. Sedan är det likt i att
man får anpassa sig till det som finns framför. Det gäller att kunna
läsa av och analysera situationen och sedan köra.
– Men om det är mer likt rugby än någon annan lagsport vet
jag inte. Däremot tror jag att det är jättebra att ha idrottsbakgrund oavsett vad man jobbar med. På en arbetsplats som den
här tror jag att det är extra bra. När man som ung jurist kommer
in behöver man väldigt mycket vägledning och handledning. Så

på båda ställena följer man vad tränaren säger åt en.
– Man har igen mycket av att med sig lagkänsla och lagarbete in
från idrotten.
› Tvärtom då, har juridiken gjort att du fått en annan förståelse
för rugbyn på något sätt?
– Jag vet inte, det kanske man har utan att man reflekterar över det,
säger Måns Derk och skrattar innan han samlar sig och fortsätter:
– Rugbyn är en sport som kräver väldigt mycket analytisk förmåga. Det är beslut som måste fattas på 0,0001 sekunder. Jag tror att
man om inte annat kan stimuleras här på jobbet till att reagera och
agera fortare i beslutssituationer.
Ett par timmar senare har Måns Derk bytt skjorta och kavaj
mot träningskläder ute på Årstafältet. I försommarsolen med Huddingevägen på ena sidan och en grupp glidflygare som övar starter
på andra sidan. På sin del av gräset dundrar spelarna i det kombinerade laget av Södertälje och Hammarby med full kraft in i försvarare
utrustade med vadderade kuddar.
Efter drygt en och en halv timmas brysk behandling beordrar
tränaren på brittisk engelska spelarna att köra en sista vända av den
klassiska löpövningen idioten innan konor och bollar samlas ihop
och spelarna får lämna planen.
› Hur känns det där i morgon?
– Det är lugnt. Nu hade vi ju dynor när vi tacklades, säger Måns
Derk och ler.

Letar
du efter
kvalitet
som
varar?
Bland de viktigaste valen du gör
i affärslivet är att välja en juridisk
partner. Det gäller att hitta en byrå
som håller högsta kvalitet gällande
rådgivning och professionalism,
något vårt förtroende hos flertalet
världsledande bolag vittnar om.
När det kommer till servicenivån
så är den enklast att bevisföra i
skarpt läge. Välkommen in!

DEN MODERNA BYR ÅN
CEDERQUIST.SE

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Specialiserar för att
möta de nya kraven
Med erfarenhet från stora fullservicebyråer har Skierfe valt att vara
en specialiserad byrå med inriktning mot transaktioner, fastighetsutveckling och hotell. Ett lyckat men utmanande vägval.
– Det ställs större krav på rådgivare i dag, säger Jörgen Sandquist.
Text: Axel Ohlsson

Efter flera år som ansvarig för fastighetsgruppen på
Lindahl uppfattade Jörgen Sandquist att kunderna i mindre
utsträckning efterfrågade fullservice utan mer tydlig specialisering
inom specifika områden. De flesta av hans uppdragsgivare valde
individer och inte byråer som rådgivare.
Då väcktes idén att starta en tydligt nischad byrå med avgränsade fokusområden som bara vänder sig mot fastighetsbranschen.
Ett av fokusområdena blev hotellfastigheter, en genre som var
tydligt utvecklad i övriga Europa.
– Vi hade arbetat med hotell under drygt 15 års tid och biträtt
de ledande hotellfastighetsägarna och besatt därför en kompetens
som var ganska unik inom området, säger Jörgen Sandquist.
– Samtidigt började intresset för hotell väckas bland fastighetsägare som hållit sig undan hotellinvesteringar alltsedan 90-talet.
Hotellsektorn drabbades då hårt av såväl finanskrisen som fastighetskrisen och hotellfastigheter sågs som en riskfylld tillgång.
BILD: SKIERFE

Jörgen Sandquist.
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Vid sidan av hotellfastigheter valde Skierfe
även att rikta in sig mot transaktioner och fastighetsutvecklingsprojekt och företräder flera av de ledande
aktörerna och har varit med i ett stort antal affärer
som involverar byggrätter och detaljplaneprojekt.
– Där gör vi allt från markförvärv till ingående av
aktieägaravtal och finansiering av sådana projekt till
införsäljning av projekt till bostadsrättsföreningen.
Vi är med hela vägen fram till avtal med slutkund,
där lämnar vi över.
Kombinationen av transaktioner, fastighetsutvecklingsprojekt och hotelljuridik har gett resultat. Trots
att Skierfe är en mindre byrå har man blivit flitigt
anlitade i flera stora projekt.
– Vi har lyckats få en betydande volym av trans-

aktioner och en stor andel av de hotellprojekt som har genomförts
på marknaden under de senaste två åren. Genom vår specialisering
kan vi också hantera större transaktioner, ett exempel är när vi
tidigare i år företrädde Alm Equity vid förvärvet av Småa.
– Sådana projekt hamnar normalt inte hos en så liten aktör som
vi ändå är. Men tack vare vår specialisering och vår förståelse för
fastighetsutvecklingsprojekt i hela dess cykel kan vi lämna värdefull rådgivning i en sådan större transaktion.
Inom byrån har samtliga anställda kapacitet och möjlighet
att arbeta med transaktioner, fastighetsutveckling och hotelljuridik.
– Alla Skierfes jurister kan bidra med kvalificerad rådgivning i
de frågor som dyker upp inom våra fokusområden. Det känner jag
också är helt nödvändigt för att vi ska kunna ha resurser tillgängliga. Det är en av våra ledstjärnor att vara effektiva i vår rådgivning
utan att tumma på kvalitén. Det är möjligt endast om man har
gedigen kompetens inom sina fokusområden. Dessutom krävs
att vi är väl insatta i våra klienters verksamheter och förstår deras
affärsmodell fullt ut. Att som jurist vara duktig på siffror brukar
vara mycket uppskattat.
– I och med att vi valt att vara så tydligt specialiserade tackar
vi även nej till en del förfrågningar. Exempelvis säger vi konsekvent nej till förfrågningar från större hyresgäster. Vi har valt att
företräda fastighetsägare och det ser underligt ut om man ska
argumentera för motparten i nästa läge.
– Det är en prioritering som är möjlig för en mindre aktör, en större byrå har svårt att hålla sig på en sida av en marknad på det sättet.
Skierfes fokus på hotell och fastighetsutveckling kräver god
kännedom om branscherna i sig.
– Inget av dem är rättsområden utan marknadsområden. Aktörerna som specialiserat sig inom dessa områden är väldigt kunniga om
såväl juridik som marknadsförutsättningar, säger Jörgen Sandquist.

PÅ DJUPET. För att verkligen lära sig sina kunders verksamhet har Skierfe
bland annat valt att låta en av sina medarbetare praoa på ett hotell.

– Då krävs det att rådgivaren lär sig branschen och kundernas
verksamhet utan och innan för att kunna lämna relevant rådgivning.
För att verkligen förstå sina kunders branscher har man på
Skierfe valt att gå egna vägar.
– En av våra medarbetare har nyligen praktiserat hos en hotelloperatör för att lära sig ännu mer om hur det fungerar i praktiken.
Samtidigt har vi en annan medarbetare som just nu, vid sidan av
det ordinarie arbetet, läser en kurs på KTH om fastighetsutvecklingsprojekt och deras ekonomi.
– Vi vill verkligen gå på djupet inom kundernas affärsområden.
Ska vi tillföra värden som rådgivare gäller det att vi verkligen har
en kunskapsnivå som ligger i närheten av kundens samt att vi
ovanpå det kan tillföra de legala aspekterna.
I takt med framgångarna har byrån nu möjligheter att
växa, men då ska det ske enligt den affärsplan som ligger. Efter
sommaren ansluter ytterligare tre jurister, däribland chefsjuristen
på Jernhusen, Kajsa Westerdahl, som har gedigen erfarenhet av
transaktioner och komplexa fastighetsprojekt.
– Genom vår expansion har vi nu möjlighet att ta fler uppdrag.
Vi har varit försiktiga i vår marknadsföring. Många av våra uppdrag får vi via rekommendationer från andra som anlitat oss eller
på annat sätt arbetat med oss i olika projekt.
– Det gör också att vi känner att vårt tydliga fokus och specia-

lisering ger resultat. En sådan fokuserad verksamhet gör det också
möjligt att driva verksamheten betydligt mer kostnadseffektivt än
vad som är möjligt på en större byrå.
› Tittar ni på att bredda er verksamhet med ytterligare områden?
– Vi ser snarare att vi kommer fortsätta fokusera på de områden
där vi i dag är starka. Då kan man istället komplettera med ytterligare byggstenar inom dessa. Jag ser exempelvis att vi kan göra
mer inom finansiering, både kring hotellfastigheter och bostadsutvecklingsprojekt.
– När vi nu efter sommaren förstärker med ytterligare fokuserade specialister kommer vi att ha ännu bättre möjligheter att ta
fler och större transaktioner.
› Hur tror du att specialisering kommer att utvecklas i branschen i stort?
– Utvecklingen mot mer fokuserade rådgivare har pågått en
tid. Jag talar här inte om jurister som har specialisering inom vissa
rättsområden utan istället är det kundernas branscher som står i
fokus. De aktörer som anlitar legala rådgivare blir mer och mer
nischade och skickligare inom sina fokusområden.
– Då ställs motsvarande krav på rådgivare. Man måste vara skicklig
jurist inom många rättsområden men samtidigt ha en djup kunskap
om den bransch till vilken man tillhandahåller rådgivning. Detta blir
särskilt utmanande för rådgivare som i sin affärsmodell tillhandahåller rådgivning inom alla rättsområden och alla branscher.
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FRAMGÅNGSRIKA.
Causey Westling har
vuxit sig så stora
att de tvingas byta
kontor för att kunna
fortsätta växa.

Pionjärerna
Med en modell från Storbritannien och lagboken i ryggen
har Paul Causeys och Carl Westlings firma utvecklats till
en pionjär inom skatterådgivningen genom att kombinera
juristers och ingenjörers kunskaper. Själva frågar sig duon:
Varför hade ingen gjort såhär tidigare?
Text & bild: Axel Ohlsson

C

ausey Westling är i dag Sveriges
största skattebyrå med enbart
inriktning på fastigheter. I dag
bistår bolaget dagligen de flesta
av landets största fastighetsbolag
och investerare i samband med förvärv och
försäljningar, omstruktureringar, hantering av
moms och fastighetskatt. Men allt började med
en ny approach – att kombinera skattejuridik och
byggnadsteknik.
– Jag är utbildad ”quantity surveyor”, motsvarande ungefär byggnadsingenjör på svenska,
berättar Paul Causey.
– Ungefär samtidigt som jag var klar med min
utbildning insåg Arthur Andersen, som var en
av världens största revisionsbyråer, att det fanns
en möjlighet att optimera de skattemässiga av
dragen vid investeringar i fastigheter.
– Advokaterna kunde se var möjligheterna
fanns men de hade ingen möjlighet att faktiskt
gå in i byggnaderna och identifiera vilka olika
delar som fanns i byggnaden och vilka olika
avdrag man kunde göra för dessa. Därför tog de
personer med min utbildning och gjorde om oss
till skattejurister.
– Kombinationen, skattejuristen och ingen-
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Det var en
jätteöverraskning
hur underutvecklat
det här området var,
det var ofattbart.«
jören, var unik och tjänsteområdet exploderade
direkt i Storbritannien under beteckningarna
Cost Segregation eller Capital Allowences.
I grunden går modellen ut på att dela
upp utgifterna för ett fastighetsförvärv eller
en ombyggnation i olika delar för att kunna
göra korrekta avdrag för dem. Till exempel kan
luftbehandlingssystemet i en kontorsfastighet
skrivas av som byggnadsinventarier under ett
kortare antal år (fem år) än det schablonmässiga
50-åriga avdraget för byggnad.
Den modellen tog Paul Causey med sig när
han 2003 flyttade till Sverige med sin fru, syster
till Carl Westling. Även om han från början inte

hade för avsikt att använda sig av den.
– När jag flyttade hit tänkte jag att jag skulle
bli helikopterpilot eller något annat som var
långt ifrån skatter, säger han och skrattar.
– Men runt år 2003–2004 var det många
utländska investerare som investerade i Sverige,
60 till 70 procent av investeringarna gjordes då
av dessa. Jag hade arbetat med flera av de stora
investerarna i Storbritannien, och min gamla
chef kopplade samman mig med dem.
– När de köpte i Sverige fick de höra att det
inte fanns möjlighet till snabbare skattemässiga
avdrag för installationerna i till exempel ett köpcentrum, utan hela avskrivningsunderlaget skulle
klassas som byggnad och skrivas av över 50 år.
– Jag kände att det inte kunde stämma. Så jag
träffade advokater, Skatteverket och ännu flera
advokater; alla sa samma sak.
– Till slut ringde jag en författare till en
svensk bok om skatter och fick till ett möte med
honom. Han översatte texten åt mig och det
visade sig att det inte enbart fanns möjlighet att
skynda på avdragen på samma sätt som i Storbritannien – utan också att detta enligt lagstiftningen ska göras.

Paul Causey och Carl Westling började då
diskutera varför inte fler visste om detta eller
använde sig av dessa möjligheter i Sverige.
– Vi började prata med lite olika bolag om
att hjälpa dem med detta och fick höra att de
redan hade kontakt med de stora byråerna och
inte behövde oss. Det visade sig dock snabbt att
nästan inga bolag jobbade aktivt med detta. I
praktiken innebar det att de självpåtaget betalade
för hög skatt.
– Lagstiftningen är ganska klar på detta
område, sedan 1960-talet har systemet med olika
avdragsklasser vid fastighetsinvesteringar varit
mycket generöst. Lagen är dock uppbyggd så
att den skattskyldige själv måste identifiera vilka
investeringar denne vill göra avdrag för. Men

om man inte gör egna uträkningar och yrkanden klassificeras hela investeringen automatiskt
som byggnad. Det ger också avdrag, även om
avdraget är mycket sämre, säger Carl Westling
och fortsätter:
– Om man är passiv får man göra ett schablonavdrag för byggnad. Men om man är aktiv
och kan identifiera de olika avskrivningsklasserna som finns i lagstiftningen så kan man
tidigarelägga sitt avdrag och reducera sin skatt
ännu mer.
Första steget mot att etablera sig i den outforskade terrängen på den svenska marknaden
togs i Norrköping.
– Vi hade kontakt med ett bolag där som köpt

en stor kontorsfastighet och erbjöd oss att göra
jobbet åt dem med villkoret att de bara behövde
betala vårt arvode om de använde våra underlag
– och det gjorde de. Det var första gången de
hade sett ett så bra och detaljerat yrkande, säger
Paul Causey.
– Vi började kontakta andra svenska bolag och
då blev det uppenbart att ingen hade tänkt på
detta överhuvudtaget, säger Carl Westling.
› Blev ni överraskade över att ingen gjort så
innan?
– Det var en jätteöverraskning hur underutvecklat det här området var, det var ofattbart.
När jag skrev min ursprungsrapport som jag
skickade till britterna så skrev jag samtidigt till
de stora byråerna i Stockholm och erbjöd att
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hjälpa dem med detta. Men jag fick till svar att
de inte var intresserade. Senare hade vi möten
med eventuella samarbetspartners som sa att de
hade svårt att se att det skulle bli något av detta,
säger Paul Causey.
För att veta vilka avdrag man kan göra i
en byggnad krävs kunskap om själva byggnaden.
En kunskap som sällan finns hos jurister utan
snarare hos ingenjörer.
– Där gäller det att förstå konstruktionsarbete,
där handlar det inte om skattejuridik utan om
ingenjörskunskaper – men det är viktigt för den
skattemässiga bedömningen, säger Carl Westling.
– Till syvende och sist bygger allt som man
gör skattemässigt på informationen om investeringar. Samma sak är det när man bygger
eller bygger om. Man har gjort en massa saker
som kostar pengar och den informationen finns
någonstans, det gäller bara att fånga den och

Paul Causey och Carl Westling.
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sortera ut den så att man kan använda den.
– De flesta saker som man skattemässigt gör
bygger på en händelse. Det gäller att ta den
informationen och lägga in bedömningarna i den
och i slutändan sammanställa ett väl underbyggt
underlag för sitt yrkande.
Causey Westling nöjer sig dock inte med att
kombinera jurister och ingenjörer. De anställda i
bolaget måste lära sig att behärska båda sidor.
– Alla som jobbar här förväntas kunna båda
sidor. Juristerna följer också med på besiktningar
och utvecklar sina kunskaper när det gäller att
förstå byggnader och ingenjörerna läser lagböcker och rättsfall, säger Paul Causey.
› Hur mottas det av människor som söker
jobb hos er?
– Man behöver inte kunna båda områden
när man kommer till oss. När vi får in cv:n från
erfarna skattejurister från de stora byråerna är de
ofta exalterade över den möjligheten; de är ofta
ett par år in i sina karriärer och väldigt duktiga inom sitt område men vill få möjlighet att
utvecklas och förstå fastigheter.
Carl Westling:
– Där gäller det att rekrytera människor som
är öppna för att tänka annorlunda. Vi är överlag
ganska dåliga på att kombinera kunskaper i
Sverige. Antingen har man jurister, eller så har
man ingenjörer, eller ekonomer. I England är det
snarare så att man ska ha en universitetsutbildning, sedan kan man få en professionell auktorisering inom olika områden och då spelar det
inte så stor roll vad man läste i skolan. Detta ger
möjlighet att blanda bakgrunder på ett annat sätt
och i många fall utveckla sin rådgivning.
Kombinationen av jurister och ingenjörer bröt ny mark i avdragsfrågorna. Redan från
starten beslutade bolaget att det var viktigt att

Vi ska vara en
fullservicebyrå som
förser fastighetsbolagen med en hållbar
skatterådgivning.«
avdragsyrkanden skulle vara fullt genomlysta och
väl dokumenterade. Det gällde att visa att man
gjorde rätt, att man försökte följa lagstiftningen
snarare än att tänja på gränserna.
– Det kunderna gillar är att om detta görs på
ett korrekt sätt är det mer skatte-compliance än
skatteplanering, det vill säga ett försiktigt sätt att
reducera sina skatter, vilket kan vara värt enorma
summor i sparad skatt. De bolag som yrkar stora
avdrag utan att visa på hur man beräknat dem
hamnar lätt i skatteprocesser, säger Carl Westling.
Paul Causey:
– Det är också viktigt att klargöra att vi inte
håller på med någon skatteflykt, utan att för
handläggarna som granskar våra yrkanden på
Skatteverket påvisa hur varje avdrag är beräknat
och på vilka grunder de gjorts.
Causey Westling är inne på sitt trettonde år
som bolag. I takt med framgångarna har klienterna
börjat efterfråga en bredare rådgivning, något som
gjort att Causey Westling utvecklats till en fullservicebyrå inom skatterådgivning. Kombinationen av
skattejuridik och fastighetsförståelse har visat sig
vara en bra grund för att kunna leverera den bästa
skatterådgivningen även inom moms, fastighetstaxering och bredare inkomstskattefrågor vid
förvärv och försäljningar av fastigheter och bolag.

Under det att de själva breddat sig har de
också sett konkurrerande bolag söka sig till den
nisch inom avdragsoptimering där de själva
började.
– Marknaden har vaknat och ser att det vi gör
är intressant. De vill göra på samma sätt men går
inte hela vägen. De har fortfarande väldigt svårt
att förstå att man måste anställa ingenjörer för
att förstå byggnaderna, de är fast i sitt tänk att
endast ha jurister.
– Jurister kan skattejuridik, ingenjörer kan
fastigheter; för att kunna jobba med avdrags
optimering behöver man kunna kombinera båda
dessa områden. Vi ser hur vissa försöker locka till
sig medarbetare från oss som lärt sig kombinationen här, säger Carl Westling.
› Håller det er på tårna att konkurrenter försöker utmana er modell?
– Till en början kanske man inte blir glad när
man ser att världens största konsultbyrå skriver
samma sak på sin hemsida som vi skrev för tio år
sedan. Men när man tänker efter är det bara roligt.
Paul Causey:
– Det handlar om att hela tiden utvecklas och
aldrig sitta still, det är målet för bolaget – och
det är roligt. Vi kunde ha suttit still och gjort
samma sak resten av livet men det är roligt att
hela tiden göra nya saker.
Pionjärerna är redo för nästa steg i företagets
utveckling och arbetar nu med digitalisering av
tjänster som återigen kombinerar dessa kunskapsområden.
› Vad har ni själva för mål med bolaget?
– Vi ska vara en fullservicebyrå som förser
fastighetsbolagen med en hållbar skatterådgivning. Det är målet och vi ser fortfarande att det
finns en efterfrågan på mycket mer som vi kan
göra. Sedan får vi se exakt vart det leder, säger
Carl Westling.

BILD: ISTOCKPHOTO
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Vad kommer det nya paketeringsförslaget innebära
för branschen, vilka är de mest intressanta trenderna på
marknaden och blir fastighetsaffärer mer komplexa?
Fyra profiler – Per Dalemo, Cecilia Jussi-Pekka, Mikael
Stabo och Lisa Granbom Koski – ger sin syn på
saken. Text: Axel Ohlsson

– Mot bakgrund av att förslaget är mycket omfattande
och ingripande för fastighetsbranschen samt innebär
en hel del svårigheter och tillämpningsproblem, tror
Granbom
jag inte att alla de föreslagna regelförändringarna
Koski
kommer att leda till ny lagstiftning. Förslaget skickas
nu på remiss och troligtvis kommer förslaget att utsättas för
mycket stark kritik, bland annat hur förslaget förhåller sig till
målen kring byggande av bostäder samt att utredaren inte har

42

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

2 2017

beaktat effekterna av eventuella nya ränteavdragsbestämmelser. De
föreslagna lagförändringarna när det gäller stämpelskatteplikt vid
fastighetsförvärv genom klyvning och fastighetsreglering tror jag
har en större chans att gå igenom.
– Vi har nog svårt att se att förslaget kommer gå
igenom i sin helhet, i vart fall inte utan någon form
av övergångsbestämmelser. Möjligen kan förändStabo
ringarna avseende stämpelskatt komma att lyftas ut
som ett separat förslag, men att avskattning skulle
introduceras så som föreslagits utan att man samtidigt beaktar
effekterna av de kommande ränteavdragsbegränsningarna ser vi
som mindre troligt.
– Skulle förslaget gå igenom oförändrat, får det naturligtvis
stora konsekvenser, i synnerhet för vissa fastighetssegment och
aktörer. Långsiktiga förvaltare utan direkta planer på att avyttra
fastigheter drabbas rimligen lindrigare än aktörer med en mer
opportunistisk inriktning och en mer kortsiktig investeringshorisont.
– I transaktioner som genomförs i perioden fram till dess att
det står klart vad som kommer att hända, får man helt enkelt
gardera sig mot att det kan bli olika utfall. Ovisshet är inte bra för
någon.

– Då det framförts kritik mot förslaget finns det väl
anledning att tro att förslaget i sin helhet inte
kommer att leda till ändrad lagstiftning, särskilt mot
Jussi
bakgrund av att utredningen själv konstaterar att
Pekka
fastighetsbranschen inte är mer skattemässigt gynnad
än andra bolagssektorer.
– En annan sak som talar emot att utredningen i sin helhet
går igenom är att förslaget i kombination med en begränsning
av ränteavdragen riskerar att leda till negativa konsekvenser för
bostadsbyggandet vilket är politiskt kontroversiellt. Däremot
är det nog sannolikt att vissa delar av förslaget kommer att gå
igenom, till exempel att fastighetsbildningsåtgärder som fastighetsreglering och klyvning kommer att bli föremål för stämpelskatt.
– För branschen är det såklart negativt om förslaget resulterar
i lagändringar som innebär att fastighetsbranschen beskattas
hårdare i jämförelse med andra sektorer och som leder till att
viljan att investera i fastigheter minskar, att utländska investerare väljer andra marknader än Sverige och att vi därmed får
minskade transaktionsvolymer och ett minskat antal byggprojekt. Däremot märker vi inte att utredningen i sig verkar ha lett
till en osäkerhet på marknaden som gjort att antalet affärer har
minskat.

Mikael Stabo, Lindahl

BILD: BRIGHT ADVOKAT

› Förslaget om paketeringsbeskattning har varit en av vårens mest
uppmärksammade nyheter. Var tror ni att det kommer landa i
slutändan och vad innebär det för branschen?
– Förslaget som har presenterats i utredningen tar
sikte på så kallad avskattning. Genom detta vill man
uppnå en jämförbar beskattning som när en
Dalemo
fastighet säljs direkt (vilket även får stämpelskattekonsekvenser). Förslaget har fått kritik och kommer
troligen få fortsatt kritik i remissen. Jag tror inte att förslaget
kommer att genomföras i sin ursprungliga form till följd av
kritiken. Däremot är det inte osannolikt att delar av förslaget
genomförs eller att det kommer att genomföras i reviderad form,
vilket leder till fortsatt ovisshet beträffande skatteposition för
branschens aktörer.

Lisa Granbom Koski, Roschier

BILD: LINDAHL

Per Dalemo, Wistrand

BILD: ROSCHIER

BILD: WISTRAND

Juristprofilerna om
marknadstrenderna

Cecilia JussiPekka, Bright Advokat

› Utöver paketeringsförslaget, vilka förväntade juridiska nyheter
framöver kommer att påverka fastighetsmarknaden mest?
– Utöver utfallet av paketeringsförslagets remissrunda
så kommer Sverige behöva införa nya ränteavdragsbegränsningsregler till följd av EU:s direktiv mot
Dalemo
skatteflykt som antogs sommaren 2016. Minskad
möjlighet till ränteavdrag påverkar definitivt fastighetssektorn med dess höga skuldfinansiering. Dessa två annonserade
lagstiftningsändringar inom skatteområdet bedömer vi vara de
juridiska nyheter som kommer påverka fastighetsbranschen mest.
– Utöver paketeringsförslaget pågår för närvarande
arbete med att ta fram förslag på ändrade ränteavdragsregler utifrån ett EU-direktiv. I korthet kan
Granbom
förslaget antas medföra försämrade möjligheter till
Koski
ränteavdrag för de flesta bolag och får framför allt en
stor betydelse för fastighetsbolag, där räntekostnader normalt är en
betydande kostnadspost.

Stabo

– Den största nya utmaning för fastighetsmarknaden
är de nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar
som ska implementeras senast den 1 januari 2019.
Även om vi i dagsläget ännu inte vet exakt hur
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dighet för att kunna slutföra en affär, men också en möjlighet att
skapa en affär som kanske annars inte skulle ha blivit av.
– Mer sofistikerade samarbeten kräver samtidigt ett annorlunda
tankesätt vad gäller förhandling, dokumentering och uppföljning,
för att säkerställa långsiktigt värdeskapande. Ett plus ett blir ju
inte tre om parterna inte på riktigt drar jämt och i samma riktning.
Här kan de affärsjuridiska rådgivarna fylla en extremt viktig roll
som arkitekter för långsiktigt lönsamma partnerskap.
– Eftersom det är dyrt att köpa och svårt att hitta
objekt som ger rätt avkastning ser vi att det finns ett
stort intresse för att jobba med det man har och
Jussi
försöka att bygga upp mer värde i befintliga fastigPekka
heter. Vi ser också att det fortsatt finns ett starkt
intresse för att bilda gemensamma bolag antingen för investeringar
i kassaflödesfastigheter eller gemensamma fastighetsutvecklingsprojekt. Det som annars hänt och som är intressant med tanke på
att ingen vet var paketeringsutredningen kommer att ta vägen är
att vi redan sett att köpare i den kommersiella diskussionen vill ha
ett större avdrag för den latenta skatten än vad som hittills varit
marknadspraxis.
reglerna kommer att utformas, vet vi ju från EU-direktivet vilka
miniminivåer som ska gälla. En kapitalintensiv och förhållandevis
lågavkastande bransch som fastighetsbranschen kommer självklart
påverkas särskilt. Samtidigt uppstår rimligen ett behov och en
marknad för alternativa finansieringsformer, vilket även om det
kanske är en klen tröst, får ses som en intressant möjlighet i
sammanhanget.
– Vi får en del frågor om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. De nya reglerna
ersätter personuppgiftslagen och innebär att
Jussi
fastighetsbolag och bostadsutvecklare som hanterar
Pekka
personuppgifter, även i form av enklare listor såsom
hyresgästlistor eller intresseanmälningar, måste se till att uppfylla
de krav som uppställs för behandling av personuppgifter för att
inte riskera att drabbas av sanktionsavgifter eller skadeståndsanspråk från enskilda. En annan aktuell utredning är utredningen
om ett stärkt konsumentskydd för bostadsrättsmarknaden (SOU
2017:31) med förslag om ändrade regler för redovisning och
avskrivningar, ändrade regler för ekonomisk plan och intygsgivning, samt stärkt skydd för förhandstecknare och förbud mot att
ingå andra typer av avtal än förhandsavtal om framtida rätt till
upplåtelse eller överlåtelse av bostadsrätter. Det finns även en
utredning om ändringar i hyreslagen (SOU 2017:33) som föreslår
stärkt hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnation av
hyresrätter samt ändrade regler vid uppsägning av lokalhyresavtal
och förfarandet i hyres- och arrendenämnder. Ett för fastighetsägare positivt förslag är att utredningen föreslår att den så kallade
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› Det sägs att fastighetsaﬀärer blir mer och mer komplexa, håller
du med?
– Ja, och som en konsekvens därav blir även avtalsdokumentationen alltmer komplicerad. Rådande
marknadstrender i kombination med fler aktörer,
Dalemo
alltmer komplexa regelverk och användandet av
alternativa finansieringsformer talar för att detta även
kommer fortsätta. Fastighetsutvecklingsprojekt ställer krav på
reglering i flera led och så inte minst vad gäller till exempel
frånträde/tillträde före detaljplan samt finansieringsbehov i olika
stadier.
– Det håller jag med om i viss mån, vilket också är en
naturlig följd av att fler projektfastigheter säljs i ett
tidigt skede vilket medför att avtalen för denna typ
Granbom
av transaktioner blir mer omfattande och komplexa
Koski
än sedvanliga fastighetstransaktioner. Exempelvis
innehåller avtalen ofta bestämmelser om tilläggsköpeskillingar
som är beroende av antal kvadratmeter ljus BTA som detaljplanen
medger eller köpeskillingsberäkningar där köparen kompenseras
för att köparen erlägger en köpeskilling som baseras på ett

semesterparagrafen i hyreslagen som har möjliggjort för hyresgäster att säga upp hyresavtalet vid en begäran om överlåtelse tas bort.
› Vilken är den mest intressanta marknadstrenden just nu?
– Transaktioner avseende projekt- och fastighetsutvecklingsprojekt i tidigare skeenden, vilket visar på
en ökad riskaptit hos både säljare och köpare. Vidare
Dalemo
noterar vi en ökning vad gäller säljares återinvesteringar i köparbolaget och joint venture-strukturer. En
trend som håller i sig är det ökade intresset för användning av
M&A-försäkringar i fastighetstransaktioner.
– Vi upplever att trenden går mot att sälja fastigheter/
projekt i ett mycket tidigare skede, där tillträde till
aktierna eller fastigheten till exempel är villkorat av
Granbom
start-PM istället för lagakraftvunnen detaljplan. Vi
Koski
ser också att M&A-försäkringar fortsatt används i stor
utsträckning och kan utgöra en konkurrensfördel i en konkurrensutsatt marknad. Vi ser också att försäkringspremierna har blivit
lägre, processen har förenklats och allt fler försäkringsgivare är
villiga att även bära risken för garantibrister mellan signing och
closing.

Stabo

– Vad vi har sett mycket av på sistone, och som verkar
bli mer och mer populärt, är olika former av strategiska partnerskap, såväl rent finansiella som operativa.
I den hårda konkurrensen på transaktionsmarknaden
kan ett välstrukturerat samarbete både vara en nödvän-
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färdigställt projekt trots att fastigheten inte genererar några
intäkter förrän vid projektets färdigställande (så kallad forward
funding).
– Det är väl en sanning med viss modifikation.
Självfallet finns det många affärer som är väldigt
komplexa, med många olika arbetsströmmar och
Stabo
korta ledtider. Mer avancerade produkter, inte minst
för kapitalanskaffning, gör att det ställs högre krav på
rådgivningen. Mer sofistikerade samarbetsformer kräver också mer
initiala insatser av parterna, om det ska finnas goda möjligheter för
att i slutändan maximera värdeskapandet.
– Samtidigt behöver det ju inte göras svårare än vad det är, så
en ”normal” affär är ju i sig inte mer komplex i dag än tidigare.
Avgörande måste ju alltid vara vad som är målet för affären, och
att aldrig krångla till det i onödan. Enklaste lösningen är oftast
den bästa. Som exempel kan man ju säga att den fortsatta utvecklingen och allmänna acceptansen av M&A-försäkringar gör att
vissa processer kanske rent av blivit lite mindre komplicerade, även
om jag inte skulle kalla dem simpla.
– Det finns nog både och skulle jag säga. Vi ser
fortfarande att det görs många affärer som är ganska
straight forward. Sedan finns det andra affärer som är
Jussi
mer komplexa med tilläggsköpeskillingar som beror
Pekka
på framtida byggrätter, försäljningar med byggnader
under uppförande och försäljningar som är villkorade av fastighetsbildning, till exempel 3D-fastighetsbildning och som leder till att det
finns flera juridiska frågor att hantera och ett behov av mer
komplexa skrivningarna i avtalen. Varje affär är ju unik men generellt
är det lite roligare med affärer där man får tänka till lite extra utan
att man för den sakens skull behöver krångla till det i onödan.
› Vilket slags uppdrag får ni mer och mer av?
– Vi ser fler och fler investeringar i samhällsfastigheter samt en fortsatt ökning av transaktioner i
tidiga projektskeenden. Vi har även biträtt i ett ökat
Dalemo
antal transaktioner där säljande part återinvesterat en
del av köpeskillingen i köparbolaget samt joint
venture-strukturer.
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– Vi upplever en fortsatt hög transaktionsaktivitet och
som nämns ovan har vi på senare tid haft en större
andel fastighetsutvecklingsprojekt (både forward
Granbom
funding och rena utvecklingsprojekt) jämfört med
Koski
vanliga fastighetstransaktioner. Vi har också ett par
större försäljningsmandat för affärer som ska genomföras innan
sommaren.
– Vi har sett väldigt mycket utvecklingsprojekt på
sistone. Framförallt bostäder, men även mycket
kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.
Stabo
Det är onekligen en het byggmarknad just nu.
– Samtidigt ser vi att samarbeten i olika former får
en allt större betydelse, för att man med gemensamma insatser
ska kunna maximera utfallet av sina utvecklingsmöjligheter. Det
krävs mer och mer resurser i att få till ramverket till ett lyckat
samarbete, men vi är övertygade om att det är rätt investering att
lägga kraften på att sätta rätt struktur från början. Maktbaserade
avtal skapar dåliga förutsättningar för värdeskapande, och vi
jobbar för att trenden ska gå mer mot en modell med relationsbaserade avtal där parternas intressen linjerar mot långsiktiga
gemensamma mål.
– Vi får fler och fler uppdrag som rör gemensamma
fastighetsutvecklingsprojekt, det vill säga samarbeten
mellan en eller flera aktörer för att exploatera mark
Jussi
eller utveckla en befintlig fastighet. Det är både
Pekka
samarbeten i gemensamma bolag eller genom
samverkansavtal som är aktuellt. Vi har även flera uppdrag där
fastighetsbildningsåtgärder utgör en del av transaktionen till
exempel 3D-fastighetsbildning och klyvning inför en framtida
försäljning och fastighetsregleringar i kombination med köp.
› Vad är det viktigaste som hänt hos er senaste halvåret?
– Vi har haft en fortsatt hög transaktionsaktivitet men
även generellt hög efterfrågan på rådgivning
avseende andra typer av fastighetsrelaterade ärenden
Dalemo
såsom till exempel fastighetsleasing, exploateringar
och omstruktureringar. Till följd härav har vi rekryterat flera jurister till vår fastighetsgrupp. I början av året välkom-

nade vi även Peter Sandberg som ny delägare i fastighetsgruppen
och efter sommaren ansluter en ny delägare.
– I januari flyttade Roschier in i nya lokaler (de fem
översta planen i Gallerian) i kvarteret Urban Escape
vid Brunkebergstorg där vi trivs jättebra. FastighetsGranbom
gruppen har även expanderat personalmässigt och
Koski
har under 2017 förstärkt teamet ytterligare med tre nya
jurister och kommer ett fortsätta växa med ytterligare en eller två
personer till hösten.
– Det är både viktigt och roligt att vi fortsätter
expandera och lyckas locka många nya duktiga
kollegor till byrån. Särskilt kul är det att vi i år haft
Stabo
möjlighet att välja in flera nya delägare med fokus på
fastighet.
– Eftersom vi på Lindahl under en längre tid har jobbat aktivt
med frågor kring kontraktsteori och former för relationsbaserade
kontrakt, är det ju också roligt för byrån att professorerna Oliver
Hart och Bengt Holmström belönades med nobelpriset i ekonomi
2016, för sina bidrag just på detta område. Det är ju om något ett
tecken på att vi kanske är inne på rätt spår. Vi hade ett väldigt
uppskattat seminarium tillsammans med professor Hart för våra
klienter och vänner när han var i Stockholm för att hämta priset,
och det känns väldigt bra att vår rådgivning är så väl förankrad i
hans vetenskap.
– Det viktigaste och framförallt roligaste som hänt är
att jag vid årsskiftet bestämde mig för att starta en
ny advokatbyrå, Bright Advokat AB, som är nischad
Jussi
mot fastighetsbranschen med särskild inriktning mot
Pekka
fastighetstransaktioner och fastighetsutvecklingsprojekt. I april började Eleonore Gustafsson som är advokat specialiserad på entreprenad- och konsulträtt vilket gör att vi kan stärka
vårt erbjudande ytterligare. Vi är nu fyra advokater/jurister och två
extraanställda.
– Det som varit mest glädjande är att vi fått fortsatt förtroende
från de klienter vi arbetat med sedan tidigare och att det även
tillkommit nya klienter. Planen är att till hösten göra ytterligare
rekryteringar.
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”Hela förfarandet blir allt smidigare”
M&A-försäkringar i samband med transaktioner blir allt vanligare, och nu
tas nästa steg på försäkringssidan för fastighetsaffärer – title-försäkringar.
– Traditionella M&A-försäkringar täcker okända risker, medan title-försäkringar täcker vissa kända risker vid fastighetsaffärer, säger David Lillo på
Marsh. Text: Nicklas Tollesson

David Lillo.

Marsh tillhör de världsledande inom försäkringsförmedling och riskrådgivning. Bolaget finns i 130 länder, i Sverige
har man drygt 80 medarbetare och kontor i Stockholm och
Malmö.
David Lillo är Nordenansvarig på Marsh för riskrådgivning
inom Private Equity och M&A. Han menar att intresset för försäkringslösningar i samband med fastighetstransaktioner har ökat
stort den senaste tiden, framför allt när säljaren är en fond.
– Om säljaren är en fastighetsfond som ska avvecklas skulle jag
säga att man använder en M&A-försäkring i 80 procent eller mer
av transaktionerna i dag. En fond som ska likvideras kort efter
försäljningen vill ju inte ansvara för garantier. Då vill man ha en
”clean exit”.
Säljaren får
då hela
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köpeskillingen vid tillträdet och man undviker därmed upplägg
där en del av köpeskillingen deponeras på ett escrowkonto under
garantiernas löptid, säger David Lillo.
M&A-försäkringar fungerar i korthet på följande sätt:
I en bolagstransaktion lämnar säljaren ett antal garantier. Vad
de omfattar varierar, men vanligtvis handlar det om förhållanden
som äganderätt till aktier/fastighet, bokföring, avtal, miljöaspekter,
skatt och tvister. Om köparen efter tillträde identifierar brister som
inte har framkommit under due diligence-processen kan denne
ställa krav på säljaren. Men om en M&A-försäkring har tecknats
vänder köparen sig istället till försäkringsbolaget. Säljaren är inte
längre ansvarig. M&A-försäkringar skyddar därmed både säljare
och köpare.
– Ett grundläggande krav för att kunna teckna är att en företagsbesiktning (due diligence) har genomförts av bland
annat legala och finansiella rådgivare som upprättar
rapporter som försäkringsbolaget kan ta
del av. På senare tid har vi även sett
försäkringsgivare som ställt
ut försäkringar när
rapporter

saknas. Då har försäkringsgivaren gjort den företagsbesiktning
som köparen inte gjort. En M&A-försäkring fungerar i dag som
ett smörjmedel som underlättar transaktionerna, säger David Lillo.
M&A-försäkringar kan tecknas av både köpare och säljare,
men det absolut vanligaste är att köparen tecknar försäkringen.
Vem som står för kostnaden förhandlas fram som en del i affären,
men vanligt är att säljaren står för den alternativt att kostnaden
delas mellan parterna.
– Med en M&A-försäkring får köparen tryggheten i att eventuella krav riktas mot ett välrenommerat försäkringsbolag. Köparen
kan ju vara osäker på säljarens finansiella styrka; kan säljaren betala
om garantierna brister? Köparen kanske inte heller är nöjd med säljarens maximala ansvarsbelopp. Med en M&A-försäkring har köparen möjlighet att köpa önskat försäkringsbelopp och även förlänga
löptiden på garantierna – istället för en begränsad tid på samtliga
garantier kan köparen till exempel få ett skydd om 24 månader för
generella garantier och fem år eller längre för skattegarantier.
› Vilka är de vanligaste orsakerna till att en M&A-garanti faller
ut?
– På försäkringsbolagen har man historiskt sett att flest krav
görs gällande beträffande skatte- och finansiella garantier
men också garantier om viktiga avtal. Skadestatistiken hos
försäkringsbolagen är inte allmänt tillgänglig men på ett
av de ledande försäkringsbolagen representerar dessa
tre garantityper omkring 50 procent av samtliga krav.
Fördelningen gäller samtliga M&A-försäkringar
som ställts ut, alltså inte specifikt i samband med
fastighetsaffärer.
Kostnaden för en M&Aförsäkring beräknas i
huvudregel som en
procentsats av

försäkringsbeloppet. Premien varierar beroende på transaktionens
riskprofil men en generell fingervisning är att kostnaden vid en
fastighetsaffär ligger på omkring 0,8–1 procent av försäkringsbeloppet, beroende bland annat på fastighetsvärdet samt självriskens
storlek. För det fall det är fråga om en affär med ett fastighetsvärde
om en miljard kronor och köparen önskar ett försäkringsbelopp på
20 procent av värdet kommer försäkringskostnaden att hamna på
cirka 1,5–1,7 miljoner kronor.
– I takt med att M&A-försäkringar blir allt vanligare blir de
också mer attraktiva. Trendmässigt skulle jag säga att premierna blir
lägre, de ger bättre skydd, handläggningstiderna blir kortare och
hela förfarandet blir allt smidigare. Köpare och säljare har själva sett
att försäkringen fungerar och förenklar affären, säger David Lillo.
Ett nytt inslag inom transaktionsförsäkringar vid fastighetsaffärer, menar han, är så kallade title-försäkringar.
– Namnet är missvisande eftersom försäkringen täcker mycket
mer än bara ”title” – det vill säga äganderätten till fastigheten och
aktier. Title-försäkring har funnits i bland annat USA och Storbritannien länge och har nu kommit till den svenska marknaden. Vi
har placerat ett antal sådana här försäkringar i år för olika typer av
risker vid fastighetsaffärer.
Title-försäkringar täcker – till skillnad från M&A-försäkringar
– redan kända risker. Det kan exempelvis handla om kända risker
som rör detaljplaner eller bygglov.
– Man kan tänka sig att det finns en hotellverksamhet eller en
skola på en fastighet där detaljplanen egentligen säger industri.
Då finns det en risk att kommunen genom ett föreläggande sätter
stopp för verksamheten. Här kan man då teckna en title-försäkring som täcker värdeminskningen av fastigheten på grund av att
verksamheten måste upphöra, säger David Lillo.
– Det här är en ny typ av försäkring som inte många
rådgivare eller investerare känner till i dag, men
vi tror att vi kommer att få se en hel del
av det här framöver.
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HANNES SNELLMAN

Linn Gröndahl.

Safa Mahmoudi.

Hannes Snellman är en ledande nordisk
advokatbyrå med fokus på transaktioner och
konflikthantering. Med cirka 300 medarbetare i
Stockholm, Helsingfors, Moskva och St. Petersburg vägleder de sina klienter med stort engagemang, hög kvalitet och nyskapande idéer.

Hotellfastigheter som
investeringsobjekt
På en expanderande hotellmarknad är det viktigt att hålla ordning på särdragen.
Safa Mahmoudi och Linn Gröndahl på Hannes Snellman pekar på fem viktiga
punkter att ta i beaktning inför ett eventuellt hotellförvärv.

H

otellmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter att expandera. Rumskapaciteten är hög framförallt
i Stockholm, och den fortsätter att öka. Den senaste tiden
har vi framförallt kunnat se stora ombyggnadsprojekt, exempelvis
Haymarket, At Six/Hobo och Bank Hotel, men även nybyggnationsprojekt såsom Grow Hotel i Solna. Med ett ökat antal
hotell ökar även hotelltransaktionerna. Hotell har blivit en mer
accepterad tillgång och intresset har ökat från investerare som inte
tidigare har någon erfarenhet av just hotell. På investerarsidan ser
vi mycket nytt kapital som letar efter hotellfastigheter med det
bästa läget, och konkurrensen om objekten är stenhård. Hotell i
bra lägen säljs allt oftare på samma nivåer som kontorsbyggnader
och den tidigare ”riskpremien” har försvunnit. Investerarna börjar
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nu istället inse värdet av låga driftskostnader i hotellfastigheter och
fördelarna med de långa, trygga hyreskontrakten utan kontinuerliga omförhandlingar och perioder utan hyresgäster.
Det finns dock betydande skillnader mellan att äga och förvalta
hotellfastigheter jämfört med andra typer av fastigheter. En
kontorsfastighet hyrs till exempel oftast ut till ett flertal hyresgäster, medan en hotellfastighet bara har en hyresgäst. Det är därför
viktigt med tydliga skiljelinjer i hyresavtalet om hur fastigheten
ska underhållas och vem som ansvarar för vad för att undvika
värdeförluster och framtida tvister.
Hotellhyresavtalens särdrag gör det extra viktigt att inte bara
anlita en erfaren hotellkonsult vid ett förvärv utan också noggrant
se över avtalen utifrån ett legalt perspektiv; det kan straffa sig dyrt

att bara använda sig av de ”gamla vanliga blanketterna”. Vi på
Hannes Snellman har omfattande erfarenhet av förhandling och
upprättande av hotellhyresavtal, och förvärv av hotellfastigheter.
Nedan listar vi fem viktiga punkter att beakta vid en granskning 
av ett hotellhyresavtal inför ett eventuellt förvärv:
1 Långsiktighet och flexibilitet
Marknadspraxis för hotellhyresavtal är att avtalen löper på betydligt längre tid än exempelvis en kontorslokal. Ett hotellhyresavtal
har vanligtvis en löptid på cirka 15–20 år, ett kontorshyresavtal
brukar löpa på tre till fem år. Uppsägningstiden varierar, men är i
genomsnitt cirka tolv till 18 månader för att kunna möjliggöra en
bra avveckling/flytt för hyresgästen samt för att hyresvärden ska ha
tillräcklig tid att hitta en ny operatör om så skulle vara önskvärt.
En varningslampa bör därför börja blinka vid kortare avtalstid
och/eller uppsägningstid. Tänk således alltid långsiktigt när avtalen
granskas – kommer avtalet fungera lika bra om tio, 15 eller 20 år?
Försök att titta på och kalkylera så många risker som möjligt.
Flexibilitet och långsiktighet bör vara ledorden, men glöm inte
bort att ni ska samarbeta med er avtalspartner under en lång tid –
tillåter hyresavtalet ett gott samarbetsklimat?
2 Koncept och varumärke
Ett hotell är oftast så mycket mer än bara ett hotell. Det kan finnas en ovärderlig upparbetad goodwill och ett koncept som gör
hela hotellupplevelsen, och du som förvärvare vill naturligtvis inte
riskera att förlora detta. Det är därför alltid viktigt att granska hur
avtalet reglerar frågor kring koncept och varumärke. I ett bra hotellhyresavtal ska konceptet genomsyra hela avtalet. Verksamheten
ska bedrivas i enlighet med de riktlinjer och principer som beskrivs
i avtalet. Det är här viktigt att kontrollera om det finns några sanktioner kopplade till om operatören skulle bryta mot överenskommet koncept och standard. Ta ett helhetsgrepp kring dessa frågor
och försäkra er om att samtliga parter har samma vision kring
hotellets affärsmodell och koncept samt att denna vision till fullo
återspeglas i avtalet.
3 Investeringar
Ett hotellhyresavtal som löper på lång tid innehåller vanligtvis
olika skyldigheter för båda parter vad gäller investeringar i fastigheten, men också ansvar för drift, underhåll och utbyte. Parterna
bör ha tydliga regleringar om vem som ska utföra olika åtgärder,
kvalitén på dessa samt vem som ska bekosta arbetet. Dessa gränsdragningslistor är oftast mycket detaljerade, och det krävs betydande erfarenhet för att kunna navigera rätt. Här är det än en gång
viktigt att se över möjligheterna till flexibilitet i avtalet, finns det
någon möjlighet att omförhandla vissa delar av underhållsansvaret?

En annan viktig punkt att observera på temat investeringar är vad
som ska hända med hyresgästens (det vill säga operatörens) investeringar och egendom vid hyresförhållandets slut. Risken blir annars
att operatören tar med sig stora delar av inredningen. För att undvika
onödig värdeförstöring bör avtalet föreskriva att hyresvärden har
optionsrätt på att köpa loss kvarvarande inredning till visst restvärde.
4 Hyra
Hyran för hotellokaler är som huvudregel omsättningsbaserad.
Detta innebär att samtliga direkta och indirekta intäkter hänförliga till verksamheten ska ingå i beräkningen av omsättningshyran.
På så vis skapas tydliga incitament för både hotelloperatören och

»Tänk alltid långsiktigt
– kommer avtalet fungera lika
bra om tio, 15 eller 20 år?«
fastighetsägaren att kontinuerligt öka hyresgästens omsättning.
Omsättningshyra utgår typiskt sett med en relativt hög procentsats
på hotellets omsättning på logi och en lägre procentsats på intäkter
från restaurang eller liknande. Beräkningen sker oftast i enlighet med olika kontogrupper enligt branschorganisationen Visitas
kontoplan för hotell- och restaurangverksamhet. Avdrag brukar
medges för intäktsreduktioner, exempelvis avgifter till kontokortsföretag och hotellsajter.
Det ska alltid finnas en garanterad bottenhyra, så kallad
minimihyra. Minimihyran ska ses som en lägsta säkerhetsnivå,
ingen av parterna bör vara nöjd om endast minimihyra utgår.
Vidare bör det finnas ett tydligt incitament för hyresgästen att
rapportera korrekt omsättning. Därför finns det oftast viten kopplade till om en felaktig bruttointäkt rapporteras.
5 Andrahandsuthyrning – momsvarning
Många hotell i dag har så kallade ”longstay”-möjligheter där gäster
kan hyra ett rum under en längre tid. Det är viktigt att vara uppmärksam här då Skatteverket nyligen ändrat praxis kring momspliktig verksamhet. Avdragsrätt för moms kräver att en momspliktig
verksamhet bedrivs. Huvudregeln är att rumsuthyrning i hotell
rörelse är momspliktig. Kravet är dock att det är fråga om ”tillfällig”
logi. Vad som anses vara tillfällig logi har av Skatteverket uttryckts
till max fyra månader. Det är därför värt att notera om det finns
långtidsboenden på hotellet och vilka skattemässiga konsekvenser
detta kan medföra för verksamhetens rätt till momsavdrag.
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Karriär // Petra Sörling

ORDFÖRANDE. Petra Sörling
har ett stort bordtennisintresse
och är bland annat ordförande i
Svenska Bordtennisförbundet.

»Det är speciellt att börja på ett bolag som
är så nytt att vi inte ens har en logga!«

PETRA SÖRLING

Läser: Gärna böcker.
Tittar på: Nyheterna och sporten.
Fritidsintressen: Pingis, vandra i bergen, umgås med familj och vänner.

Genom stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah är förhoppningen att
skapa en ny destination i Malmö. Petra Sörling är vd för nybildade Rosengård Fastighets AB som ska driva projektet.
– Jag brinner för utveckling och vill skapa stolthet och trygghet för de
boende, säger hon. Text: Maria Olsson Äärlaht ⁄⁄ Bild: Privat

”Jag brinner för utveckling”
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› Vad gör du när du inte jobbar?
– Då håller jag på med bordtennis – morgon, middag och kväll.
Jag spelar, är ordförande i Svenska Bordtennisförbundet och är
vice ordförande i det internationella förbundet ITTF. Så det blir
en hel del pingis! Annars umgås jag så klart också mycket med
min familj.
Hon är född och uppvuxen i Malmö, men flyttade ut på landet i
samband med att hon bildade familj.
– Men jag tror att det är viktigt i den här rollen att man ser
Malmös potential och har en kärlek till staden.
Just kärleken till staden får hon nytta av i projektet Culture Casbah. Syftet med satsningen är att knyta ihop Rosengård

YLVA LAGESON
Vd, Nobelhuset

MARINA FRITSCHE
Göteborgsansvarig, Wallenstam

BILD: CATENA

Petra Sörling har arbetat i branschen i 20 år och har varit
på Vasakronan, Riksbyggen och de senaste 4,5 åren på HSB Sundsfastigheter. På Vasakronan var hon ekonomichef och arbetade med
kommersiella lokaler, på Riksbyggen jobbade hon med bostadsrätter och på HSB var det uteslutande hyresrätter som gällde.
– Mitt uppdrag har alltid varit att få verksamheten att växa. Jag
brinner för utveckling generellt och specifikt fastighetsutveckling
är väldigt roligt.
– Men jag brinner också för människorna i husen. Det som
är viktigt i slutändan är att skapa trygghet och stolthet för dem.
Det gör man genom synliga fastighetsägare och genom att skapa
mötesplatser för hyresgästerna. Vet man vem grannen är så känner
man sig tryggare, säger Petra Sörling.

Än så länge är projektet i ett tidigt skede och exakt hur
resultatet kommer att bli vet man inte. Något datum för byggstart
är ännu inte satt.
– Staden är positiv till projektet och det underlättar att ha en
gemensam vilja i botten. Även om jag inte kommer till ett fullt
dukat bord på mitt nya jobb så är det ändå väl förberett med bra
relationer till staden, till hyresgästerna, till Hyresgästföreningen
och fastighetsägarna emellan, säger Petra Sörling.
Hon kommer på plats på sitt nya jobb den 1 augusti, och kommer sedan att bygga upp en arbetsgrupp på cirka 15–20 personer.
Hon menar att det är viktigt att bygga ett bra team för att de
befintliga boende ska trivas och för att fastigheterna ska skötas på
bästa sätt av egen personal.
– De har en nyckelroll i verksamheten eftersom det är de som
träffar hyresgästerna mest, säger Petra Sörling.
Att göra denna satsningen i Rosengård hoppas Petra Sörling
kommer att öka stoltheten bland de boende i området.
– Jag hoppas att de kommer tycka att det är positivt att det
satsas där. I och med de kommersiella lokalerna finns det också
möjlighet för exempelvis restauranger och butiker – något som kan
ge mervärde för de boende. Att vi avhjälper bostadsbristen är så
klart också ett stort plus, säger hon.

KARIN STRÖMBERG EKSTRÖM
Vd, Huge

BILD: WALLENSTAM

Bakgrund: Civilekonom.

BILD: NOBELHUSET

Bor: Gislövs läge.

PATRIK EMANUELSSON
Vd, Heba

BILD: BEATRICE GRAALHEIM

Familj: Gift med Fredrik, har sonen
Primus, tio år.

Fler på nya poster
BILD: LOCUM

Ålder: 46 år.

med Malmö, dels genom bebyggelse och dels genom att skapa ny
kollektivtrafik.
– Vi vill öppna upp Rosengård och välkomna människor även
som besökare från andra delar av staden, säger hon.
Rosengård Fastighets AB ägs till lika delar av fyra fastighetsbolag; MKB, Balder, Victoria Park och Heimstaden. I det första
skedet av Culture Casbah kan Rosengård tillföras 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet. Det 22 våningar höga
tornet blir östra Malmös nya landmärke. Dessutom köper Rosengård Fastighets AB 1 650 befintliga lägenheter i närområdet.
– Det handlar om en kombination av god förvaltning av befintligt bestånd som tillsammans med nyproduktion ska skapa en ny
destination som bygger ihop det gamla Malmö med det nya, säger
Petra Sörling.
Hon är spänd och glad för den nya utmaningen.
– Det är speciellt att börja på ett bolag som är så nytt att vi inte
ens har en logga! Men det är skönt att det finns fyra välmående
fastighetsbolag med stor kompetens bakom, vi kommer inte att
behöva uppfinna hjulet igen, säger Petra Sörling.

Patrik Emanuelsson ersätter nuvarande vd:n
Lennart Karlsson när denne går i pension. Patrik
Emanuelsson kommer närmast från en tjänst som
vd för Locum. Innan dess har han arbetat för bland
annat Micasa och Svenska bostäder.

Under slutet av 2016 lämnade Sophia Mattsson-Linnala Huge för att bli ny vd för Rikshem. Nu har Huge hittat hennes efterträdare. Ny vd för Huddinge-bolaget
blir Karin Strömberg Ekström som närmast kommer
från en roll som chef för förvaltning och uthyrning
samt medlem i ledningsgruppen på Förvaltaren.

Nobelhuset, som har till uppgift att projektera,
uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center
i Stockholm har utsett ny vd i Ylva Lageson. Hon
rekryteras från en tjänst som vice divisionschef
för NCC Building i Sverige och tillträder som vd för
Nobelhuset i augusti.

Marina Frische har utsetts till ansvarig för Göteborg hos Wallenstam. Hon ersätter Thomas Dahl
som lämnar bolaget efter 29 år. Marina Fritsche
har arbetat inom Wallenstam sedan 2005 och
kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för bolagets bostadsverksamhet inom
bygg och förvaltning i region Göteborg.
BENNY THÖGERSEN
Vd, Catena
Efter att ha anställts som ny vice vd under hösten
tar nu Benny Thögersen nästa steg inom Catena.
Benny Thögersen blir ny vd och ersätter Gustaf
Hermelin som slutar för att i stället bli styrelseordförade i bolaget.
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Revisorn har ordet
Andreas Adolphsson & Urban Kardvik // Grant Thornton

I ett demokratiskt välfärdssamhälle har Skatteverket en viktig roll. Välfärden ska
finansieras och Skatteverket ska se till att behövliga medel kommer in. Skatteverket har också en viktig roll när riksdagen tar fram ny lagstiftning, som en av
många remissinstanser. Hur agerar Skatteverket i sin viktiga myndighetsutövning
och om de är på väg att rasera sitt stora förtroende hos medborgare och företagare, frågar sig Grant Thorntons Andreas Adolphsson och Urban Kardvik?

ANDREAS
ADOLPHSSON

URBAN KARDVIK
Ålder: 48 år.

Ålder: 58 år.

Bor: Norra Ängby,
Stockholm.

Bor: Kungsholmen,
Stockholm.

Familj: Fru och två
barn.

Familj: Fru och tre barn.
Titel: Partner inom affärsområdet Tax och ansvarig för
branschgruppen Fastigheter &
Bygg.

Titel: Skattejurist, partner.
På Grant Thornton sedan:
2006.
Fritidsintressen: Segla,
snickra och skriva.

På Grant Thornton sedan:
2012.
Fritidsintressen: Tennis,
ridning, resor och
familjen.

Är Skatteverkets agerande
rättssäkert och eﬀektivt?
A
tt medborgare och företag har förtroende för Skatteverket
är centralt för att effektivt få in beslutade skatteintäkter.
Att genom kontroller och offensiva beslut tvinga in skatt
är oerhört kostsamt. Den absoluta merparten av skatteintäkterna
kommer in genom att vi alla välvilligt betalar det som lagstiftaren
har ålagt oss att betala. Men medborgare och företag gör detta
under förutsättning att det är tydligt att Skatteverket endast tar in
den skatt som riksdagen faktiskt beslutat att vi ska betala.

Skatteverket har en viktig roll när riksdagen tar fram ny
lagstiftning. Tanken är att Skatteverket, med sin expertkunskap,
ska kommentera om lagtexten leder till det syfte lagstiftaren vill
uppnå. Är lagtexten korrekt utformad, enkel att tillämpa och svår
att kringgå?
I dag ser vi rena politiska ställningstaganden i Skatteverkets
yttranden, bland annat när det gäller utredningen om fåmansföretag väljer Skatteverket att kommentera storleken på skatteuttaget.
Enligt vår uppfattning kan inte frågan om skattesatsen ska vara
20 eller 25 procent vara en fråga för Skatteverket. Inte heller hur
lång karenstiden ska vara för företagare som avslutat sin verksamhet. Det är rena politiska överväganden som inte hör hemma i
myndighetsutövning.
I sin roll som företrädare för staten i skatteprocesser har Skatteverket en ännu viktigare roll. Hur de agerar och vilka ärenden de
väljer att driva påverkar Skatteverkets förtroende på ett avgörande
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sätt. Dessutom kan beslut få förödande konsekvenser för den
enskilde medborgaren och företagaren. Här har vi de senaste åren
fått se exempel på agerande som allvarligt skadar Skatteverkets
förtroende. Om Skatteverket inte delar domstolarnas syn på
lagtexten bör de påtala det för lagstiftaren, inte driva processer mot
medborgare och företag.

För att konkretisera vill vi lyfta fram några sådana processer som pågår just nu:
• Under lång tid har hela anskaffningsvärdet vid köp av en
tomträtt med byggnad på till sin helhet fördelats som byggnadsvärde. Det är naturligt då man inte blir ägare till marken
och då tomträttsavgälden i princip är en kapitalisering av
värdet. På senare tid har Skatteverket valt att driva processer
där de menar att anskaffningsutgiften ska fördelas på mark och
byggnad. Detta utan att lagtexten förändrats.
• I ett antal processer väljer Skatteverket att neka momsavdrag
för återställningskostnader vid byte av hyresgäst. Skatteverket
förlorar processer på löpande band i kammarrätten, men fortsätter driva upp ärenden mot enskilda företag med motiveringen att de inte delar kammarrättens bedömning.
• Genom en styrsignal och beslut driver Skatteverket uppfattningen att det inte går att få direktavdrag vid hyresgästanpassning
då hyresgästen är ny i fastigheten och ytan tidigare inte hyrts ut.
Uppfattningen går tvärt emot vad som framgår av förarbeten.

BILDER: GRANT THORNTON

Enligt vår uppfattning bör Skatteverket mycket sällan
förlora mål på kammarrättsnivå. Om så sker måste Skatteverket
vända sig till lagstiftaren för att fatta beslut om lagändring. Enskilda medborgare och företag ska inte tvingas bära processkostnader om det finns oklarheter i rättsläget eller om Skatteverket inte
delar underrätternas bedömning.
Vi ser med stigande förvåning att Skatteverket agerar på ett
sätt som fjärmar sig allt mer från regleringsbrevets tydliga mandat. Skatteverket står nu utan generaldirektör och det är viktigt
att en sådan utses snarast. Den nya generaldirektören bör med
kraft se till att Skatteverket agerar på ett sätt som ligger i linje
med den roll som regeringen pekat ut: att ta in skatt på ett rättssäkert och effektivt sätt som skapar förtroende hos medborgare
och företag.

GRANT THORNTON
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag
med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget
har cirka 1 200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i
Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer
av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag med över
47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Skatteverkets mål kommer till
uttryck i regeringens regleringsbrev:
De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert
och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är
kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet
inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och
företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.
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Tema:
Konsulter
Stort tema om konsulter. Här presenteras
de största inom uthyrning och transaktioner och flera profiler ger sin syn på
branschens utveckling.
58 Översikt: uthyrningskonsulterna.

• Marie Eriksson om Newsecs starka år.
• Erik Skalin tar över ett framgångsrikt JLL.
64 Tätt inpå Novis nya vd Marie Bucht.
72 Översikt: transaktionskonsulterna.
78 Mikael Lundström om NAI Svefas

utveckling.

Lokalmarknadsdagen
12 september • Nyrenoverade Elite Park Avenue Hotel

Göteborgs
branschens
mest anrika
mötesplats
– i Göteborgs
fräschaste
seminarielokaler
Bostäder • Digitalisering
Handel • Transaktion
Kontor • Logistik • Skatt
Makro • Säkerhet • Politik
Mingel • Inspiration
Mer info och anmälan:
www.fastighetssverige.se/
lokalmarknadsdagen
Den självklara mötesplatsen
för fastighetsbranschen i Göteborg

Marie
Bucht

Mikael
Granath

Christel Armstrong Darvik

Magnus
Sandelin

Arrangörer:
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Boka tid
ig
rabatt: 4 tför 3
t.o.m. 30
juni

Kerstin Lindberg Ivo
Göransson
Stopner

Jonas
Ogvall

Cecilia
Fasth

Peter
Wiman

Rickard S
Dahlberg

Partners:

Erik
Blix

TEMA: KONSULTER

Här är de största
uthyrningskonsulterna
Newsec, med uthyrning både externt och i det egna beståndet, är åter herre på täppan över Sveriges uthyrningskonsulter. Bland de med bara extern uthyrning toppar JLL.

Översikten bygger på uppgifter från
byråerna själva och gör inte anspråk
på att vara heltäckande. Vissa byråer
har valt att inte delta.

Text: Axel Ohlsson

Rekordår för Newsec
Newsec gjorde en mycket stark uthyrningsperiod 2016 och Q1 2017 med
537 000 uthyrda kvadratmeter, fördelade på nya och omförhandlade avtal.
– Det var ett rekordår för oss när det gäller uthyrning, säger Marie Eriksson,
ansvarig för förvaltningsuthyrning.

Bakom den enorma ökningen stod till stor del en väldigt het
hyresmarknad.
– Mycket var styrt till marknaden förra året, särskilt om man
tittar på hyresnivåerna som skruvades upp, framför allt i CBD i
Stockholm och även i Göteborg.
– Vår vakansgrad har gått ner till hälften om man pratar Stockholm CBD. Det har gjort att efterfrågan ökat på de vakanser vi
har eftersom det inte finns så stort utbud.
– Men det handlar som sagt framför allt om Stockholms
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innerstad, sedan ser det väldigt olika ut ute i landet och är stor
spridning på vakansgrader. Men det var en väldigt bra marknad
förra året.

»Vi hyrde ut väldigt
många vakanser till väldigt
bra hyresnivåer.«
Det hårda trycket och den låga vakansgraden i storstädernas
citykärnor har fört med sig en trend som Marie Eriksson tror kan
påverka hyressituationen framöver.

– Hyresnivåerna i innerstan har gått upp markant, det kan man
få till följd att en del företag börjar titta utanför det allra hetaste
CBD-området för att komma ner lite i hyra.
– Det är kanske där man ser en liten trend att det kommer
att bli lite lättare att fylla ytterområdena när hyrorna går upp så
mycket i innerstan.
– Ju mer hyrorna går upp ju mer mån blir man om yteffektivteten.
Även 2017 har Newsec inlett starkt och Marie Eriksson tror på
ett bra år även när 2017 summeras.
– Vi har gjort ett par stora uthyrningar nu under första
halvåret. Vi har bra vakanser att jobba med och efterfrågan är
fortfarande stor på bra kommersiella lokaler. Det är snarare
begränsningen på vakanser som skulle kunna hindra att man inte
hyr ut lika mycket.
– Jag tror att vi kommer göra ett bra år även 2017.

NEWSEC
537 000 kvadratmeter

Ansvariga för uthyrningsarbetet: Maria Krumlinde,
Head of Leasing på Newsecs
svenska rådgivningsverksamhet, och Marie Eriksson,
Head of Leasing på Newsecs
svenska förvaltningsverksamhet.
Antal uthyrare: 14.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 537 000 kvadratmeter (nya och omförhandlade avtal).
Exempel på uthyrningar:
• 12 600 kvadratmeter till Trafikverket i Gullbergsvass i Göteborg. Fastighetsägare: Alecta.
• 6 000 kvadratmeter till flera olika hyresgäster i GT30 i Stockholm. Fastighetsägare: AFA Fastigheter.

BILDER: NEWSEC

Newsec, som har en stor förvaltningsportfölj och som inte
särredovisar externa och interna uthyrningar, hyrde under 2016 ut
hela 537 000 kvadratmeter. En enorm ökning jämfört med föregående år.
– Det var ett rekordår för oss när det gäller uthyrning. Vi hyrde
ut väldigt många vakanser till väldigt bra hyresnivåer, säger Marie
Eriksson.
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CBRE
Ansvarig för uthyrningsarbetet: Patrik Kallenvret.
Antal uthyrare: 10.
Exempel på uthyrningar:
• 1 400 kvadratmeter kontor till Bontouch på Kungsgatan i Stockholm. Uppdragsgivare: Axfast.
• 1 200 kvadratmeter butikslokal åt Akademibokhandeln vid Stora torg
i Uppsala. Uppdragsgivare: Swedbank.

113 378 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Christer Backman.
Antal uthyrare: 8.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 113 378 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 18 500 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 25 705 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 69 173 kvadratmeter.
Kontor: 21 851 kvadratmeter.
Handel: 42 827 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 48 700 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 3 000 kvadratmeter lager och kontor till Specma
Seals i Göteborg.
• 8 250 kvadratmeter lager till Mathem i Arlöv.

SAVILLS
60 000 kvadratmeter

Ansvariga för
uthyrningsarbetet:
Gabrielle Hemmerlind och Nils Åke
Rydqvist.
Antal uthyrare: 7.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 60 000 kvadratmeter.
Varav i det egna förvaltningsbeståndet: 4 000 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 32 000 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 27 000 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 1 000 kvadratmeter.
Kontor: 45 500 kvadratmeter.
Handel: 12 300 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 2 200 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 1 343 kvadratmeter till Polisen i Visby. Fastighetsägare:
RBS.
• 2 400 kvadratmeter till Atab. Fastighetsägare: Castellum.

BILDER: SAVILLS

60

renommerade leasingrådgivare i samtliga kategorier. Jag vill bygga
vidare på JLL:s redan starka plattform och förädla vårt tjänsteerbjudande ytterligare i syfte att leverera bästa möjliga resultat till
våra uppdragsgivare.
› Hur ska ni utvecklas för att ta nästa steg?
– JLL är i dag den ledande fastighetsrådgivaren inom leasing
vad gäller kontor och logistik, områden där vi ska befästa vår position ytterligare. Vi skall även bygga vidare på vårt retailerbjudande
och realisera potentialen i vår samlade kompetens inom analys,
kommersiell konceptutveckling och uthyrning.
› Hur ser du på marknadsläget just nu?
– Varje delmarknad och segment har sina specifika förutsättningar, men generellt kan sägas att hyresmarknaden i Stockholm
och Göteborg kännetecknas av en lång period av ökande efterfrågan i kombination med ett förhållandevis lågt tillskott av nya ytor.
Detta förhållande har legat till grund för stigande hyresnivåer, med
en kraftig stegring de senaste två åren, framförallt avseende kontor
i Stockholm CBD, vilket fått en spridningseffekt på kringliggande
områden.

Ansvarig för uthyrningsarbetet: David Werner.
Antal uthyrare: 13.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 132 000 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 132 000 kvadratmeter.
Kontor: 120 000 kvadratmeter.
Handel: 8 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 4 000 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 3 500 kvadratmeter till Netlight i AMF:s Urban Escape i Stockholm.
• 2 940 kvadratmeter till Riksgälden Klara Norra Fastigheters Kvarteret
Apeln.

BILD: CBRE

2016 var ett mycket framgångsrikt år för JLL Leasing
med affärer motsvarande en total yta på över 170 000 kvadratmeter. En volym som är uppbyggd av både den stora mängden avtal i kombination med en handfull enskilt riktigt stora uthyrningar
inom lager/logistik och kontor.
– JLL har branschledande kompetens inom leasing och medarbetare med ett mycket starkt engagemang. Teamets sammansättning ger en hög samlad senioritet och vi kan leverera både spets
och bredd inom samtliga segment, säger Erik Skalin.
Erik Skalin själv blir en ny pjäs när JLL ska fortsätta utveckla
sin verksamhet. Han kommer närmast från Aberdeen och är glad
över att ansluta till ett så framgångsrikt team.
– Jag är imponerad över JLL:s track record inom leasing och är
stolt över att ha fått förtroendet att förvalta framgången och samtidigt vidareutveckla verksamhetsområdet. Jag har ambitionen att
skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt enastående resultat
från vårt team, säger han.
› Vad vill du åstadkomma som chef för JLL Leasing?
– Min målsättning är att JLL skall vara marknadens mest väl-

NEWOFFICE
132 000 kvadratmeter

BILD: NEWOFFICE

JLL fortsätter vara en stark spelare på uthyrningsmarknaden med
170 000 uthyrda kvadratmeter under 2016. För att fortsätta utveckla
den framgångsrika modellen har man valt att rekrytera Erik Skalin
som ny chef för JLL Leasing.

RELIER

BILD: RELIER

Erik Skalin ska
fortsätta utveckla JLL

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Erik Skalin.
Antal uthyrare: 14.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 170 136 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 59 332 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 86 954 kvadratmeter.
Kontor: 59 756 kvadratmeter.
Handel: 5 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 105 910 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 5 000 kvadratmeter till Familjebostäder. Fastighetsägare: Rikshem/
Ikano.
• 25 000 kvadratmeter lager och logistik till DHL. Fastighetsägare:
Volvo.

BILD: NEWSEC

JLL
170 136 kvadratmeter
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Ansvarig för uthyrningsarbetet: Nils
Palmerz.
Antal uthyrare: 5.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 22 806
I Stockholmsregionen: 15 732 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: –
I Öresundsregionen: 7 047 kvadratmeter.
Kontor: 21 156 kvadratmeter.
Handel: 890 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 760 kvadratmeter.
Övrigt: –
Exempel på uthyrningar:
• 2 231 kvadratmeter kontor och laboratorium till SWEP i Landskrona.
• 1 339 kvadratmeter kontor till Olean Air i Stockholm.

Ansvariga för uthyrningsarbetet:
Jens Linderstam, Head of Retail
Services, och Johan Zachrisson, Head of Agency Leasing.
Antal uthyrare: 6 (3 stycken retail
services, 3 stycken agency leasing).
Uthyrt 2016-Q1 2017: 6 500 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 6 500 kvadratmeter.
Kontor: 6 500 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 2 350 kvadratmeter åt Convendum på Regeringsgatan i
Stockholm. Hyresvärd: EY.
• 2 700 kvadratmeter åt Jensen Education på Stora Nygatan
i Stockholm.

S T R AT E G I S K R Å D G I V N I N G
& A N A LY S
VÄRDERING

Affärsområdena Agency
Leasing och Retail Services är ny
startade och under uppbyggnad

ANGERMANN
Ansvarig för uthyrningsarbetet: Claes Virgin.
Antal uthyrare: 1.
Arbetar med uthyrning i mindre skala och har
det som ett komplement till försäljningsråd
givningen.
Exempel på uthyrningar:
• Uthyrning av ett större vårdboende i Uppsala åt FFAB där
Attendo blir hyresgäst.
• Uthyrning av en förskola i Uppsala åt FFAB där Kids 2 Home
blir hyresgäst.

FA S T I G H E T S U T V E C K L I N G
& SAMHÄLLSBYGGNAD
BILD: ANGERMANN

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Claes Du Rietz.
Antal uthyrare: 2.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 38 582 kvadratmeter.
I Uppsalaregionen: 38 852 kvadratmeter.
Kontor: 14 912 kvadratmeter.
Lokalt bolag
Handel: 7 180 kvadratmeter.
i Uppsala
Lager/logistik/industri: 16 490 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 6 486 och 4 834 kvadratmeter i Boländerna i Uppsala.

22 806 kvadratmeter

BILD: MÄKLARHUSET

MÄKLARHUSET
38 852 kvadratmeter

KOMFAST

BILD: KOMFAST

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Dan Törnsten.
Antal uthyrare: 9.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 50 000 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 13 000 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 37 000 kvadratmeter.
Kontor: 9 000 kvadratmeter.
Handel: 2 500 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 38 500 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 6 020 kvadratmeter till Vida distribution åt Depona.
• 3 175 kvadratmeter till Randek åt CA Fastigheter.

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Mattias
Bäckman.
Antal uthyrare: 2.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 23 529 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 23 529 kvadratmeter.
Kontor (och gym): 23 529 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Hyrt ut till Ford och Actic i Frösundavik.

BILD: BALTAZAR

BALTAZAR
BILD: COLLIERS

50 000 kvadratmeter

CUSHMAN & WAKEFIELD
6 500 kvadratmeter

23 529 kvadratmeter

COLLIERS

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sebastian
Pradilla.
Antal uthyrare: 6.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 12 000 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen, inklusive Uppsala och Norrtälje:
Hjälper många
10 000 kvadratmeter.
ramavtalskunder
I övriga Sverige: 2 000
att
skapa attraktiva
kvadratmeter.
gatuplan
Handel: 12 000 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 1 900 kvadratmeter till Lager 157 i Norrteljeporten.
• 890 kvadratmeter till Boule bar i Husaren i Örebro.

BILDER: CUSHMAN & WAKEFIELD

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Jonas
Weimer.
Antal uthyrare: 3.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 27 432 kvadratmeter
(i det egna förvaltningsbeståndet).
I Stockholmsregionen: 22 743 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 4 215 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 475 kvadratmeter.
Kontor: 25 217 kvadratmeter.
Handel: 593 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 1 622 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 1 509 kvadratmeter till Moderata Samlingspartiet på Blasie
holmen i Stockholm.
• 1 051 kvadratmeter till Cerner Sverige i Gullbergsvass i Göteborg.

OPTIMAL PROGRESS
12 000 kvadratmeter

BILD: OPTIMAL PROGRESS

NOVI REAL ESTATE
27 432 kvadratmeter

BILD: NOVI REAL ESTATE

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Ulrica Sjölund.
Antal uthyrare: 5.
Uthyrt 2016–Q1 2017: 58 600 kvadratmeter.
Varav i det egna förvaltningsbeståndet: 43 100
kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 47 900 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 10 700 kvadratmeter.
Kontor: 45 600 kvadratmeter.
Handel: 5 300 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 7 700 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Genomförde en kombination av omförhandling och uthyrning
av nya lokaler om sammanlagt 6 740 kvadratmeter, varav 1 440
nyuthyrning, för Quality Hotel Winn i Najaden i Haninge. Hotellet
återinvigdes i februari 2017.
• Uthyrning av lager- och kontorslokaler omfattande sammanlagt
3 005 kvadratmeter i Rosersberg till Alfta Frakt AB för uppdrags
givaren Megatrade Sweden AB:s räkning.

BILD: NORDIC PM

NORDIC PM
58 600 kvadratmeter

Hela Sveriges
ledande rådgivare
i över 20 år

F Ö R VA LT N I N G S R Å D G I V N I N G
TRANSAKTIONER & UTHYRNING

TEMA: KONSULTER

Marie Bucht
Tillbaka i konsultbranschen – för att ta Novi framåt
Hon tog sig från vidderna ner till huvudstaden och blev
en färgstark profil i fastighets-Sverige. Efter ett par år
med andra uppdrag är Marie Bucht nu tillbaka i konsultbranschen där hon ska leda Novi in i framtiden.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Niclas Liedberg/Pixprovider

M

arie Bucht har bara haft kontoret på Blekholmen i Stockholm
som arbetsplats ett par veckor
när hon välkomnar Fastighetssverige in i det ljusa konferensrummet. Trots den korta perioden rör hon sig
med naturliga steg i lokalen som om den varit
hennes hem i ett decennium.
– Det här är verkligen mitt drömjobb, konstaterar hon.

NY POSITION. Marie Bucht
tog över som vd för Novi
under våren.

Resan mot de centrala delar av Stockholm
som utgör centrum för svenskt näringsliv inleddes cirka 100 mil norrut, i den lappländska orten
Arvidsjaur, hem för såväl ett par tusen invånare
som för Försvarets Jägarregemente.
– Jag hade en fantastisk uppväxt med mamma,
pappa, lillebror och hund. Allting fanns där och
jag led inte av att det var mörkt på vintern eller
att det inte var så varmt på sommaren, för jag
hade inte upplevt något annat. Jag trivdes jätte
bra med att känna de flesta.
› Blir man på något speciellt sätt av att växa
upp där?

Allting fanns där
och jag led inte av att
det var mörkt på vintern eller att det inte
var så varmt på sommaren, för jag hade
inte upplevt något
annat.«
– Haha, jag vet inte om man blir på något speciellt sätt, men allting finns inte lika lättillgängligt som i en stor ort, det lär man sig. Man kanske
får ta för sig lite mer. Det var också en annan tid
då samhället såg lite annat ut än det gör i dag.
– När jag hade gått ur gymnasiet var jag sugen
på att se något mer och komma till större sammanhang.

› Var det givet att flytta söderut?
– Ja, jag ville utbilda mig. Det var jag väldigt
klar över även om jag inte visste riktigt till vad.
Flytten gick via två år i Stockholm vidare
till Uppsala och universitetet där Marie Bucht
började läsa nationalekonomi.
– Jag var väldigt intresserad av samhällsutveckling och nationalekonomi är väldigt mycket
samhällsutveckling. Mycket om världsekonomin
och de stora penseldragen. Jag tyckte det var kul.
– Sedan arbetade jag mer och mer med
tillväxtfrågor och analys statligt. Där gjorde jag
mina första sex år i arbetslivet på något som
hette närings- och utvecklingsverket och sedan
utvecklingsdepartementet. Jag tyckte det var väldigt stimulerande med tillväxtorienterade frågor,
hur samhället fungerar.
Klivet in i fastighetsbranschen tog hon
1999 efter ett tips från en tidigare kollega.
– Jag fick en annons skickad till mig om
att Newsec sökte en nationalekonom. Janne
Wejdmark anställde mig där. All heder åt honom
för under den rekryteringsprocessen upptäckte
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Tre röster om
Marie Bucht

1
BILD: NEWSEC

Jan Wejdmark
anställde Marie till Newsec 1999

”Jag anställde henne på Newsec och arbetade länge
med henne när hon var här. Marie utvecklades
mycket under perioden hon var hos oss och har
sedan gått vidare och skaﬀat sig erfarenhet från
de stora byggbolagen och som rekryteringskon
sult och därigenom breddat sitt kunnande. Hon är
en väldigt positiv och drivande person som man
märker av i en grupp – jag gillar Marie som person.”

2
BILD: GULLRINGSBO

LÄGE. Novi har sitt kontor på Blasieholmen vid Nybroviken i hjärtat av Stockholm.
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»DEN LEVANDE JUKEBOXEN«
Namn: Marie Bucht.
Ålder: 49 år.
Bor: Sollentuna.
Uppväxt: Arvidsjaur.
Familj: Sambo, tre barn, två bonusbarn.
Tjänar: ”Jag har en bra månadslön.”
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Kör: Hyundai.
Läser: Ken Folletts trilogi om Europa under 1900-talet.
Ser på tv: ”Jag väntar på nästa säsong av Game of Thrones.”
Lyssnar på: ”Jag lyssnar på musik hela tiden och lyssnar
på allt. Jag
kallades faktiskt
för den levande
jukeboxen. Jag
gillar texter.”

– Ja, jag tyckte att det passade mig väldigt
bra. Och jag tyckte det var stimulerande att
arbeta på rådgivningssidan med olika typer av
uppdrag och verkligen sätta sig in i mekanismerna. Dessutom upptäckte jag att jag tyckte
om att göra affärer; att prata med kunderna
och komma fram till vad de behöver. Vi jobbar
mycket med behov och att utveckla kundernas
fastighetsbestånd både på kort och lång sikt.
– Framför allt gillar jag att man i konsultrollen

De 13 åren på Newsec har följts av år som
inneburit såväl flera nya arbetsplatser som fler
utmaningar och lärdomar.
– Efter Newsec började jag på NCC Property
Development där jag jobbade i den nordiska
staben och med att stötta min chef Joachim
Hallengren i olika utvecklingsfrågor med kortare
och längre perspektiv. Jag hade arbetat mycket
med NCC innan och trivdes bra i min nya roll.
– Sverige och Norden står inför jättestora
utmaningar med infrastrukturinvesteringar.
– Jag blev sedemera lockad att jobba med
OPS-modellen på Skanska ID. Jag jobbade där
i drygt två år med att marknadsföra och försöka
hitta ett fotfäste för offentlig-privat samverkan i
de nordiska länderna.
– På Skanska fick jag mer inblick i infrastruktursidan och i en affärsmodell som är komplex
med livscykel- och helhetsperspektiv och kräver
en sammankoppling av många olika aktörer.
Efter att ha varit inne i de två svenska
storbolagen letade Marie Bucht sig vidare och
startade sitt eget bolag.
– Jag kände att jag saknade den här rådgivningsrollen och att arbeta direkt med affärerna i

Avgående vd för Novis ägarföretag
Gullringsbo

”Hon har rätt bakgrund med lång erfarenhet av
fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.
Sedan har hon bra ledaregenskaper; hon är rak och
tydlig och trygg i sig själv – det uppskattar vi. Vi
hade en lång rekryteringsprocess men Marie stack
ut direkt. Vi ville ha en bra entreprenör och det är
hon, så tycke uppstod tidigt.”

hela tiden måste vara på tårna och vara påläst.

»Som person utstrålar
hon en positiv energi
som gör att det är
väldigt lätt att jobba
med henne.«

3
BILD: AXEL OHLSSON

jag att jag var gravid med mitt andra barn, men
Janne sa att ”vi vill anställa dig ändå för det
känns så bra och du kommer väl tillbaka efter
föräldraledigheten”. Och sedan blev jag ju kvar
där i 13 år.
– De första åren arbetade jag med strategi och
marknadsanalyser, hur ekonomin påverkar fastighetsbranschen i stort och fastigheternas värde. Vi
arbetade med olika typer av analyser kring hur
orter utvecklas, hur fastighetsbestånden i orter
utvecklas, hur olika typer av fastighetsslag skulle
utvecklas med mera. Som rådgivare skulle vi
alltid ha en uppfattning eller ge en rekommendation kring den aktuella frågeställningen, vilket
är ett rättesnöre för mig än i dag.
– Efter några år blev jag ansvarig och vd för
rådgivningsverksamheten med analys, värdering
och köprådgivning, Newsec Advice. Jag arbetade
mycket med att generera affärer samt utveckla
rådgivningsverksamheten som helhet.
– Jag tyckte att det var bra att arbeta i fastighetsbranschen som är så konkret. Alla har en
relation till fastighsmarknaden då den spänner
över alltifrån skolor, dagis, sjukhus, gator, broar,
tunnlar, tågstationer – det var väldigt spännande
då och det tycker jag fortsatt att det är.
› Kände du direkt att du hade hittat in i rätt
nisch?

Sture Kullman

UTÅTRIKTAD. Marie Bucht
tillbringar stor del av sin fritid
utomhus – gärna i skidspåret.

Mikael Lundström
Vd för NAI Svefa där Marie sitter
i styrelsen

”Hon har en närmast unik kännedom om fastighets
branschen, i synnerhet när det handlar om konsult
delen. Dessutom har hon ett fantastiskt kontaktnät
och känner i princip alla i branschen. Som person
utstrålar hon en positiv energi som gör att det är
väldigt lätt att jobba med henne – samtidigt kombi
nerat med en hel del skinn på näsan.”
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FÅFÄNG. Marie Bucht har inga problem
att erkänna sin egen fåfänga: ”Jag gillar
snygga kläder,” säger hon med ett skratt.

20 snabba frågor
till Marie Bucht

»Vi är helt beroende av att vi har de bästa
medarbetarna som passar och gillar att
jobba här. Då måste vi ha kul på jobbet
och trivas tillsammans, för då trivs våra
kunder med oss. Det är A och O.«

Vad gör dig arg? »Oärlighet.«
Tror du på gud? »Ja.«
Har du någon livsfilosofi? »Jag ser glaset som
halvfullt.«
Vilken är din största extravagans? »Jag
gillar snygga kläder. Mina döttrar och jag
har samma storlek så jag brukar skylla
på att jag kan dela kläder med dem
när jag köper nya nu.«
Vilken är din bästa respektive sämsta privata aﬀär? »Min bästa var min
nyligen sålda bostadsrätt, min sämsta
är säkert min nuvarande bil.«
Vilken är din favoritbukt? »Sandar på
Gotland.«
Hur träﬀade du din sambo? »På konferens med
jobbet.«
Ger du pengar till tiggare? »Nej, men jag ger Rädda
barnen varje månad.«
Vilket var ditt favoritämne i grundskolan? »Samhällskunskap och matematik.«
Vilka språk talar du? »Engelska och lite franska, jag
förstår franska ganska bra men har dåligt uttal.«
Har du någon favoritpryl? »Nej.«
Tre ord som beskriver Marie Bucht? »Engagerad,
omtänksam och snabb.«
Hur ser en perfekt dag ut för dig? »Jag är ute och
springer på morgonen, sedan en god frukost utomhus,
någon rolig aktivitet med barnen och sambon och
sedan avslutas det med att vi lagar en riktigt god middag med gott vin och sitter och pratar, gärna
att några bara droppar in. Kul när det blir
några stycken som hänger utan att man
riktigt hade bestämt det.«
Har du någon paradrätt i köket?
»Bra på att fixa ihop en god middag
av det som finns hemma.«
När grät du senast? »Lite grann i dag.
Min son ska ta studenten när jag tänkte
på det kom det några tårar för att jag blev
rörd när jag tänkte på vad stor han har blivit.«
Är du fåfäng? »Absolut.«
Vilken person död eller levande skulle du helst vilja
träﬀa? »Freddie Mercury.«
Vad jobbade dina föräldrar med? »Skogsvårdskonsulent och sjukvårdsbiträde.«
Var finns den bästa utförsåkningen? »La Grave i
Frankrike.«
Vad får man inte missa om man
besöker Arvidsjaur? »Jag tycker
man ska åka upp på Rymmarstadion och åka längdspåren
där. Efter det vill man knappt
åka i spåren som fixas här
nere.«

BILDER: ISTOCKPHOTO
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en mindre verksamhet, i en mer entreprenöriell
miljö. Så jag lämnade Skanska och arbetade med
rekrytering i fastighetsbranschen, som jag tycker
är intressant och en bransch jag kan.
– Jag arbetade uteslutande med fastighetsbranschen som jag kan och mitt gamla kontaktnät och trivdes väldigt bra som rådgivare och att
kunna hjälpa till att hitta rätt kompetens och
människor till mina kunder.
Hon hann jobba med fastighetsrekrytering på
Headlight i drygt ett år innan hon själv hamnade
på andra sidan bordet. Från att ha varit den som
rekryterat fick hon nu själv uppleva hur det var
att synas i sömmarna.
– Det är ”läskigt” när man ska bli analyserad av
någon annan, men i takt med att man blir äldre så
vet man oftast vad testerna ska säga. Det gör det
också väldigt skönt när man känner att man kan
få en bild av sig själv som man känner igen.
– Är man dessutom som jag intresserad av
kundrelationer lägger man märke till hur man

blir bemött och återkopplad under processen.
Eftersom jag själv satt i den sitsen fick jag
ytterligare belägg för hur viktigt det är att få den

Vi har en värdegrund och arbetar
med engagemang,
entreprenörskap,
affärsmässighet och
nyfikenhet och det är
väldigt viktigt för oss.«
återkopplingen när man är beroende av någon
annan. Det var kul att se att de som skötte rekryteringen också hade koll på det.

Rekryteringsprocessen slutade med att
hon erbjöds tjänsten som ny vd för Novi Real
Estate. En tjänst som hon som sagt klassar som
sitt drömjobb.
– Det är en relativt nystartad verksamhet med
externförvaltning i fastighetsbranschen, Novi
firade ett år 1 april 2107. Jag tycker att affären är
superintressant eftersom det verkligen handlar
om att utveckla och öka värdet i fastigheterna.
Att få jobba med kunderna, det vill säga fastighetsägarna och samtidigt kundens kund, hyresgästerna. Att få vara med och bygga och utveckla
en konsultverksamhet där jag tror fullt ut på vår
affärsidé och vår värdegrund. Jag är jättestolt att
få arbeta i ett team som vann SEB-upphandlingen i så skarp konkurrens. Kompetenta kollegor
och en väldigt bra grund att stå på.
– Vi har ambitionen att vi ska växa och dubbla
verksamheten under de kommande fyra åren
genom vårt sätt att jobba. Vi känner att vi kan
bidra och utveckla externförvaltningsmarknaden
i Sverige.

› Hur känns det att komma till en sådan
uppgift?
– Det känns otroligt stimulerande och utmanande. Jag tycker att förutsättningarna är goda
med långsiktiga och kunniga ägare som jag har
ett stort förtroende för. Jag är värderingsstyrd
och vill arbeta med människor som är på samma
sätt. Under hela rekryteringsprocessen kände jag
att vi pratar samma språk. Det handlar om att
arbeta smart med hjärnan men samtidigt hela
tiden ha med sig hjärtat, att göra det lilla extra
i vardagen. Det handlar om att vara proaktiv i
den dagliga kontakten med hyresgästerna; att
återkoppla, följa upp, synas. Vi har en värdegrund
och arbetar med engagemang, entreprenörskap,
affärsmässighet och nyfikenhet och det är väldigt
viktigt för oss.
– Samtidigt ska det bli roligt att växa med
kompetenta medarbetare och att få jobba med
att aktivt följa med och bejaka den digitala
tekniken så att vi kan ligga i framkant med
smarta tekniska lösningar till våra kunder, vilket i
förlängningen gynnar hyresgästen.
– Framför allt handlar det om att bevisa att
det här inte bara är tomma ord. Det går inte bara
att snacka utan vi ska visa att vi leverera.
› Ni är ett tämligen ungt bolag. Hur lång tid
tar det att etablera sig på allvar?
– Det är ett hårt arbete varje dag. Mina
medarbetare och grundarna har gjort det hårda
arbetet första året, där har jag inte bidragit för
fem öre. Nu tar vi ta nästa steg och fortsätta
leverera i SEB-uppdraget, i våra andra uppdrag
och ta in nya uppdrag.
– Det kommer att ta ett tag. Det är många
som redan vet vilka vi är, men det räcker inte – vi
måste fortfarande visa att vi gör bra grejer. Och

vi har en plan för hur vi ska göra det.
– Det viktigaste är att vi lever vår värdegrund
med alla vi träffar. Vi är helt beroende av att vi
har de bästa medarbetarna som passar och gillar
att jobba här. Då måste vi ha kul på jobbet och
trivas tillsammans, för då trivs våra kunder med
oss. Det är A och O.
För att lyckas ta bolag till den fördubbling
man satt upp som mål har Marie Bucht ett tydligt ledord: Teamwork.
– Det här är ingen one man show utan jag tror
mycket på teamarbete. Vi ska stötta varandra i
olika frågor för att föra fram vårt budskap och
vårt sätt att arbeta.
› Är teamkänslan ännu viktigare när man är
en konsult och hela tiden arbetar i relation till
andra aktörer?
– Jag anser att teamarbete alltid lönar sig.
Ingen är specialist på allt och för att kunna
vara proaktiva, få fram den bästa lösningen i,
projektet, upplägget, affären etcetera behöver
du få input från de olika ”experterna” i din
verksamhet. Nej, jag ser nog inte att teamarbete
skulle vara viktigare för en konsult än för något
annat bolag.
› Hur kommer man märka av att du har
kommit in som vd?
– Vid Novis start handlade det mycket om
att tala om att Novi fanns. Vi tar nu nästa steg
och en av mina uppgifter att se till att ännu fler
ska känna till vårt erbjudande och vad vi står för.
Framförallt ska marknaden förknippa oss med
en bra leverans. Att vi är både duktiga och roliga
att jobba med. Internt i bolaget vill jag bidra med
mitt engagemang för människor och affärer.
– Förutom att vi ska trivas ihop så ska våra
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Rivstarta hösten med

Fastighetsmarknadsdagen Öresund
Malmö Live • 24 augusti
INSPIRATION – MARKNADSUPPDATERING – NÄTVERKANDE
LEDARE. Att utveckla andra människor
är en viktig del i Marie Buchts ledarskap.

Stjärntalaren Olof
Röhlander – om
effektivitet och
glädje på jobbet

»Jag är stolt över mitt ursprung. Det har format mig
och jag har mycket att vara tacksam för.«
kunder tycka om att jobba med oss.
› Hur är du som chef ?
– Jag är stödjande och involverande. Jag ger
mycket ansvar och befogenheter och så länge jag
får återkoppling så lägger jag mig inte i detaljerna.
– Jag är positiv och rakryggad, man kan lita på
mig. Jag tror gott om folk.
› Går det att vinna tillbaka ditt förtroende om
man förlorat det?
– Det går absolut. Alla kan göra fel. Jag har
svårare för människor som går omkring och skyller på andra hela tiden. Det tror jag inte mycket
på. Utan kan man bara ta ansvar för vad man
gjort så är det inga problem.
Engagemanget i sina kollegor och möjligheten
att få utveckla såväl andra människor som en
grupp får det att lysa till i Marie Buchts ögon
när hon pratar om det.
– Jag tycker det är väldigt utvecklande att få
utveckla andra människor. Rollen att få vara
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ansvarig för en verksamhet där vi är ett team. Jag
tycker att det är kul att ha personalansvar. Att få
vara med och bygga människor. Jag är ganska bra
på det och trivs med det.
Den starka teamkänslan är inte bara något
som genomsyrar Marie Buchts professionella liv.
Utanför jobbet finns ett stort och viktigt team
även på hemmaplan.
– Jag har tre stora barn. 20, 18 och 15. Och en
sambo som också har två stora barn som är 21
och 19. Fyra av barnen bor hos oss, men det är ett
varannanveckasliv.
– Det är väldigt kul, nu när de kommit upp
lite mer i åldrarna blir det lite mer dynamik
också. Min familj är väldigt viktig för mig.
› Hur ser ditt liv ut annars utanför arbetet?
– Jag tycker om att vara ute. Jag och min brorsa
tog upp längdåkningen igen på ”äldre” dar och det
är något som min sambo också gillar. Vi försöker

åka lite långlopp och vara ute mycket. Sedan åker
vi mycket utför också … det blir väldigt mycket
skidor. Även löpning under en annan del av året.
– Jag har även jobbat med lite mat under olika
perioder av mitt liv. Så jag är väldigt intresserad
av matlagning. Det är lite avkoppling att göra
något konkret med händerna.
Intresset för skidåkning ger inte bara
grund för en aktiv livsstil. Det är även en naturlig
koppling till hennes rötter.
– Jag åker upp några gånger per år. Jag har
kompisar kvar och mina barn trivs också jättebra
med att åka upp och hälsa på där.
– Jag är stolt över mitt ursprung. Det har format mig och jag har mycket att vara tacksam för.
› Har du varit sugen på att flytta tillbaka
någon gång?
– Nej, jag älskar att bo i Stockholm. Det passar mig jättebra att bara hälsa på där uppe.

Greg
Dingizian

Roger
Josefsson

Jarl Olsson

Ola Serneke

Tina Lindh

Lennart Weiss

Benny
Thögersen

Kent Persson

Susanne
Åhlén

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Boka tidigtrabatt!
4 för 3
t.o.m. 30 juni

Branschens mötesplats i Öresund
Mer info och anmälan på:
www.fastighetssverige.se/fastighetsmarknadsdagen_oresund
Arrangörer:

Partners:

Patrik Hall

TEMA: KONSULTER

BILD: PIXPROVIDER

Sveriges största
transaktionskonsulter
Fastighetssveriges översikt över
19 svenska konsulter på den glödheta
svenska transaktionsmarknaden.

Översikten bygger på uppgifter från
bolagen själva och gör inte anspråk på att
vara komplett. Vissa bolag har valt att inte
lämna ut samtliga uppgifter.

Text: Axel Ohlsson

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 20.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Fredrik Cronqvist.
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BILD: BRUNSWICK

BRUNSWICK
24,9 miljarder kronor

CUSHMAN & WAKEFIELD
21,7 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 30.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Anders Nordvall.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 17.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 24,9 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Försäljningarna av Akelius bostadsbestånd i Västsverige samt Halmstad och Eskilstuna till Willhem för totalt 7,9 miljarder kronor.
• Blackstone och Areims försäljning av Campus Östersund och
Garnisonen för ett totalt värde om cirka tre miljarder kronor till Intea
Fastigheter.
• Skanskas försäljning av Malmö Live och Klipporna i Malmö till Folksam respektive Ikano för totalt 1,6 miljarder kronor.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 51.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 21,7 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Rådgivare vid försäljning av Bromma Blocks. Bromma
Blocks omfattar cirka 55 000 kvadratmeter handel.
Detta var den sista av försäljningarna av Starwoods
retailfastigheter i Sverige med ett sammanlagt värde
över fem miljarder kronor.
• Rådgivare till Fabege i samband med avyttring av
fastigheten Uarda 7 i Arenastaden, till ett värde om
1 184 miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 2.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2016-Q1 2017: 11,5
miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Blackstones köp av betydande aktiepost i D. Carnegie för ett underliggande fastighetsvärde om cirka tio miljarder kronor.
• Partners Group förvärv av tio fastigheter med ett totalt värde om 1,5
miljader kronor av Profi Fastigheter.

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 6.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag
2016–Q1 2017: 7,1 miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Rådgivare till Diös vid förvärv av portfölj från Castellum, belägen i Umeå, Luleå och Sundsvall, till ett värde
om cirka 4,5 miljarder kronor.
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Starkt första år
för nya Cushman
& Wakefield
Cushman & Wakefield gjorde ett starkt
första transaktionsår efter sammanslagning
med DTZ. Transaktionsvolymen uppgick
till 21,7 miljarder kronor för 2016 och första
kvartalet 2017 – bakom framgången ligger en
beprövad modell.
– Det handlar om att erbjuda kunderna
en blandning av kompetens och hårt arbete,
säger Anders Nordvall, Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige.
Det har bara hunnit passera ett drygt år sedan sammanslagningen av Cushman & Wakefield och DTZ genomfördes och
bolaget började arbeta under gemensam flagg.
– Det har gått väldigt bra. När man kan agera och göra
förändringar när marknaden är stark så underlättar det väldigt
mycket. Vi har fått organisationen på plats och vi har öppnat
kontor i Malmö och rekryterat rejält i Göteborg. Både affärsmässigt och organisatoriskt har det fungerat väldigt väl. Nu
finns vi på de orter vi vill vara, så nu handlar det för vår del om
att flytta fram positionerna i alla segment vi är aktiva i och nu
har vi en organisation och kompetensen på plats för att kunna
göra det.
› Var er förväntan att det skulle gå så friktionsfritt?
– Organisatoriskt och verksamhetsmässigt tänkte jag att det

skulle fungera bra från början eftersom de som kom ifrån gamla
Cushman & Wakefield hade en lite annan inriktning än de som
kom ifrån gamla DTZ. Verksamhetsmässigt var min uppfattning
att det skulle passa väldigt bra. Där har jag aldrig varit fundersam.
Sedan måste man ha respekt för marknaden. Nu har den varit
jättebra och då fungerar både teori och praktik.
Under den korta tid som gått har man dock etablerat sig som
en av Sveriges starkaste transaktionskonsulter. Bakom det ligger
inte bara en stark marknad.
– Det finns ingen hemlighet där. Det tråkiga svaret är att det
är hårt arbete kombinerat med kompetens och erfarenhet som
ligger bakom. En bra marknad ger förutsättningar, men sedan
är det upp till respektive individ och organisation att se till att
man kan tillföra något för uppdragsgivarna och att man arbetar
väldigt hårt.
› Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas framöver?
– Inledningen på 2017 har varit väldigt stark. Första kvartalet låg
vi till och med före transaktionssiffrorna från förra året, i april låg
vi i nivå med var vi låg förra året.
– När man tittar på underliggande fundamenta så är indikatorerna väldigt starka, så där är det svårt att se att det finns några
jättestora risker. Utan det handlar väl om de som diskuterats
senaste året i de mer oväntade händelser och geopolitiska risker
som kommer in i systemet.
– Sedan har det varit frågetecken runt en förändrad skattelagstiftning, men hittills har vi inte sett någon negativ påverkan på
transaktionsvolymerna av det förslag som skickades ut.
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Antal medarbetare i transaktionsteamet: 25.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Tom Lindahl.
Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 55.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Volvos försäljning av 340 000 kvadratmeter logistik i Göteborg till Platzer för cirka 2,8 miljarder kronor.

Rådgivare
i Ikea-affären

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 5.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Rådgivare till Pradera när de köper 25 stycken handelsfastigheter i anslutning till Ikeas egna
varuhus av Ikea Centres om totalt över 500 000 kvadratmeter. Handelsanläggningarna är
fördelade i åtta länder runt om i Europa, varav fyra stycken är belägna i Sverige: Haparanda,
Borlänge, Uppsala och Uddevalla.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 35.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2016–Q1 2017: 18 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Rådgivare till Castellum vid fyra försäljningar i Norrland för cirka sex miljarder.
• Rådgivare till Slättö vid försäljningen av fond I och III till Lansa Fastigheter.
• Rådgivare vid försäljningen av bostäder i Malmö och Karlskrona till Victoria Park för 1,8
miljarder.
Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 5.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2016–Q1 2017: 31 miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Rådgivare till Castellum vid förvärvet av Norrporten med fastigheter i Sverige och Danmark
för 26,2 miljarder.
• Rådgivare till Slättö vid förvärvet av 13 bostadsprojekt från Magnolia för minst fem miljarder.
• Rådgivare till Intea vid förvärvet av två samhällsfastigheter från Blackstone för 2,9 miljarder.
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Antal genomförda köpuppdrag
2016–Q1 2017: 10.
Underliggande fastighetsvärde
på köpuppdrag 2016–Q1 2017:
4 miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Slussgårdens förvärv av
kontorsfastigheten och
utvecklingsprojektet Snäckan
8 i centrala Stockholm från
Skanska.
• Technopolis förvärv av
kontorsfastigheterna Gårda
13:6 och 13:8 i Göteborg från
Niam för 1,194 miljarder
kronor.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2016–Q1 2017:
3 miljarder kronor.

NAI SVEFA
3,5 miljarder kronor.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 13.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Gustav Källén.

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 7.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2016–Q1 2017:
6,2 miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Initerade affärsidén samt genomförde hela M&G:s förvärv av Blekholmen i centrala Stockholm. En affär överstigande två miljarder kronor i
volym.
• Newsec initierade och genomförde hela processen i förvärvet av
Kungshuset för Folksams räkning. En affär överstigande 1.5 miljard i
volym.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 30.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 3,5 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Portfölj av bostäder och samhällsfastigheter på uppdrag av Borlänge kommun. Såldes till SBB med en köpeskilling om cirka 750 miljoner kronor.
•F
 örsäljning av Stockholm Vattens tidigare huvudkontor, Sabbatsberg
24, i centrala Stockholm. Utvecklingsfastigheten såldes till Castellum för
dryga 800 miljoner kronor.
Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 3.

RESTATE
6,7 miljarder kronor

Antal medarbetare i
transaktionsteamet:
14.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan
Spångberg (Säljrådgivning), Carl Dutina (Köprådgivning/omgivning),
Patrik Rosén (Nyporduktion)

SAVILLS

BILD: SAVILLS

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 30 (cross-border team i Stockholm
och Oslo).
Ansvarig för transaktionsarbetet: Bård Bjølgerud.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 11
Ansvarig för transaktionsarbetet: Robert Treutiger.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 6,5 miljarder kronor.

BILDER: RESTATE

18 miljarder kronor

BILD: PANGEA

PANGEA

Antal genom
förda sälj
uppdrag
2016–Q1 2017: 70.
Underliggande fastighetsvärde
på säljuppdrag 2016–Q1 2017:
14 miljarder kronor.
Exempel på genomförda
säljuppdrag:
• Växjöbostäders avyttring av
en bostadsportfölj om 20
fastigheter i Växjö till Heimstaden och Victoria Park för
totalt 1,56 miljarder kronor.
• Elof Hanssons avyttring av en
kontorsfastighet i Göteborg
till Folksam för 330 miljoner
kronor.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 90.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 9,6 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Vasakronans försäljning av kontorsfastigheten Skytten i Solna till Sigillet.
• Fragerus försäljning av halva Halmstad Högskoleområde till det ny
bildade samhällsfastighetsbolaget Intea.
• Skapande och rådgav Serneke kring JV-struktur för halva ägandet i det
pågående mångmiljardprojektet på Lindholmen i Göteborg – Karla
staden.

6,5 miljarder kronor

BILD: NAI SVEFA

BILD: PIXPROVIDER

JLL

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 38.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Max Barclay.

COLLIERS

BILD: COLLIERS

Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Aberdeens försäljning av kontorsfastigheten Tobaksfabriken i Stockholm för
cirka en miljard kronor.
• Blackstones försäljning av en kontorsfastighet på Lindholmen i Göteborg för cirka 1,3 miljarder kronor.
• Niams försäljning av Heron City för 930 miljoner kronor.

Antal medarbetare i transaktionsteamet:
35.
Ansvarig för
transaktions
arbetet:
Robert Fornovich (Stockholm), Anne
Almlund
Rosengren
(Göteborg)
och Jarl Olsson (Malmö).

NEWSEC
9,6 miljarder kronor

BILD: PIXPROVIDER

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 26.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Mikael Fastén.

CATELLA
14 miljarder
kronor

BILDER: CATELLA

BILD: CBRE

CBRE

2,6 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Peter Wiman.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2016–Q1 2017: 6,699
miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Försäljning av 1 600 kvadratmeter lager och kontor i Sköndal från
privatpersoner till Kopparcronan för 27 miljoner kronor.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 8.
Underliggande fastighetsvärde på säljStörre värde på
uppdrag 2016–Q1 2017: 2,6 miljarder
kronor.
köpuppdrag än
Exempel på genomförda säljuppdrag:
säljuppdrag
•O
 dalens försäljning av Vårdboende
i Åkersberga till Ikano Fastigheter.
•R
 ED:s försäljning av handelsplats i Mora till Niam.

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 11.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2016–Q1 2017: 1,946
miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Sollentunahems försäljning
Nästan alla säljuppdrag
av 188 lägenheter till en
bostadsrättsförening för
utgörs av nyproduktion
313 miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 7.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2016–Q1 2017:
8,65 miljarder kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
•S
 pecialfastigheters förvärv av en samhällsfastighet i Luleå för 490
miljoner kronor.
•S
 tandard Lifes förvärv av två fastigheter i Norrköping från Axfast för
cirka 500 miljoner kronor.
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Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 9.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 2,025 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Försäljning av logistikfastighet i Nybro. Säljare: Skanska. Köpare: Alma
Property Partners.
• Försäljning av fastighetsportfölj för Midroc till Sydsvenska hem.
• Försäljning av handelsfastighet för tyska GEDO Real Estate International
till Fondamentor & Roosgruppen.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Pontus Nilsson.
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Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.
Ansvarig för transaktionsarbetet:
Anders Norlander.
Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 15.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 1 miljard kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Magnentus försäljning av kvarteret Enen i Norr
köping till Heimstaden.
• OK Ekonomisk Förenings försäljning av ”bilport
följen” om sju fastigheter till Ankarhagen.
Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 2.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag
2016–Q1 2017: 150 miljoner kronor.

RELIER
505 miljoner kronor

Antal medarbetare i
transaktionsteamet: 3.
Ansvarig för transaktions
arbetet: Magnus Silfver.
Antal genomförda säljuppdrag
2016–Q1 2017: 26.
Underliggande fastighetsvärde på
säljuppdrag 2016–Q1 2017: 505 miljoner
kronor.
Antal genomförda köpuppdrag
2016–Q1 2017: 2.

MÄKLAR
HUSET
215 miljoner
kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 2.
Ansvarig för transaktionsarbetet:
Solweig Lindell Sohlberg.
Antal genomförda säljuppdrag
2016–Q1 2017: 28.
Underliggande fastighetsvärde på
säljuppdrag 2016–Q1 2017:
215 miljoner kronor.

BALTAZAR

BILD: BALTAZAR

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 1.

NEWPROPERTY

BILD: MÄKLARHUSET

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 10.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 1,36 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Fyra samhällsfastigheter till SBB. Säljare Alecta (två) och privata aktörer (två).
• Forward funding till Heba avseende ungdomsbostäder i Tullinge från
Wästbygg.

Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 3.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag
2016–Q1 2017: 900 miljoner kronor.
Exempel på genomförda köpuppdrag:
• Fastighetsportfölj i Falköping. Köpare: Heimstaden.
Säljare: Balder.
• Menigo-fastigheten i Partille. Köpare: Svenska hus.
Säljare: Catena.

BILD: RELIER

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan Bernström.

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 7.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 1 miljard kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Bostadsfastighet på Danska vägen i Göteborg.
Säljare: Magnus Månsson. Köpare: Sigillet.
• Distributionscentralen ”Sisjödepån” i Göteborg
med VGR som hyresgäst. Säljare: Alecta. Köpare:
SBB.
• Distributionscentral för EFG och HK för Weekday
samt skola om 35 000 kvadratmeter i Tranås.
Säljare: Erik Hemberg Fastighets AB. Köpare: Real
Holding.

1 miljard kronor

BILD: BERNSTROM PARTNERS

BERNSTROM PARTNERS
1,36 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.
Ansvarig för transaktionsarbetet:
Axel Edwall.

BILD: NEWPROPERTY

Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 34.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 1,58 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Kontorsfastighet om cirka 14 500 kvadratmeter invid terminalen på
Landvetter – Rävelås 1:27. Utvecklingsfastighet med potentiell omvandling
till hotell.
• Kontorsfastighet med produktion och lager i Linköping - Tannerfors
1:113 med RUAG Space AB som hyresgäst. Fastigheten såldes med en
kommande tillbyggnad av fastigheten om cirka 4 000 kvadratmeter.
Efter tillbyggnad totalt cirka 7 600 kvadratmeter.
• Fyra kontorsfastigheter i Göteborg om totalt cirka 15 850 kvadratmeter.

BILD: A&P FASTIGHETSTRANSAKTION

A&P FASTIGHETSTRANSAKTION
1,58 miljarder kronor

PANREAL
1 miljard kronor

BILD: PANREAL

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 5.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Claes Virgin.

BILD: ANGERMANN

ANGERMANN
2 miljarder kronor

200 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktions
teamet: 2.
Ansvarig för transaktionsarbetet:
Joakim Hofsten.
Antal genomförda säljuppdrag 2016–Q1 2017: 2.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag
2016–Q1 2017: 200 miljoner kronor.
Antal genomförda köpuppdrag 2016–Q1 2017: 1.
Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag
2016–Q1 2017: 100 miljoner kronor.
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TEMA: KONSULTER

MITT I. Mikael Lundström
och NAI Svefa är inne i en
utvecklingsfas.

Skapar ett nytt Svefa
Med sina 17 kontor runtom i landet är NAI Svefa en av den svenska
fastighetsbranschens bredaste rådgivare. Trots det är man inte nöjda.
Genom ett par förvärv tar man nu ytterligare steg för att bredda sin
verksamhet på vägen mot att skapa ett nytt Svefa.
– Det är en rolig utmaning, säger vd:n Mikael Lundström.
Text & bild: Axel Ohlsson

Man är redan ett av branschens ledande bolag när det
gäller värdering, och samhällsbyggnad. Men nu vill NAI Svefa
bredda sitt utbud.
Utvecklingen av NAI Svefa genom förvärv inleddes redan under
fjolåret när Sensa och Fasticon köptes.
– Det är komplement till gamla Svefa, konstaterar Mikael
Lundström när han tar emot Fastighetssverige på NAI Svefas nya
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kontor på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm.
Under våren har utvecklingen fortsatt inom bolaget. Först
genom att man i slutet av april köpte 51 procent av Värderingsdata.
– Värderingsdata och vi har varit konkurrenter inom en del segment, särskilt mot bank och finans dit vi levererar automatiserade
värderingssystem. Tillsammans blir vi nu väldigt starka där och
kommer kunna fortsätta att utveckla det systemet.

– Dessutom har Värderingsdata VD Pro som är ett värderingsverktyg som växer starkt. Där har vi i Svefa inget motsvarande
så det blir ett bra komplement i vår gemensamma verksamhet.
– Vi ser att bankvärlden utsetts för allt hårdare krav från reglerande myndigheter. Det vi värderar är både enskilda objekt och
hela fastighetsstockar. Det är en väsentlig del av utlåningen för
bankerna och vår bild är att det behovet kommer att öka.
Kort därefter meddelades även att NAI Svefa startar en corporate solutions-avdelning.
– Man kan se corporate solutions som en paketering och
vidareutveckling av vad vi redan gjort. De senaste åren har vi gjort
jobb åt ett antal större företag där det inte varit den sedvanliga
tenant rep-tjänsten utan handlat mycket om fastighetsfrågor om
fastighetsutveckling, transaktioner och vad man ska äga eller hyra.
– Fokus för den här gruppen är organisationer och företag som
inte har fastigheter som kärnverksamhet utan som har det som
medel för sin övriga verksamhet.
Bolaget har redan hunnit växa med över 25 personer under
året och man vill fortsätta den utvecklingen i hela landet under
den starka period fastighetsbranschen och Sverige är inne i.
– Vi vill passa på att bygga en stark verksamhet när det är så bra
konjunktur i fastighetsbranschen och i Sverige över huvud taget.
Vi bygger ett robust företag som tål upp- och nergångar och som
är lite bredare i sin rådgivning och riktigt starka på det vi gör.
– Det har varit väldigt stark tillväxt i Stockholm, Göteborg och
Malmö under några år men nu växer vi rätt kraftigt i Norrköping,
Linköping, Gävle, Örebro, Karlstad och Umeå. Det är roligt med
nuvarande konjunktur att det är tryck runtom i hela Sverige, det är
inte bara i storstäderna.
› Vad har ni för målsättning?
– Vi är öppna för diskussioner för att se vad som blir starkast för
nya Svefa framöver, det kommer klarna framåt hösten. Man kan
säga att bollarna är uppe i luften och nu ska vi försöka plocka ner
dem.
› Men det kommer att kännas som ett nytt Svefa?
– Ja, vi har behov av att tala om vad Svefa gör i dag. Alla känner
till att vi arbetar med värdering och samhällsbyggnad och lantmäterianknutna frågor, det gör vi fortfarande och det är våra största
affärsområden. Men nu är vi mycket bredare och det behöver
marknaden få veta. För vår skull, men kanske även för deras skull.
Det är en rolig utmaning.
– Vi är fortsatt intresserade av att växa, både genom förvärv
och organiskt. Är det någon som känner att man vill in i en annan
miljö eller ett större sammanhang och arbeta vidare med sina frågor så välkomnas det för vi känner att vi vill fortsätta att bygga.

Din partner för
affärsstödsutveckling
Rådgivning, handfast stöd samt
projektledning inom digitalisering,
informationshantering och affärsstöd.
Tack alla fantastiska kunder
och härliga partners för de
stordåd vi uträttar gemensamt.
Tillsammans lyckas vi!
24:e oktober genomför vi vårt åter
kommande inspirationsevent på temat
verksamhetsutveckling i en produktiv
och digitaliserad framtid.
Kolla hemsidan eller hör av dig till oss
om du inte redan fått din inbjudan.

Läs mer om oss på metafa.se

Transaktioner // 2016–mars 2017

BILD: THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER

STÖRST I STOCKHOLM. Humlegårdens tecknade hyresavtal med
Arbetsförmedlingen om att flytta in i Grow var den största uthyrningen
i Stockholm under fjolåret och den fjärde största i hela Sverige.

De tio största
stycketransaktionerna
Fabeges försäljning av Vattenfalls huvudkontor till Union Investment Real
Estate kapital var den största stycketransaktionen under perioden 2016 till
och med mars 2017. (Uppgifterna är framtagna av Newsec.) Text: Axel Ohlsson

Topp 10 // Stycketransaktioner

1

Köptidpunkt: 2016-02-04.
Ort: Stockholm (Solna).
Fastighet: Uarda 5 (Vattenfalls
huvudkontor).
Fastighetstyp:
Kontor.
Säljare: Fabege.
Köpare: Union Investment Real Estate.
Area (kvm): 44 269.
Köpeskilling (milj kr):
2 257.
Kr/kvm: 50 984.

2

Köptidpunkt: 2016-12-20.
Ort: Stockholm (CBD).
Fastighet: Blekholmen 1.
Fastighetstyp:
Kontor.
Säljare:
Niam.
Köpare: M&G Real
Estate.
Area (kvm): 34 000.
Köpeskilling (milj kr):
2 200.
Kr/kvm: 64 706.

BILD: PER-ERIK ADAMSSON

4

Köptidpunkt: 2016-06-27.
Ort: Stockholm (CBD).
Fastighet: Kåkenhuset 37.
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare: GIC Real Estate.
Köpare: KPA Pension.
Area (kvm): 16 581.
Köpeskilling (milj kr): 1 510.
Kr/kvm: 91 068.

5

Köptidpunkt: 2016-02-12.
Ort: Stockholm (Solna).
Fastighet: Haga 2:8 (SAS-huset).
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare: KLP Fastigheter.
Köpare: Mengus.
Area (kvm): 41 854.
Köpeskilling (milj kr): Cirka 1 400.
Kr/kvm: 35 839.
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6

Köptidpunkt: 2016-10-28.
Ort: Kristianstad.
Fastighet: C4 Shopping.
Fastighetstyp: Handel.
Säljare: Fyra privatpersoner.
Köpare: Eurocommercial Properties.
Area (kvm): 40 600.
Köpeskilling (milj kr): 1 325.
Kr/kvm: 32 635.

7

Köptidpunkt: 2017-03-24.
Ort: Göteborg (Lindholmen).
Fastighet: Lindholmen 30:1.
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare: Blackstone & Areim.
Köpare: Atrium Ljungberg.
Area (kvm): 36 935.
Köpeskilling (milj kr): 1 260.
Kr/kvm: 34 144.

3

Köptidpunkt: 2016-11-21.
Ort: Stockholm.
Fastighet: Snäckan 8.
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare:
Skanska.
Köpare: Slussgården.
Area (kvm): 23 500.
Köpeskilling (milj kr):
Cirka 2 100.
Kr/kvm: 89 326.

BILD: M&G REAL ESTATE

8

Köptidpunkt: 2016-11-17.
Ort: Stockholm (Solna).
Fastighet: Uarda 7.
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare: Fabege.
Köpare: Union Investment Real Estate.
Area (kvm): 17 400.
Köpeskilling (milj kr): 1 184.
Kr/kvm: 68 046.

9

Köptidpunkt: 2016-05-24.
Ort: Göteborg.
Fastighet: Gårda 13:6.
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare: Niam.
Köpare: Technopolis.
Area (kvm): 34 300.
Köpeskilling (milj kr): 1 177.
Kr/kvm: 34 315.

BILD: SLUSSGÅRDEN

10

Köptidpunkt: 2016-07-07.
Ort: Stockholm.
Fastighet: Eken 6 (Choklad-

fabriken).
Fastighetstyp: Kontor.
Säljare: Areim.
Köpare: Atrium Ljungberg.
Area (kvm): 28 500.
Köpeskilling (milj kr): 1 059.
Kr/kvm: 37 158.

Det senaste årets
största uthyrningar
Här är de största uthyrningar under 2016 fram till och med mars 2017.
(Uppgifterna är framtagna av Newsec.)
UTHYRNINGAR 2016 TILL OCH MED MARS 2017
Fastighetsägare

Hyresgäst

Område

Kvadratmeter

1.

Castellum

Speed Group

Göteborgs hamn

28 000

2.

Bockasjö

Volvo Car Corporation

Göteborgs hamn

26 350

3.

Vasakronan

Scandic

Göteborg CBD

20 000

4.

Humlegården

Arbetsförmedlingen

Solna

18 000

5.

Fabege

Migrationsverket

Sundbyberg

17 000

6.

Fabege

3

Stockholm, Söder

14 700
13 500

7.

Castellum

Volvo Cars

Göteborg, Gamlestaden

8.

Alecta

Trafikverket

Göteborg, Gullbergsvass

12 600

9.

Pembroke

Swedbank

Stockholm CBD

10 000

10.

Klövern

European Centre for Disease Prevention

Solna

9 400

2 2017

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

81

Krönika
Kristina Alvendal // Stadsbyggnadsexpert och strategisk fastighetsutvecklare

EN BOK I SOLEN
Namn: Kristina Alvendal.
Ålder: 45 år.
Bor: I Stockholm city.

Oakley-glasögon
eller bollplaner?
Träning håller på att utvecklas till en livsstil. Men
var ska den ske i framtiden när kommuner helt sonika
planerar bort idrottsplatser och träningsytor till förmån
för annan bebyggelse, frågar sig Kristina Alvendal.

N

är jag i början av 90-talet klev in
i kommunpolitiken var det inte
ovanligt med bastubad, cigarrer och cognac på konferenser.
Det gällde även i näringslivet.
Dåtidens direktör hade ofta en tydlig rondör
och ständigt rödflammiga kinder, som skvallrade
om ”det goda livet”. Det gällde även den lokala
kommunpampen.
Sedan kom avslöjanden efter avslöjanden om
att det åts, söps och gjordes oförmånliga affärer
på skattebetalarnas eller aktieägarnas bekostnad
och förändringen blev så dramatisk att det troligen inte gick att förutse.
Ätandet och drickandet ersattes delvis
av en nu rådande hälso- och träningstrend.
Medarbetare i många företag får träna på
arbetstid och det är helt ok att inte delta på en
jobbkonferens om det just då är triathlon som
går av stapeln. Otränade medarbetare skickar in
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frågor till vett- och etikettexperten Magdalena
Ribbing för att få råd hur de ska hantera chefen
som lägger ledningsgruppens möte högst upp
på Kebnekaise med tävlingsinslaget ”först upp
vinner” eller efter att ha avkrävt två mils löpning
helst med hinder i skogen. Jag läste nyligen om
en vd i konsultbranschen, som tränar minst två
timmar varje dag, kör Vasaloppet, kör Ironman,
boxas, cyklar och spelar tennis. Han menade att
han är ett föredöme för sina medarbetare.
Det är bevisat att träning (i lagom mängd,
skall tilläggas) förlänger liv, höjer prestationsoch koncentrationsnivån, ger bättre sömn och är
allmänt bra för oss människor, så detta är inget
dissande av det ena eller det andra. Min reflektion är dock – var tränar alla människor?
I de växande städerna finns ett brett utbud av
mat och dryck, men var tog våra träningsmöjligheter egentligen vägen? Ofta är det just idrottshallar och bollplaner som försvinner när staden växer.

Hur kommer det sig att dessa träningsatleter
på maktpositioner i företag och politik ibland
är så snabba med att planera bort just dessa
inslag i nya stadsdelar under den nu rådande
förevändningen att bostäder skall prioriteras?
Eller för den delen inte är särskilt bra på att ta
fram nya platser för idrott i markplan, på tak och
under jord eller i stora bottenvåningar. Halltider
är redan idag en stor bristvara runtom i våra
storstäder. Till detta adderas nu 100 000-tals
fler människor som förväntas hålla sig i rörelse.
Var då, undrar jag? Barn och ungdomar hänvisas
till att träna fotboll utomhus under vintern i 15
minusgrader alternativt till en halltid klockan
22 på vardagar. Skolornas idrottshallar hyrs ofta
flitigt ut. Bland annat till andra skolor men även
till företag vars anställda vill spela innebandy eller badminton. Trots att efterfrågan ökar minskar
utbudet.
Behovet av att se helheten vid stadsutveckling
blir påtaglig när vi pratar om en blandad och

Familj: Gift med Frédéric
och tillsammans har de
Lea, fyra, och Theo, nio.
Titel: Vd i eget bolag.

hållbar stad. Det är dock ingen garanti att ord
blir till handling. Jag har sett många visionsdokument som livligt beskriver det aktiva
idrottslivet på ena sidan i dokumentet för att helt
sonika planera bort den befintliga bollplanen
eller idrottsplatsen till förmån för annan byggnation utan att ersätta den befintliga på sidan efter.
Spontanidrott i all ära, men vi är många som
gärna ser att en stad skall kunna erbjuda andra
träningsmöjligheter.

Tidigare uppdrag: Vd för
Airport City Stockholm
samt Stadsbyggnads- och
fastighetsborgarråd i Stockholms stad.
Fritidsintressen: Blir en hel
del träning och när tiden
räcker till en bok i solen.

Den gymkedjeexplosion som ägt rum under
de senaste åren är kanske ett uttryck för detta.
Det är något positivt. Det finns också fler och
fler aktörer som ser goda investeringar i simhallar och idrottsanläggningar. Det är bra. Det
är dock kommunerna som har planmonopolet
och ofta äger stor del av marken. Det blir därför
viktigt att kommunerna ser till helheten och
planerar in den framtida idrotten i våra städer.
Gärna i samarbete med privata aktörer. Många
idrottslokaler måste planeras och utformas från
början, innan stadsdelen byggs och projekteras.
Det är oftast inget som kan kompletteras enkelt i
efterhand när byggnaderna väl står där.
Dagens stadsutveckling hänger helt enkelt
inte med i trenderna och människans behov.
Krasst kan man säga att vi fortfarande är på matoch dryckesstadiet från 90-talet. Vi är duktiga
på att etablera caféer, barer och restauranger.
Tack och lov! Något vi verkligen har saknat de
senaste 30 åren. Domen riskerar dock att bli hård
från de kommande generationerna. Det är den
generationen som nu växer upp med föräldrar
som klättrar i berg iklädda Black-Diamond-sele
och cyklar till och från jobbet i cykelbyxor och
Oakley-glasögon samtidigt som de själva inte får
någon slot för fotbollslaget på bollplanen.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Arvid Lindqvist // Catella

BILD: CATELLA

Det finns goda förutsättningar att det kommer vara roligt att
investera i fastigheter, men samtidigt finns det risker som man
bör ta i beaktning när man investerar, skriver Arvid Lindqvist,
analyschef på Catella.

»Förutsättningarna
för fastigheter är
fortsatt starka, men
det gäller att vara
noga med var man
investerar.«

Fortsatt goda förutsättningar
– men det gäller att vara noga med var man investerar

T

rots en rekordhög transaktionsvolym har marknaden
förändrats en hel del under de senaste tolv till 18 månaderna. Den svenska BNP-tillväxten toppade under 2015
och lägre ekonomisk tillväxt under 2016 kombinerades med
något högre långräntor. Sedan slutet av 2015 har sentimenten på
kreditmarknaden stadigt försämrats (trots en allt expansivare penningpolitik), med stigande bankmarginaler och en mer begränsad
kredittillgång för mindre investerare utan starkt track record.
Marknaden har samtidigt varit ganska enkelriktad och framförallt
drivits av svenska privata och börsnoterade fastighetsbolag samt
institutioner, vilka samtliga prioriterar kommersiella fastigheter i
bra lägen i storstäderna, bostäder och samhällsfastigheter. Samtidigt har flera av de börsnoterade bolagen uppgraderat kvaliteten
i sina portföljer och det har varit ett betydande säljtryck med
relativt få köpare utanför de prioriterade områdena. De genomsnittliga direktavkastningskraven för genomförda handels- och
kontorstransaktioner ökade därmed eftersom fler transaktioner
genomfördes utanför storstäderna där direktavkastningskraven är
högre (i flera fall handlade det om svagt presenterande handelsfastigheter).
Under våren 2017 har denna utveckling dock visat tecken på
förändring. Långräntorna har fallit tillbaka något sedan i vintras, samtidigt som ledande indikatorer inom industrin signalerar
starkare tillväxt i industriproduktionen och exporten under resten
av 2017, vilket har gjort att BNP-tillväxten verkar kunna hålla emot
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CATELLA
Catella är
en ledande
specialist inom
fastighetsinvesteringar,
fondförvaltning
och bank, med
verksamhet i
tolv länder i Europa. Koncernen
omsätter cirka
två miljarder
kronor och
förvaltar kapital
om cirka 150
miljarder kronor.
Catella är noterat på Nasdaq
Stockholm inom
segmentet Mid
Cap.

bättre än väntat. Inflationssiffrorna i mars var dessutom en besvikelse för Riksbanken som beslutade att fortsätta med tillgångsköpen även under andra halvåret 2017. Trots att kredittillgången
fortfarande är begränsad för mindre aktörer, pressar dessa makrofaktorer ner direktavkastningskraven och skillnaderna mellan A-,
B- och C-lägen igen.
Catella förväntar sig dock att detta är en temporär rekyl i
marknaden. Fastighetsmarknaden toppade sannolikt i slutet av 2016
och befinner sig nu i en distributionsfas – vilket innebär att den
ligger och balanserar nära toppen. Sedan i höstas har de grundläggande makroförutsättningarna för fastighetsmarknaden förändrats
och mycket tyder på att det fjärde kvartalet 2016 var en vändpunkt.
Det var under detta kvartal som det blev tydligt på marknaden att
global inflation och långräntor inte längre stadigt rör sig nedåt,
utan att botten nu är nådd och vi snarare kommer att få se högre
nivåer under kommande år. Svensk ekonomi uppnådde också fullt
kapacitetsutnyttjande under 2016 och befinner sig därmed i samma
fas i konjunkturcykeln som bland annat USA och Tyskland. Det
innebär att löneökningstakten gradvis borde öka samt att BNP-tillväxten nu rör sig mot den potentiella tillväxttakten (vilken avgörs
av ökningen i sysselsättning och produktivitet). Allt annat lika
innebär det att vi nu rör oss mot en kombination av en något högre
inflation och en nedväxling i BNP-tillväxt mot cirka två procent.
Samtidigt finns det faktorer som tyder på att tillväxtmotorerna i
Sverige kan se annorlunda ut framöver än vad vi är vana vid. Privat

konsumtion och investeringar inom bostadssektorn har drivit tillväxten i Sverige under senare år. Stockholmsregionen har ensamt
stått för hälften av BNP-tillväxten sedan början av 2000-talet och
de tre storstadsregionerna har tillsammans totalt dominerat som
tillväxtmotorer. Denna utveckling kan till stor del förklaras av
ökande bostadspriser och expansiv penningpolitik (samt ökande
hushållsskulder). Utbudet ökar nu kraftigt på bostadsmarknaden
samtidigt som Finansinspektionen är besluten om att få ner hushållens skuldökningstakt, vilket gör att det är rimligt att förvänta
sig stabiliserade bostadspriser framöver. Samtidigt går industrin
bra. Det gynnar industritunga regioner, som till betydande del
finns utanför storstäderna.
Det ter sig i dagsläget attraktivt att investera i stabila
kassaflöden från kommersiella fastigheter utanför storstäderna, där
konkurrensen är betydligt mindre än i storstäderna. Kommersiella

ARVID
LINDQVIST
Ålder: Fyller
37 strax före
midsommar.
Titel: Analyschef.
På Catella:
Sedan januari
2015.
Fritidsintressen: ”En fru och
två söta men
intensiva barn
fyller tiden ganska väl. Brukar
kunna klämma
in en löprunda
och en bok då
och då.”

fastigheter i bästa läge i storstäderna samt bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtstäder kommer sannolikt också ha en god
utveckling över tid, även om konkurrensen om dessa objekt just
nu är stor och priserna höga. Den största risken är för fastigheter
däremellan.
Dagens hyresförväntningar är kanske för optimistiska för
kontorsfastigheter i B- och C-lägen i storstäderna, och på samma
sätt kan det kraftigt ökande utbudet av bostäder skapa problem för
nybyggda hyresbostäder med höga hyror i småstäder och mindre
attraktiva lägen i storstäderna.
Förutsättningarna för fastigheter är fortsatt starka,
men det gäller att vara noga med var man investerar. Den stora
skillnaden mot tidigare är att segmentet sannolikt inte längre
kommer att vara det enda tillgångsslaget som kan producera stabil
och bra direktavkastning.
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Bostadskommentaren
Lennart Weiss // Veidekke

BILD: PIXPROVIDER

Dags att granska
På en marknad där bostadsbristen härjar
frågar sig Lennart Weiss om det finns plats
för det sunda förnuftet.

I
LENNART
WEISS
Lennart Weiss har
arbetat i bygg- och
fastighetsbranschen i 25 år. Han
är kommersiell direktör för Veidekke
och ordförande i en
socialdemokratisk
expertgrupp med
uppdrag att ta fram
förslag till en ny
social bostadspolitik. Han är även
utbildad sommelier,
golfare på gränsen
till singelhandicap
och fanatisk Brynässupporter.
VEIDEKKE
Veidekke är
Skandinaviens
fjärde största bygg
och projektutvecklingsbolag med 30
miljarder norska
kronor i omsättning, varav cirka tio
miljarder i Sverige.
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nte utan anledning hävdade Winston Churchill att demokrati
är det näst sämsta av alla styrelseskick. Med tanke på hur världen just nu utvecklas finns det som svensk ändå viss anledning
att känna sig nöjd.
Tack vare fria val och i allt väsentligt väl fungerande demokratiska institutioner har vi glädjen att leva i ett land med en grundläggande rättstrygghet. Kanske är det därför som vi svenskar gärna
återkommer till uttrycket att ”land ska med lag byggas”. Och lag
är i sin tur en form av ”frusen politik”, det vill säga summan av
synsätt och värderingar som de demokratiskt folkvalda politikerna
i ett visst ögonblick översatt till lagtext.
Så länge makten utövas på ett ansvarsfullt sätt och beslut fattas
utan inslag av korruption finns också den grundläggande tillit som
krävs för att vi som medborgare lydigt ska betala våra skatter och
respektera fattade beslut.
Men man behöver inte vara Churchill för att se det demokratiska samhällets svagheter. Även demokratier har sina öppna och
dolda maktstrukturer, sina komplicerade samband mellan politisk,
ekonomisk och administrativ makt.
Till det har vi också den tredje statsmakten, media. Själva ser de
sig som opartiska betraktare, alltid i läsarens tjänst. Andra menar
att de snarare är ”det nya prästerskapet”, med anspråk på att uttolka den rätta läran och utan annan granskning än sin egen sätta
kättare och otrogna på plats.
Glöm reportern. Flertalet av dagens journalister är tyckare. De
allra finaste, skråets självutnämnda överstepräster, ståtar helst med
titeln ”krönikör”. De är de som malligt poserar med fotobylines,
alltid med näsan i vädret och armarna i kors.
Men nu var det inte det. Samma dag som den här texten skulle
lämnas in fick jag anledning att fundera på samspelet mellan poli-

det miljö-byråkratiska

KOMPLEXET

tisk och administrativ makt. Platsen var Stockholms handelskammare och på scenen diskuterades tillämpningen av strandskyddet.
Handelskammaren kunde i en färsk analys visa att med en
mer flexibel tillämpning av strandskyddet skulle cirka 95 000
nya bostäder kunna byggas i attraktiva lägen inom regionen och
dessutom öka, inte minska, allmänhetens tillgång till attraktiva
naturmiljöer.
Det var också syftet bakom den senaste omarbetningen av
strandskyddslagstiftningen som gjordes av den föregående regeringen. En lätt frustrerad Caroline Szyber, till vardags ordförande
för Civilutskottet men också utbildad jurist, vittnade om att det
blivit precis tvärtom.
Istället för ökad flexibilitet med utrymme för balanserade avvägningar mellan olika intressen har vi fått en mer rigid tillämpning.

»Hellre inre consensus
och trivsel runt kaffebordet
än split och konflikt.«
Vid hennes sida stod representanter för S, M och C. För ovanlighetens skull var de helt eniga. Tuffaste profilen höll mannen från
C. Inte så konstigt. Hans partiledare har ju medvind och finns just
nu stadens stortavlor med texten, ”Nytt ledarskap för Sverige”.
Och sannerligen, är det inte precis det vi behöver?! Ju längre
samtalet gled, desto mer uppenbart blev det att det i det fördolda
utspelar sig en intressant kraftmätning mellan den politiska och
administrativa makten.
Från politiken säger man; var lite musikalisk. Utgå från den
lokala situationen. Var mindre formbunden. Se till vad som verkli-

gen behöver skyddas. Väg samman olika intressen. Se till helheten.
De blev knappast hörda. I andra ringhörnan stod en för all del
mycket kompetent och respektabel representant för länsstyrelsen i
Stockholm. Hon menade att politikerna måste ge bättre vägledning.
Andemeningen var att en otydlig lagstiftning ökar osäkerheten
om vad som gäller. Hellre än att utnyttja lagens tolkningsutrymme
väljer man därför att fokusera på dess uttalade begränsningar.
Det kan vara sant. Men det kan också finnas en annan sanning.
När det gäller styrningen av företag och organisationer återkommer ledarskapskonsulter ofta till uttrycket ”kultur äter strategi till
frukost”.
De är alltså inte alltid det vi beslutat som styr våra
beteenden och överväganden. Minst lika viktigt är de koder och
nedärvda synsätt som råder i en organisation. Varje organisation är
dessutom till sin natur en grupp. Varje grupp värnar sin inre sammanhållning. Hellre inre consensus och trivsel runt kaffebordet än
split och konflikt.
Många är de politiker jag talat med som vittnar om det ”miljöbyråkratiska komplexet”, den dolda maktstruktur som härskar
inom samhällsbyggnadsområdet och som med miljöbalken och
PBL som tillhygge hellre formulerar ett avslag än ser till lagens
töjmån. Och skulle det uppstå en konflikt hittar man lätt sina
bundsförvanter i media som villigt mobiliserar en folkopinion till
försvar för hotade vassruggar och pressade bestånd av skalbaggar.
När det gäller strandskyddet sticker praxis i ögonen. Lagen
säger 100 meter som grundregel med 300 meter som svängrum,
om det föreligger särskilda motiv. Ändå har det i praktiken blivit
tvärtom. Att resultatet snarare är en fråga om administrativ praxis
än legala riktlinjer är uppenbart.
Det reser viktiga frågor om hur vi stiftar lagar och samspelet
mellan politik och byråkrati. Men också om hur vi tillämpar lagar
och riktlinjer. Jag ber att få citera en sedan länge avgången kommundirektör i Norrlands inland som på väggen till sitt tjänsterum
hade en hemvävd vepa: Land ska med lag byggas – men förnuftet
ska råda över lagen!
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Arkitektkommentaren
Johan von Wachenfeldt // Krook & Tjäder
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WACHENFELDT
Ålder: 43 år.
Titel: Vd, Arkitekt
SAR/MSA.
Bor: Öjersjö utanför Göteborg.
Familj: Ulrika,
Fredrik nio år och
Ebba sju år.

Johan von Wachenfeldt konstaterar att byggbranschen
blomstrar, arbetslösheten bland arkitekter är under en
procent och kårens yrkeskunskaper efterfrågas. Gott så,
guldläge för arkitektbranschen helt enkelt … eller?

På Krook &
Tjäder sedan:
2014.
Fritidsintressen:
Vänner och träning - gärna i kombination. Barnens
olika aktiviteter.

KROOK &
TJÄDER
Krook & Tjäder
är ett av Sveriges
största arkitektkontor som
arbetar inom
samhällsplanering,
landskap, arkitektur, inredning och
produktdesign
med en stor bredd
av uppdrag både
nationellt och
internationellt.
Styrkan ligger i
det personliga
mötet, värmen
och öppenheten.
Företagets team i
Malmö, Halmstad,
Göteborg, Borås,
Stockholm, Uppsala, Östersund och
Oslo ger en geografisk spridning,
kreativ mångfald
och en gedigen
kompetensbank,
vilket säkerställer
en hög kvalitet i
såväl stora som
små projekt.
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Arkitektens roll
i dag och i framtiden
A
rkitektyrket har funnits i alla tider, men det var först under
industrialismens tidevarv på 1800-talet som yrket professionaliserades. Från att ha varit ett skrå med allkonstnärens
tvärvetenskapliga och praktiska färdigheter gavs yrket nu en tydlig
definition, vilket stärkte dess status och identitet gentemot andra
yrkesgrupper. Men uppdelningen och specialiseringen innebar
även en förflyttning bort från det praktiska byggandet.

arkitekten ska återta en tyngre roll i projekten. Nytt är att vi nu
upplever detta på bred front, även från våra beställare.
Det blir allt vanligare att erfarna arkitekter tar rollen som
projektledare men även som byggherrar. Arkitektkåren har en tradition och en trovärdighet med sig i sin yrkesutövning, den ska vi
vara stolta över och utveckla. Det är en tillgång som gör att det kan
vara lättare att komma fram med kreativa idéer kring nya projekt.

Vi ser i dag ett uppdämt behov av bostäder och flera stora infrastrukturprojekt driver på. Arbetsbelastningen blir allt hårdare och
arkitektkontoren söker med ljus och lykta efter utbildade arkitekter. Efterfrågan på kompetent personal är stor och det är arbetstagarnas marknad. I resursbristen ökar risken att tappa i kvalitet och
originalitet, samtidigt som beställarnas förväntningar stadigt ökar.
Arkitektbranschen har ett gemensamt ansvar. Hur löser vi
resursbristen? Hur tillgodoser vi samhällets och beställarnas krav
samtidigt som vi kreerar livsplatser för människan nu och framtid?

I dag är i stort sett alla uppdrag stadsbyggnadsprojekt. Ett
husbygge är inte ett isolerat projekt utan ingår alltid i en kontext
där diskussioner förs kring byggnadens roll i samhället ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Exempelvis
händer det allt oftare att kommuner ger markanvisningar direkt till
arkitekten. Detta är en utveckling som gör att arkitektens position
stärks ytterligare. Arkitekten har en komplex roll där vi tar såväl
samhällets frågor på våra axlar samtidigt som vi tillgodoser beställarens förväntningar på projekten. En delikat uppgift som kan
vara både en sporrande utmaning och ett tungt ansvar. På Krook
& Tjäder utbildar vi våra medarbetare i fastighetsekonomi för att
kunna förstå beställarens affär. Den kunskapen ger oss helhetsperspektiv, trygghet, expertis och kraft att påverka projekten i positiv
riktning.

Yrkesmässigt börjar vi se en positionsförflyttning, vilken
delvis innebär en ny roll för arkitekten i projekten. Beställarna
efterfrågar ett större engagemang och en mer djupgående roll.
Inom arkitektkretsar har det länge pratats om att man vill att
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BILD: KROOK & TJÄDER

Branschens främsta inspirationsseminarium

Fastighetskvinnan
Grand Hotel • Stockholm 7 september
Anna Kinberg
Batra – Sveriges
första kvinnliga
statsminister?
Amanda Lundeteg
– om lönsamt
jämställdhetsarbete

Amelia Adamo
– tidningsdrottningen
om ”den stora
bomben”
HOTELL. Posthotellet i Köpenhamn åt Nordic Choice i laserskuren
sektionsmodell som visar den inglasade innergården.

Och den svenska fastighetseliten:
När byggandet går på högvarv är det extra viktigt att vi
värnar kvalitet samtidigt som vi måste lösa den akuta resursbristen.
Ett sätt är att anställa den nytillkomna kompetens som finns i landet. Om nya svenskar i högre utsträckning får sysselsättning inom
sina kompetensområden skulle det vara ett viktigt steg för att lösa
matchningsproblematiken. Krook & Tjäder har tillsammans med
Kjellgren Kaminsky och Sveriges Arkitekter skapat KAN Connect, ett branschnätverk för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. Vi skapar tillsammans möjligheter för integration och hållbara lösningar för såväl individen som
arkitektbranschen och samhället i stort. KAN Connect innebär
även att vår kunskap och erfarenhet blandas med utländsk erfarenhet vilket i sin tur bidrar till ökad utveckling, internationalisering
och arkitektonisk kvalitet.
Om arkitektkåren menar allvar med att man vill att arkitekten ska
ta en större roll i projekt framöver så är det hög tid att koppla landets arkitektutbildningar till verkligheten. Arkitektstudenter behöver
få den utbildning som krävs för att kunna utföra detta fantastiska,
komplexa och kreativa jobb! I dag behöver man arbeta i många år
för att få den erfarenhet som krävs, förvisso ofrånkomligt, men aka-
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demin borde se sig i spegeln och komplettera de mest konstnärliga
utbildningarna med ytterligare bredd och verklighetsuppfattning.
Byggherredrivna detaljplaneprocesser hamnar allt
oftare på arkitektens bord. Därför har vi på Krook & Tjäder förberett oss strategiskt för att kunna hjälpa våra beställare genom
hela kedjan. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget
med att även rita byggnaden in i minsta detalj. Ett fullservicekontor med efterfrågad expertis som kortar ner ledtider, ger en
trygghet och trovärdighet som våra beställare värdesätter.
Nu är det återigen dags att se över arkitektens roll. När omvärldens krav knackar på måste vi öppna upp och ta ställning för att
kunna ta oss vidare in i framtiden. Helt enkelt dags att vi förtydligar
yrkesrollen med en verklighetsförankrad bild som ringar in yrkets
fantastiska bredd av kreativitet, gestaltning och konstnärskap, affär,
fastighetsekonomi, samhällsbyggnad, byggnadskonstruktion, ledarskap och samverkan med mera. Med andra ord dags att säga välkommen tillbaka till allkonstnärens tvärvetenskapliga färdigheter, nu med
professionens 200-åriga yrkesstolthet, status och mandat i ryggen.
Vi har en spännande resa framför oss!
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Fastighetskvinnan
– ett seminarium som gör skillnad
Mer info och anmälan på www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan
Arrangörer:

Partners:

Posttidning B

Avs. Fastighetssverige

Välkommen till Sveriges
mest oväntade mötesplats
Vid Masthuggskajen, på en ny halvö
i Göta Älv i Göteborg, kommer Global
Business Gate att skapas för företag
inriktade på internationella affärer.
En utökad, unik, attraktiv och levande
stadskärna med ett ekosystem av
människor, företag och mötesplatser.

Här får företagen ökad konkurrenskraft och
bättre möjligheter till attraktiv rekrytering.
Med Global Business Gate stärks Göteborg
som internationell handelsstad.
Läs mer om konceptet på
www.globalbusinessgate.se
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