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Global Business Gate fylls nu med företag 
inriktade på internationella affärer. 

Här skapas en exceptionell och hållbar miljö 
baserad på mötesplatser, inspirationskällor 
och coworkingytor. För företag betyder det 
ökad konkurrenskraft och bättre möjligheter 
till attraktiv rekrytering. 

Global Business Gate kreeras mitt i en utökad, unik, 
attraktiv och levande stadskärna vid Masthuggskajen, 
på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg. Här stärker alla 
aktörer i Global Business Gate både Göteborg och hela 
regionen som centrum för internationella affärer. 

Kontakta oss redan nu om ni vill finnas i en verkligt 
internationell omgivning.  

globalbusinessgate.se

Välkommen till Sveriges mest oväntade 
och inspirerande mötesplats

30 augusti

Göteborgs 
fastighets-
bransch 
samlas på 
Elite Park 
Avenue för 
höstupplagan 
av Lokalmark-
nadsdagen.

Ordet rekord känns relevant just nu. Till att börja med måste man 
ju nämna rekord-maj. 25–30 grader och sol från en klarblå himmel hela 
vårmånaden med uteserveringar, parker och badstränder fullpackade av 
soltörstande vinterkroppar som resultat. Kan inte minnas att jag någonsin 
tidigare upplevt en sådan maj. Bara att buga sig för jetströmmen.

Själv upplever jag rekord i antal stora fester som står för dörren; sven-
sexa, 40-årsfest, bröllop, studentmottagning och 50-årsfest – har dessutom 
lyckats bli toastmaster, bröllopsfotograf, värd och arrangör till de flesta 
av festerna. Kul men jättedumt. Hade liksom inte för lite att göra innan 

festerna dök upp. Man kan få 
stresshicka för mindre. Gissar att 
fler än jag känner igen sig i att 
det är löjligt mycket som händer 
just nu och att stresshickan kan-
ske lurar även runt ditt hörn?   

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. Fler än 50 sidor matnyt-
tig läsning om branschen och marknaden – håll till godo, läs i lugn och ro. 

Vill också passa på att framföra ett stort tack till alla partners, besö-
kare och talare som varit med på våra seminarier under vintern och våren 
och samtidigt flagga för våra seminarier i höst; läs mer och anmäl dig på 
www.fastighetssverige.se/seminarier

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. 

15 juli

VM-finalen i 
fotboll spelas i 
Moskva – med 
Sverige som 
ena lag?

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Fest-rekord leder 
lätt till stresshicka

Chefredaktör  ⁄⁄  Eddie Ekberg 

… Den exklusiva 
intervjun med 
amerikanska 
jätten Blackstones 
Nordenansvarige 
Michael Swank.

Sid 56

Missa 
inte …

Ledare // Juni 2018

Magasinet får citeras med angivande av källa. 
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för åter-
givande av artiklar och illustrationer. Magasinet 

ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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         Kul men 
jättedumt. Hade 
liksom inte för lite 
att göra innan fes-
terna dök upp.«

5 september

Succésemi-
nariet Fastig-
hetskvinnan 
femårsjubi-
lerar. Årets 
upplaga hålls 
på Grand Hotel 
i Stockholm.
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Största investerarna under 2018.
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leder Heimstadens 
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Blackstone
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Nyheter
Branschens mest lästa nyheter.
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8  //  Makroanalysen
Cathrine Danin om sociala  

obligationer som ett steg i rätt riktning 
för mer  jämställda samhällen.

30  //  Advokaten
har ordet

Nina Persson om hur långt 
ett handslag på Mipim 
egentligen räcker för 

fastighets aff ärer.

50  //  Juridikkrönika
Pelle Frisack, Alexander Schröder och 
Robert Jukic Karlsson om advokatens 

förändrade roll i den kommersiella fastig-
hetbranschen.

54  //  Fastighets-
analytikern har 

ordet
Nicole Bångstad om hur 
fastighetsägare behöver 

agera för att möta kraven 
från mer medvetna 

kunder.

58  //  Revisorn har ordet
Morgan Furby reder ut hur de 

nya ränte avdragsförslagen påverkar 
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Genomgång av 
branschens  största 
advokatbyråer och 
nya trender inom 
fastig hetsjuridiken.  
~ 16 ~ 

Stor genomgång av konsult branschens 
olika delar.  ~ 62 ~ 

Juridik

Konsulter
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Källor 

Reuter staff . 2017. National Australia 
Bank sells rare A$500 million gender 

equality bond. Reuters. (www.reuters.com/
article/nab-bond-ethical/national-australia-
bank-sells-rare-a500-million-gender-equality-

bond-idUSL3N1GT26D), (Hämtad: 2018-04-17) 

Reuter staff . 2017. Update 1-QBE Insurance’s 
dollar ‘gender equality bond’ more then 20-times 

oversubscribed. Reuters. (https://www.reuters.com/
article/qbe-debt-bonds/update-1-qbe-insurances-dollar-
gender-equality-bond-more-then-20-times-oversubs-
cribed-idUSL3N1NJ384), (Hämtad: 2018-04-17)

SOU 2017:115. Att främja gröna obligationer. Betänkande 
av Utredningen om gröna obligationer

Makroanalysen
Cathrine Danin  //  Swedbank

 I spåren av nya regelverk och internationella överenskommelse 
börjar hållbara företag och investeringar att bli norm världen 
över. En fi nansiell marknad som de senaste åren har väckt 

stort intresse och som investerare törstat efter är den gröna, som 
växt exponentiellt under tio år. Trots detta uppskattas dess värde 
till mindre än en procent av det totala värdet på alla utgivna 
obligationer internationellt (SOU 2017:115). Förutom gröna 
obligationer fi nns det numera en ny global marknad på framväxt 
inom hållbarhetsområdet, nämligen den om sociala obligationer 
(så kallade social bonds) dit ”gender bonds” räknas. Liksom för 
gröna obligationer har ”gender bonds”, som exempelvis emitterats 
i Australien, mött stor efterfrågan (Reuters). Dessa australienska 
föregångare har öronmärkt medel till ändamål som syftar till att 
förbättra jämställdhet. Mer specifi kt har obligationerna investerat 
i andra obligationer emitterade av företag som i detta fall stödjer 
jämställdhet på arbetsplatser (en så kallad värdepapperisering). 
Om och hur emittenter i Sverige kommer att emittera obligationer 
med säkerhet i sociala projekt återstår att se, men det är möjligt att 
det australienska förfarandet kommer att ses som en inspirations-
källa både här och globalt. 

I omställningen mot ökad hållbarhet och jämställdhet kan, 
och bör, näringslivet dra sitt stå till stacken. Kedjan är dock inte 
starkare än sin svagaste länk, så oavsett företagens initiativ behövs 

män generellt utan även för inrikes födda kvinnor. 
Även om sysselsättningsökningen inte rakt av kan 
översättas till svensk BNP så kan det ge en god 
fi ngervisning om hur mycket ekonomin över tid 
har möjlighet att växa enbart drivet av en ökad 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Förståelsen för, och behovet av, reformer 
som ökar kvinnors och mäns jämställdhet 
fi nns. Politikerna håller just nu på att se över 
föräldra försäkringen och föräldraledigheten 
samtidigt som exempelvis Arbetsförmed-
lingen kritiskt har granskat sin verksamhet 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Min be-
dömning är att det sannolikt behövs en bred 
palett av åtgärder som höjer arbetskrafts-
utbudet och stärker efterfrågan på utrikes 
födda kvinnor. Därtill behöver match-
ningen på arbetsmarknaden förbättras 
och insatser som bidrar till ett minskat 
lönegap mellan kvinnor och män vidtas.

Arbetet för ökad jämställdhet och 
hållbarhet har börjat sätta avtryck på 
fi nansmarknaden med nya fi nansiella 
instrument på framväxt samtidigt som 
politiker utvärderar och vidtar olika 
reformförslag. Min förhoppning är att 
omställningen till en mer jämställd 
tillvaro för kvinnor och män fi ck nytt 
bränsle av höstens uppror och att 
samtalsämnet vid nästa middag är 
social inkludering snarare än social 
exkludering.  

det också en rad politiska insatser. I det här sammanhanget bör det 
påpekas att regeringen redan har vidtagit en del åtgärder men trots 
detta visar statistik att ”jämställda” Sverige inte är i mål än.

Sedan tidigt 90-tal har andelen kvinnor med eftergymnasial 
utbildning överstigit männens. Trots detta skiljer sig sysselsätt-
ningsgraden, andelen heltidsarbetare, sannolikheten för att stanna 
i toppen och lönerna åt mellan könen. I samtliga avseenden ligger 
kvinnorna efter männen. Även anledning till eventuell frånvaro 
från arbetet skiljer sig åt där kvinnor i högre grad än män anger 
sjukdom eller övrigt (troligtvis VAB) medan semesterskäl är mer 
förekommande bland män.

Bortsett från etik och moral eller en rättvisare fördel-
ning av obetalt hushållsarbete så fi nns det ekonomiska incitament 
till att öka könens jämställdhet, inte minst på arbetsmarknaden. 
Dels skulle en mer jämställd arbetsmarknad kunna bidra till att 
kvinnors kunskap och erfarenhet används mer eff ektivt, dels skulle 
försörjningsbördan och pressen på de off entliga fi nanserna minska 
om sysselsättningen bland kvinnor (som är lägre än männens) 
steg. Skulle till exempel kvinnors sysselsättningsgrad för åldrarna 
15–74 år stiga till männens nivå kan den totala sysselsättningen 
i Sverige öka med cirka tre procent. För att uppnå detta är det 
särskilt centralt att ta tillvara på potentialen bland utrikes födda 
kvinnor, vars sysselsättningsgrad inte bara ligger under den för 

Sociala obligationer – ett 
steg i rätt riktning för mer 
jämställda samhällen

 Hösten 2017 briserade uppropet #metoo och spred sig som en 
löpeld över världen och mellan branscher. Frågan om lika möjligheter 
för könen liksom jämställdhet generellt aktualiserades och blev samtals-
ämnet runt middagsbordet. Hur jämställt är egentligen Sverige? Varför 
ska vi bry oss? Vad kan politiker och näringsliv göra för att nå önskvärt 
resultat?, frågar sig Cathrine Danin, makroekonom på Swedbank.

SWEDBANK 

Swedbanks rötter är tryggt förankrade i den 
svenska sparbankshistorien, jordbrukskas-
setraditionen och Hansabanks betydelse-

fulla roll i de baltiska länderna. Vi 
vänder oss till alla - från kunder 
med basbehov av banktjänster 
till kunder med mer avancerade 

krav. Vi arbetar för att utveckla 
nära relationer med våra sju 
miljoner privatkunder och 

600 000 företagskunder. 
För att stödja deras aff ärer 
finns Swedbank även i 
Norge, Finland, Danmark, 
USA, Kina, Luxemburg 
och Sydafrika.

GILLAR INREDNING

Namn: Cathrine Danin.

Ålder: 29 år.

Bor: Lidingö.

Titel: Makroeko-
nom, Swedbank.

På Swedbank 
sedan: 2013.

Tidigare arbetsgi-
vare: SEB.

Fritidsintressen: 
Inredning, matlag-

ning, resor och umgås 
med vänner.
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www.svefa.seVi kan fastigheter

NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan februari. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Axel Ohlsson

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.
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Serneke om Säve: 
”Svårslagen utveckling”

”Det är ett drömförvärv”

PLUS   BOSTÄDER  Skandia Fastigheters planerade bostads-
projekt om 23 500 kvadratmeter längs Bohusgatan i 
Göteborg, 500 meter från Avenyn, har lagts på is.

Tanken var ursprungligen att spaden skulle ha satts 
i marken redan i slutet av 2016, då Skandia Fastigheter 
(dåvarande Diligentia) fick klartecken att bygga 200 

nya lägenheter fördelat på ett antal olika 

byggnader på fastigheten Heden 22:10. 
Projektet kännetecknades främst av ett 52 meter högt 

16 våningshus och enligt den ursprungliga planen skulle 
samtliga lägenheter bli mellan 70 och 90 kvadratmeter 
stora och under husen skulle det även byggas garage.

Nu kan Fastighetssverige emellertid berätta att 
Skandia Fastigheter har återvänt till ritbordet – trots att 

detaljplanen vunnit laga kraft och det gått mer än två år 
sedan planerad byggstart.

”Vi lämnade in en ansökan om bygglov för det dåva-
rande förslaget, och fick den beviljad. Vi jobbade där-
efter om förslaget, och har ansökt om ett nytt bygglov 
för det”, skriver bolagets kommunikationschef Katarina 
Noré i ett mejl till Fastighetssverige. 2018-03-05

PLUS   BYGG/ARKITEKTUR  I skuggan av jätte-
projektet Karla tornet har Serneke fått en 

flygande start på bolagets förädling av 
Säve flygplats.

I maj 2016 tillträdde Serneke Säve 
flygplats strax utanför Göteborg och blev 

därmed ny ägare av hela flygplatsområdet 
– inklusive samtliga byggnader. Området 

omfattar totalt två miljoner kvadratmeter mark 
och lite i skymundan av Sernekes storslagna 

Karlatornetprojekt har flygplatsförvärvet varit en succé.
– Det har varit en extremt stark utveckling på Säve. Vi fyl-

ler upp ytor och hyr ut mark hela tiden, säger Ola Serneke.
Bolagets mål är att området ska bli ett centrum för 

fordonsutveckling, som innefattar såväl testbanor för bilin-
distrin och olika sorters laboratorium.

– Volvo och Geelykoncernen är ju jättestora hyresgäs-
ter, det känns nästan som att de kan suga upp varenda 
kvadratmeter som vi färdigställer, säger Ola Serneke. 
2018-02-01

PLUS   TRANSAKTIONER  Kungsleden rivstartade transaktionsåret 
2018 genom att förvärva tre nyproducerade kontorsfastigheter 
från Skanska för en miljard kronor.

– Det är verkligen ett drömförvärv för oss … Kungsleden 
har länge varit på jakt efter moderna kontorsfastigheter i 
Göteborg, och att kunna förvärva ett samlat bestånd som 
kompletterar vårt befintliga bestånd känns perfekt, säger Ylva 
Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på 
Kungsleden.

Bolaget kommer även fortsatt att hålla ögonen öppna för 
nyproduktion.

– Ja, det kommer vi. Samtidigt så köpte vi tre kontorsfastig-
heter på Kungsholmen strax före jul som är långt ifrån nypro-
ducerade men med spännande utvecklingspotential. Vi tror på 
en blandning av nytt och gammalt, och det känns jättekul med 
de här högkvalitativa fastigheterna i Göteborg med en tydlig 
hållbarhetsprofil, säger Ylva Sarby Westman. 2018-02-05

FASTICON KOMPETENS 
KÖPER UTBILDNINGSBOLAG

 BOLAG  Fasticon Kompetens 
Holding köper STF 
Ingenjörsutbildning 
och dotterbolaget 
BFAB. Förvärvet syf-
tar till att expandera 
Fasticons befintliga 
rekryterings-och 
interimsverksamhet till 
att också omfatta utbild-
ning samtidigt som 
STF/BFAB får möjligheten att utvecklas vidare 
under nytt ägarskap. Säljare är Sveriges 
Ingenjörer.

För Fasticons sida är det strategiska 
förvärvet ett led i målet att vara den 
marknadsledande kunskapsaktören för hela 
fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. 
Därmed kompletteras erbjudanden som 
rekrytering och interimslösningar med ut-
bildning, en saknad pusselbit i strävan efter 
att fylla den kompetensbrist som i dag råder 
på marknaden.

– Vi är mycket glada över förvärvet och att 
få ta del av all den erfarenhet och kunskap 
som ett av de allra främsta utbildningsbola-
gen inom vår bransch besitter. Vi vill vara en 
strategisk råd givare för våra kunder över tid, 
så vi ser både stor utvecklingspotential och 
en möjlighet att fylla en lucka på marknaden, 
säger Jonas Gustavsson, vd för 
Fasticon Kompetens Holding. 
2018-05-30

LITBORN TAR ÖVER 
KLUBBAN I FABEGE

 BOLAG  Jan Litborn, advo-
kat på Glimstedt, föreslås 
ta över som ordförande 
i Fabege efter Erik 
Paulsson.

Litborn, född 1951, är 
en av Sveriges mest 
välrenommerade 
fastighetsjurister. Han 
är managing partner 
på Glimstedts Stock-
holmskontor och 
har varit delägare i 
advokatfirman sedan 
1997. Han sitter sedan 
förra året i Fabeges 
styrelse. 2018-02-09

Höghusplaner i centrala 
Göteborg läggs på is
2

Illustration av det ursprungliga förslaget.

B
IL

D
: K

A
N

O
Z

I A
R

K
IT

E
K

T
E

R

PLUS   UTHYRNING  Första kontorshyresgästen till Skanskas Well-certifierade 
byggnad i Malmö klar.

– Att flytta till Epic är ett viktigt steg i det arbete vi gör med att anpassa 
vår arbetsplats till framtiden. Vi strävar efter att utveckla vår verksamhet 
och därför värdesätter vi att flytta till ett hus som bidrar till att medarbetar-
na mår bra under sin arbetsdag, säger Katarina Persson, partner, Baker Tilly. 

– Vi är mycket glada över att få välkomna Baker Tilly till Epic. Det är 
inspirerande att få arbeta tillsammans med nytänkande företag som förstår 
betydelsen av att ta hand om sina medarbetare, säger Sofia Ekerlund, 
Skanska Öresund.

Baker Tilly flyttar in i Epic under hösten 2019. 2018-02-08 
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säger Jonas Gustavsson, vd för 
Fasticon Kompetens Holding. 

LITBORN TAR ÖVER 
KLUBBAN I FABEGE

 Jan Litborn, advo-
kat på Glimstedt, föreslås 
ta över som ordförande 
i Fabege efter Erik 

Litborn, född 1951, är 
en av Sveriges mest 
välrenommerade 
fastighetsjurister. Han 
är managing partner 
på Glimstedts Stock-
holmskontor och 
har varit delägare i 
advokatfirman sedan 
1997. Han sitter sedan 
förra året i Fabeges 

2018-02-09

Därför går Skandias uthyrningschef
PLUS   KARRIÄR  Efter tolv år på Skandia Fastig-

heter lämnar Helena Ekman sitt uppdrag som 
uthyrningschef. I höst blir hon vd för Bostad Direkt.

– Den delen av branschen jag har arbetat i 

nu kan jag väl. Jag har varit ansvarig för många 
spännande projekt, vunnit pris som årets 
uthyrare och kommit tvåa i Sveriges fastighets-
kvinna. Det har varit många roliga utmaningar 

längs vägen som uthyrningen av Sveavägen 44 
och Danderyd centrum, men nu känner jag att 
jag är redo för nästa steg, säger Helena Ekman. 
2018-05-04
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Jan Litborn.

Kungsleden köper i Göteborg.

Epic.
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Ola Serneke.

Jonas Gustavsson.
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Baker Tilly första kontorshyresgäst i Epic
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NYHETER
>> fortsättning

Detaljplan överklagad – jätteprojekt hotat

Försäljningen av Gamla 
Karolinska tas om helt

PLUS   BYGG/ARKITEKTUR  Skanskas 40 000 kvadratmeter stora kon-
torsprojektet i Göteborg ligger på is i väntan på domstolsbeslut.

Alldeles intill Ullevimotet och E6/E20 i centrala Göteborg vill 
Skanska bygga ett 144 meter hög byggnad med hela 40 000 
kvadratmeter kontor. Projektet, som går under namnet Citygate, 
kommer vid färdigställande bli Nordens högsta kontorsbygg-
nad och inflyttning är planerad till 2021.

Nu kan Fastighetssverige emellertid berätta att byggstarten, 
som planeras till 2018, är hotad eftersom projektet ligger på 
is sedan Trafikverket överklagat detaljplanen till mark- och 
miljödomstolen.

I överklagan yrkar trafikverket att mark- och miljödomstolen 
upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen, bland 
annat på grund av den nämnda närheten till E6/E20. Trafikverket 
bedömer nämligen att kontorsverksamheten skulle alstra 2 500 
bilresor tur och retur till området plus besöks- och tjänsteresor.

Överklagandet inkom till mark- och miljödomstolen i Väners-

borg redan den 18 oktober ifjol, men då Länsstyrelsen på eget 
initiativ valde att överpröva detaljplanen har domstolen avvak-
tat med sin handläggning. Nu har dock Länsstyrelsen beslutat 
att inte vidta några åtgärder, vilket gör att den detaljplan som 
kommunfullmäktige antog den 14 september ska utredas av 
domstolen. 2018-04-18

PLUS   BOLAG  Niams 2,3-miljardersförvärv av Gamla Karolinska kom-
mer inte att bli av. Det slår finanslandstingsrådet Irene Svenonius 
(M) fast i en intervju med Fastighetssverige.

Niams köp av Gamla Karolinska i Stockholm för 2,3 miljarder 
kronor har presenterats som den största transaktions i Sverige 
under 2018. Men efter att först ha villkorats till sista juni med-
delade Alliansen i Stockholms läns landsting att försäljningen av 
Gamla Karolinska inte kommer att genomföras innan valet i höst. 
Nu kan Fastighetssverige berätta att aff ären kommer att tas om 
helt och att Niams förvärv alltså helt går i stöpet.

– Alliansen kommer inte att lägga fram något nytt förslag till 
landstingsfullmäktige innan valet. Det innebär att aff ären med 
Niam inte blir av, säger Irene Svenonius (M) till Fastighetssverige.

Anledningen till att aff ären nu blir helt avblåst beror på att man 
från Alliansens håll vill analysera konsekvenserna noggrannare.

– Vi har lyssnat på medarbetare på sjukhuset som har önskat 
ytterligare analys av olika lokalbehov under övergången från 
Gamla Karolinska till Nya Karolinska. Därför kommer vi att 
avvakta med försäljningen medan dessa fördjupade analyser 
genomförs, säger Irene Svenonius.

› Vad händer nu?
– Vår uppfattning är fortfarande att Gamla Karolinska ska säljas, 

men försäljningen ska genomföras med hänsyn till synpunkter 
från sjukhusets medarbetare. Hur den nya försäljningsprocessen 
kommer att se ut får vi återkomma till längre fram, säger Irene 
Svenonius. 2018-04-12

ILIJA BATLJAN ÖPPNAR 
FÖR NY MARKNAD

PLUS   BOLAG  Man har tagit en 
stark position på samhällsfastig-
hetsmarknaden i Sverige och 
Norge samt börjat röra på sig i 
Finland. Nu öppnar Ilija Batljan 
för att ta SBB till Danmark.

Genom köpen i Finland har 
SBB, som sedan starten 

2016 vuxit sig stora 
i både Sverige 

och Norge, ökat 
diversifieringen 
av sin portfölj. 
Nu öppnar Ilija 

Batljan för att 
fortsätta bredda 

vyerna.
– Vi har letat 

i Danmark ett tag men har 
fortfarande inte hittat någonting 
som passar in hos oss, säger Ilija 
Batljan.

– Det finns en styrka i den här 
diversifieringen att vara expo-
nerad mot olika nordiska länder 
och därmed också exponerad 
mot olika valutor och ekonomier 
som är i olika cykler – men som 
ändå är starka och transparenta 
välfärdsekonomier. Vi tycker 
att det är väldigt bra att ha den 
nordiska exponeringen. 
2018-05-02

66 MILJONER FÖR 
TOPPLÄGENHETEN 

I KARLATORNET
 BOSTÄDER  Nu är den största 
lägen heten i Sernekes och 
NREP:s Karlatornet på Lind-
holmen i Göteborg såld – 66 
miljoner kronor blev prislappen 
för den 370 kvadratmeter stora 
lägenheten. 2018-03-29

B
IL

D
: P

A
N

G
E

A
 P

R
O

P
E

R
T

Y
 P

A
R

T
N

E
R

S

MIPIM I BILDER
 MIPIM  Fastighetssverige fanns i vanlig 
ordning på plats nere på Mipim med 
en manfaststyrka. Utöver mingel, spän-
nande möten och intressanta artiklar 
publicerades varje dag våra mycket po-
pulära bildspel. 2018-03-14–2018-03-16

PLUS   BOLAG  Efter ett tungt år där aktiekursen rasat cirka 94 
procent och ett vd-skifte ägde rum försöker Real Holding blicka 
framåt. Av alla bygg- och fastighetsbolag som haft det tuff t på 
börsen det senaste året har Real Holdings B-aktie tagit mest 
stryk av alla. 

Inför bolagets stundande årsstämma frågade Fastighets sverige 
styrelseordföranden Bengt Engström hur han ser på vad som varit.

– Det är klart att vi har gått igenom ett 
tuff t år, det är inget snack om den  saken. 
Samtidigt tycker jag att vi på sistone gjort ett antal framsteg 
som gör mig hoppfull för framtiden. Dels genomförde vi 
nyemissionen som planerat och dels har vi löst in ett antal av 
preff arna mot aktier, vilket stärkt det egna kapitalet, säger han. 
2018-04-12

Efter jätteraset – så ska 
Real Holding komma igen
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Bengt Engström.

Skanskas projekt Citygate ligger på is.

BILDER: NICKLAS TOLLESSON OCH EDDIE EKBERG

7

HÄR ÄR PETER WÅG-
STRÖMS NYA UPPDRAG

PLUS   KARRIÄR  Nu står det klart vad 
som blir Peter Wågströms första 
off� iciella uppdrag sedan han läm-
nade NCC i slutet av oktober. Han 
föreslås nämligen som ny ledamot 
i Eastnine, ett svenskt investment-
bolag som för närvarande övergår 
till att bli ett renodlat fastighets-
bolag med fokus på 
kommersiella fastig-
heter i de baltiska 
huvudstäderna.

– Anled-
ningen till att 
jag tackade 
ja till frågan är 
ganska enkel … 
Det handlar om 
ett bolag som ska 
fokusera på fastigheter Baltikum, 
vilket är ett område som vi har varit 
verksamma i tidigare. Jag tycker att 
det är en lovande och spännande 
marknad, säger Peter Wågström. 
2018-03-15

SÅ JÄMSTÄLLDA ÄR 
 FASTIGHETSBOLAGEN

PLUS   LISTA  Fastighetssverige har 
kartlagt hur många kvinnor res-
pektive män som arbetade på de 
större noterade fastighetsbolagen 
under 2017. Kartläggningen visar 
att skillnaderna varierar stort mel-
lan bolagen.

Kungsleden Kvinnor: 58 (53%)
 Män: 52 (47%)
 Totalt: 110
Hemfosa Kvinnor: 35 (47%)
 Män: 39 (53%)
 Totalt: 74
Wallenstam Kvinnor: 141 (58%)
 Män: 103 (42%)
 Totalt: 244
Balder Kvinnor: 277 (45%)
 Män: 333 (55%)
 Totalt: 610
Klövern Kvinnor: 102 (42%)
 Män: 142 (58%)
 Totalt. 244

Läs hela listan på Fastighets sverige.
se 2018-05-14
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PLUS   JURIDIK  I över tio år har Kungälvs kommun tit-
tat på medan det klassiska turisthotellet i Marstrand 
vanskötts – och förfallit. Det menar Svenska Bygg-
nadsvårdsföreningen, som nu anmäler Kungälvs 
kommun till JO.

Fastigheten, Marstrand 73:3, ägs sedan 2004 
av Ernst Rosén Förvaltning AB. Bolagets avsikt är 

att utveckla det tidigare hotellet till bostäder och 
anledningen till att Byggnadsvårdsföreningen valt 
att anmäla Kungälvs kommun, är enligt anmälan 
att kommunen ”grovt försummat sin roll” som 
tillsynsmyndighet, och inte sett till att fastighetsä-
garen underhållit byggnaden under det segdragna 
detaljplanarbetet. 2018-02-09

Sommarpärla förfaller – kommun JO-anmäld

12

14

B
IL

D
: S

E
R

N
E

K
E

Karlatornet.

Gamla Karolinska.
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Sommarpärlan förfaller.
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Vårt nätverk av färdigställda kontors-, coworking- och mötesplatser erbjuder våra 
kunder möjligheten att helt eller delvis utlokalisera sin kontorsportfölj. 

Dra fördel av ett enda avtal, enkel rapportering, en egen kontoansvarig och  
kundtjänst dygnet runt. Med färdigställda kontorsbekvämligheter, däribland internet i företagsklass, 

telefonservice, receptionist, kök och städning, hjälper vårt nätverk företag att minska bördan av 
administration och fastighetsskötsel. 

För mer information, ring oss på +46 8 5052 1077, besök regus.se 
eller ladda ned vår app

UTLOKALISERA HELA  
DIN KONTORSPORTFÖLJ

VI UTÖKAR VÅRT NÄTVERK 
Om du har utrymme i din fastighet, besök regus.com/

landlord

OM DU ÄR MÄKLARE 
Ring +46 8 5052 1077 för att få 10 % provision

IWG1108_1975_A573_Fastighetsverige_Sweden_FPC_285x240.indd   1 21/05/2018   08:47
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NYHETER
>> fortsättning

Så kopplas 
Peab  samman 
med skandalen

Veidekke gör supersatsning i Solna

PLUS   JURIDIK  Dokument som Fastighetssverige tagit del av visar 
kopplingen mellan byggjätten och den ekobrottshärva som brise-
rat kring Östersundshems nu avstängde vd Daniel Kindberg.

I kölvattnet av den ekobrottshärva som skakat om så väl 
idrottssverige som fastighetsbranschen har även byggjätten Peab 
dragits in i polisutredningen mot Östersundshems nu brottsmiss-
tänkte och avstängde vd Daniel Kindberg.

Skatteverket misstänker nämligen att en nära aff ärspartner till 
Kindberg fört över mångmiljonbelopp i sponsring till Östersunds 
FK, där Kindberg är ordförande, och en stor del av dessa pengar 
ska enligt myndigheten komma från byggjätten Peab.

Expressen har tidigare rapporterat om att en Peab-anställd 
hämtats till förhör av polis och att byggjätten inlett en intern-
utredning samtidigt som man överlämnat ett antal fakturor till 
Skatteverket.

Nu kan Fastighetssverige presentera dokument, som i detalj, 
visar hur Peab kopplas till Kindberg och dennes aff ärspartner, via 
aff ärspartnerns flyttbolag Nordic Moving (se bild till höger):

Den 27 augusti 2014 betalar Peab 1 890 333 kronor till Nordic 
Moving, samma dag överför Nordic Moving 1 100 000 kronor till 
Östersunds FK. 

Den 11 
juni 2015 
betalar Peab 
1 351 082 
kronor till 
Nordic 
 Moving, 
en vecka 
senare för 
Nordic  Moving 
över 500 000 kronor till Östersunds FK.

Den 29 juni 2015 betalar Peab 1 426 810 kronor till Nordic 
 Moving, En vecka senare för Nordic Moving över 1 000 000 kro-
nor till Östersunds FK. Tre veckor senare för Nordic Moving över 
ytterligare 200 000 kronor till fotbollsklubben.

Den 20 augusti 2015 betalar Peab 1 667 155 kronor till Nordic 
Moving, samma dag för Nordic Moving över 1 000 000 kronor till 
Östersunds FK.

Den 28 augusti 2015 betalar Peab 381 500 kronor till Nordic 
Moving, dagen efter för Nordic Moving över 300 000 kronor till 
Östersunds FK. 2018-04-20

 BYGG/ARKITEKTUR  Veidekke förvärvar mark om 
80 000 kvadratmeter för kontor, bostäder och 
lokaler av Solna Stad och blir först ut i utvecklingen 
av den nya Solnavägen. Satsningen, som är den 
första etappen i Solna stads vision för området, 
betyder att Veidekke tar ett första steg in på mark-
naden för kommersiell fastighetsutveckling.

Arbetet längs Solnavägen ska påbörjas 2020 
och omfattar 23 000 kvadratmeter Well-certifierat 
kontor, 4 000 kvadratmeter lokaler och tre bostads-
kvarter om totalt 52 000 kvadratmeter. Projektet 
uppförs i direkt anslutning till den nya tunnelbane-
stationen Hagalund, som ligger längs den gula 
linjen som förbinder T-Centralen med Arenastaden.

– Vi har haft en väldigt bra dialog med Solna Stad 
och är glada över förtroendet och över att stanna 
kvar i kommunen, säger Per-Martin Eriksson, vd för 
Veidekke Bostad. 2018-02-08

DÄRFÖR LÄMNAR 
VICE VD:N OSCAR 

PROPERTIES
PLUS   KARRIÄR    
Thomas 
Pers-
lund 
om 
varför 
han 
lämnar 
sin posi-
tion som 
vice vd 
för Oscar Properties:

– Jag kom in i bolaget då 
det var en kraftig tillväxt och 
vi hade flera stora projekt som 
vi skulle dra igång. Min uppgift 
var att få struktur och ordning 
och reda i bolaget som då 
växte. Nu är organisationen 
på plats och min roll har blivit 
allt mer överflödig. Det har 
öppnat upp dörren till nya 
utmaningar.

Han fortsätter dock som 
styrelse ordförande i entrepre-
nadbolaget Oscar Properties 
Bygg. 2018-02-12

BALDER KÖPER 
 KLASSISKA HAK

PLUS   TRANSAKTIONER  I skug-
gan av storsatsningarna i 
Sundbyberg och förvärvet av 

handelsfastigheten 
421 i Högsbo 

har Balder 
förvärvat 
två fastig-
heter i 
 expansiva 

området 
Kville-

bäcken på 
 Hisingen.

Fastigheterna, Kvillebäcken 
16:10 och Kvillebäcken 16:11, 
har en total area om 11 799 
kvadratmeter och hyser 
bland annat de klassiska 
Hisingsrestaurangerna Ton 
Cha Bub och Jenin Grill. 
2018-02-26

Nordic  Moving 
över 500 000 kronor till Östersunds FK.
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Thomas Perslund.

Faksimil.

Veidekke tar första steget mot kommersiell fastighetsutveckling.

Erik Selin.
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Christer Harrysson 
Projektledare

Det är väl bara dumt att be dig söka 
jobbet som projektledare hus i Malmö
Du trivs på jobbet, är duktig och omtyckt. Du är den på företaget som hittar smarta lösningar 
på nya och gamla problem. Du får byggprojekt att löpa smidigt och byggen att bli klara i tid utan 
fördyrande ”det fixar vi på vägen-lösningar”. Så varför göra sig besväret att byta jobb? Kanske för 
att du är nyfiken, och precis som vi, gärna ser saker på nya sätt. forsen.com/karriar

Forsen
UPPSAL A ■ STOCKHOLM ■ NORRKÖPING ■ LINKÖPING ■ GÖTEBORG ■ HALMSTAD ■ HEL SINGBORG ■ MALMÖ ■ FORSEN.COM

Nya sätt att se

Forsen_240x285_2018.indd   1 2018-05-23   14:19

På 28 sidor presenterar vi den svenska fastighets-
juridiska marknaden. Översikt över branschens 
största advokatbyråer, bolagens nysatsningar, 
nedslag och branschprofiler som blickar mot 
framtiden.

Tema:
Fastighets-
juridik

18     Översikt: Transaktionsbyråerna.

• Erika Åslund om komplicerade transaktioner.
• Erik Borgblad om en marknad vid ett vägskäl.
• Anders Heintze – den trägne transaktions-
juristen.

30     Delphis Nina Persson om hur långt 
ett handslag på Mipim räcker.

32     Nysatsningarna – flera firmor rustar.

42     Magnus Lidman, Susanne Falk och Louise 
Bjärgård om marknadsläget.

48     Skierfes Kajsa Westerdahl om 
karriärsbytet.

50     Lindahls Pelle Frisack, Alexander 
Schröder och Robert Jukic Karlsson om 
advokatens förändrade roll i fastighets-
branschen.

52     Projektförsäkringar allt hetare.

• Erik Borgblad om en marknad vid ett vägskäl.

Schröder och Robert Jukic Karlsson om 
advokatens förändrade roll i fastighets-

16   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2018
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

 Här redovisar vi aff ärsvolymer, årsutveckling, 
teamstorlekar och ledande jurister från 19 av 
de största advokatbyråerna inom den svenska 
fastighetsbranschen.  Text: Axel Ohlsson

 Sveriges största 
transaktions byråer

MANNHEIMER SWARTLING

Under-
liggande 
aff ärs volym: 

2017: 87,4 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
48,6 miljarder 
kronor.

2016: 37 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
tio miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 40.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde D Carnegie vid förvärv av fastighetsportfölj för 2,47 
miljarder kronor från Akelius.

•  Biträdde Älvstranden Utveckling vid försäljning av 26 500 
 kvadratmeter stor fastighet på Lindholmen i Göteborg till 
kinesiska Geely.

 Magnus Josefsson med-
verkade i 14 transaktioner 
till ett värde av 7,4 miljar-
der kronor.

 Hillevi Börjesson medver-
kade i tolv transaktioner 
till ett värde av 9,6 miljar-
der kronor.
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Cederquists fastighetsteam består av tolv jurister hade ett 
starkt 2017. Efter att bland annat företrätt JM och HSB Projekt-
partner vid försäljningen av aktierna i Småa till Alm noterade man 
en transaktionsvolym om 62 miljarder kronor.  

– Värdet på fastigheterna som överlåts är inte alltid det väsent-
ligaste för oss utan det är om det är komplexa transaktioner. Det 

var också ett väldigt bra år med mycket transaktioner och många 
komplexa transaktioner som gör det till ett bra år för en advokat-
byrå, säger Erika Åslund, partner på Cederquist.

Under inledningen av 2018 har Erika Åslund märkt av att mark-
naden börjat bli avstannande.

– Vi har haft en väldigt bra början på året men tycker samtidigt 
att det verkar vara lite trögare, säger hon.

› Vad beror det på?
– Det går inte att säga ännu utan vi bara noterar att det är lite 

trögare och tar längre tid. 
› Hur tror du att 2018 kommer att arta sig?
– De senaste åren har varit fantastiska, så jämfört med dem tror 

Komplexitet över volym
 Cederquist stod för en mycket stark note-

ring på transaktionsmarkanden under 2017. 
Men den höga volymen är inte det enda man 
själva mäter framgången i.

CEDERQUIST

Under-
liggande 
aff ärsvolym: 

2017: 62,2 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
44,3 miljarder 
kronor.

2016: 32,3 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 24,4 miljarder kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: Tolv.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Företrädde Folksam vid förvärvet av fyra kontorsfastigheter 
i centrala Göteborg från Stena Fastigheter. 

•  Företrädde JM och HSB Projektpartner vid försäljningen av 
samtliga aktier i Småa till Alm.

 Louise Bjärgård. Erika Åslund.
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Tjag att det kommer att kännas lite trögare på marknaden även om 

det fortfarande fi nns fi na produkter ute. 
En stor del av Cederquists volym utgörs av fi nansiering. När-

mare bestämt 44 av de totala 63 miljarder kronorna.
– Vi har en jättebra standing inom fi nansiering, där vi är topp-

rankade. Vi jobbar både på banksidan och på köparsidan. Det gör 
att även om vi inte är med och biträder i en transaktion så har vi 
möjlighet att fi nnas med på banksidan och biträda med fi nansie-
ring, säger Erika Åslund.

› Kommer fi nansieringen att öka i betydelse framöver?
– Det har alltid varit en stor del hos oss och kommer fortsätta 

att vara det. Även om det är så att transaktionsmarknaden går ner 
kan man fortsätta arbeta med fi nansiering genom refi nansieringar 
eller omstruktureringar – vilket skulle kunna bli mer aktuellt 
framöver.  

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

Vi är vassa inom fastighet 
och entreprenad
AG Advokat samarbetar med stora och små klienter sedan mer än 30 år. Idag är vi närmare 
60 fastighetsjurister som kan stärka upp hela eller delar av resan – från tidiga skeden, 
genom byggnation, till uthyrning eller transaktion. Vi arbetar i er verklighet och vet att 
engagerade medarbetare är grunden för ett lyckat samarbete. Vi kan fastighet och entreprenad.

Välkommen till AG Advokat.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Glimstedt fortsätter att vara en av de starkaste trans-
aktionsbyråerna på den svenska marknaden. Efter att under 2016 
varit involverade i transaktioner om 45,9 miljarder kronor noterade 
man under 2017 58 miljarder.

– Förra året var ett rekordår för oss vilket berodde på dels att 
våra befintliga klienter var mycket aktiva på transaktionsmarkan-
den, dels att vi fick förtroendet från ett stort antal nya klienter som 
gjorde många affärer. Eftersom vi specialiserat oss på transaktioner, 
och särskilt fastighetstransaktioner, blev förra året ett rekordår för 
oss, säger Erik Borgblad, partner på Glimstedt.

› Är det någonting som har stuckit ut under året?
– Självklart har vissa specifika transaktioner stuckit ut men jag 

tror att vår ökning i den totala transaktionsvolymen till största del 
beror på att vi bistått i fler transaktioner samt att vi även bistått 
med finansiering i transaktionerna i allt större omfattning än vad 
vi gjort historiskt. En starkt bidragande anledning till att antalet 

GLIMSTEDT

Under-
liggande 
affärsvolym: 

2017: 58 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
23 miljarder 
kronor.

2016: 45,9 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
9,517 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 25.

Exempel på affärer 2017: 

•  Var rådgivare när Diös förvärvade en fastighetsportfölj för 4,5 
miljarder från Castellum och genomförde en fullt garanterad 
företrädesemission om 1,8 miljarder kronor.

•  Var rådgivare när Tre Kronor förvärvade en handelsportfölj 
från Arwidsro.

 Arbetar sömlöst med alla ärenden i ett fastighetsteam 
bestående av Jan Litborn (vänstra bilden), Erik Borg-
blad (högra bilden), Andreas Höhling, Jonas Gombrii, 
Johan Stridbeck och Anders Wennergren.

B
IL

D
E

R
: G

L
IM

S
T

E
D

T

”Vi står inför ett vägskäl”
 Glimstedt fortsätter visa upp höga 

transaktions volymer. Med ett nytt starkt 
år bakom sig ser man dock något försik-
tigt på fram tiden.
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GLOBALLY CONNECTED
DLA Piper has the largest team of real estate 

lawyers in the world.

We connect you wherever you are in Europe, 
the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa.

We talk real estate. Talk to us.

www.dlapiper.com
www.dlapiperREALWORLD.com

VINGE

Under-
liggande 
aff ärsvolym: 

2017: 55,5 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
29 miljarder 
kronor.

Antal jurister 
i fastighets-
teamet: 34.

Exempel på 
aff ärer 2017: 

•  Biträdde Akelius vid försäljning till Folksam respektive Willhem 
i Helsingborg.

•  Biträdde Skanska Fastigheters försäljning av Sthlm Seaside till 
Vasakronan.

 Niclas Winnberg med-
verkade i 32 transaktioner 
till ett värde av 13 miljar-
der kronor.

 Assur Badur medverkade 
i 23 transaktioner till ett 
värde av 6,7 miljarder 
kronor.
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Under-
liggande 
aff ärsvolym: 

2017: 50,47 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
11,3 miljarder 
kronor.

2016: 48,4 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
28,1 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 17.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde SPP Storebrand vid förvärvet av en större detaljhan-
delsportfölj från NREP.

•  Biträdde CBRE GIP vid förvärvet av Bromma Blocks från 
Starwood.

 Anna Eriksson medver-
kade i 26 transaktioner till 
ett värde av 27,1 miljarder 
kronor.

 Magnus Lidman medver-
kade i 35 transaktioner till 
ett värde av 39,2 miljarder 
kronor.
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transaktioner som vi medverkat i har ökat är som sagt att vi fått 
förtroendet från ett stort antal nya klienter som har varit mycket 
aktiva i marknaden. 

Efter år där alla siffror pekat upp, upp, upp menar Erik 
Borgblad att det under inledningen av 2018 gått att ana viss av-
vaktan i marknaden.

– För oss på Glimstedt har året börjat bra. Första kvartalet 
var i linje med första kvartalet 2017. Vi uppfattar att lika många 
transaktioner planeras men möjligtvis att något fl er av de plane-
rade transaktionerna inte genomförs, jämfört med förra året. Detta 
i sin tur beror sannolikt på en osäkerhet bland köpare och säljare 
avseende den aktuella prisbilden, vilket medför viss avvaktan. 

› Tror du att det är en utveckling som kommer att fortsätta 
framöver?

– Avseende prisutvecklingen står vi inför ett vägskäl, där många 
spekulerar i fallande priser. Inom vissa segment, exempelvis bygg-
rättsaff ärer, har vi redan märkt av en viss prisnedgång, vilket bland 
annat är en eff ekt av fallande bostadspriser. Andra omständigheter 
som kommer att påverka priserna är givetvis vad som händer med 
räntorna. Dessutom får vi se lite hur de nya reglerna för ränteav-
drag kommer att påverka. Avseende transaktionsvolym är jag dock 
mer optimistisk och tror att det fortsatt kommer att göras mycket 
aff ärer, även om priserna kanske tillfälligt kommer att gå ner. 

Även om det skulle ske en svängning på marknaden där 
transaktionsvolymen dippar något står Glimstedt stadigt.

– Vi tror som sagt att vi kommer att ha mycket att göra oavsett 
om priserna justeras ner, även om det tillfälligt kan leda till en viss 
avvaktan i marknaden. Jag uppfattar således inte att vår verksam-
het och den totala transaktionsvolymen är beroende av prisläget. 
Fallande priser leder till köpläge för den som ser möjligheterna.  

»Fallande priser leder 
till köpläge för den som ser 

möjligheterna.«

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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• Biträtt Swedavia vid försäljning av en kommande storhotellfastighet på Arlanda till norska Wenaasgruppen 
och O.G. Ottersland

• Biträtt Jernhusen vid försäljning av byggrätter om totalt ca 80 000 kvm BTA intill Malmö Centralstation
• Biträtt Aros Bostadsutveckling vid förvärv av bostadsprojekt på fastigheten Solna Herrjärva 1 från NCC
• Biträtt Anderson Company Fastighetsutveckling m.fl. vid försäljning av Kvarnengallerian till Stadsrum Fastigheter
• Biträtt Regio vid förvärv av kontorsfastighet i Långedrag från Platzer
• Biträtt ALM Equity vid förvärv av bostadsutvecklingsbolaget Småa från JM, HSB och personalen i Småa
• Biträtt Pandox vid försäljning av 8 hotellfastigheter till Midstar
• Biträtt Vasakronan med hyres- och projektavtal avseende nytt hotell i kvarteret Platinan i Göteborg
• Biträtt Kungsleden med hyres- och projektavtal avseende nytt designhotell i Hagastaden
• Biträtt Skanska med hyres- och projektavtal avseende nya Elite Hotell Hagaplan

ROSCHIER

Under liggande 
aff ärsvolym: 

2017: 45,1 miljar-
der kronor, va-
rav finansiering 
6,7 miljarder 
kronor.

2016: 41,2 
miljarder kronor, 
varav finansie-
ring 7,97 miljar-
der kronor.

Antal jurister i 
fastighetstea-
met: Tolv.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Företrädde säljarna, ett konsortium av danska institutioner, 
NREP och Nordic Strategies Fund I vid försäljningen av en nord-
isk logistikportfölj med ett fastighetsvärde på över tio miljarder 
kronor.

•  Företrädde AMF Fastigheter vid försäljningen av Swecohuset till 
Areim för 1,7 miljarder kronor.

 Marcus Hedén och Lisa Granbom Koski arbetade 
tillsammans i samtliga 29 transaktioner till ett värde 
av 38,4 miljarder kronor.
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Under-
liggande 
aff ärs volym: 

2017: 45,3 
miljarder 
kronor, 
inklusive 
finansiering.

2016: 45 
miljarder 
kronor, 
inklusive 
finansiering.

Antal jurister 
i fastighets-
teamet: 36.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde Niam vid förvärv av tre nyproducerade fastig heter 
i Flemingsbergsdalen, Stockholm, från Skanska för ett 
under liggande fastighetsvärde om cirka 850 miljoner 
kronor.

•  Biträdde SBB vid försäljning av delar av sin byggrättsport-
följ till ett fastighetsvärde om 712 miljoner kronor till bland 
andra Botrygg, HSB, Innovation Properties, K2A och 
Sveafastigheter.

 Per Dalemo medverkade 
i tre transaktioner till ett 
värde av cirka 2,1 miljar-
der kronor.

 Nils Sköld medverkade 
i 15 transaktion till ett 
värde av cirka tio miljar-
der kronor.
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Under-
liggande 
aff ärs volym: 

2017: 46,9 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
27,4 miljar-
der kronor.

2016: 34,6 
miljarder 
kronor, varav 
finansiering 
15,2 miljar-
der kronor.

Antal jurister i fastighetsteamet: 25.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde Areim/Blackstone vid försäljning av Waterfront i 
Göteborg till Atrium Ljungberg för 1,2 miljarder kronor.

•  Biträdde Magnolia i försäljning av två hotellprojekt till Alecta.

 Patrik Essehorn medver-
kade i 43 transaktioner till 
ett värde av 7,2 miljarder 
kronor.

 Patric Olofsson medver-
kade i 18 transaktioner till 
ett värde av 6,7 miljarder 
kronor.
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

LINDAHL

Under liggande 
aff ärsvolym: 

2017: 41,6 miljar-
der kronor, va-
rav finansiering 
9,8 miljarder 
kronor.

2016: 43,8 mil-
jarder krononr, 
varav finansie-
ring 12,5 miljar-
der kronor.

Antal jurister i 
fastighetstea-
met: 59.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde Prologis vid bo-
lagets förvärv av fem fastigheter, samman lagt 77 000 kva-
dratmeter, logistik- och industrifastigheter i Sverige från Estea 
Logistic Properties.

•  Företrädde Sagax- och Hemfosa-JV:t Söderporten vid försäljning 
av fastighet i Göteborg till ett bolag administrerat av norska NRP. 
Fastighetsvärdet uppgick till närmare en miljard kronor.

 Mikael Stabo medverkade 
i 22 transaktioner till ett 

värde av 9,1 
miljarder 

kronor.

 Johan Tollgerdt medver-
kade i 31 transaktioner till 
ett värde av 8,7 
miljarder 
kronor.
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Störst 
fastighetsteam
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WIGGE 
& PARTNERS

Under liggande aff ärs-
volym: 

2017: 33,8 miljarder 
kronor, inklusive finan-
siering.

2016: 40,7 miljarder 
kronor, inklusive finan-
siering.

Antal jurister i fastig-
hetsteamet: Sex.

Exempel på aff ärer 
2017: 

•  Biträdde Stena Fastig-
heter vid försäljningen 
av fyra kommersiella 
fastigheter i Göteborg 
till Folksam.

•  Biträdde The Carlyle 
Group vid försäljning-
en av kommersiella 
fastigheter i Nacka 
Strand till Alecta.

 Daniel Unger medver-
kade i 15 transaktioner till 
ett värde av 14,5 miljarder 
kronor.

 Patrick Forslund medver-
kade i 30 transaktioner till 
ett värde av 27 miljarder 
kronor.
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Det var ett 2017 som präglades av transaktioner. Setterwalls 
medverkade i aff ärer med en underliggande aff ärsvolym om 26,3 
miljarder kronor.

– Många har varit väldigt transaktionsbenägna senaste året. Det 
hänger naturligtvis ihop med att det är ganska spänt på markna-
den, säger Anders Heintze.

– För oss på Setterwalls har det varit ett väldigt spännande och 
transaktionsintensivt år med både många ganska små aff ärer men 
också några riktigt stora projekt.

För Anders Heintze själv har det inneburit i det närmaste en 
transaktion i veckan – 47 stycken.

– Det är tur att du inte ska göra en intervju om vad det har 

inneburit för mig på ett personligt plan, säger han och skrattar.
I själva verket är transaktionerna egentligen fl er.
– En del är så kallade dubbelaff ärer där man först har gjort ett 

förvärv för en bostadsutvecklare och sedan gjort ett förvärv vidare 
till BRF också. Så egentligen är det mer aff ärer.

– Jag brukar ligga på ganska många transaktioner per år – men 
jag skulle väl tro att det kanske är någon toppnotering.

› Trivs du med att ha det så?
– Jag skulle inte säga att mängden är det som avgör om man 

trivs eller inte. Det är relationen med klienten när man känner att 
det fungerar och att man får förtroende från klienten. Det är det 
roliga och den allra viktigaste delen av jobbet.

– Sedan spelar det egentligen ingen roll om det är tio transak-
tioner eller 40.

› Är det någon transaktion du medverkade i under 2017 som 
sticker ut?

– SSM:s försäljning av bland annat Tellus Towers-projektet till 
Partners Group. Det var ett oerhört intensivt projekt.

Under 2018 tror han inte att det kommer att bli samma inten-
siva rush med transaktioner.

– Nej, det tror jag inte utan det blir nog färre. Istället blir det 
nog mer att man tittar på mer komplicerade fastighetsutvecklings-
projekt, där man försöker utnyttja sina fastigheter för att få fram 
de dolda värden som fi nns.  

Den trägne 
transaktionsjuristen

 För Setterwalls var det ett väldigt spännan-
de och transaktionsintensivt år med många 
mindre aff ärer men också några riktigt stora 
projekt. För partnern Anders Heintze innebar 
det att han var involverad i 47 aff ärer, flest i 
Fastighetssveriges undersökning.
 – Kul att konstatera att det var så många 
aff ärer, säger Anders Heintze.

DLA PIPER

Under liggande aff ärs-
volym: 

2017: 37,5 miljarder kro-
nor, varav finansiering 
9,3 miljarder kronor.

2016: 34,4 miljarder kro-
nor, varav finansiering 
4,3 miljarder kronor.

Antal jurister i fastig-
hetsteamet: 18.

Exempel på aff ärer 
2017: 

•  Företrädde Savills IM 
vid förvärv av externa 
handelsfastig heter 
från Ikea Centers för 
ett underliggande 
fastighetsvärde om 1,2 
miljarder kronor.

•  Företrädde Spend-
rups vid försäljning 
av deras tidigare 
bryggeri fabrik i Vårby 
till Magnolia.

 Gustaf Ström medver-
kade i transaktioner till 
ett värde av 4,8 miljarder 
kronor.

 Anders Malmström med-
verkade i transaktioner till 
ett värde av 12,4 miljarder 
kronor.
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

SETTERWALLS

Under liggande aff ärsvolym: 

2017: 26,3 miljarder kronor, 
varav finansiering 6,3 miljar-
der kronor.

Antal jurister i fastighets-
teamet: 25.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Företrädde SSM vid försälj-
ning av Tellus Towers till 
Partners Group.

•  Företrädde Elof Hansson 
Fastig heter vid försäljning 
av del i projektet Global Business Gate till Alecta.

 Anders Frick medverkade 
i 20 transaktioner till ett 
värde av 330 miljoner 
kronor.

 Anders Heintze medver-
kade i 47 transaktioner till 
ett värde av 1,17 miljarder 
kronor.
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TÖRNGREN MAGNELL

Under liggande aff ärsvolym: 

2017: 22,1 miljarder kronor, va-
rav finansiering 10,1 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighets-
teamet: Tio.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Företrädde SEB Trygg Liv 
vid försäljning av Carl Gus-
taf 4 till Volito.

•  Företrädde Arwidsro vid 
försäljning av 72 handelsfas-
tigheter till Tre Kronor Property Investment.

 Jens Haneklint medverka-
de i sju transaktioner till 
ett värde av två miljarder 
kronor.

 Safa Mahmoudi medver-
kade i 18 transaktioner till 
ett värde av tio miljarder 
kronor.
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GERNANDT 
& DANIELSSON

Underliggande aff ärsvolym: 

2017: 19,3 miljarder kronor, 
varav finansiering 5,45 miljar-
der kronor.

Antal jurister i fastighetstea-
met: Sju.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträtt Länsförsäkringar 
Liv i samband med dess 
försäljning av fastigheter till 
fastighetsbolaget Humlegår-
den till ett underliggande 
fastighetsvärde om cirka två miljarder kronor.

•  Biträtt Cliff ord Chance som lokalt ombud vid China Investment Corporations 
förvärv av fastighetsbolaget Logicor från Blackstone. 

 Caroline Jägenstedt Wik-
man medverkade i fyra 
transaktioner till ett värde 
av 3,2 miljarder kronor.

 Bob Johansson medver-
kade i två transaktioner 
till ett värde av 8,56 
miljarder kronor.
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Hur skulle en fyrdimensionell  
fastighetsbildning se ut?

Hur man förhåller sig till tiden som parameter är bara en av alla  
frågor som framtiden kommer att ge upphov till. Med framtidssäkrad  

juridik kan vi ligga steget före. Lär dig mer på lindahl.se

REAL ADVOKAT

Under liggande aff ärsvolym: 

2017: 18,1 miljarder kronor, ingen finansiering.

2016: 5,69 miljarder kronor, ingen finansiering.

Antal jurister i fastighetsteamet: Åtta.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde NREP vid försäljning av elva handels-
fastigheter till Storebrand/SPP.

•  Biträdde Barings vid försäljningen av Gallerian 
Nian i Gävle.

 Daniel Jönsson medver-
kade i 16 transaktioner 
till ett värde av 4,05 
miljarder kronor.

 Mikael Laag medverkade 
i 15 transaktioner till ett 
värde av 13,85 miljarder 
kronor.
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KILPATRICK 
TOWNSEND

Under liggande aff ärs-
volym: 

2017: 18 miljarder kronor, 
varav finansiering en 
miljard kronor.

2016: 17,2 miljarder 
 kronor, varav finan-
siering 1,5 miljarder 
kronor.

Antal jurister i fastighets-
teamet: 15.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Rikshems förvärv av två projektfastigheter 
under uppförande i Uppsala med planerat 
färdigställande under 2019/2020 omfattande 
cirka 17 400 kvadratmeter.

•  Regios förvärv av nio handelsfastigheter i 
handelsområdet Boglundsängen i Örebro.

 Fredrik Ahlqvist medver-
kade i ett 20-tal transak-
tioner till ett värde av 13 
miljarder kronor.
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OSBORNE CLARKE

Underliggande aff ärsvolym: 

2017: 13,35 miljarder kronor, 
ingen finansiering.

Antal jurister i fastighets-
teamet: Fyra.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde HSB Projektpart-
ner vid ett joint venture 
med SBB avseende utveck-
ling och nybyggnation av 
bostäder i Nyköping.

•  Biträdde Kuwait Finance 
House vid försäljning av Ahlsells logistikcenter i Hallsberg till ett joint venture 
mellan Canica och Ragde Eiendom. 

 Tanja Tuominen medver-
kade i 22 transaktioner till 
ett värde av tolv miljarder 
kronor.

 Nimrod Badur medver-
kade i 24 transaktioner 
till ett värde av 13,35 
miljarder kronor.
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DELPHI

Underliggande aff ärsvolym: 

2017: 8,56 miljarder kronor, 
varav finansiering 300 miljo-
ner kronor.

2016: 4,38 miljarder kronor, 
varav finansiering 375 miljo-
ner kronor.

Antal jurister i fastighets-
teamet: 15.

Exempel på aff ärer 2017: 

•  Biträdde Amasten vid 
avyttring av 16 stycken 
fastigheter i Härnösand.

•  Biträdde Geely Group rörande nytt innovationscenter i Sverige nytt 
 europeiskt innovationscenter på Lindholmen Science Park i Göteborg.

 Anders Hulegårdh med-
verkade i 20 transaktio-
ner till ett värde av 5,2 
miljarder kronor.

 Nina Persson medver-
kade i 17 transaktioner till 
ett värde av 2,23 miljarder 
kronor.
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LANDAHL

Underliggande aff ärsvolym: 

2017: Fyra miljarder kronor, 
ingen finansiering.

2016: Tre miljarder kronor, 
ingen finansiering.

Antal jurister i fastighets-
teamet: Åtta.

 Urban Andersson med-
verkade i 35 transaktion 
till ett värde av 1,5 miljar-
der kronor

 Maria Wideroth medver-
kade i 25 transaktioner till 
ett värde av 1,5 miljarder 
kronor.
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Advokaten har ordet
Nina Persson  //  Delphi

 Jag vet inte om det bara är skrönor som florerar eller om det 
är korrekt att vissa fastighetsaffärer görs upp, bland annat 
på den internationella fastighetsmässan Mipim, genom 

ett handslag eller, i bästa fall, genom några anteckningar på en 
restaurangservett. Oavsett hur affärerna blir till är det alltid bra att 
ha vissa grundläggande fastighets- och nyttjanderättsliga bestäm-
melser i bakhuvudet, vad är det egentligen som gäller? 

Formkrav för fastighetsöverlåtelse
En fastighetsöverlåtelse måste följa vissa i lagen (jordabalken) 
uppställda formkrav för att vara giltig. Därför kan man inte ingå 
ett avtal om att i framtiden få förvärva/överlåta en fastighet (så 
kallade optionsavtal) och förvänta sig att detta ska kunna genom-
tvingas vid en meningsskiljaktighet parterna emellan (undantaget 
är avtal av så kallad benefik karaktär). Som ett resultat av detta kan 
en avtalspart till ett sådant optionsavtal inte kräva ersättning från 
motparten för den uteblivna affären om denna vägrar att fullfölja 
sitt åtagande. Ett exempel på ett avtal som är att anse som ett op-
tionsavtal är de markanvisningsavtal som ingås med kommunerna. 
Kommunerna är således inte baserat på ett markanvisningsavtal 
förpliktigade att ingå ett fastighetsöverlåtelseavtal med motparten. 
Nyssnämnda är dock inte att förväxla med optionsavtal på aktier, 
vilket alltjämt är giltigt, det vill säga formkravet enligt ovan kan 
således kringgås genom att istället ingå avtal om att få förvärva 
aktier i det bolag som äger fastigheten. 

Med utgångspunkt i ovan princip kan också konstateras att 
en förköpsrätt, återköpsrätt eller liknande avseende fastighet inte 
heller är tillämpbart. Däremot är ett överlåtelseförbud, det vill säga 
att fastigheten inte får överlåtas vidare av köparen utan säljarens 
tillstånd, giltigt om detta framgår av köpehandlingen.

En fastighetsöverlåtelse kan ibland göras beroende av att vissa 

Upplåtelse av nyttjanderätter och ogiltiga villkor
Hyresavtal kan ingås muntligen om inte någon av parterna kräver 
att det ska vara i skriftlig form. Det finns ett principiellt förbud 
mot att använda sig av rörlig hyra. Avser upplåtelsen en lokal 
som löper på minst tre år finns det ändå utrymme att tillämpa en 
”annan beräkningsgrund”, till exempel en indexreglering av hyran. 
Det bör dock noteras att för att indexklausul ska kunna tillämpas 
även för en förlängning måste också förlängningen löpa på minst 
tre år. Ovan hindrar inte att hyran kan utgå med olika belopp 
under hyrestiden, till exempel kan hyran ökas med viss angiven 
procentsats årligen trots att hyresperioden löper under kortare tid 
än tre år. 

Ett upplåtelseavtal avseende nyttjanderätt kan ingås 
på varierande tidslängd beroende av vilken typ av nyttjanderätt 
och hyresgäst/nyttjanderättshavare det rör sig om. För alla typer 
av nyttjanderätter, med undantag för tomträttsupplåtelser, gäller 
(med vissa få undantag) att avtal om upplåtelse inte är bindande 
för längre tid än femtio år från det avtalet slöts och inte för längre 
tid än tjugofem år om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt 
område. Lagbestämmelsen innebär dock inget hinder mot att i av-
talet införa en reglering om automatisk förlängning efter tjugofem 
respektive femtio år. Skulle ett upplåtelseavtal ha ingåtts på längre 
period än ovan stipulerade innebär inte detta att avtalet per auto-
matik upphör utan det måste alltjämt sägas upp enligt nyttjande-
rättsavtalets eller hyreslagens bestämmelser för att upphöra.  

villkor är uppfyllda. Ett sådant villkor får dock inte vara giltigt 
längre än två år, med undantag för villkor som avser köpeskilling-
ens erläggande eller fastighetsbildning. Uppställer man ett villkor 
under längre tid är överlåtelsen att anse som ogiltig i sin helhet. 

Att tänka på vid tomträttsöverlåtelse
En tomträtt är en nyttjanderätt som kan upplåtas i fastigheter som 
tillhör stat, kommun eller som annars är i allmän ägo. En tomträtt 
är i allt väsentligt att likställa med en äganderätt i fastighet och 
en tomträttsinnehavare kan utan inskränkning överlåta tomträt-
ten. En överlåtelse måste dock följa de formkrav som anges ovan 
avseende fastighet.

Att ett tomträttsinnehav är att likställa med ett fastighetsinne-
hav innebär också att marknadsvärdet på en tomträtt i flertalet 
fall är i linje med marknadsvärdet på en friköpt fastighet. Det 
man måste ha i åtanke är dock att, eftersom en tomträtt är en 
nyttjanderätt, ett tomrättsavtal kan sägas upp av fastighetsägaren. 
Motsvarande uppsägningsrätt finns inte för tomträttsinneha-
varen. En upplåtelseperiod (ej att förväxla med avgäldsperiod) 
får inte vara kortare än 20 år och uppsägning får enbart ske 
av fastighetsägaren om det är av vikt för denne att fastigheten 
används för bebyggelse av annan art eller annars på annat sätt än 
tidigare. Upphör tomträtten på grund av uppsägning föreligger 
en lösenskyldighet av byggnad och annan egendom som utgör 
tillbehör till tomträtten. Dock kan parterna överenskomma att 
någon lösenskyldighet för fastighetsägaren inte föreligger om 
tomträtten har upplåtits väsentligen för annat ändamål än bo-
stadsbebyggelse. Det finns således framförallt två viktiga faktorer 
att kontrollera innan man förvärvar en tomträtt; (I) när löper 
nuvarande upplåtelseperiod till ända och (II) har fastighetsägaren 
och tomträttsinnehavaren avtalat bort fastighetsägarens lösen-
skyldighet?

Ett handslag på Mipim – vad  
är det egentligen som gäller?

 Nina Persson, partner på Delphi, reder ut vad  
som egentligen gäller för fastighetsaffärer uppgjorda 
 utanför förhandlingsborden.

»Oavsett hur affärerna blir 
till är det alltid bra att ha 

vissa grundläggande fastig-
hets- och nyttjanderättsliga 
bestämmelser i bakhuvudet.«

DELPHI

Delphi är en 
av de främsta 
affärsjuridiska 
advokatbyrå-
erna i Sverige. 
Delphi har totalt 
omkring 200 
medarbetare 
varav cirka 130 
är jurister. Våra 
kontor finns i 
Stockholm, Gö-
teborg, Malmö, 
Linköping och 
Norrköping.

RESER 
GÄRNA

Namn: Nina 
Persson.

Ålder: 39 år.

Bor: Stockholms 
innerstad.

Titel: Partner, 
advokat.

På Delphi 
sedan: 2016.

Tidigare 
arbetsgivare: 
Lindahl och 
Wistrand.

Familj: Sambo.

Fritidsintres-
sen: Reser gärna 
och så ofta som 
möjligt.
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

 I en tid där transaktionsvolymerna skjutit i höjden och de komplexa 
aff ärerna är många görs flera stora satsningar bland fastighets juristerna. 

Under våren har flera bolag gjort tunga nyrekryteringar och flera 
 profiler har sökt sig till nya marker. Fastighetssverige har gjort nedslag 

i det nya fastighetsjuridiklandskapet.  Text: Victor Friberg

Nysatsningarna
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www.steinmann.se

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.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Mot bakgrund av den ökade efterfrågan på fastig hetsrättslig 
rådgivning har fl era advokat byråer på senare tid genomfört stra-
tegiska rekryteringar på fastighetssidan. Även Morris Law växlar 
upp sin fastighetsdel och plockar in Charlotta Wallman Hörlin 
som ny delägare.

– Vi har märkt av en ökad efterfrågan när det gäller den här 
typen av tjänster och därmed insett att vi behöver rekrytera ytter-
ligare kompetenta personer inom det här området. Charlotta är 
synnerligen kompetent och passar väldigt bra in i Morris profi l så 
vi är glada att ha henne hos oss, säger Olof Myhrman.

Charlotta Wallman Hörlin kommer närmast från en kom-
binerad roll som vice vd och chefsjurist på RBS Nordisk Renting. 
Totalt har hon närmare 17 års erfarenhet av aff ärsjuridik och är 
specialiserad på fastighetstransaktioner, fastighetsrätt och kom-
mersiell hyresrätt. Nu ska hon spela en viktig roll i Morris Laws 
expansionsplaner.

– Vår strategi är att öka närvaron i Sverige generellt, men fram-
för allt i Stockholm. Vi öppnade vårt Stockholmskontor i januari 
förra året och tanken är att Charlotta ska vara med och göra oss 
ännu mer etablerade där, säger Olof Myhrman.

Morris Laws fastighetsgrupp består nu av fyra partners: Andréa 
Dahrén, Racine Ashjari, Natalie Bretz och Charlotta Wallman 
Hörlin. Och fastighetsdelen är nu ett av bolagets viktigaste ben.

– Fastighetsrätt, fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt 
är absolut ett av våra största fokusområden, säger Olof Myhrman.  

Morris Law 
trampar 
på gas-
pedalen

 På kort tid har flera 
advokatbyråer gjort tunga 
rekryteringar till sina fastig-
hetsgrupper. Nu petar Morris Law 
in en extra växel.
 – Vår strategi är att öka närvaron i Sverige 
generellt, men framför allt i Stockholm, säger 
firmans ordförande Olof Myhrman.
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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

Nimrod Badur, senast på Bird & Bird, blir ansvarig partner 
för advokatfi rman Osborne Clarke Swedens fastighetsgrupp. 
Gruppen arbetar med all typ av fastighetsjuridik, från transaktio-

erbjuda, och vi ska vara det självklara valet, säger han.
Nimrod Badur låter entusiastisk när han berättar om framtiden.
– Jag ska ju på sätt och vis fortsätta att göra det jag gjort hela 

min karriär, det vill säga arbeta med fastighetsrelaterade frågor och 
samtidigt tillse att fastighetsavdelningen ständigt växer. Samtidigt 
känns bytet till Osborne Clarke som en nystart och det är väldigt 
spännande och jag är övertygad om att vårt erbjudande kommer att 
bli något helt unikt. Det ska bli väldigt kul att bygga upp en avdel-
ning som erbjuder tjänster inom hela spektrat, säger Nimrod Badur.

Osborne Clarke Sweden grundades av Fredrik von Baumgar-
ten, som bland annat grundat advokatbyrån Hannes Snellman där 
Nimrod Badur jobbat i närmare fem år, och Henrik Bergström, 
tidigare delägare och kollega med Nimrod Badur på Bird & Bird.

– Jag känner båda två väldigt väl och har en stor tilltro till den 
här satsningen, säger Nimrod Badur.  

ner och rena utvecklingsprojekt till hyresrättslig rådgivning.
– I dag fi nns det väldigt många specialister inom små, avgrän-

sade områden. Vi vill erbjuda hela paketet och vara en fullservice-
partner för våra klienter, säger Nimrod Badur.

Fastighetsgruppen på Osborne Clarke består av fyra perso-
ner och tanken är att växa ytterligare. 

Utöver rekryteringsplanerna ligger marknadsföring högt på 
Nimrod Badurs att-göra-lista.

– För tillfället säkerställer vi att befi ntliga ärenden och 
transaktioner hanteras på bästa sätt och att våra klienter får 
bästa möjliga service. Därefter fokuserar vi på att marknadsföra 
Osborne Clarke och vårt erbjudande. Folk ska veta vad vi har att 

Osborne Clarke expanderar
 Nimrod Badur blir ansvarig 

partner för fastig hetsgruppen på 
advokatfirman Osborne Clarke 

Sweden. För Fastighetssverige be-
rättar han om sina visioner för fastig-

hetssatsningen – och vad som ska få firman 
att sticka ut. 
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Vi är med och bygger 
framtidens Sverige. Det krävs 

bara lite pappersarbete.

www.glimstedt.se

Vi var jordbrukslandet som industrialise-
rades och demokratiserades, landet som 
byggdes av järn och trä. Idag är Sverige 
också ett land för utbildning, forskning, 
högteknologi och en massa skön musik. 
Och utvecklingen går vidare. 

De närmaste åren kommer det att byggas   
som aldrig förr runt om i landet. Det be-
tyder att en rad aktörer ska samarbeta.  
Det är här vi kommer in i bilden. Som en 
av landets mest respekterade advokat byråer 

med fastighetsaffärer som specialitet står 
vi bakom tillväxten i landet. Med tretton 
 lokalt förankrade kontor känner vi våra 
om givningar utan och innan. 

Det innebär att vi har stor förståelse för 
våra klienters affärer och kan hjälpa dem 
att genomföra dem precis som tänkt. 
 Tillsammans bygger vi framtidens Sverige 
och utvecklar ett land som är öppet och 
 inkluderande för alla. Först behöver vi bara 
göra lite pappersarbete.

Niklas Svantesson lämnar Setter-
walls, där han varit advokat och delägare 
i verksamhetsgruppen för fastighetsrätt, 
efter tre år för att starta verksamhet i 
egen regi. Sedan en tid tillbaka driver 
han bolaget NS Advice.

– Det känns jättekul att vara igång med 
det här nya, samtidigt var det inte helt lätt att 
lämna Setterwalls eftersom jag trivts bra under min tid där, säger 
Niklas Svantesson.

En stor anledning till att han lämnar är att han länge känt ett 
sug efter att kunna kombinera juridisk rådgivning med engage-
mang i egna aff ärsprojekt.

– På sätt och vis kan man väl säga att jag bara återgår till att vara 
egenföretagare. Redan när jag läste juridik i Lund startade jag ett 
mindre fastighetsbolag som drivits på familjenivå sedan dess, och 
efter nio år på Mannheimer Swartling och tre år på Setterwalls 
kom jag fram till att jag behövde en friare kontext för att kunna gå 
in i ytterligare egna projekt.

› Vilken typ av fastighetsprojekt vill du engagera dig i?
– Jag tittar på fl era olika varianter just nu, såväl kommersiella 

förvaltningsobjekt som olika typer av utvecklingsprojekt både i 
Sverige och utomlands.

Under sin tid på Setterwalls har Niklas Svantesson främst 
jobbat med rådgivning inom kommersiell fastighets- och hyresrätt, 
med särskilt fokus på fastighetstransaktioner och projektutveckling, 
något som han kommer att fortsätta med under NS Advice-fl agg.

– Nu kommer jag dessutom att kunna skräddarsy rådgivningen 
på ett helt annat sätt samtidigt som det blir betydligt mer kost-
nadseff ektivt för kunden då man slipper hela overheaden för en 
stor advokatbyrå.

– Under mina år som advokat har jag fått ett stort nätverk inom 
fastighetsbranschen som jag kommer fortsätta att jobba med. För 
närvarande har jag bland annat inlett ett samarbete med Tobin 
Properties som bolagsjurist. 

› Hur kommer det sig att du drar igång det här just nu?
– Det här är ju något som jag gått och funderat på ganska länge 

och det var väl egentligen under jul- och nyårshelgerna som jag 
insåg att det var nu eller aldrig.

– Hade jag väntat ytterligare tio år så hade jag varit ännu mer 
fast i rutinerna i advokatrollen på Setterwalls, det hade nog blivit 
svårare att lämna ju längre man väntat.  

Niklas Svantesson går vidare
 Efter tre år på Setterwalls lämnar advokaten 

och delägaren Niklas Svantesson firman. För 
Fastighetssverige berättar han om varför han 
startar eget och viljan att själv engagera sig 
mer i egna fastighetsprojekt.
 – Det är något jag funderat på ganska 
länge, säger han.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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Innovativa
glaskonstruktioner.

Vår styrka är att ständigt   är att ständigt  anpassaanpassa  ny 

teknik till en växande marknad med 

ständigt ökande krav på säkerhet, 

miljövänlig  miljövänlig  energienergilösning ar,lösning ar,  kom-

plexa konstruktioner samt mång-

sidiga behov. Vi anpassar glas- och 

metallkonstruktionen till  tionen till  kundens  
vision och  vision och  krav.

Projekt: Nya Arkitekturskolan, 

Stockholm. Vinnare av

Kasper Salin-priset 2015.

www.fasadglas.se

Safa Mahmoudi, tidigare ansvarig för fastighetsgruppen på 
Hannes Snellman, bytte i början av året jobb. Han lämnade fi rman 
han varit hos i sju år för att istället bli delägare i advokatfi rman 
Törngren Magnell. Anledningarna till fl ytten var fl era.

– För det första var det viktigt att komma till en advokatbyrå 
med ett uttalat fastighetsfokus med en större fastighetspraktik, 
som inte är en one man show på delägarnivå… Strategiskt tror 
jag starkt på en modell där varje transaktionsgrupp består av fl er 
än en delägare som kan komplettera varandra både kunskaps- och 
erfarenhetsmässigt, säger Safa Mahmoudi.

På Törngren Magnell är man i dag fyra delägare och samman-
lagt tio personer som jobbar med fastigheter, vilket innebär att 
fi rman har en av de större fastighetspraktikerna i Stockholm.

– Samtidigt har vi en uttalad strategi att vi jobbar i små team 
och alltid med stor delägarnärvaro och fokus på kvalitet, vilket är 
helt i linje med min personliga fi losofi  och vad marknaden efter-
frågar i dag, säger Safa Mahmoudi.

› På vilket sätt kommer ditt arbete att skilja sig från det du 
gjorde på Hannes Snellman?

– Inte alls sett till arbetsuppgifter eller typen av klienter. 
Däremot kan vi erbjuda ett mer komplett erbjudande till våra 
fastighetsklienter här, med en större bredd och integration över 
verksamhetsgrupperna.

– Inte minst Törngren Magnells topprankade fi nansieringsteam 
bör nämnas. De är bland de absolut bästa i Sverige på det de gör.

Fastigheter och entreprenad är en av Törngren Magnells vikti-
gaste branscher och med Safa Mahmoudi med på tåget kommer 
fi rman att ha fortsatt fokus på fastighetsrättslig rådgivning, sam-
tidigt som det fi nns en uttalad målsättning att öka antalet klienter 
och fastighetsrelaterade uppdrag.

– Från fi rmans sida var denna fastighetssatsning den sista strate-
giska pusselbiten. Nu har vi full täckning på transaktionsmarkna-
den, vilket ger oss en mycket bra grund att växa och ta marknads-
andelar. De senaste två åren har vi vuxit med omkring 25 procent 
per år och vi ser ingen avmattning.  

Mahmoudi till Törngren Magnell
 I början av året lämnade Safa Mah-

moudi Hannes Snellman för Törn-
gren Magnell efter drygt sju år.
 – Vi kan erbjuda ett mer komplett 

erbjudande till våra fastighetsklienter 
här, säger han.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

BIL
D: T

ÖRNGREN MAGNELL



42   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2018 2  2018  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   43

› Vilken är den mest intressanta marknadstrenden just nu?

 Lidman

– För oss som arbetar med transaktioner har vi med 
stort intresse följt utvecklingen av M&A-försäk-
ringar. Från att ha varit en relativt formbunden 
produkt har vi under de senaste åren sett hur försäk-

ringsbolagen, till följd av en ökad konkurrens och 
stark efterfrågan, har breddat sitt produktutbud till att i större 
utsträckning försäkra såväl skatte- som miljörelaterade risker, 
mindre transaktioner samt New Breach-risken (det vill säga 
garantibrott mellan signing och closing). Vi har även sett stadigt 
minskande premiumkostnader där försäkringsbolagen i många fall 
ligger en bra bit under en procent.

 Bjärgård

– En av de mest intressanta marknadstrenderna är 
den fortsatta fokuseringen på frågor inom hållbar-
het och digitalisering. Det är intressanta och viktiga 

Juridikprofilerna om     marknadstrenderna
 Vilka fastighetsfrågor måste nästa regering 

lösa, vilka är de mest intressanta juridiktren-
derna i branschen och vilka nyheter kommer 
att påverka branschen. Tre profiler – Magnus 
Lidman, partner på Linklaters, Susanne Falk, 
advokat och delägare på Landahl Advokatby-
rå och Louise Bjärgård, partner på Cederquist 
– ger sin syn på frågorna i Fastighetssveriges 
juridikpanel.  Text: Axel Ohlsson

frågor för samhället i stort och så även för fastighetsbranschen. Vi 
ser ett fortsatt stort intresse för miljöklassifi cerade och energieff ek-
tiva fastigheter. Det nya lagförslaget om slopat bygglovskrav för 
solceller är ett exempel på en proposition som ligger i linje med 
denna trend. Vi ser även ett alltmer ökat intresse för ”proptech” i 
form av, exempelvis, digitaliserade byggprocesser. 

 Falk

– Transaktioner fortsätter, om än att det tar längre tid 
från att förhandlingarna påbörjas till att avtal 
tecknas. Nyproduktion av bostadsrättsprojekt 
fortsätter även om försäljningstakten av bostadsrät-

ter är långsammare. Tältande för att få bostadsrätt är 
för närvarande över. Många exploatörer erbjuder vissa lättnader 
såsom möjligheten att frånträda avtal under vissa omständigheter. 
Det är en naturlig följd av marknadsläget och innebär bara 
fördelar för konsumenten.

› Paketeringsutredningen och förslaget kring ränteavdragsbe-
gränsningar dominerade nyheterna under 2017. Vad tror du att 
förslagen kommer att landa i och hur kommer detta att påverka 
branschen?  

 Lidman

– Mot bakgrund av den politiska diskussion som 
förts det senaste året samt det remissförslag som 
fi nansminister Magdalena Andersson presenterat, 
ser vi det som sannolikt att någon form av skärpta 

ränteavdragsbegränsningar kommer införas på sikt, 
vilket kommer få störst påverkan för utländska investerare och 
fonder, då de har en hög transaktionstäthet och i större utsträck-
ning fi nansierar sina förvärv med hjälp av koncerninterna 
ränteavdrag.

– En ökad kostnad för lånefi nansiering kommer ha en häm-
mande eff ekt på prisbilden på den svenska fastighetsmarknaden 
och kan på kort till medellång sikt få en negativ eff ekt på transak-

 Magnus Lidman, 
partner, Linklaters

BILD: LINKLATERS

»En av de mest intressanta marknadstren-
derna är den fortsatta fokuseringen på frå-
gor inom hållbarhet och digitalisering. 
Det är intressanta och viktiga 
frågor för samhället i stort 
och så även för fastig-
hetsbranschen.«
 Louise Bjärgård 
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tionsvolymen. Den negativa eff ekten kan i viss mån motverkas av 
att många investerare i dagsläget har rejält fyllda kassor och att de 
alternativa placeringsmöjligheterna är begränsade, vilket kan leda 
till att investerare väljer att öka equity-andelen vid bland annat 
förvärvs fi nansieringar. 

 Bjärgård

– Paketeringsutredningen är ju hårt kritiserad och 
stora delar av förslaget tror vi inte kommer leda till 
någon ändring alls. Paketringsutredningen måste 
även ses i ljuset av införandet av ränteavdrags-

begränsningar et cetera. Vi tror inte att utredningen 
kommer att leda till några ändringar före valet; frågorna kring 
utredningen är fortfarande många. Tyvärr leder tidsutdräkten till 
osäkerhet och en svårbedömd marknad. Redan i april 2017 uttalade 
sig fi nans departementet om att förslagen i paketeringsutredningen 
inte var aktuella för den då kommande budgeten och förslagen har 
inte heller lagts fram sedan dess. Även i vårens propositionsför-
teckning lyser paketeringsutredningens förslag med sin frånvaro. 
Slutsatsen blir därför att paketeringsutredningens vara eller inte 
vara blir en fråga att hantera för Sveriges nästa regering.  

– Vad avser ränteavdragsbegränsningsreglerna lämnade reger-
ingen en proposition till riksdagen den 3 maj i år. De nya föreslag-
na reglerna baseras på ett EU-direktiv så dessa regler kommer att 
implementeras i någon form. Riksdagen ska besluta om proposi-
tionen den 13 juni och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2019. Förslagen innebär att en begränsning av ränteavdrag för 
företag införs, i kombination med en sänkning av bolagsskatten. 
Eftersom många företag i fastighetsbranschen är högt belånade 
kommer många fastighetsbolag att påverkas av de nya reglerna. 
Alla fastighetsbolag bör analysera på vilket sätt det egna bolaget 
kommer att påverkas av reglerna.  

 Falk

– Landahls jurister följer frågan med intresse då det 
får stor påverkan för våra klienter och deras 
aff ärsförutsättningar. Vi hoppas att lagstiftaren mer 
noggrant ser över den sammanlagda eff ekten när 

man ändrar reglerna inom fl era områden samtidigt. 
Det är det som kommer avgöra den totala ekonomiska belastning-
en på branschen. Förhoppningsvis beaktar även lagstiftaren det 
nödvändiga i att fortsätta bygga bostäder vilket leder till att 
införandet av förslagen dröjer. Om vi ändå skall spå så tror vi att 
delar av förslagen, så som till exempel de förändrade reglerna kring 
stämpelskatt, bryts ut och införs tidigare.

› Vilka övriga förväntade juridiska nyheter framöver kommer att 
påverka fastighetsmarknaden mest? Hur bör bolagen agera?

 Lidman

– Utöver eventuella förändringar i skattereglerna 
samt det ständiga frågetecknet när vi kan förvänta 
oss räntehöjningar tillbaka till mer normala nivåer, 

har regeringens krafttag mot den privata bolånemarknadens 
skuldsättningskvot rört om på marknaden och slagit hårt mot de 
svenska bostadsutvecklingsbolagen. För det fall man väljer att 
upprätthålla den nuvarande linjen kommer vi antagligen att få se 
en fortsatt pressad bostadsmarknad, vilket kommer leda till att 
planerade bostadsprojekt skjuts på framtiden eller konverteras till 
andra projekt.

– Även om transaktionstakten varit god under slutet av 2017 och 
första delen av 2018 ser vi en tydlig avmattning jämfört med den 
intensiva transaktionstakt som rådde fram till mitten av 2017. Den 
svenska fastighetsmarknaden har en lång uppåttrend bakom sig 
och fastighetsbolag och investerare gör klokt i att göra en rimlig 
reservation i sina kalkyler för såväl att räntorna på sikt kommer att 
höjas, en avmattning av prisökningstakten, en fortsatt ambivalent 
politisk situation och en restriktiv utlåningspolicy från bankerna.

– Vidare har de nya GDPR-reglerna lagt en administrativ börda 
på näringsidkare inom i princip samtliga branscher, så även fastig-
hetsbranschen, och vi har ett stort antal klienter som efterfrågat 

legal rådgivning avseende GDPR-relaterade frågeställningar.

 Bjärgård

– De föreslagna ändringarna av AP-fondernas 
placeringsregler kan komma att få ett visst genom-
slag på fastighetsmarknaden då de tillåter en ökad 
viktning mot alternativa placeringar inom fonderna. 

Lagändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 
2018 och syftar till att eff ektivisera placeringarna i första–fj ärde 
AP-fonderna för att maximera avkastningen på långt sikt. Försla-
get får ses mot bakgrund av den rådande låga räntan och innebär 
en sänkning av andelskravet på 30 procent räntebärande värdepap-
per med låg kredit- och likviditetsrisk. Därutöver kommer ett 
innehav om upp till 40 procent av illikvida tillgångar – såsom 
fastigheter – tillåtas. Detta skulle kunna leda till ett ökat intresse i 
fastighetsmarknaden från AP-fondernas sida. Vidare har vi såklart 
den ständigt diskuterade frågan om räntehöjningar och införandet 
av GDPR, de nya dataskyddsreglerna, som trädde i kraft den 25 
maj 2018 och som kräver anpassningar av många fastighetsbolag. 

»Regeringens krafttag mot den 
privata bolånemarknadens 

skuldsättningskvot har rört om 
på marknaden och slagit hårt 
mot de svenska bostadsutveck-

lingsbolagen.«
 Magnus Lidman 
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 Falk

– För närvarande är det väldigt mycket dataskydds- 
och personuppgiftsfrågor som måste hanteras och 
aktiviteten är stor hos alla bolag och bostadsrätts-
föreningar.  Det är viktigt att inventera och 

dokumentera samt informera, både internt och 
externt. Alla som är personuppgiftsansvariga måste med hänvis-
ning till de höga sanktionsavgifterna om upp till 20 miljoner euro 
eller fyra procent av den globala årsomsättningen säkerställa att 
förordningen efterlevs.

› Vilka bostads- och fastighetsfrågor är de viktigaste för nästa 
regering att hantera?

 Lidman

– Nästa regering behöver hitta en långsiktig hållbar 
lösning för den ökande skuldkvoten för privata 
bostadslån utan att det leder till en allt för negativ 
påverkan på bostadsmarknaden. De redan vidtagna 

åtgärderna har resulterat i en rejäl sättning på 
marknaden, vilket i sin tur har lett till en mängd inställda/
senarelagda bostadsrättsprojekt. Givet den bostadsbrist som råder i 
de svenska storstadsregionerna, bör en hållbar bostadsmarknad 
som möjliggör ekonomiskt försvarbara nybyggnadsprojekt – vilket 
främjar såväl en dynamisk arbetsmarknad som en levande 
stadsutveckling – vara av högsta prioritet för nästkommande 
regering. 

 Bjärgård

– Den kommande regeringen kommer behöva 
handskas med behovet av en förenklad och 
förkortad detaljplaneprocess för ett mer eff ektivt 
byggande generellt (men framförallt avseende 

bostäder). Även frågan om fastighetsbranschens 
ökade skattexponering, om någon, kommer behöva hanteras under 
kommande mandatperiod. 

 Falk

– Personligen tycker jag att det är hög tid att 
modernisera bostadsrättslagen. Det är inte försvar-
bart med en bostadsrättslag som inte ger svar på 
viktiga frågor vad gäller till exempel begreppet 

tidpunkt för upplåtelse och hur en bostadsrätt kan 
ändras efter upplåtelsen. Detta särskilt med hänvisning till de 
värden som bostadsrätter i dag motsvarar.

– Vidare är det viktigt att paketeringsutredningen och förslagen 
däri avseende förändringar av beskattning av fastighetsbranschen 
landar så att aktörerna inom branschen med större säkerhet kan 

bedöma de framtida skattekonsekvenserna av en transaktion.

› Vilka slags uppdrag får ni mer och mer av?

 Lidman

– Utländska investerare har under 2017 visat ett 
fortsatt starkt intresse för den svenska fastighets-
marknaden och våra mandat för utländska fonder 
har i linje med tidigare år utgjort en stor andel av 

våra uppdrag. Med det sagt, mot bakgrund av en lång 
period av kraftigt stigande fastighetspriser i kombination med en 
fortsatt hög efterfrågan och begränsad tillgång på attraktiva 
objekt, fi nns det en pågående diskussion kring om marknaden 
börjar närma sig toppen på cykeln, och vi noterar en ökning av 
antalet försäljningsmandat.

 Bjärgård

– Vi ser fortfarande fl era transaktioner mellan 
svenska fastighetsbolag men även ett ökat intresse 
från internationella investerare. Vi härleder det 
ökade internationella trycket till en fortsatt stark 

global ekonomi i kombination med en svag krona och 
ett hittills relativt stort utbud av både kommersiella fastigheter och 
objekt på bostadsmarknaden. Det är tydligt att utländska investe-
rare betraktar Sverige som ett stabilt och transparent land att 
investera i, trots osäkerheterna kring föreslagna skatteändringar. 

– I den konkurrensutsatta marknaden har vi även sett en stark 
trend mot byggrätter, något som på senaste tid dock minskat kraf-
tigt. Detta kan dels bero på en mättnad i marknaden, dels på en 

osäkerhet kring prisbilden hos entreprenörerna varför marknaden 
kan beskrivas som avvaktande. 

 Falk

– Vi ser en ökad tendens till att allt fl er projekt utförs 
som joint venture-projekt där olika aktörer på 
marknaden, till exempel markägare, bostadsutveck-
lare, entreprenör och fi nansiär, i olika konstellatio-

ner samarbetar för att genomföra ett större projekt. 
Det är oftast ganska omfattande upplägg och det är spännande att 
kunna få vara med och fortsatt hjälpa fram denna typ av utveck-
ling. Marknaden efterfrågar nya och tydligare förhands- och 
upplåtelseavtal, samt uppdaterade stadgar, dels med anledning av 
ändringar som skedde den 1 juli 2016 och som ska vara genom-
förda senast den 1 juli 2018, dels med anledning av förslag om ny 
lag om ekonomiska föreningar. I övrigt kan vi se att både exploatör 
och kommun är mer noggranna kring utformandet av exploate-
ringsavtal och andra handlingar som får stor påverkan på de 
framtida transaktionerna.

› Vad är det viktigaste som hänt hos er senaste halvåret?

 Lidman

– Vi är väldigt glada över att Ebba Perman Borg 
(Head of Tax på Stockholmskontoret) har blivit 
utnämnd till Consuel från och med 1 maj 2018. 
Transaktionsspecifi k skatterådgivning är en viktig 

del för att kunna ge en bred och komplett transak-
tionsrådgivning. Detta gäller särskilt våra utländska klienter, som 

vid sidan av transaktionsarbetet ofta efterfrågar hjälp med 
strukturering och analys av eventuella skattekonsekvenser. 

 Bjärgård

– Ett viktigt fokusområde är Cederquists arbete och 
investeringar för ökad digitalisering. Vi har 
exempelvis införskaff at program som kan eff ektivi-
sera vårt arbete med upprättande av avtal. Vi 

utvärderar även just nu olika AI-tjänster, exempelvis 
program som på sikt kan användas för att eff ektivera DD-proces-
sen, men även andra projekt som lämpar sig för den typen av 
digitalisering. Utöver vår digitaliseringsprocess arbetar vi mycket 
med andra typer av hållbarhetsfrågor, som work-life-balance och 
jämställdhet, i syfte att behålla och utveckla vår position som 
attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. 

 Falk

– Marknaden förändras och så även förväntningar på 
oss som en juridisk samarbetspartner. Därför pågår 
ett mycket intensivt arbete med förändringar inom 
organisationen, både vad gäller arbetssätt och 

digitala strukturer, för att fortlöpande kunna möta 
dessa förväntningar och vara proaktiva i vår rådgivning. Vi är stolta 
över vår position som en av de ledande advokatbyråerna vad gäller 
jämställdhet och fortsätter att högt prioritera arbetet med att 
bibehålla denna ställning genom att utvärdera vad vi kan göra för 
att ytterligare förbättra möjligheterna till att kombinera jobb och 
karriär med fritid och familj oavsett var du befi nner dig i livet.  

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

»Det är inte försvarbart med en bostadsrättslag 
som inte ger svar på viktiga frågor vad gäller till 
exempel begreppet tidpunkt för upplåtelse och 

hur en bostadsrätt kan ändras efter upplåtelsen.«
 Susanne Falk
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› Varför bytte du tillbaka till advokatyrket? 
– Jag bytte för att jag tycker om nya utmaningar. Men det var 

inte alls självklart att jag skulle återgå till advokatyrket. Jag träffade 
Jörgen Sandquist av en slump i entrén till JLL för möten i två helt 
olika affärer. Jörgen och jag hade jobbat tillsammans under år 2000 
på Lagerlöf & Leman (sedermera Linklaters) och jag hade även 
några år tidigare anlitat Jörgen för Jernhusens räkning i frågor 
som rörde hotell Continental i Jernhusens nya pendeltågstation 
Stockholm City. 

– Jörgen ville utöka verksamheten med en senior kompetens och 
beskrev över en lunch den relativt nystartade fastighetsnischade 
byrån, med värderingar som speglade mina egna på ett helt annat 
sätt än vad jag tidigare känt att någon advokatbyrå gjort. Min 
ledarvision har sedan många år varit att man ska känna glädje när 
man går till jobbet och känna glädje när man går hem. Och för 
mig är det viktigt att det finns en hållbarhet i balansen mellan 
arbete och fritid, där även familj och fritidsintressen får utrymme. 
För egen del spelar jag en hel del tennis. 

– På Skierfe såg jag att det fanns utrymme för mitt värdestyrda 
ledarskap, att vara med och bidra i utveckling och färdriktning 
av en relativt nybildad byrå och samtidigt få jobba med några av 
branschens mest utmanande och utvecklande transaktioner och 
projekt tillsammans med stora och medelstora fastighetsbolag. 

KAJSA  
WESTERDAHL

Ålder: 45 år.

Familj: En man, 
tre barn, en 
kanin.

Bor: Enebyberg, 
Stockholm.

Titel: Delägare 
på Skierfe.

Fritidsintres-
sen: Tennis, 
segling, skidåk-
ning.

Chefsjuristen som blev    advokat

 Kajsa Westerdahl lämnade chefsjuristrollen på Jernhusen efter 
sju år, för att återgå till advokatyrket. Som delägare på advokat-
firman Skierfe, en nischbyrå inriktad mot fastighetsbranschen, 
jobbar hon vidare med bland annat transaktioner och fastighets-
utvecklingsprojekt.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Skierfe 

› Vad är den största skillnaden mellan att vara advokat och 
chefsjurist/bolagsjurist? 

– Likheterna är nog större än skillnaderna. I båda rollerna är det 
viktigt med fokus på att skapa affärsnytta och se lösningar. Och 
i båda rollerna förutsätts du arbeta proaktivt. Som bolagsjurist 
förväntas du hantera frågeställningar inom en mängd olika affärs- 
och rättsområden. Nu som advokat med tydligt branschfokus och 
specialistroll ges oftare möjlighet att fördjupa mig mer i juridiska 
frågeställningar vilket känns väldigt kul. 

› På vilka sätt kan du dra nytta av dina erfarenheter som bolags-
jurist i din nya roll? 

– Sammantaget tror jag att det är en styrka att som advokat ha 
arbetat några år som bolagsjurist. Du ser ofta helheten och har 
en vana att ta aktiv ställning och fatta beslut i frågor. I rollen som 
bolagsjurist får du dagligen insikt i koppling mellan juridik och 
ekonomi/affärsnytta och riskhantering ur ett övergripande per-
spektiv. Du får en förståelse och respekt för att juridiken endast är 
en kugge i hjulet av många olika vitala kompetenser för att uppnå 
ett bolags mål och du lär dig att ett bolags renommé och relationer 
ofta är viktigare än att ”få juridiskt rätt” i ett kort perspektiv. Du 
får inblick i och ansvar för att hantera frågor inom andra rättsom-
råden än dina kärnområden, vilket gör dig till en bättre generalist, 
med ökad förståelse för när specialistkompetens krävs. 

› Varför har inte alla fastighetsbolag en bolagsjuristfunk-
tion?

– Jag har faktiskt funderat en hel del på det. Det finns 
naturligtvis både fördelar och nackdelar med att ha en 
intern juristfunktion. Fördelen är väl framförallt att 
du med rätt personer kan bygga upp erforderlig legal 
kompetens inom bolaget vilket på sikt kan spara 
kostnader. Det är dock inte möjligt att ha en intern 
juristfunktion som är ledande inom alla relevanta 
rättsområden. Det finns därför alltid ett behov av 
att anlita externa experter om de interna resurser-
na eller kompetensen inte räcker till. Relationen 
till en extern rådgivare som du inte är nöjd med 
kan du ju också lättare ersätta vid behov. 

– Ytterst handlar det om att välja rätt person, 
internt och/eller externt, för ett uppdrag och 
att det finns en tydlighet kring uppdragets 
omfattning, ansvar och rollfördelningen. 
Vidare krävs en förmåga som rådgivare att 
snabbt förstå uppdragsgivarens verksamhet 
och behov. Där känner jag att jag i min nya 
roll som advokat har stor nytta av mina er-
farenheter från tiden som chefsjurist.  

»Du får en förståelse och 
 respekt för att juridiken endast 
är en kugge i hjulet av många 
olika vitala kompetenser för 
att uppnå ett bolags mål.«
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Pelle Frisack, Alexander Schröder och Robert Jukic Karlsson  //  Lindahl

Krönika

 E
tt fastighetsutvecklingsprojekt 
inkluderar en betydande mängd 
juridiska frågeställningar – alltifrån 
mark- och miljöfrågor, plan- och 
byggfrågor, anläggnings- och fastig-

hetsbildningsfrågor, entreprenadrätt, konsulträtt, 
hyresrätt och skatterätt till en bred palett av 
avtals-, förhandlings- och ansvarsfrågor.   

Historiskt har advokatens roll i fastig-
hetsprojekt haft sitt huvudsakliga fokus på 
att hantera konflikter. I exempelvis bygg- och 
anläggningsbranschen lade företagen endast tio 
procent av sina kostnader för juridisk rådgivning 
på proaktivt arbete. Resterande 90 procent lade 
företagen på reaktiv konflikt- och tvistlösning. 

På senare år har det dock skett en tydlig 
förändring av advokatens roll och funktion inom 
fastighets- och entreprenadbranschen. Advo-
kater blir numera allt oftare engagerade tidigt i 

projekten som rådgivare och ingår som en del i 
projektteamet under ett projekts hela livslängd 
– från ax till limpa. Det medför att kunden och 
projektet tidigt får tillgång till advokatens och 
advokatbyråns fulla potential. 

En advokat har naturligtvis en plikt att alltid 
utöva sitt hantverk effektivt. Klientnyttan måste 
vara ledstjärnan. Det finns dock en inneboende 
spänning i det affärsjuridiska arbetet. Advo-
katens starka fokus på hantering av klientens 
risker, kan i värsta fall leda till att advokaten blir 
alltför riskorienterad och därför försöker hantera 
varje tänkbar risk – även de mindre sannolika. 
Mervärdet till klienten kan då bli mer begränsat 
eftersom betydelsen av regleringen som hanterar 
risker, inte nödvändigtvis uppvägs av kostna-
derna. Den skicklige och erfarne advokaten har 
dock förmågan att avhålla sig från obehövlig 
riskhantering och ägnar istället kraft åt att på ett 
välavvägt sätt optimera klientens förutsättningar 
att uppnå affärsmålet eller, som man säger på 
nysvenska, sitt ”business case”.

Genom att engagera en advokat tidigt, blir 
den juridiska kompetensen en integrerad och 
kompletterande del redan från och med det 

Advokatens förändrade 
roll i den kommersiella 

fastighetsbranschen
Hur ser advokatens roll ut i fastighetsaffärer och   

varför behövs man? Pelle Frisack, Alexander Schröder 
och  Robert Jukic Karlsson från Lindahl ger sin syn på 

 advokatens plats på en fastighetsmarknad i förändring.

viktiga förstudie- och projekteringsarbete som 
ingår i varje större entreprenad- och fastighets-
utvecklingsprojekt. Det ger advokaten en 
detaljerad kunskap om projektets villkor och 
förutsättningar och en djupare förståelse för de 
inblandade parternas drivkrafter, målbilder och 
risker. Advokaten kan tack vare den kunskapen 
lämna en effektivare och mer situationsanpas-
sad rådgivning och utföra en projektanpassad 
riskhantering. Advokaten som ansvarar för upp-
draget kan dessutom uppmärksamma behovet av 
och i rätt tid engagera kollegor med specialist-
kompetens i specifika frågeställningar.

Att lära känna projektdeltagarna och vara en 
i laget skapar också förutsättningar för en snab-
bare kommunikation, ett högre engagemang och 
ett förtroendefullt samarbete. Typiskt sett bryr 
vi oss mer om och prioriterar dem vi känner och 
gillar. Delaktigheten och engagemanget ökar helt 
enkelt sannolikheten för att advokaten ska lyckas 

fullt ut med sin uppgift – att hjälpa klienten att 
göra mer framgångsrika affärer.       

En sak som särskiljer advokater från andra 
rådgivare är att de har omfattande erfarenhet 
av tvistlösning. Inga andra rådgivare agerar som 
ombud i domstol eller vid skiljeförfaranden. Inga 
andra rådgivare har heller erfarenhet av domar-

rollen eller av uppdrag som skiljeman. Att tidigt 
kunna identifiera och hantera relevanta och bety-
dande risker och konfliktytor kan medföra stora 
tids- och kostnadsbesparingar i ett projekt. En 
domstol eller skiljenämnd dömer sällan i strid 
med vad som tydligt framgår av den skriftliga 
dokumentationen. En knivskarp garantibestäm-
melse, ett välformulerat byggmötesprotokoll, 
en noggrant upprättad underrättelse eller en 
granskad och reviderad avtalsbilaga kan därför 
innebära att företaget undviker en krävande och 
kostsam rättsprocess. 

Många företag har insett att advokaters 
unika kunskap gör dem till en särskilt värdefull 
tillgång i ett komplext fastighetsprojekt. En del 
företag har fått den insikten först efter en kost-
sam rättsprocess. Andra har lärt sig av bransch-
kollegornas misstag. Oavsett vilket, är advokaten 
numera en självklar kollega och partner i fastig-
hetsbranschen.  

 Pelle Frisack.  Alexander Schröder.  Robert Jukic Karlsson.

        Att tidigt kunna 
identifiera och han-
tera relevanta och 
betydande risker 
och konfliktytor kan 
medföra stora tids- 
och kostnadsbespa-
ringar i ett projekt.«

        En sak som 
särskiljer advokater 
från andra rådgivare 
är att de har omfat-
tande erfarenhet av 
tvistlösning.«
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TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

I korthet går det ut på att beställaren av projektet väljer att 
teckna en försäkring för hela projektet istället för att skriva avtal 
med entreprenörer som själva har försäkringar. En lösning som gör 
att man som beställare kontrollerar försäkringen och får med alla 
delar och entreprenörer under samma paraply under projektets gång.

– Beställaren äger den här lösningen, vilket är en fördel eftersom 
det händer ganska mycket i ett projekt. Det som är känt när du går 
in i det kommer oftast att ändras under tiden. Det kan vara allti-
från ändrade tidsplaner, kostnader i projektet och metoder som kan 
komma att ändras. Detta för att projekteringarna utförs tidigt och 
alla händelser inte går att förutse, säger Jenny Erling och fortsätter:

– Försäkringen gäller hela projekttiden oberoende av de 
enskilda aktörernas kontraktstider. Försäkringen gäller även vid 
delavlämnanden. En gemensam försäkring för bygg- och monta-
geåtaganden. 

– I en projektförsäkring kan du teckna andra typer av risker än 
i en årsförsäkringslösning och du kan få en bredare omfattning 
på försäkringsskyddet än vad du annars kan ställa som krav till 
entreprenörerna.

Ansvar för    hela projektet
 I takt med att fastighetsprojekt blir mer och 

mer komplexa och ofta innehåller flera en-
treprenörer och underentreprenörer behövs 
också försäkringar som kan hantera de ska-
dor som kan uppstå. Där har projektförsäk-
ringar blivit allt mer attraktiva.
 – Som beställare får du kontroll över hela 
projektet, säger Jenny Erling, Practice Leader 
Construction på Marsh.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Marsh

Men det är inte bara föränderligheten som gör projektförsäk-
ringar till en gynnsam aff är för bolagen vid större entreprenadprojekt. 

Försäkringskostnader för projektet kan reduceras väsentligt, det 
vill säga normalt bättre villkor till lägre kostnader. Om entreprenö-
rens/leverantörens anbud innehåller försäkring, framgår det inte i 
anbudet hur stor del av anbudet som är försäkringskostnader, det 
vill säga försäkringspremier och administrationskostnader. För 
de olika aktörerna varierar dessutom kunskapen om vilka villkor 
som gäller för att rätt försäkringsskydd ska vara tecknat enligt 
de AF-delar (administrativa föreskrifter) som gäller. Genom en 
projektförsäkring får beställaren en skräddarsydd lösning till en 
konkurrensutsatt premie.

Man har en enda gemensam självrisk vid skada. En försäk-
ringsgivare får ansvar för skadereglering vilket normalt innebär 
eff ektivare reglering. Risken för ansvarsdispyter mellan aktörerna 
minimeras. Projektförsäkringens konstruktion, innebär att man 
inte behöver utreda vilken av aktörerna som brustit, utan endast 
utreda om skadan omfattas av villkoren. Beställaren får därigenom 
en betydligt snabbare skadereglering till förmån för projektet samt 
för relationen med omgivningen. 

– Ansvarsdispyter blir helt enkelt lättare att lösa med en pro-
jektförsäkring. Där man slipper peka fi nger mot varandra, vilket 
kan vara bra sett till att man kommer fortsätta att arbeta tillsam-
mans, säger Jenny Erling. 

– Skador är alltid komplexa men det går oerhört mycket smi-
digare att få ersättning om man har en projektförsäkring jämfört 
med om varje underentreprenör har olika försäkringsbolag som ska 
enas om ansvarsfrågan.

Beställaren kan välja till försäkringsskydd för intäktsbortfall. 
Entreprenören/leverantören kan endast i mycket begränsad om-
fattning köpa sådant skydd. 

– Man har stora möjligheter att utöka försäkringsskyddet så 
att man får ersättning för intäktsbortfall på grund av ett försenat 
projekt om det sker en egendomsskada i projektet, vilket för fast-
ighetsägare oftast innebär uteblivna hyresintäkter. Dessutom kan 
man lägga till och täcka merkostnader som kan uppstå.  

 Jenny Erling, Practice 
Leader Construction 
på Marsh.

PROJEKTFÖRSÄKRINGSFÖRDELAR:

•  Beställaren har full kontroll över försäkringsomfattningen. 

•  Projektförsäkringen gäller för hela entreprenad- och garantitiden. 

•  Ingen är oförsäkrad – alla på plats omfattas och en självrisk gäller. 

•  En försäkringsgivare – betydligt enklare med ändringar och 
utökningar. 

•  En försäkringsgivare – smidigare skadereglering. 

•  Ingen extra administration för att bedöma alla leverantörers olika 
försäkringsskydd. 

•  En bedömning av försäkringsgivarens finansiella styrka och 
skadekompetens. 

•  Beställaren kan komplettera konsultansvarsförsäkringar (ABK) 
till högre belopp. 

•  Beställaren kan teckna avbrottsförsäkring, så kallad Delay in 
Startup, för att täcka ett försenat ibruktagande. 

MARSH

Marsh tillhör de ledande bolagen inom försäkringsförmedling och 
riskrådgivning. Bolaget förmedlar försäkringar för en väldigt stor an-
del av fastighetsbeståndet i Europa och har verksamhet i 130 länder. 
I Sverige finns man representerade genom drygt 80 medarbetare 
fördelade mellan kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Nicole Bångstad  //  Savills IM

 De senaste årens goda ekonomiska tillväxt och ultralätta 
penningpolitik har drivit på hyror och ökat värdet på 
fastigheter. 2017 var återigen ett starkt år för den nordiska 

kommersiella fastighetsmarknaden och även starten på 2018 ser 
ljus ut. Vi befinner oss i en av världens mest välmående regio-
ner, Sverige rankades till exempel som nummer fem i Legatums 
Prosperity Index 2017 (Norge ligger på första plats). Som en liten, 
öppen ekonomi påverkas vi dock av vad som pågår i omvärl-
den. De politiska spänningarna i världen ökar, vilket försämrar 
tillväxtutsikterna för världsekonomin. Samtidigt stramar USA 
åt penningpolitiken, vilket ökar pressen på ECB och därmed 
Riksbanken att följa efter. Sveriges ekonomiska tillväxt har i tio år 
drivits av inhemsk efterfrågan men när räntorna börjar stiga och 
bostadsinvesteringarna minskar behöver vi ett annat ben att stå på. 
Framöver kan tillväxten stöttas av att industriproduktionen och 
exporten tagit fart. 

Den kommersiella fastighetsmarknaden får fortsatt 
stöd från den makroekonomiska utvecklingen. Samtidigt står vi 
inför stora strukturella förändringar när det gäller till exempel 
demografi, teknologi, urbanisering och miljöfrågor vilket förändrar 
utbud och efterfrågan på lång sikt. Handelsfastigheter är kanske 
det segment som upplever skiftet allra tydligast i nuläget. Det 
innebär nya krav och förväntningar från hyresgäster. Flexibilitet 
blir allt viktigare och trenden går mot kortare hyresavtal. Fastig-
hetsägare behöver komma närmare hyresgästen och ha en god in-
syn och förståelse för deras verksamhet för att tillsammans kunna 
möta dessa förändringar. Att se fastigheter som en ren finansiell 

med mera kommer att stärkas på bekostnad av mindre attraktiva 
platser. Därmed ökar vikten av att vara selektiv och förstå hur 
marknaden förändras. 

I utvecklingen mot ett personligt erbjudande där masspro-
ducerat blir mindre attraktivt är lyx ett segment som står robust. 
Man vinner på möjligheten att ge kunden en personlig helhets-
upplevelse och kvalitetsvaror. Konsumenter blir mer måna om att 
förstå hur, var och när varor produceras och man ser även ökad 
efterfrågan på lokalt odlad mat och närproducerade, miljövänliga 
varor. Ett intressant fenomen som ligger i framkant i denna trend 

produkt som kan förvaltas på distans blir allt svårare, vilket man 
sett flera exempel på. 

Konsumenters förändrade behov och förväntningar på handeln 
leder till en ökad polarisering mellan vilka segment som går bra 
och mindre bra. För handlare med ett grunt och brett utbud av 
produkter är e-handeln snabb på att ta marknadsandelar genom 
möjligheten till snabba pris- och produktjämförelser. Många 
aktörer inom lågprissegmentet expanderar däremot sina nätverk av 
fysiska butiker. Här har man ett ess i rockärmen när produkter är 
så pass billiga att det inte lönar sig att betala för fraktkostnaden. 
Här kan man även ha i åtanke att vi närmar oss slutfasen av denna 
konjunkturcykel – framöver kan lågpris bli en vinnare när man 
behöver se över sin konsumtion. 

Handelsplatser behöver erbjuda sina kunder något ut-
över traditionella butiker. ”Placemaking” innebär att konsumenter 
 möter en destination som erbjuder allt från nya shoppingkoncept 
till upplevelser och aktiviteter för alla behov. Enligt en studie 
av IPSOS med millennials (födda 1980-2000) i Europa sker 70 
procent av shoppingen i en fysisk butik och man spenderar i 
genomsnitt 50 procent av sin disponibla inkomst på fritid och 
nöjen. Teknologin tar en stor plats i utvecklingen för att göra det 
attraktivt att fortfarande handla i butik. Man ser nya fenomen 
utvecklas som till exempel virtual reality-provrum med inter-
aktiva speglar och skräddarsydda erbjudanden baserade på den 
data du delar. Man kommer troligtvis att se en konsolidering 
av handelsplatser där de som lyckas skapa en attraktiv destina-
tion med en mix av handel, aktiviteter, service, mat och dryck 

är till exempel hydroponiska odlingar, där man även kan odla 
vertikalt. Med hjälp av LED-belysning och näringsberikat vatten 
odlas sallad och grödor på höjden året runt utan varken jord eller 
solljus. I London odlar man bland annat sallad i övergivna skydds-
rumstunnlar från andra världskriget genom projektet Growing 
Underground. 

För handeln innebär trenden mot det personliga och 
närproducerade att anpassa sitt utbud till den lokala efterfrågan. 
För oss som fastighetsägare innebär det höga krav på närvaro och 
specialisering för att lyckas.  

Att möta den  
lokala efterfrågan

 Hur behöver fastighetsägare agera för att möta kraven 
från mer medvetna kunder? Savills IM:s Nicole Bångstad 
analyserar läget.
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Bor: Kungsholmen. 
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SAVILLS INVESTMENT 
 MANAGEMENT 

Savills Investment Management är 
en internationell kapitalförvaltare 
inom fastigheter med kontor i 
Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, 
Hong Kong, Jersey, Köpenhamn, 
London, Luxemburg, Madrid, 
Milano, München, Paris, Shanghai, 
Singapore, Stockholm, Sydney, To-
kyo och Warsawa. Savills IM förval-
tar tillgångar på sammanlagt cirka 
17 miljarder euro. Savills IM har 
investerat i Norden i över tio år. Av 
de globalt cirka 300 anställda är 15 
baserade i Norden.
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med ägare och styrelse och ser vi 
möjligheter gör vi gärna en aff är som 
passar båda parter. 

› D Carnegies förra vd Ulf Nils-
son lämnade bolaget efter menings-
skiljaktligheter med styrelsen, hur 

ser du på det?
– Jag ser det inte som att han läm-

nade på grund av någon schism. Ulf 
gjorde ett fantastiskt jobb med att bygga 

upp bolaget och starta renoveringsstrategin 
och vi är väldigt tacksamma mot honom för 

det. Sedan var bolaget inne i ett nytt skede och då 
ville han söka nya utmaningar.

› Vad är det som gör Norden intressant för Blackstone?
– I grunden handlar det om en positiv demografi sk utveckling 

med välutbildade människor i kombination med en urbaniserings-
trend mot de större städerna. Sedan är det en transparent marknad 
och det är lätt att göra aff ärer.

Blackstone har fastigheter för cirka åtta miljarder euro i Norden, 
varav hälften fi nns i Finland efter Spondaförvärvet.

– Jag hoppas att vi kan expandera ytterligare men det är svårt att 
säga när och hur.

› Du arbetar från London, fi nns det planer på att öppna ett 
kontor i Norden?

– Nej. Vår organisationsstrategi innebär att vi alla jobbar från 
London, men vi har lokala managament-team eller partners som 
sköter det dagliga. Jag och de andra i vårt team är i Norden varje 
vecka.

› Du har gjort kometkarriär inom Blackstone. Om tio år är du 
40 och fortfarande ung. Vad gör du då?

– Jag tänker inte på det sättet. Jag är nöjd där jag är i dag och 
vill fortsätta att utveckla Blackstones verksamhet i Norden och 
Tyskland.  

Utländskt intresse

Michael Swank kom till Blackstones Londonkontor 2012, efter 
att ha arbetat på fondbolagets New York-kontor. Han har arbetat 
med investeringar runt om i Europa och klättrat inom organisa-
tionen.

– Jag har haft tur, säger 30-åringen blygsamt om kometkarriären.
Hans offi  ciella titel är Managing Director och han ansvarar för 

förvärv i Norden och i Tyskland.

Blackstone var aktiva i Norden i början av 2000-talet, men inte 
åren under och efter fi nanskrisen.

– Vi kan konstatera i dag att det var synd att vi inte var mer 
aktiva då. Men vi vill helst gå in och göra ”distressed deals” och 
Sverige tillhörde ju de få länder som inte var speciellt pressade i 
samband med fi nanskrisen och det fanns mycket inhemskt kapital 
på marknaden och aff ärsstorlekarna var något mindre, så vi fokuse-
rade på andra marknader under den perioden.

2015 slog Blackstone till och köpte den stora Obligoportföljen 
(före detta Acta) med fastigheter för 2,5 miljarder euro i främst 
Norge, Sverige, Finland och Tyskland.

– Det var en bra ingång för oss. Det är inte många som kan 
konkurrera om så stora aff ärer som täcker fl era länder. Vi vill ha 
stora och komplicerade aff ärer, den passade oss bra. Det blev även 
ett sätt att lära oss mer om marknaden och bygga relationer. Så 
länge du inte fi nns på en marknad kommer inte heller folk och 
erbjuder dig aff ärer. Är man väl inne så är det en annan sak.

Sedan dess har Blackstone bland annat köpt ut fi nska Sponda från 
börsen och blivit huvudägare i D Carnegie, noterat i Stockholm.

› Ni köper genom closed end-fonder, vilket innebär att ni kommer 
att göra en exit. Hur långsiktiga är ni i investeringarna i Norden?

– Vi kommer att sälja, men vi är i motsats till vissa andra inte 
tvingade att sälja efter en viss tid. Vi kan vara fl exibla och behålla i 
många år – eller sälja snabbt om det är rätt läge för det. 

› När det gäller D Carnegie och Sponda – pratar vi fem eller 
femton år?

– Jag skulle tro att det är närmare fem än femton år, men som 
sagt, vi har en stor fl exibilitet.

– De innehav vi har i Norden i dag kommer vi att sälja. Men vi 
har nyligen startat en open ended core plus-fond, som alltså har 
evig löptid. Där är Norden ett av fokusområdena.

› Tittar ni på att gå in i fl era noterade bolag?
– Vi följer marknaden, framför allt den svenska, som är den störs-

ta och där det fi nns många noterade bolag med attraktiva tillgångar. 
Vissa bolag kommer aldrig att bli till salu, medan andra kan ha hu-
vudägare som vill göra en hel eller partiell exit. Vid sådana tillfällen 
kan vi absolut vara intresserade av att diskutera möjligheterna.

– Vi gör aldrig några fi entliga övertaganden, utan diskuterar 

”Vi kan behålla i många år 
    – eller sälja snabbt”

 Sedan 2015 har den amerikanska jätten 
Blackstone investerat i Norden för åtta miljar-
der euro – och mer lär det bli.
 Michael Swank, ansvarig för investeringar 
i Norden, berättar om långsiktigheten i bo-
lagets investeringar, D Carnegie-Ulf Nilssons 
avgång och vilka investeringar Blackstone 
söker efter nu.  Text: Nicklas Tollesson

»I grunden handlar det 
om en positiv demografisk 

 utveckling med välutbildade 
människor i kombination 

med en urbaniseringstrend 
mot de större städerna.«
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 Michael 
Swank.
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Revisorn har ordet
Morgan Furby  //  PWC

 Den 3 maj i år lämnade regeringen sin proposition till 
riksdagen med förslag till nya skatteregler för företagssek-
torn. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. 

I jämförelse med det förslag som Finansdepartementet presente-
rade för knappt ett år sedan innehåller propositionen flera positiva 
förändringar och bland annat fastighetsbranschen har gjort ett bra 
arbete med att förklara ett antal svåra frågor för politikerna – där-
med inte sagt att ytterligare insatser av det slaget inte behövs. 

Denna artikel gör inte anspråk på att ge en heltäckande 
beskrivning av lagförslaget. Frågan om hur förslaget påverkar 
koncerninterna lån till långivare i utlandet utelämnas exempelvis 
helt och hållet, men det ska bli intressant att se om Skatteverket 
och skattedomstolarna beaktar den mjukare linje som regeringen 
nu verkar förespråka.  

Syftet med artikeln är istället att uppmärksamma och kom-
mentera några delar i lagförslaget där regeringen gör det onödigt 
svårt för de företagsgrupper som valt att organisera sin verksam-
het i många legala enheter och i synnerhet för de som dessutom 
valt handelsbolagsformen. Jag återkommer till detta längre fram i 
artikeln.  

Mycket förenklat kan dock först konstateras att förslaget 
innebär att ett företag som har högre räntekostnader än ränte-
intäkter anses ha ett negativt räntenetto. Om det negativa ränte-
nettot överstiger ett högsta tillåtna avdragsutrymme blir räntan ej 
avdragsgill. Sverige har inte haft liknande regler tidigare och för 

första gången införs alltså en avdragsbegränsning även för ränta 
som betalas till extern part. 

Att regeringen väljer ett regelverk där företagen som 
huvud regel ska beräkna sitt ränteavdragsutrymme utifrån 30 
procent av skattemässigt EBITDA är positivt då det sannolikt 
harmoniserar bäst med hur övriga EU-länder väljer att imple-
mentera det EU-direktiv som ligger till grund för lagstiftningen. 
Huvudregeln kompletteras med en alternativregel där direktivet 
ger möjlighet att undanta företagsgrupper med negativa ränte-
netton understigande tre miljoner euro. Regeringen har valt nivån 
fem miljoner kronor vilket är i linje med exempelvis Finland och 
Norge men väsentligt lägre än många andra europeiska länder. 
Ett större avdrag enligt alternativregeln hade rimligen fått ske 
på bekostnad av sänkningen av bolagsskatten som nu föreslås 
sänkas till 21,4 procent i ett första steg för att 2021 sänkas till 20,6 
procent. 

På den positiva sidan ska även noteras att det tidigare för-
slaget om att begränsa företagens rätt att utnyttja skattemässiga 
underskott har tagits bort. Det är även värt att notera att den nya 
företeelsen – primäravdrag – medges de sex första åren istället för 
de fem första åren som tidigare föreslogs. 

Alla företagsgrupper måste nu alltså beräkna om det är huvud-
regeln eller alternativregeln som ger bäst utfall. Här får särskilt 
noteras att alternativregeln och maxbeloppet på fem miljoner kro-
nor gäller gemensamt för alla företag inom en intressegemenskap 
och alltså inte per bolag. För de större koncernerna lär det därför 
oftast vara uteslutet att tillämpa alternativregeln. I de fall det finns 
handelsbolag i strukturen gäller det verkligen att se upp eftersom 
intressegemenskap anses föreligga även om innehavet i handels-
bolaget är så litet som en procent.

 Hur påverkar de nya ränteavdragsförslagen 
fastighetsbolagen? Morgan Furby från PWC 
ger sin bild av de nya förslagens inverkan.

GILLAR 
 HAVET

Namn: Morgan 
Furby.

Ålder: 48 år.

Bor: Lindome, 
Mölndal.

Familj: Hustrun 
Ulrica och 
barnen Matilda, 
David och Jacob.

Titel: Tax 
Partner.

På PWC sedan: 
2000.

Tidigare 
arbets givare: 
Göteborgs 
Tingsrätt, Flyg-
vapnet.

Fritidsintres-
sen: Musik och 
havet.
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Nya ränteavdragsregler  
i företagssektorn 
– spiken i kistan för handelsbolagen?

Om beräkningen leder till att ett företag/flera företag inom 
en intressegemenskap har ett negativt räntenetto understigande 
fem miljoner kronor kommer rimligen alterntivregeln att tilläm-
pas. Anta istället att det negativa räntenettot är 7,5 miljoner kronor 
och bolaget tillämpar alternativregeln – då blir fem miljoner 
kronor avdragsgillt men resterande 2,5 miljoner kronor är för evigt 
förlorade eftersom ej utnyttjat avdragsutrymme inte får flyttas 
fram till nästa år vid tillämpning av alternativregeln. Om företaget 
istället tillämpar huvudregeln kanske fyra miljoner kronor blir 
avdragsgillt det aktuella året men resterande 3,5 miljoner kronor får 
rullas vidare till nästa år och får dras av då om rätt förutsättningar 
föreligger. Det gäller därför att inte bara förstå effekten det aktu-
ella beskattningsåret utan även ha en känsla för bolagets situation 
kommande år och vilken möjlighet som då finns för att få avdrag. 

Det första steget i räkneövningen är dock att fastställa vad som 
är ränta utifrån den nya och rejält utvidgade definitionen av ränte-
begreppet. Med ränta avses allt som i ekonomisk mening utgör 
ränta och definitionen omfattar exempelvis även vissa valutakurs-
effekter och vid finansiell leasing ska räntekomponenten brytas ut 
och ingå i beräkningen. Här blir det ett nytt tänk att tillämpa.

För koncerner beräknas först ett räntenetto i respektive 
företag. Därefter beräknar respektive företag ut vilket utrymme 
för ränteavdrag det bolaget har. Detta avdragsutrymme utgörs 
alltså av 30 procent av skattemässigt EBITDA och beräkningen 
är inte enkel när hänsyn även ska tas till exempelvis koncernbi-
drag. Beräkningen lär visa att några koncernbolag har ett positivt 
räntenetto medan andra har ett negativt räntenetto. Den kan även 

»Förslaget innebär att ett 
 företag som har högre ränte-
kostnader än ränte intäkter an-
ses ha ett negativt räntenetto.«



60   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2018

Semrén & Månsson vill forma ett bättre samhälle. Och drivs 
av en stark vilja att utforska vad arkitekturen kan bidra med.  
Vi är arkitekter som kombinerar erfarenhet med nyfikenhet 
och tillsammans med våra beställare vill ta ansvar för utveck-
lingen. För vi vet att god arkitektur skapar långsiktigt hållbara 
värden. Den får människor att må bra, samhällen att växa och 
är en lönsam investering över tid. För oss handlar kreativitet 
därför inte bara om form, utan lika mycket om de tekniska  
och ekonomiska aspekterna av varje projekt.

Vi arbetar alltid i nära samverkan med våra uppdragsgivare.  
Och för att ännu bättre förstå deras verklighet så ritar och 
bygger vi i egen regi. På det sättet lär vi oss vad som är  
genomförbart och de verkligt smarta lösningarna. Därför  
kan vi fungera som rådgivare åt våra uppdragsgivare genom 
hela processen. Att behärska form, teknik och ekonomi ger 
oss fler möjligheter att skapa värden för dem som bygger,  
men också för dem som lever i projektet och samhället i stort.
 

Läs mer på semren-mansson.se

Värde+ 
Skapare

visa sig att något koncernföretag har ett avdragsutrymme som inte 
medger fullt ränteavdrag medan ett annat koncernföretag har ett 
överskjutande avdragsutrymme. 

I koncerner blir därför bestämmelsen om koncernkvittning väl-
digt viktig. Mycket förenklat innebär det att företag som kan utväxla 
koncernbidrag även kan utväxla räntenetton i viss utsträckning. Det 
förutsätter dock att det ena företaget har ett positivt räntenetto och 
att det andra har ett negativt räntenetto. Det är alltså inte tillräckligt 
att ett företag har ett outnyttjat ränteavdragsutrymme som ett annan 
koncernbolag skulle kunna utnyttja. Det är svårt att förstå varför re-
geringen valt att göra koncernkvittningsregelen så snäv och i prakti-
ken kan det innebära att företagsgrupper med många bolag kommer 
sämre ut än företag som har all verksamhet i samma företag. 

Eftersom koncernkvittning av räntenetto även kräver 
koncernbidragsrätt så finns det överhuvudtaget ingen möjlighet 
att flytta ett negativt eller positivt räntenetto till/från ett handels-
bolag. Här har lagförslaget verkligen fått en olycklig utformning 
och regeringen har helt och hållet missat principen om neutralitet 
mellan företagsformer. Som om detta inte skulle vara nog ska 
dessutom ett positivt resultat från ett handelsbolag reducera bo-
lagsmannens (oftast ett aktiebolag) eget utrymme för ränteavdrag 
– alldeles oavsett om handeslsbolaget haft någon räntekostnad 
eller inte. Det är svårt att se logiken i att diskriminera koncerner 
med handelsbolag på detta sätt och för koncerner med vinstgene-
rerande handelsbolag, men där finansieringen (räntenettot) finns 

hos bolagsmannen, så kan resultatet bli en ren katastrof. 
Detta kan bli särskilt bekymmersamt för fastighetssektorn där 

strukturer med handelsbolag är vanligt förekommande. För de 
koncerner som inte har möjlighet att lägga om sin finansering för 
att undvika dessa negativa effekter kan det istället krävas att verk-
samheten som sådan struktureras om. Att handelsbolag då inte 
kan vara part i så kallade underprisöverlåtelser innebär att stora 
övervärden kan behöva skattas fram. En sådan företagsgrupp kom-
mer alltså att vara förlorare oavsett vilken väg den väljer att gå. 

De brister som nu påpekats har uppmärksammats i lagstift-
ningsarbetet. De avfärdas dock relativt kortfattat av regeringen 
med att en annan ordning skulle leda till ett komplext regelverk 
som inte står i proportion till de fördelar det skulle innebära för 
de skattskyldiga som drabbas. Jag är inte övertygad om att alla 
fastighetskoncerner delar den uppfattningen.

När företagsskattekommiten lämnade sitt förslag om ränteav-
dragsbegränsningar 2014 hade situationen med handelsbolagen 
beaktats och ett bra förslag till lösning presenterades. Jag har svårt 
att se att det inte skulle vara möjligt att hitta en bra lösning även 
i detta förslag. Vi kan därför bara hoppas att regeringen gör en 
uppföljande analys av frågan och i bästa fall kompletterar/ändrar 
lagsiftningen redan innan den träder i kraft 1 januari 2019. Fastig-
hetsbranschen har därför en fortsatt viktig pedagogisk roll att spela 
i den processen för att säkerställa att våra beslutsfattare verkligen 
förstår de effekter som lagförslaget medför.  

PWC

PWC Sverige 
är marknads-
ledande inom 
revision, redovis-
ning, skatte- och 
affärsrådgivning. 
PWC har drygt 
100 kontor 
i landet och 
3 600 medar-
betare. Globalt 
finns PWC i 157 
länder och har 
cirka 208 000 
medarbetare. 
Inom fastighets-
segmentet har 
PWC specialister 
inom revision, 
skatt, corporate 
finance, trans-
aktioner och 
redovisning och 
den fastighets-
specifika rådgiv-
ningen täcker 
hela landet.



GLOBAL KNOWLEDGE
LOCAL EXPERTISE
WORLD CLASS ADVICE

Real estate decisions 
depend on accurate insights.

We speak your language.

Savills is a leading global real estate firm with more than 600 offices and over 35,000 professionals 
throughout the globe.  
 
In Sweden we are a 100-strong team of highly experienced professionals that provides a wide range 
of expertise to both local and international clients. We offer advanced advisory services including 
property sales and acquisition, valuation, research, occupier services, property management, retail 
management, facility management, project management, due diligence and leasing.

savills.se

Stort tema om konsulter. Här pre-
senteras de största inom ut hyrning 
och transaktion och flera profiler 
ger sin syn på läget i branschen.

Tema:
Konsulter

64   Översikt: Uthyrningskonsulterna.

•  Starkt JLL under Erik Skalins 
första år.

• CBRE främst på framsidan.
• Nordier störst i Stockholm.

72   Tydligare profil i Nordanö.

76    Savills transaktionsteam siktar högt.

78    Svefas Gustav Källén om 
konsultens roll.

80    Översikt: 
Transaktions konsulterna.

•  Cushman & Wakefields 
 Niklas Zuckerman och 
Anders Nordvall ser ökad 
betydelse av kvalité.
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Sveriges största 
uthyrningskonsulter

 Fastighetssverige gör en översikt av 19 konsulters 
arbete på den heta svenska uthyrningsmarknaden. 
Text: Axel Ohlsson

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

JLL fortsätter blomstra på 
het uthyrningsmarknad

I inledningen av 2017 tillträdde Erik Skalin som chef för JLL 
Leasing. Efter drygt ett år kan han titta tillbaka på en verksamhet 
som fortsatt blomstra. De uthyrda kvadratmeterna har ökat från 
170 000 till 210 000. 

– Vi hade ett volymmässigt bra 2017 i leasingverksamheten. 
Genom vår bredd med specialister inom kontor, retail och logistik 
har vi en utmärkt plattform för att generera aff ärer för våra upp-
dragsgivare och lyckades teckna över 90 hyresavtal förra året, säger 
Erik Skalin.

› Hur ser du på läget på uthyrningsmarknaden som råder nu?
– Det är högtryck på hyresmarknaden vilket är positivt för att få 

till hyresavtal. Det har gjort att arbetet i fl era av våra uppdrag gett 
bättre utfall än väntat, framför allt i mer perifera lägen som i en 
sämre marknad hade varit tuff are. 

– Samtidigt innebär en het hyresmarknad att många av våra 
uppdragsgivare har låga vakanser vilket ger färre tillfällen för ut-
hyrningsuppdrag. Men de vakanser som uppstår behöver hanteras 
på ett bra sätt och vi har fått förtroendet att arbeta med en hel del 
nya uppdrag och spännande projekt.

Inför framtiden tror Erik Skalin att man framför allt behöver ha 
utvecklingen av den starkt växande co-working-delen under uppsikt.

– Jag tycker att en av de mest intressanta trenderna är den 
starka utvecklingen av co-working inom kontorssegmentet. De 
aktörerna fyller på ett utmärkt sätt ett behov i marknaden av fl exi-
bilitet både avseende förhyrd yta och avtalslängd och är även en 
lysande kombination av arbetsplats och mötesplats med möjlighet 
till branschsamverkan, säger han.

› Vilka segment tror du kommer utvecklas framöver?
– Jag tror att alla segment kommer att utvecklas beroende på 

ändrade behov hos användarna. Kontorssegmentet har under en 
tid utvecklats mot allt större fl exibilitet i de ytor företagen dis-
ponerar för att stödja ett modernare arbetssätt som jag tror att vi 
bara sett början på. Retail är under en strukturomvandling i spåren 
av e-handelns utveckling med mindre behov av ren säljyta men 
med en ökande efterfrågan på mat och dryck som innehåll. Och 
e-handeln har i sin tur skapat nya behov hos aktörerna inom lager 
och logistik, så utvecklingen pågår ständigt på alla fronter.  

 JLL fortsätter att visa upp starka siff ror i sin 
leasingverksamhet. Under 2017 och första 
kvartalet 2018 noterade man drygt 210 000 
uthyrda kvadratmeter – en ökning med 
40 000 jämfört med fjolåret.
 – Genom vår bredd med specialister har vi 
en utmärkt plattform för att generera aff ärer 
för våra uppdragsgivare, säger Erik Skalin.

JLL
217 102 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Erik Skalin.

Antal uthyrare: 15.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 217 102 
 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 111 992 
kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 105 110 
kvadratmeter.

Kontor: 76 213 kvadratmeter.

Handel: 9 909 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 130 980 
kvadratmeter.
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NEWSEC
606 366 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrnings arbetet: Maria Krum-
linde, Head of Leasing på Newsecs svenska 
rådgivningsverksamhet, och Marie Eriksson, 
Head of Leasing på Newsecs svenska förvalt-
ningsverksamhet.

Antal uthyrare: 17.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 606 366 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  14 000 kvadratmeter hotelluthyrning till 
Nordic Choice Hotels i Sundsvall. 

•  12 000 kvadratmeter till Trafikverket i Göte-
borg. Fastighets ägare: Alecta.
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TEMA: KONSULTER
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TEMA: KONSULTER

CBRE har utökat sin verksamhet i Göteborg. Efter att ha ex-
panderat med ytterligare en uthyrare har man gjort mycket starka 
resultat på uthyrningsmarknaden.

– Det har varit ett rekordår för oss om vi pratar kontor. Från 
att ha varit tre uthyrare så är vi fyra nu. Det har gett resultat i 
det arbetet på kontorssidan i Göteborg, säger Glenn Håkansson, 
Göteborgansvarig på CBRE.

– Vi ser väl att det på kontorssidan fi nns en stor potentiell 
marknad, inte minst med tanke på alla nybyggen som kommer. Vi 
bygger upp vår organisation för att kunna ta hand om nybyggen 
när fastighetsägarna och utvecklarna känner att de inte klarar av 
det själva.

Känslan i Göteborg är positiv – men man står inför utmaningar 
framöver.

– Det är ett jäkla go i företagandet i Göteborg. Det är aldrig 

 någon som pratar om att dra ner utan alla vill ha mer och mer, 
säger Glenn Håkansson och fortsätter:

– Men tittar man på centrala Göteborg så är det inte en mark-
nad i balans just nu. Det är betydande brist på lokaler vilket gör att 
många företag måste ta tuff a beslut kring hur man ska göra med 
sina lokaler när man vill utvecklas.

– Samtidigt fi nns det billiga lokaler i ytterområdena som inte är 
lika lättuthyrda eftersom trycket är centralt för att man ska kunna 
rekrytera personal.

Samtidigt som det saknas lokaler i Göteborg nu fi nns stor-
slagna planer för att lösa bristen. En mängd jätteprojekt planeras 
med stadens 400-årsjubileum 2021 som målbilden. Men att lyckas 
få alla färdiga till dess tror inte Glenn Håkansson blir verklighet, 
istället ser han en framtid där marknaden reglerar arbetstakten.

– Jag tror inte att det kommer att gå med den farten som är 
planerat utan mer att det anpassas till marknadsutbudet.

– Det fi nns fl era anledningar till det. Vissa kan få problem 
med detaljplanerna, det kan vara problem med ekonomin, bland 
annat eftersom det är dyrt att bygga och det kan bli svårt att hitta 
hyresgäster i rätt takt. För om det är underskott av lokaler nu så 

Nordier fortsätter sin positiva utveckling som uthyrare. 
Under 2017 och första kvartalet 2018 har man totalt 125 000 kva-
dratmeter uthyrda.

– Vi har dubblerat vår portfölj av uppdragsgivare och stärkt vårt 
team – samtidigt som vi mer ”renodlat” vår portfölj och fokuserat 
på retail- och kontorsuthyrning, säger Malin Linde.

80 procent av Nordiers uthyrningar, motsvarande 100 000 
kvadratmeter, återfi nns i Stockholm. En notering som gör bolaget 
i Fastighetssveriges översikt är störst på Stockholmsmarknaden, en 
marknad man ser förändras.

– Generellt sker en större förändring hos konsumenterna i form 
av minskad konsumtion på mode och skor, vilket påverkar våra 
uppdragsgivare, men förändringsarbetet med att minska på mode 
och öka med service, skönhet och fokus på familjekoncept är inget 
nytt utan en process som vi i branschen arbetat med i en längre tid 
men som börjar synas för allmänheten nu, säger Malin Linde.

› Hur tror ni att Stockholmsmarknaden kommer att utvecklas?
– Mer renodlade koncept där den fysiska butiken blir något 

mindre i storlek men där mat och dryck ökar tillsammans med 
upplevelser och ökad service i form av klick and collect-stationer, 
närmare till all sorts service i ditt närcentrum där du bor eller 
arbetar. Även skönhet i form av hälsa och skönhet är i fokus hos 
både män och kvinnor.  

CBRE
181 875 
 kvadratmeter

Ansvarig för 
uthyrnings-
arbetet: Nina 
de Besche 
– Stockholm, 
Glenn Håkansson – Göteborg, Eskil Lindnér – Malmö.

Antal uthyrare: 18.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 181 875 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 53 104 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 119 545 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 9 226 kvadratmeter.

Kontor: 45 100 kvadratmeter.

Handel: 31 075 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 105 700 kvadratmeter.
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Främst på framsidan
 En expandering av verksamheten har gett 

resultat för CBRE som är störst på uthyrning 
i Göteborg. En marknad som står inför ut-
maningar framöver.

NORDIER
125 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Malin Linde.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 125 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 100 000 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 25 000 kvadratmeter.

Kontor: 37 500 kvadratmeter.

Handel: 87 500 kvadratmeter.
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Störst i 
Stockholm

 På en het uthyrningsmarknad i Stockholm 
toppade Nordier Fastighetssveriges undersök-
ning med 100 000 uthyrda kvadratmeter. Ny-
tillträdda chefen Malin Linde ser en skiftning 
som kan komma av konsumentbeteende.

kommer det vara överskott om alla som säger att de ska bli klara 
till 2021 faktiskt blir det.

– Så jag tror att projekten kommer att spridas ut över lite längre 
tid, och det kanske egentligen är sunt. Det blir nog en anpassning 
till rådande efterfrågan.  
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Anmäl dig på svefa.se/almedalen

Välkommen till den viktigaste 
mötesplatsen för fastighetsfrågor 
i Almedalen 2018

Under Almedalens alla tusentals seminarier 
och sammankomster är det bara ett ställe man 
behöver hålla reda på om man är intresserad 
av fastigheter och samhällsbyggnad: Svefa på 
Södra Murgatan 51. Som den ledande rådgivaren 
i gränslandet mellan det privata och offentliga 
har vi på Svefa skapat en central mötesplats i 
Visby för branschens alla aktörer där vi kommer 
att träffas under både formella och informella 
former mellan 3–5 juni. 

Varmt välkommen! 

TEMA: KONSULTER

NEWPROPERTY
92 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: David 
Werner.

Antal uthyrare: Tio.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 92 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 92 000 kvadratmeter.

Kontor: 80 874 kvadratmeter.

Handel: 3 626 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 7 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  3 505 kvadratmeter till Netlight Consulting i AMF Fastig-
heters Urban Escape.

•  4 500 kvadratmeter till Saab Group på Olof Palmes gata 17 
i Stockholm.
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CUSHMAN & WAKEFIELD
35 700 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Johan 
Zachrisson, Head of Agency Leasing, och 
Jens Linder stam, Head of Retail Services.

Antal uthyrare: Åtta.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 35 700 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 35 700 kvadratmeter.

Kontor: 28 200 kvadratmeter.

Handel: 35 000 kvadratmeter (pågående).

Lager/logistik/industri: 7 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  7 600 kvadratmeter till BDO med flera i Magasinet i 
 Stockholm.

•  2 700 kvadratmeter till Jensen Education i Schönfeldtska 
palatset i Stockholm.
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SAVILLS
85 500 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrnings-
arbetet: Gabrielle Hem-
merlind – Stockholm, Nils 
Åke Rydqvist – Göteborg.

Antal uthyrare: Tio.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 85 500 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 20 000 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 65 030 kvadratmeter.

Kontor: 51 000 kvadratmeter.

Handel: 29 000 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 5 500 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  8 800 kvadratmeter för Fastpartner i Orrekulla 
industri område i Göteborg.

•  1 500 kvadratmeter för Riksbyggen i Stockholm.
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GÖTEBORGS LOKALLOTS
58 000 kvadratmeter 

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Mikael  Karlsson.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 58 000 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 58 000 kvadratmeter.

Kontor: 22 900 kvadratmeter.

Handel: 2 300 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 32 800 kvadratmeter.
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NORDIC PM
30 950 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Ulrica 
 Sjölund.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 30 950 kvadratmeter.

Varav i egna förvaltningsbeståndet: 20 450 
kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 25 600 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 5 350 kvadratmeter.

Kontor: 16 950 kvadratmeter.

Handel: 5 300 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 8 700 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  4 055 kvadratmeter till Borås stad i Borås.

• 3 006 kvadratmeter logistik till Alfta Frakt i Rosersberg.
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MÄKLARHUSET UPPSALA
46 117 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrnings-
arbetet: Claes Du Rietz.

Antal uthyrare: Två.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 46 117 kvadratmeter.

I Uppsalaregionen: 46 117 kvadratmeter.

Lokalt bolag 
i Uppsala

RELIER
85 973 kvadratmeter

Ansvarig för uthyr-
ningsarbetet: Christer 
Backman.

Antal uthyrare: Sex.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 85 973 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 22 200 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 63 773 kvadratmeter.

Kontor: 22 703 kvadratmeter.

Handel: 11 306 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 51 964 kvadratmeter.
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Störst i 
 Öresund

COLLIERS
71 126 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Anders Thor.

Antal uthyrare: Tio.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 71 126 kvadratmeter.

Varav i egna förvaltningsbeståndet: 700 
kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 7 171 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 18 482 kvadratmeter.

Kontor: 19 886 kvadratmeter.

Handel: 1 653 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 49 587 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  9 812 kvadratmeter till Bagaren & Kocken 
på Hisingen i Göteborg.

•  6 100 kvadratmeter till Vida distribution i Järna.

Anders Thor.

 kvadratmeter.

700 

 kvadratmeter.

 kvadratmeter.

 kvadratmeter.

•  9 812 kvadratmeter till Bagaren & Kocken 

•  6 100 kvadratmeter till Vida distribution i Järna.
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Kontor: 22 900 kvadratmeter.

Handel: 2 300 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 

MÄKLARHUSET UPPSALA
46 117 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrnings-
arbetet: Claes Du Rietz.

Antal uthyrare: 

Uthyrt 2017–Q1 2018: 

I Uppsalaregionen: 

BILD: MÄKLARHUSET UPPSALA
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Trams?

Upptäck mer på novire.se

Det finns de som tycker att virtual reality och annan ny teknik bara är gimmicks för 

spel- och nöjesbranschen. Vi på Novi är av en annan uppfattning. Vi välkomnar 

teknik som hjälper oss att skapa bättre kundupplevelser. Därför presenterar vi nu 

flera av lokalerna vi förvaltar i den virtuella världen och bjuder in till VR-visningar. Ett 

bra sätt att uppleva layout, dimensioner och ljusinsläpp utan att vara där.

Nästa steg i vår virtuella satsning är att addera augmented reality. Med VR och AR 

tillsammans kan du möblera om, ändra planlösningar samt ytskikt och uppleva 

lokalens potential direkt framför ögonen. Och du slipper resa för att hitta rätt lokal. 

Bra för dig, miljön och plånboken. Vi kallar det Novi-effekten.

TEMA: KONSULTER

CROISETTE
24 331 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: 
Peter  Bergquist.

Antal uthyrare: Sju.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 24 331 
 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 5 038 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 19 293 kvadratmeter.

Kontor: 4 549 kvadratmeter.

Handel: 6 917 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 12 865 kvadratmeter.
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BJURFORS NÄRINGSLIV
19 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Susanne Askvall.

Antal uthyrare: Tre.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 19 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 19 000 kvadratmeter.

Kontor: 7 000 kvadratmeter.

Handel: 2 000 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 10 000 kvadratmeter.
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ROSENGREN
7 500 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Patricia  Berggren.

Antal uthyrare: En.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 7 500 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 7 500 kvadratmeter.

Kontor: 1 600 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 5 900 kvadratmeter.
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KOMFAST
22 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Nils 
Palmertz.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 22 000 
 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 18 200 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 3 800 kvadratmeter.

Kontor: 20 240 kvadratmeter.

Handel: 1 100 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 660 kvadratmeter.
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BELLMAN & PARTNERS
10 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Johan Bellman.

Antal uthyrare: En.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 10 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 10 000 kvadratmeter.

Kontor: 4 700 kvadratmeter.

Lager/logistik/industri: 5 300 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  2 700 kvadratmeter till Clear Channel i Länna.

•  900 kvadratmeter till Kunskapssolans HK i Hammarby sjöstad.
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OPTIMAL PROGRESS
10 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sebastian Pradilla.

Antal uthyrare: Tre.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 10 000 kvadratmeter.

I Stockholmsregionen: 7 500 kvadratmeter.

Handel: 10 000 kvadrat meter (inklusive 
mat och dryck).

Exempel på uthyrningar: 

• 1 100 kvadratmeter till Nordic Wellness 
i Norrtelje Porten.

• 1 300 kvadratmeter till Hyundai i Norrtelje Porten.
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Arbetar mycket 
med uthyrningar 

åt ramavtalskunder

NOVI REAL ESTATE
29 765 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: 
Fredrik Lindén.

Antal uthyrare: Fem.

Uthyrt 2017–Q1 2018: 29 765 
 kvadratmeter.

Varav i egna förvaltningsbeståndet: 29 765 
 kvadrat meter.

I Stockholmsregionen: 21 615 kvadratmeter.

I Göteborgsregionen: 7 400 kvadratmeter.

I Öresundsregionen: 750 kvadratmeter.

Kontor: 27 930 kvadratmeter.

Handel: 1 835 kvadratmeter.

Exempel på uthyrningar: 

•  2 700 kvadratmeter till Academic Work i 
 Stockholm.

• 1 370 kvadratmeter till BRG i Göteborg.

B
IL

D
: K

U
N

G
S

L
E

D
E

N



72   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  2  2018

Vi utvecklar 
fastigheter.
Ibland behöver man bara en partner som kan 
sin sak. Från idé till arkitektur och byggnation.

thulefastighetsutveckling.se

Under inledningen av 2017 samlade Leimdörfer, Sveafastig-
heter och Brunswick Real Estate Capital sitt totala erbjudande 
under det gemensamma varumärket Brunswick Real Estate. Ett 
drygt år senare gör man en ny förändring: rådgivningsverksam-
heten byter namn till Nordanö medan kapitalförvaltningen blir 
kvar som Brunswick Real Estate.

– Man kan väl säga att det är nytt, men ändå inte. Även om vi var 

verksamma under gemensam fl agg så har de olika verksamheterna 
fortsatt drivas separat, säger Sven Dahlin, partner på Nordanö.

– När man håller på med rådgivning vill man vara helt obero-
ende. Det är inte helt lätt att ha samma varumärke som en del som 
arbetar med kapitalförvaltning. Även om allting har gjorts rätt och 
riktigt ville vi tydligare kommunicera att rådgivningen i Nordanö 
är separat.

TEMA: KONSULTER

Vässar verksamheten 
under nytt namn

 Efter ett drygt år under gemensamt varumärke sker ett skifte. 
Kapitalförvaltningen blir kvar medan rådgivningsverksamheten i 
Brunswick Real Estate byter namn. Under nya namnet Nordanö fort-
sätter man sitt arbete för att hjälpa investerare till Norden och bistå 
med rådgivning i komplexa aff ärer.  Text: Axel Ohlsson

– Men i praktiken är det inte någon stor förändring. Det som 
nu heter Nordanö är samma bolag med samma team, människor 
och arbetsmetodik som det bolag som en gång i tiden hette Leim-
dörfer och som startade redan 1992. Verksamheten ägs till 100 
procent av partner som är aktiva i verksamheten och som jobbat 
minst tio år på fi rman.

› Hur fungerar kopplingen till Brunswick, är ni en given råd-
givare till dem?

– Nej, inte alls. Precis som när det var Sveafastigheter och 
Leimdörfer och när vi hade gemensamt varumärket så har 
Nordanö ungefär samma marknadsandel hos Brunswick som hos 
marknaden som helhet.

– Kapitalförvaltningssidan i Brunswick är en väldigt viktig kund 
för oss, men det är inte så att vi automatiskt får mandat från dem 
utan de tar den rådgivaren de tycker är bäst i varje situation.

– Ganska ofta är det vi, men i många situationer är det någon 
annan. Jag tror det är viktigt att det är på det sättet; för oss, för mark-
naden och för Brunswick – vi måste få mandaten på egna meriter.

 
Erfarenheter från Leimdörfer är tydliga även i Nordanös 
ledning. Samtliga partners har alla arbetat minst tio år i verksam-
heten. Sven Dahlin själv började arbeta där 1999 och blev kvar till 
2013 då han fl yttade till Spanien för att investera där fram till 2017 
när han vände tillbaka.

Men även om det nu blir en tydligare tillbakagång mot det 
gamla blir det med det nya namnet Nordanö.

– Vi ville ha ett namn som visar att vi är en nordisk aktör, säger 
Sven Dahlin och fortsätter:

– Våra kunder kommer från hela världen, men de tillgångar 
vi arbetar med i form av fastigheter och fastighetsbolag fi nns i 
 Norden. Det var det vi ville få känsla av med det nya namnet: att vi 
är en aktör som bara arbetar med  tillgångar som fi nns i Norden.

Behovet av ett bolag med tydlig nordisk koppling är någon-
ting man sett brist på när man varit runt i världen och träff at 
investerare.

– Vi var ett gäng härifrån som var runt i mellanöstern och träf-
fade fastighetsinvesterare i Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Qatar och 
så vidare. Det som var slående där var att i princip ingen vi talade 
med där hade hört talas om investeringar i Norden, att de globala 
rådgivarna som kommer dit inte lägger fokus på Norden utan mest 
pratar om Storbritannien, USA eller Australien.

– När vi åker ut och pratar med investerare och olika kunder 
som fi nns över hela världen – så pratar vi bara om Norden. Det är 
det vi vill förmedla med nya namnet.

»När vi åker ut och pratar 
med investerare och olika 
kunder som finns över 
hela världen – så pratar 
vi om Norden. Det är det 

vi vill förmedla med 
nya namnet.«

BILD: NORDANÖ

 Sven Dahlin, partner 
på Nordanö.
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For your ambitious plans you are looking for a first-class financing partner, which can meet your high expectations. We are 
a leading bank for commercial real estate and public investment financing and offer bespoke and intelligent solutions. We combine
in-depth knowledge whilst keeping the big picture in mind with ingenuity and working with transparent credit processes and 
decision making. You can count on our tailor made solutions and working with you in a pro-active partnership.

www.pfandbriefbank.com

Your plans are perfect.
And your financing?

pbb_ad_Fastighetssverige_240x285mm_0518.indd   1 30.04.18   16:25

› Har den insikten om att det saknas kunskap om Norden 
triggat er ytterligare att göra det här skiftet? Att bli tydligare i er 
nordiska identitet?

– Absolut. Historiskt sett har vi tagit en hel del nya investerare 
till Norden. Nu har det framför allt varit europeiska investerare 
tidigare, även om det fi nns andra exempel bland annat från Kuwait 
som vi tog till Sverige.

– Jag tror att vi kommer att se mer av det. Men jag tror att 
det krävs att man träff ar investere från olika delar av världen och 
verkligen förklarar att Norden är den tredje största marknaden i 
Europa i transaktionsvolym – det känner de inte till.

– Parallellt med ökat utländskt intresse ser vi även hur cross-
border-handeln inom Norden ökar. Inte minst svenska investerare 
tittar på framför allt Danmark och Finland på ett sätt som man 
inte gjort tidigare. Det passar oss väldigt bra som utöver att vi 
funnits i Sverige sedan 1992 även haft kontor i Finland sedan 2006 
och i Danmark sedan 2014. Våra kontor i de tre länderna fungerar i 
praktiken som ett team. Det gör att vi känner att vi har mycket att 
bidra med i pan-nordiska aff ärer.

I sin verksamhet fortsätter Nordanö satsa på rådgivning 
vid kapitalmarknadstransaktioner och större strukturaff ärer.

– Av de 20 senaste uppköpen av noterade bolag som gjorts har 
Leimdörfer/Nordanö varit rådgivare på en eller andra sidan i drygt 
hälften av aff ärerna. Den typen av aff ärer och stora strukturaff ärer 
är någonting som vi vill fortsätta att göra och satsa mer på. Vi har 

en databas över samtliga fastigheter som samtliga noterade bolag 
äger. Det gör att vi kan analysera de noterade bolagen baserat på 
våra egna värderingar i stället för att gå på deras redovisade siff ror. 
Då blir det mer konsistent och jämförbart mellan bolagen, säger 
Sven Dahlin.

– Det verktyget är till väldigt stor hjälp för oss att analysera de no-
terade bolagen, inte bara i Sverige utan även i Finland och Danmark. 
I och med att vi har en väldigt stor kunskap om de noterade bolagen, 
vill vi naturligtvis använda den på ett så bra sätt som möjligt.

Framför allt handlar det om att fortsätta arbeta med 
Nordanös basverksamhet.

– Grunden i vår verksamhet är säljrådgivning och det ska vi 
fortsätta med. En sak vi specifi kt valt att göra är att fokusera på 
större aff ärer. Det har vi också lyckats med. Vår marknadsandel 
på aff ärer över en miljard är 30 procent. Där har vi ganska stort 
avstånd till övriga. Det är också någonting som är ett medvetet val.

› Varför har ni valt den vägen?
– Vi tror att vi har mer att tillföra i sådana aff ärer. Det kanske inte 

beror på storleken i sig utan snarare på komplexiteten. Vi vill göra 
de aff ärerna som är mest komplexa, där det krävs mest rådgivning.

– Vårt fokus är våra kunder. Vi vill göra de aff ärer där vi kan 
tillföra mest värde åt dem. Det kan vara allting från en komplex 
aff ärssituation till en portfölj med många fastigheter där det är 
stora datamängder som ska hanteras korrekt. Vi har resurser att ta 
oss an krävande uppdrag.  

»Jag tror att det krävs att man 
träffar de här investerarna 

från olika delar av världen 
och verkligen förkla-

rar att Norden är den 
tredje största mark-

naden i  Europa i 
transaktionsvolym 
– det känner man 
inte till.«

TEMA: KONSULTER
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Nyheten att Savills knutit till sig branschprofi len Robert 
Treutiger från Colliers slog ned som en bomb i slutet av förra 
sommaren. Det blev startskottet på Savills expansion.

I samband med att man knöt till sig Robert Treutiger rekryte-
rade även Savills analytikern Rasmus Östlund från Colliers. Under 
vintern stärkte man organisationen genom att plocka in Catella-
grundaren Johan Ericsson som senior advisor.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med och lyfta Savills 
ytterligare. Det är ett bolag som är väldigt starkt internationellt 
och nu hoppas jag kunna bidra till att de stärker sin marknadsposi-
tion i Sverige också, säger Johan Ericsson.

Under våren har man fortsatt och presenterat fem nya namn 
i teamet: Patrik Nord, projektledare som senast arbetat med egen 
verksamhet, började i april. Staff an Dahlén, projektledare från 
Stena Fastigheter, och Lukas Th eander, nyutexaminerad analytiker 
från KTH, ansluter i juni och i augusti adderas Christofer Sköld, 

projektledare/analytiker med förfl utet i Oscar Properties, samt 
Onur Güler, projektledare från Bjurfors Näringsliv Property 
Advisors.

Under våren fick även Robert Treutiger påbörja sin anställ-
ning hos Savills efter fl era månader i karantän från Colliers. På 
plats hos sin nya arbetsgivare ser Robert Treutiger fram emot att 
leda expansionen med det nya teamet.

– Det känns bra att äntligen vara igång på Savills, vi har fått 
till en bra mix av olika kompetenser och jag är mycket glad att 
vi påbörjat denna resa tillsammans, säger han.

Med det nya transaktionsteamet och det förtroende som 
fi nns för det följer också höga förväntningar.

– Vi har högt satta förväntningar på vårt nya transak-
tionsteam som jag är övertygad har nätverket och engage-
manget vi behöver för vår fortsatta expansion, säger Anders 
Nyström.  

Savills nya transaktions-
team på plats

 För att växa ytterligare på transaktionssidan har Savills sedan förra hösten 
arbetat hårt med att forma ett starkt team. När Robert Treutiger, Chef Invest-
ment, nu lämnat karantänen och fullföljt sin övergång från Colliers växlar man 
upp rejält.
 – Jag är övertygad om att vårt transaktionsteam har nätverket och engage-
manget vi behöver för vår fortsatta expansion, säger Anders Nyström, vd för 
Savills i Sverige.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Savills

TEMA: KONSULTER

 Robert Treutiger.
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Gustav Källén  //  Svefa

KrönikaTEMA: KONSULTER

 A
tt den digitala utvecklingen har 
en exponentiell utvecklingstakt är 
onekligen svårt att bortse ifrån. 
Fastslaget i Moore’s law och 
exemplifierat av många utvecklings-

exempel, till exempel att våra telefoner i dag 
innehåller större beräkningskapacitet än KTH:s 
stordator införskaffad 1990. Men det finns flera 
prognoser som genom åren fått ge vika. En till 
branschen närbesläktad är inflationsprognosen 
från Riksbanken, som liknats vid en igelkott 
utifrån alla uppskjutna besked om när i tiden 
ränteutvecklingen ska ta fart. Så låt oss enas om 
att förutse framtiden är en svår gren och att det 
sällan blir som vi tänkt.

Vad bör vi inom tjänsteservicen ställa in oss 
på för kommande förändringar? Flera nutida 
studier pekar på att cirka 50 procent av dagens 
arbete kan komma att automatiseras. Vår bransch 
är på intet sätt undantagen denna prognos och 
utveckling. Men vår bransch, som till stor del 

bygger på samverkan mellan flertalet intressenter, 
är svår att fullt ut automatisera. I en studie publi-
cerad av McKinsey i januari 2017 så är det endast 
mindre än fem procent av arbetsprocesserna som 
är möjliga att utföra utan oss människor. Samma 
studie slår även fast att förändringarna tar tid, 
oftast längre tid än vi beräknat – kanske i sig en 
klen tröst.

Vilka tjänster kommer våra kunder att 
efterfråga i framtiden av oss rådgivare när 
automatiserade värderingsmodeller når kom-
mersiella fastigheter, köp- och säljprocesser 
digitaliseras och fastigheterna själva meddelar 
sina servicebehov? Behovet som uppstår kommer 
naturligtvis variera initialt och över tid, men med 
stor sannolikhet kommer behovet av att hjälpa 
till att tolka och få olika intressenters samsyn 
på saker och ting att finnas kvar. Med andra ord 
precis det som i dag utgör huvuduppgiften för 
oss rådgivare – att förstå våra uppdragsgivare och 
deras slutkunders behov. Att vara den person och 
rådgivare som genomgått samma förhandling 
mångfalt antal gånger tidigare, tittat på mot-
svarande investeringsobjekt och byggt upp en 
erfarenhet av liknande situationer. Allt det som 
vi uppskattar hos en senior rådgivare.

Den här utvecklingen går att betrakta 
på två sätt. Ett perspektiv är att utgå ifrån att 
efterfrågan på våra tjänster kommer att minska. 

Rådgivarens roll  
i en digitaliserad värld

Digitaliseringens tid är nu och inom en nära framtid 
kommer vi människor bara ha kvar att sitta still och 
betrakta varandra när internet of things, machine 

learning, artificial intelligence, big data, etcetera tagit 
över våra arbeten och liv. Eller? Det frågar sig  

Svefas Gustav Källén. 

Enklare moment, som i dag föregriper dessa 
kloka erfarenheter, kommer inte att efterfrågas 
eftersom de kommer att vara automatiserade. En 
biträdande jurist kommer inte tränas i att ta fram 
enkla köpeavtal, en fastighetsanalytiker kommer 
inte transkribera en hyresgästlista till en kassa-
flödesanalys, anteckningar kommer inte behöva 
föras av en junior kollega – det vill säga en mins-
kad efterfrågan av våra tjänster. Ett annat och 
mer intressant perspektiv är att se det som att det 
blir ett ökat fokus på de områden där vi verkligen 
skapar värde och en möjlighet att prioritera det 
som både är viktigt för våra uppdragsgivare och 
är mer stimulerande för oss rådgivare.

Vad som efterfrågas förändras ständigt och 
resan mot vad som i framtiden betraktas som 
erfarenhet likaså. Låt oss inspireras av att digitali-
seringen kraftigt kommer att påverka vår framtid 
och att mänskligheten genomgått transformatio-
ner i generationer. Med stor sannolikhet finns en 
gemensam nämnare i vad som efterfrågades i går, 

i dag och i morgon. Förstå-
else för olika intressenters 
perspektiv, deras drivkrafter 
och kunnandet att få dessa 
krafter att vilja gå i samma 
riktning. Min rekommenda-
tion är dock inte att förlita 
sig på enbart detta utan att 
ständigt fortsätta utveck-
las tillsammans med den 
tekniska utvecklingen och 
våra uppdragsgivares behov. 
Väljer man som rådgivare 
det motsatta är sannolik-
heten stor att man fastnar 
på den mörka sidan av en 
strukturförändring.

Själv ser jag fram emot 
att vara en aktiv del i de 
möjligheter som pågående 
digitalisering skapar.  

        Med stor sanno-
likhet kommer beho-
vet av att hjälpa till 
att tolka och få olika 
intressenters sam-
syn på saker och 
ting att finnas kvar.«
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TEMA: KONSULTER

 Fastighetssverige gör en översikt 
av 22 svenska konsulter på den stekheta 
svenska transaktionsmarknaden. 
Text: Axel Ohlsson

Sveriges största 
transaktionskonsulter

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.

Cushman & Wakefield fortsätter leverera starka resul-
tat. Med ett 60-tal transaktioner och ett underliggande fastig-
hetsvärde på säljuppdragen om 22 miljarder kronor toppar man 
Fastighetssveriges undersökning av transaktionsrådgivare. Bland 
säljuppdragen märks bland annat försäljningen av AMF:s fastighet 
Trängkåren 6 (Swecohuset) till Areim för 1,725 miljarder kronor, 
Fabeges fastighet Uarda 6 (Siemenshuset) till Union för 1,198 
miljarder kronor samt Starwoods handelsområde ”Bromma blocks” 
till CBRE GI för 2,2 miljarder kronor. 

– Under 2017 och inledningen på 2018 har vi haft en väldigt bra 
mix av attraktiva uppdrag inom ett fl ertal olika segment där de 
största volymerna varit inom kontor, handel, bostäder och utveck-
lingsprojekt. Så vi är väldigt nöjda med både transaktionsvolymen 
och de enskilda uppdragen vi genomfört under 2017 och 2018.

Under inledningen av 2017 var samman-
slagningen mellan gamla Cushman & 
Wakefi eld och DTZ fullt ut genomförd 
och all personal i den nya organisationen 
med kontor i Stockholm, Göteborg och 
Malmö var på plats. 

– 2017 var ett år där i princip allting 
fungerade. Framför allt första halvåret 
på 2017 var jättestarkt där aff ärer inom 
alla segment gick väldigt bra, säger Niklas 
Zuckerman.

– Successivt under året ökade in-
vesterarnas intresse och fokus på 
core-fastigheter innebärande att 
det har blivit mer och mer fokus 
på kvalitet. För bättre produkter 
så är marknaden fortfarande 
väldigt stark, säger Anders 
Nordvall.

Kvalitetsfokuset är något som 
Cushman & Wakefi eld ser som 
en än viktigare faktor framöver 

på en marknad som många väntar sig ska svalna.
– Vi förväntar oss en fortsatt väldigt stark marknad under 2018 

för de bästa fastigheterna medan vi ser en svagare marknad för 
sekundära produkter, säger Anders Nordvall.

› Vad beror det på?
– Det är fl era faktorer, dels har den absoluta merparten av kapi-

tal som reses till fastighetsfonderna rests till core-fastigheter dels 
är fi nansieringsmöjligheterna för kvalitetsobjekt i tillväxtregioner 
mycket goda.

Noterbart för framtidens marknad är att det utländska 
intresset fortsätter att öka.

– Under 2017 och 2018 har andelen utländska köpare uppgått 
till drygt 25 procent. Historiskt har utländska aktörer varit väldigt 
starka inom retail-segmentet men nu ser vi ett stort intresse för 
alla typer av core-fastigheter. Vilket lett till att vi idag ser vi en 
väldigt bra spridning mellan svenska, nordiska och internationella 
aktörer. Det är en bra bredd, vilket i sig gör att prisnivåerna pressas 
uppåt, säger Niklas Zuckerman.  

”Kvalitén allt viktigare”
 Med den nya organisationen på plats har 

Cushman & Wakefield ett mycket starkt år 
bakom sig. Som största transaktionsrådgivare 
blickar man nu fram mot ett 2018 där fokus 
på kvalitet blir allt viktigare.

CUSHMAN & WAKEFIELD
22 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 30.

Ansvarig för transaktionsteamet: Anders 
Nordvall.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
60.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
22 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

• Bistod AMF Fastigheter vid försäljning av Swecohuset.

•  Bistod Mengus vid försäljning av Sthlm HUB och  Copper 
Building.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Fem.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
5,5 miljarder kronor.
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NORDIER
7,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 
13.

Ansvarig för transaktionsteamet: Mikael 
Wilton.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 60.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 7,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod Mimer vid försäljning av 749 lägenheter i Väs-
terås till D Carnegie.

•  Bistod Kilenkrysset vid försäljningen av fem logistik-
fastigheter till Catena för cirka en miljard kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Två.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2017–Q1 2018: Fem miljarder kronor.
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CBRE
20 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktions-
teamet: 25.

Ansvarig för transaktionsteamet: 
Mikael Fastén.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 39.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 20 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod Mengus vid försäljning av Haga Blue i Solna 
till DNB Scandinavian Property Fund.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2017–Q1 2018: Två miljarder kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

•  Bistod CBRE GI vid förvärvet av Bromma Blocks från 
Starwood.
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PANGEA PROPERTY PARTNERS
13 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 32 (cross-bor-
der-team i Stockholm och Oslo).

Ansvarig för transaktionsteamet: Bård Bjølgerud.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 27.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 2018: 13 miljar-
der kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod Fem Hjärtan vid försäljning av tio fastigheter i Halmstad till Hem-
fosa.

•  Bistod Skanska vid försäljning av Flemingsbergsdalen i Stockholm till Niam.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Åtta.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: Sex miljar-
der kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

•  Bistod Union vid förvärv av kontorsfastigheten Stockholm HUB från 
Mengus.

•  Bistod Partners Groud vid förvärv av fem fastigheter från Nordika.

B
IL

D
: P

A
N

G
E

A
 P

R
O

P
E

R
T

Y
 P

A
R

T
N

E
R

S

CATELLA
18 miljarder kronor

Antal medarbetare i 
transaktionsteamet: 
35.

Ansvarig för transak-
tionsteamet: Robert 
Fonovich – Stockholm, Anne Almlund Rosengren – Göteborg, 
Jarl Olsson – Malmö.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 80.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
18 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod Slussgården vid försäljning av kontorsfastigheten Lammet 17 
i Stockholm till Triuva.

•  Bistod KPA Pension vid försäljning av 23 butiksfastigheter till 
Ica Fastigheter och Secore Fastigheter.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Tre.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
Två miljarder kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

•  Bistod Eurocommercial med förvärvsrådgivning vid förvärv av Valbo 
köpcentrum i Gävle från CBRE Global Investors.
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NEWSEC
11 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 26.

Ansvarig för transaktionsteamet: Dan Sandstedt.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 94.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: Elva miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod familjen Wahlström att strukturera och genomföra försäljningen 
av tomträtten Gladan på Kungsholmen i Stockholm till Areim.

•  Bistod Vasakronan i försäljningen av kontorshuset Kungshörnet i Upp-
sala till Klövern.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Fyra.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018:  
4,4 miljarder kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

•  Bistod Folksam i förvärvet av fyra kontorshus i Göteborg från 
Stena Fastigheter.

•  Bistod Slättö vid förvärvet av två fastigheter i centrala Norr-
köping från Skandrenting.
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NORDANÖ
21,9 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktions-
teamet: 23.

Ansvarig för transaktionsteamet: 
Sven Dahlin.

Antal genomförda säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 18.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 21,9 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Bistod Skandia Fastigheters försäljning av Boken 6 
i centrala Stockholm till Axfast.

•  Bistod Skanska vid 
försäljning av 
Studio i 
Malmö 
till 
Kungs-
leden för 
cirka en 
miljard kronor.
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Bytt namn på 
 rådgivnings verksamheten 

från Brunswick till 
Nordanö

JLL

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 25.

Ansvarig för transaktionsteamet: Joacim Sjöberg.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 50.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod vid Vencom/Rocksprings försäljning av Lidingö 
centrum till Grosvenor.

•  Bistod Oscar Properties vid försäljning av Upp-
finnaren 1 i Stockholm till Fastpartner.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
Fem–tio.

Exempel på köpuppdrag:

•  Bistod Triuva vid förvärv av Lammet 17 i 
Stockholm CBD från Slussgården.

•  Bistod Victoria Park vid förvärv av bostäder 
i Örebro från Västerstaden.

Ansvarig för transaktionsteamet: 

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod vid Vencom/Rocksprings försäljning av Lidingö 
centrum till Grosvenor.

•  Bistod Oscar Properties vid försäljning av Upp-
finnaren 1 i Stockholm till Fastpartner.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
Fem–tio.
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•  Bistod familjen Wahlström att strukturera och genomföra försäljningen 
av tomträtten Gladan på Kungsholmen i Stockholm till Areim.

•  Bistod Vasakronan i försäljningen av kontorshuset Kungshörnet i Upp-

•  Bistod Folksam i förvärvet av fyra kontorshus i Göteborg från 

SVEFA
5,5 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 14.

Ansvarig för transaktionsteamet: Gustav Källén.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 33.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 
2018: 5,5 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod vid Huges försäljning av nio sam-
hällsfastigheter till SBB.

•  Bistod Johansson & Kårell vid försäljning 
av lägenheter i Vasastan i Stockholm till 
Akelius.

Antal genomförda köpuppdrag 
2017–Q1 2018: 

Underliggande fastighetsvärde 
på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
350 miljoner kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

• Bistod S:t Erik Markut-
veckling vid förvärv 
av en logistikfastig-
het från Svea Real.

Har lämnat NAI 
och är numera åter 

bara Svefa
BILD: SVEFA

TEMA: KONSULTER



BJURFORS NÄRINGSLIV
2,7 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 16.

Ansvarig för transaktionsteamet: Patrik Ageman – Stock-
holm, Viktor Gustavsson – Göteborg, Torbjörn Persson 
– Öresund.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 115.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 2,7 miljarder kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Fem.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2017–Q1 2018: 290 miljoner kronor.
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1,4 miljarder kronor

Antal medarbetare i transak-
tionsteamet: Fem.

Ansvarig för transaktions-
teamet: Pontus Nilsson 
Pahlevani.

Antal genomförda säljupp-
drag 2017–Q1 2018: 20.

Underliggande fastighets-
värde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 1,4 
miljarder kronor.

Exempel på genom-
förda säljuppdrag:

•  Skanskas försäljning 
av Hotel Gradienten i 
Jönköping till Balder.

•  Cromwells försäljning 
av Kobbegården 6:141 
och 6:168 i Göteborg 
till Klövern.

ROSENGREN
1,24 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Sex.

Ansvarig för transaktionsteamet: –

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 22.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
1,24 miljarder kronor.

BERNSTROM PARTNERS
3,8 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Fyra.

Ansvarig för transaktionsteamet: Johan Bernström.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 17.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: 3,8 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod vid Svenska Vårdfastigheter/Magnolias 
försäljning av äldreboende i Visby till M&G.

•  Bistod Landsord Care 3 vid försäljning av äldre-
boende i Täby och fyra LSS-boenden i Norrtälje.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2017–Q1 2018: 2,5 miljarder kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

• Bistod Alecta vid förvärvet av Nacka strand 
från Carlyle.

COLLIERS
3,03 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Elva.

Ansvarig för transaktionsteamet: Rebecka 
Norberg.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
35.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
3,03 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Agerade säljrådgivare åt Svevia vid försäljning av vägstationer 
till Off entliga Hus.

•  Rådgivare åt Castellum och Klövern vid försäljningar i Mölndal 
och Borås.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Sex.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
Två miljarder kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

•  Bistod Rockwool vid markförvärv i Eskilstuna logistikpark.

•  Bistod Ica Fastigheter vid förvärv av butiker från KPA 
 Pension.
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SAVILLS
3 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionstea-
met: Tio.

Ansvarig för transaktions-
teamet: Robert Treutiger.

Antal genomförda säljuppdrag 
2017–Q1 2018: Sex.

Underliggande fastighetsvärde på säljupp-
drag 2017–Q1 2018: Tre miljarder kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 
2018: Fem.

Underliggande fastighetsvärde på köp-
uppdrag 2017–Q1 2018: 4,7 miljarder 

kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

• Bistod Savills IM vid förvärv av köpcentrum 
från Ikano.
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5,23 miljarder 
kronor

Antal med-
arbetare i 
transaktions-
teamet: 14.

Ansvarig för transaktionsteamet: Johan Spångberg – Säljråd-
givning, Carl Dutina – Köprådgivning vid ombildning, Patrik 
Rosén – Nyproduktion.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 76.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–Q1 2018: 
5,23 miljarder kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag: 

•  Bistod Weishaupt Svenska vid försäljning av industrifastighet i 
Täby till GLD Holding.

•  Bistod Stadsform Fastighetsutveckling vid försäljning av 
bostadsfastighet i Linköping till BRF.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: 13.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
2,31 miljarder kronor.
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CROISETTE
1 miljard kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Sju.

Ansvarig för transaktionsteamet: Fredrik Dackheden.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: Tolv.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 
2017–Q1 2018: En miljard kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

• Bistod Preservia vid försäljning till Trenum.

•  Bistod Sparbanken Skåne vid försäljning av portfölj om fem fastig-
heter till Brinova.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 56 
miljoner kronor.

Exempel på köpuppdrag: 

•  Företrädde privat fastighetsägare vid köp av flerbostadshus i 
 centrala Malmö.
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NEW PROPERTY
920 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Fem.

Ansvarig för transaktionsteamet: Anders Norlander.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: 15. 

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–
Q1 2018: 920 miljoner kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Tre.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 2017–Q1 2018: 300 
miljoner kronor.
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Antal medarbetare i transak-

Ansvarig för transaktions-
Pontus Nilsson 

Antal genomförda säljupp-

Underliggande fastighets-

B
IL

D
: A

 &
 P

 FA
S

T
IG

H
E

T
S

T
R

A
N

S
A

K
T

IO
N

E
R

 Fyra.

Johan Bernström.

17.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 

•  Bistod vid Svenska Vårdfastigheter/Magnolias 

•  Bistod Landsord Care 3 vid försäljning av äldre-
boende i Täby och fyra LSS-boenden i Norrtälje.

Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 

•  Bistod Ica Fastigheter vid förvärv av butiker från KPA 
 Pension.

SAVILLS
3 miljarder kronor

Antal medarbetare i transaktionstea-
met: 

Ansvarig för transaktions-
teamet: 

Antal genomförda säljuppdrag 

BILD: BERNSTROM PARTNERS



Boka in höstens fastighetsseminarier

Mer info och anmälan på www.fastighetssverige.se/seminarier

• Framtida 
affärsmöjlig heter i en 

expansiv  region.

• Hur utvecklas 
 Öresundsmarknaden 
på kort och lång sikt?

• Uppdatera dig om 
läget och framtiden!

• Göteborgsmarknadens 
mest klassiska  

fastighets seminarium.

• Fokus på fastighetsmarknad 
och näringslivsutveckling.

• Utmaningar, möjlig heter 
och nya kontakter

• Branschens mest 
 inspirerande seminarium!

• 90 procent kvinnliga  talare: 
Kvinnorna diskuterar  business 

– männen pratar om 
 jämställdhet och mångfald.

• Framgångsrika förebilder 
lyfts fram i rätt sammanhang.

RELIER
547 miljoner kronor

Antal medarbetare i trans-
aktionsteamet: Två.

Ansvarig för transaktions-
teamet: Magnus Silfver.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 
2018: 28.

Underliggande fastighetsvärde på 
säljuppdrag 2017–Q1 2018: 547 miljoner 
kronor.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: 
Ett.

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 
2017–Q1 2018: Nio miljoner kronor.

ALBREKTSON & FELLINGER
416,6 miljoner kronor

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 2018: Tre.

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–
Q1 2018: 416,6 miljoner kronor.

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod vid privat försäljning av fyra bostadsfas-
tigheter i Stockholm för 331 miljoner kronor.

•  Bistod vid försäljning av 3D-fastighet på Öster-
malm.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: Sju.

Underliggande fastighetsvärde på köpupp-
drag 2017–Q1 2018: 1,3 miljarder kronor.

MÄKLARHUSET UPPSALA
405 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 
Två.

Ansvarig för transaktionsteamet:  Solweig 
Lindell Sohlberg.

Antal genomförda säljuppdrag 2017–Q1 
2018: 44.

Underliggande fastighetsvärde på 
säljuppdrag 2017–Q1 2018: 405 miljoner 
kronor.

BELLMAN & PARTNERS
600 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Två.

Ansvarig för transaktionsteamet: Johan 
Bellman.

Antal genomförda transaktionsuppdrag 
2017–Q1 2018: Fem.

Underliggande fastighetsvärde på transaktionsuppdrag 
2017–Q1 2018: 600 miljoner kronor.

TEMA: KONSULTER
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Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: 

Underliggande fastighetsvärde på köpuppdrag 

Underliggande fastighetsvärde på säljuppdrag 2017–
Q1 2018:

Exempel på genomförda säljuppdrag:

•  Bistod vid privat försäljning av fyra bostadsfas-
tigheter i Stockholm för 331 miljoner kronor.

•  Bistod vid försäljning av 3D-fastighet på Öster-
malm.

Antal genomförda köpuppdrag 2017–Q1 2018: 

Underliggande fastighetsvärde på köpupp-
drag 2017–Q1 2018: 

MÄKLARHUSET UPPSALA
405 miljoner kronor

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 

Underliggande fastighetsvärde på transaktionsuppdrag 
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BILD: NICKLAS 
 TOLLESSON

BILD: MÄKLARHUSET UPPSALA
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Tätt inpå // Patrik Hall

 V
ägarna till toppen är många. 
Somliga får sin bana utstakad med 
modersmjölken, vissa tar ett aktivt 
val under grundskolan och håller 
fast vid den linjen, medan andra 

följer i någon förebilds fotspår. För Patrik Hall 
var slumpen en stor faktor på vägen till vd-stolen 
på storsatsande Heimstaden.

– På den tiden jag växte upp var det fortfa-
rande allmän värnplikt. Två veckor innan jag 
avslutade gymnasiet ryckte jag in i lumpen. 
Ledighet gavs i 36 timmar för att komma hem 
och ta studenten. I slutet av värnplikten fi ck jag 
förfrågan om jag inte kunde tänka mig fortsätta 
inom det militära och söka in på offi  cershög-
skola, säger Patrik Hall.

– Jag hade egentligen tänkt bli läkare men 
gillade det militära livet, så jag stannade kvar och 
utbildade mig till yrkesoffi  cer. På den vägen var 
det och jag trivdes väldigt bra. 

Att den militära karriären kom till ända 
hade med verksamhetens utformning att göra, 
där man stationerades vid olika regementen runt 
om i Sverige – inte sällan långt norrut.

– Jag åkte upp på söndag förmiddag för att 
göra mig redo för arbetsveckan, arbetade och 
åkte tillbaka hem till Skåne på fredag kväll. Med 
nyfödda barn och sambo som tog hela ansvaret 
för barnen där hemma, kom jag till en punkt där 

min delaktighet i familjelivet behövde prioriteras 
och förändring behövde göras. Efter sju år inom 
det militära – ett fantastiskt och givande arbete – 
var det dags för något nytt. 

– Jag var stationerad i Stockholm under min 
sista tid. Det var 1991 och eftersom det var 
innan nätet fanns så fi ck jag slå upp tidningen 
och titta igenom platsannonserna. Jag fi ck syn 
på en annons nere i Malmö för ett ombuds-
mannajobb på Hyresgästföreningen och tänkte, 
efter att ha läst kvalifi kationskraven, att ”det 
där fi xar jag, jag söker det”. Jag fi ck jobbet, 
säger Patrik Hall och skrattar till innan han 
tillägger:

– Oftast är det slumpen som tar en in på helt 
andra vägar.

Patrik Hall stannade på Hyresgästfören-
ingen i Malmö i tio år, under vilka han framför 
allt ansvarade för förhandlingar. 2001 tog han 
klivet över till Heimstaden.

– Heimstaden hade en tom fastighet i centrala 
Malmö som de inte riktigt visste hur de skulle 
utveckla och vad de skulle göra av. Bolagets 
dåvarande vd diskuterade med mig i Hyresgäst-

Leder 
storsatsningen

På en väg som gått via såväl försvaret som Hyresgästföreningen har 
Patrik Hall landat i vd-stolen på Heimstaden. För Fastighetssverige 

berättar han om slumpens betydelse för sin resa, förhållandet 
till naturen och framtiden för Heimstaden.

Text & bild: Axel Ohlsson

        Jag fick syn på 
en annons nere i 
Malmö för ett om-
budsmannajobb på 
Hyresgästföreningen 
och tänkte, efter att 
ha läst kvalifikations-
kraven, att ”det där 
fixar jag, jag söker 
det”. Jag fick jobbet.«

HEMMAVID. Efter att ha varit ut-
placerad runtom i Sverige under sin 
militära karriär är Patrik Hall sedan 
1991 tillbaka i Skåne.
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Tätt inpå // Patrik Hall

Tre röster om 
Patrik Hall

1

”Vi arbetade ihop i många år innan vi blev ett par. I 
arbetet kompletterade vi varandra på ett väldigt bra 
sätt och hade alltid väldigt roligt ihop. 
 Patrik är en väldigt hemkär människa. Han älskar 
att pula med saker och har vartenda elektriskt verk-
tyg som finns att få tag på och han älskar att vara 
ute i naturen och röja i skogen eller plocka svamp.
 Dessutom är han en sann djurvän. När han klip-
per gräset tar det alltid en evighet eftersom han är 
tvungen att väja för varenda humla och skalbagge 
som kommer i vägen.”

Ing-Britt Wadsjö
Hustru och kollega på Heimstaden
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”Patrik är väldigt lätt att samarbeta med. En del 
personer behöver gå ett antal varv runt innan man 
kommer till kärnan; men med honom är det rakt på, 
utan prestige i öppen och ärlig diskussion oavsett om 
det handlar om knepiga saker eller om något lättsamt.
 Han är också en väldigt kunnig person som age-
rar långsiktigt och alltid är mån om att ta hand om 
hyresgäster, personal och investerare.
 Men det som är mitt starkaste intryck av Patrik 
– och det jag uppskattar mest med honom – är att 
han är en person med sunda och bra värderingar.”

Stefan Attefall
Tidigare bostadsminister, numera 
strategisk rådgivare åt Heimstaden
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”Patrik har med sitt engagemang och sin klok-
skap gjort Heimstaden till Skandinaviens ledande 
bostadsbolag. Jag är stolt över att ha honom som 
kollega och glad över att ha honom som vän och ser 
med spänning fram emot åren som kommer.
 Patrik själv brukar säga att ”blir vi dubbelt så 
stora måste vi bli dubbelt så bra” och med honom 
vid rodret har jag god grund att tro att båda inträff ar 
–  att vi blir dubbelt så stora och dubbelt så bra.”

Ivar Tollefsen
Ägare av Heimstaden
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»Patrik är en väldigt 
hemkär människa.«

föreningen om olika alternativ. De diskussio-
nerna ledde väl fram till att när Heimstaden 
behövde göra om i sin organisation så kontak-
tade han mig för att höra om jag var intresserad. 
Svaret var ja. Jag började som fastighetschef 
och tog över som vd 2003 när min företrädare 
slutade, säger Patrik Hall.

› Att ha arbetat på Hyresgästföreningen fram-
står som en bra bakgrund när man är vd för ett 
fastighetsbolag som hanterar bostäder.

– Absolut. Att ha bakgrunden med att känna 
till vilka frågor som kommer ifrån hyresgäs-
ter och vilka problem som fi nns i det dagliga i 
bostadsområdena eller i husen, att ha hyresgäs-
ternas perspektiv med sig i olika frågeställningar, 
är till stor nytta.

– Det svenska bruksvärdessystemet, där bruks-
värdet med dess olika parametrar skall värderas 
för korrekt hyressättning är ett komplext system. 
Det är bra att ha med sig erfarenhet och kunskap 

om hyresförhandlingar och hyressättning.
› Vad ger den militära bakgrunden när man 

är vd?
– Ledarskap, kultur, värderingar och över-

tygelsen om att gruppens samarbete är det enda 
som leder till långsiktig framgång. 

Det Heimstaden som Patrik Hall anslöt till 
2001 var ett bolag som på många sätt skiljer sig 
från det han leder i dag. På den tiden ingick 
1 900 lägenheter i beståndet och alla tjänster – 
utöver administration och uthyrning – köptes in. 
Ekonomin var betydligt sämre. Utvecklingen till 
dagens Heimstaden har gått via hårt och fokuse-
rat arbete, genom personalens engagemang och 
en ägare, Ivar Tollefsen, som ständigt haft fokus 
på kvalitet i både smått och stort.

– I alla företag måste man ha ordning på eko-
nomin, det måste vara svarta siff ror för att man 
ska kunna investera och utveckla verksamheten 
– och det var det inte när jag började i bolaget 
2001, säger Patrik Hall.

– Det första jag fi ck göra de första åren var att 
se över hur vi skulle skapa en stabil grund att stå 

”ALLT UTOM PUNK”

Namn: Patrik Hall.

Ålder: 52 år.

Bor: Röstånga.

Familj: Fru, två barn och två bonusbarn.

Tjänar: ”Tillräckligt.”

Kör: Volvo XC 60.

Tittar på: ”Nyheter, väder och 
sport.”

Lyssnar på: ”Allt utom punk.”

Läser: ”På semestern.”
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på ekonomiskt. Det var tvunget att göras sam-
tidigt som vi skötte alla förpliktelser gentemot 
hyresgästerna. Det var ett hårt arbete för att se 
över kostnadssidan.

– Jag var ute själv och inspekterade allt, och då 
menar jag verkligen allt. Alltifrån var vartenda 

sopkärl stod till hur våra elavtal och säkring-
sabonnemang såg ut på alla ställen. Varenda 
detaljfråga har jag grävt ner mig i, studerat och 
på plats inspekterat. Att skapa ”ordning och reda 
på torpet” gör att onödiga kostnader, som inte 
påverkar hyresgästernas väl och ve, skärs bort bit 
för bit. Till sist går intäkter och kostnader ihop 
och först då kan vi börja öka insatsen på under-
håll och reparationer och ställa upp målbilder för 
oss själva och fråga oss: ”Vad vill vi?”

› Vad ville ni?
– Som en långsiktigt och seriös ägare är vi 

dedikerade till att vilja leverera ett uppskattat 
boende med hög kvalitet på service, förvaltning 
och produkt. Vi vill utveckla våra fastigheter, få 
än mer nöjda kunder – vi vill leverera ett boende 
med omtanke. Denna målsättning kräver nog-
grannhet i alla delar av vår verksamhet. Jag är i 
dag glad för att Heimstaden, när jag började för 
16 år sedan, var ett relativt litet bolag med stora 
utmaningar, både med dålig ekonomi, oordning 
och obefi ntliga rutiner. Det har lärt mig och 
mina arbetskamrater att aldrig släppa fokusen på 
detaljer och noggrannhet och att det alltid fi nns 
en bra lösning för oss och våra hyresgäster, det 
gäller bara att fi nna den.  

› Finns den här noggrannheten med dig även 
privat?

– Ja, jag är nog lite kontrollerande. 
– Jag kan konstatera att när vi i Heimstaden i 

dag har fastigheter för mer än 60 miljarder i tre 
länder, så går det inte personligen att ha koll på 
allt. Då gäller det att ha stor tillit till alla enskilda 
medarbetare och deras förmågor – och det har 
vi alltid haft. Men visst, en del vill jag nog allt 
kontrollera ändå. Ränderna går aldrig helt ur …

– Men det är en väldigt nyttig erfarenhet att 
ha varit nere i detaljer i husen och tittat på allt. 
Jag tycker det är en bra erfarenhet att ha med sig.

        Att skapa ”ord-
ning och reda på tor-
pet” gör att onödiga 
kostnader, som inte 
påverkar hyresgäster-
nas väl och ve, skärs 
bort bit för bit.«

LYSANDE UTSIKTER. Heimstaden 
har varit mycket aktiva på transak-
tionsfronten senaste åren och har 
målsättningen att fortsätta växa.
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Vilken är den viktigaste frågan i höstens val? »Jobb 
och utbildning.«

Vilket var ditt första jobb? »Jag sommarjobbade som 
varuupplockare.«

När googlade du dig själv senast? »Det har jag aldrig 
gjort, jag har inte det intresset helt enkelt.”

Vad gör dig arg? »Orättvisor och lögner.«

Beskriv dig själv med tre ord. »Snäll, 
målmedveten och klok.«

Vilken talang skulle du vilja ha? 
»Jag skulle vilja vara musikalisk … 
tänk att kunna spela ”Stairway to 

heaven” på elgitarr eller harpa.«

Hur träff ade du 
din fru? »Genom 

jobbet.«

Var åker du helst på 
semester? »Jag är helst 
hemma i skogen – om jag får 
bestämma, men det får jag 
oftast inte.«

Vilken person – död eller le-
vande – skulle du helst vilja träff a? 
»Jag hade nog helst velat träff a Nelson Mandela.«

Ger du pengar till tiggare? »Ja, ibland.«

Vilken är din favoritfärg? »Röd.«

Vilket var ditt favoritämne i grundskolan? »Mate-
matik.”

Tror du på Gud? »Nej, men mycket av 
religionernas innehåll om kärlek till 

varandra och till sin nästa tilltalar 
mig. Jag är nog mer buddhistiskt 
lagd« 

Vad jobbade dina föräldrar med? 
»Fabriksarbetare och säljare.«

Har du några tatueringar? »Nej, det 
har jag inte … eller jo, jag har en svart punkt 

någonstans på handen efter en blyertspenna som gick 
igenom efter att jag trillat när jag satt och gungade på 
stolen.«

Vilka språk behärskar du? »Svenska, engelska, norska, 
danska något så när och lite tyska.«

Vilket är det bästa råd du har fått? »Tänk på dig själv 
någon gång, inte bara på andra.«

Vilken är din bästa respektive sämsta 
privata aff är? »Den bästa är nog 

gården, sämsta är alla bilaff ärer och 
träningsprodukter köpta från tv-shop 
som inte ens packats upp.«

Har du någon paradrätt i köket? 
»Jag har några standardrätter, bland 

annat senapsgratinerad skivad lövbiff  
med ris.«

Är du fåfäng? »Nej.«

20 snabba frågor 
till Patrik Hall

Tätt inpå // Patrik Hall

Det Heimstaden som nu storsatsar gör 
det med norske profi len Ivar Tollefsen – som i 
hemlandet gjort sig ett namn som äventyrare, 
rally förare och företagsledare – som ägare. Han 
köpte bolaget 2005 efter en koncis konversation 
med Patrik Hall.

– Han tittade mig stint i ögonen och sa: ”Kan 
du garantera att alla de här siff rorna stämmer? 
Kan du garantera att det kommer gå åt rätt håll?” 
Jag svarade att jag kunde garantera det. ”Bra, då 
köper jag det,” sa Ivar. Sedan åkte han hem.

– Detta hörs kanske lite lättvindigt, men så 
här i efterhand, efter att ha lärt känna Ivar, har 
jag förstått att han redan studerat alla siff ror, tal 
och prospektet på Heimstaden både framlänges 
och baklänges, gjort sina benchmarks, studerat 
hyresmarknaden i Sverige, andel hyresrätter, 
Sveriges ekonomi och framtidsutsikter med 
mera. Ivar lämnar aldrig något åt slumpen. Den 
sista brickan att lägga var om Ivar ansåg att 
han kunde bygga vidare på det management 
som fanns i Heimstaden år 2005 eller om detta 
behövde bytas ut. Tack och lov gillade han det 
han såg.

› Hur var det att vara med om ett ägarbyte för 
din egen del?

– Jag refl ekterade inte så mycket just då utan 
jag var av dåvarande ägare satt att sammanställa 
siff ror och fastigheter, som sedan skulle bli nå-
gon form av försäljningsprospekt. Oro över vad 
som kom att hända eller ske refl ekterade jag inte 
så mycket över. Svara bara ärligt på de frågor du 
får om substansen i det vi levererar.

– Sedan kan jag bara säga att det har blivit till 
det bättre, en succé, med Ivar som ägare. Det har 
varit en oerhört stimulerande och utvecklande 
resa med en ägare som har ett evighetsperspektiv 
på verksamheten, som ständigt strävar efter att 
utveckla bolaget och verksamheten och med en 
klar målbild att vi skall leverera den av hyresgäs-

terna mest uppskattade produkten och servicen 
i fastighetsbranschen. Ivar är en ägare som 
ständigt utmanar oss att bli bättre. Ja, kanske inte 
bättre, vi skall bli bäst.

Den stimulerande resan har under de 
senaste år varit väldigt transaktionsintensiv. 
Heimstaden har gjort stora investeringar i 
Sverige – men kanske framför allt i Danmark. 
Man tog klivet över sundet första gången under 
2015 och inledde en rejäl köpoff ensiv 2016. Totalt 
har man gjort danska förvärv för över tjugotvå 
miljarder kronor, främst genom bolaget Heim-
staden Bostad, som ägs gemensamt med framför 
allt Alecta.

– Vi har hela tiden tittat på kompletterings-
förvärv och köpt mer eller mindre under alla år. 
Med Danmark var egentligen så att vi tyckte 
att det just vid det tillfället var lite sämre utbud 
på marknaden i Sverige. Dessutom tyckte vi att 
yielderna har pressats ner en hel del.

– Danmark hade en smäll ungefär 2006 till 
2010 då priserna sjönk rätt rejält. Vi var inte 
inne direkt då, men vi såg att det fanns väldigt 
attraktiv avkastning på bra objekt, framför allt i 
Köpenhamn. Vi började göra de här investering-
arna för något år sedan.

– Priserna har varit stigande under de sista två 
åren, men jag tycker ändå att vi har funnit både 
befi ntliga fastigheter och även byggprojekt som 
byggs till fast överenskommet pris och i bra läge 
i Köpenhamn. Vi tycker att fram till nu har det 
varit nästan mer fördelaktigt att investera där – 
och det har funnits mer ute på marknaden än i 
Sverige, som fortsatt är vår huvudmarknad. Så 
vi har tagit tillfället i akt att koncentrera oss på 
att bygga upp en ansenlig fastighetsportfölj med 
lokal förvaltning. 

› Var tanken redan från början att gå in så hårt?
– Vi levererar den bästa produkten genom att 

        Det har varit en oerhört stimule-
rande och utvecklande resa med en 
ägare som har ett evighetsperspektiv 
på verksamheten, som ständigt strävar 
efter att utveckla bolaget.«

ha lokalt anställd personal som är nära hyresgäs-
terna. För att bygga upp en lokal förvaltning, så 
behövs en viss volym för att kunna få kostnads-
eff ektiv förvaltning och närhet till våra hyresgäster. 

– Det har funnits mycket ute till försäljning 
som varit intressant, så vi har förvärvat i snabb 
takt. Men samtidigt skall nämnas att vi endast 
köpt kanske fem procent av allt vi har tittat på 
i Danmark. Det skall också nämnas att prisbil-
den i Danmark i dag, år 2018, precis passerat de 
nominella prisnivåer som gällde år 2006.

Addering av Danmark till de tidigare mark-
naderna Sverige och Norge skapar en viktig 
riskspridning för Heimstaden. 

– Fördelen med att verka i tre länder är att 
vi kan titta där vi tycker att de mest attraktiva 
aff ärerna kommer upp, vi får en större marknad 
att titta på. Så det är väldigt svårt att säga om det 
är Danmark eller Sverige eller eventuellt Norge. 
Det är helt enkelt beroende av vad som dyker 
upp på radarn.

› Kan det bli aktuellt att gå in på någon ytter-
ligare marknad?

– Just nu tycker vi att vi har fått en bra diversi-
fi ering i vår fastighetsportfölj genom att verka 

i tre nordiska länder. Vi håller dock våra ögon 
öppna för nya marknader och länder och följer 
med utvecklingen och de förvärvsmöjligheter som 
fi nns. Kanske fi nner vi någon möjlighet som av-
kastnings- och driftsmässigt långsiktigt kan vara 
en utmärkt start i ett nytt land likväl som en god 
komplettering till vår nuvarande fastighetsportfölj.

Oavsett om Heimstaden kommer addera yt-
terligare en marknad eller stanna på de tre man 
fi nns på nu är ambitionen glasklar: Fortsätta 
växa.

› Hur mycket ser du er öka?
– Inkluderar man en del avtalade byggprojekt 

i pipeline så har vi runt 70 miljarder i fastighets-

värde. Jag skulle bli överraskad om vi inte är en 
bit över 100 miljarder innan utgången av 2019.

Heimstadens utveckling fi nns med Patrik 
Hall i tankarna i princip all vaken tid. När han 
försöker koppla bort jobbet gör han det allra helst 
i den skog han äger vid hemmet i mellanskånska 
Röstånga, i anslutning till Söderåsens nationalpark.

– Jag bor ute på landet och är mycket na-
turmänniska. Vi har en del skog och min bästa 
träning och kontemplation är att ta motorsågen 
och gå ut. Då blir man både svettig och man är 
själv och kan gå och fundera. 

– Sedan gå där och mata rådjuren, titta på 
älgarna och plocka svamp på hösten.

› Har du lätt att koppla bort arbetet?
– Arbetet är med under alla dygnets vakna 

timmar, mer eller mindre. Gillar man sitt jobb 
är detta oundvikligt. Sedan kan tankarna växla 
ganska snabbt mellan olika saker, men oftast är 
där alltid någonting arbetsrelaterat med.

– Då är det rätt bra att jobba med någonting 
fysiskt för att för en stund kunna släppa arbetet. 
Då får jag fokusera exakt på var jag ska såga och 
var trädet ska landa.  

        Vi har en del 
skog och min bästa 
träning och kontem-
plation är att ta mo-
torsågen och gå ut.«

FOKUSERAD. Tanken på Heimstadens 
utveckling finns ständigt med Patrik Hall.
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Magnus Månsson  //  Semrén & Månsson

Arkitektkommentaren

 I Sverige förändrades arkitektens roll någonstans under miljon-
programmet. Fram till dess hade byggherrar och arkitekter ett 
nära samarbete som utgick från ömsesidigt förtroende, men un-

der bygget av miljonprogrammet industrialiserades produktionen. 
Arkitekterna, som tidigare varit byggherrens närmaste rådgivare, 
fi ck nu mer begränsat infl ytande. Hela branschen förändrades 
och ansvarsområden fl yttades om. Arkitekternas blev någon slags 
formgivningsexpert, medan byggherren och entreprenörerna tog 
över ansvaret för helheten och ekonomin. 

Där och då inleddes att stålbad för den svenska arkitektkåren, 
som vi i mångt och mycket har levt med sedan dess. En av förkla-
ringarna är den ökande tekniska komplexiteten inom konstruktion 
och byggnadsteknik. Vidare har de stegrande ekonomiska riskerna 
även lett till att arkitekterna fått minskat infl ytande till förmån för 
ingenjörsföretag, entreprenörer och underleverantörer. 

Samtidigt blir behovet av helhetssyn allt mer uppenbart. 
Antalet variabler i varje projekt blir allt fl er, tidplanerna blir allt 
mer aggressiva och projekten växer i omfattning. Och i det läget 
behövs någon som ringar in möjligheterna, samordnar och prio-
riterar utifrån en klar vision. Som till fullo kan dra nytta av alla 
parters expertkunskaper, samtidigt som budgeten och tidplanen 
kontinuerligt stäms av för att uppnå slutmålen.

I Sverige har vi nu ett gyllene tillfälle att konstruera en helt ny, 
mer medveten och ansvarstagande, arkitektroll. I efterdyningarna 

av miljonprogrammet har den svenska arkitektkåren stärkt sin 
roll genom ökad förståelse för teknik och ekonomi. Gradvis har vi 
byggt upp erfarenheter som är till gagn för alla parter, samtidigt 
som kommunerna som anvisar marken har börjat att efterfråga 
ett större engagemang för att bygga långsiktigt. Det fi nns en allt 
större medvetenhet om komplexiteten i att utforma det byggda i 
ett längre perspektiv – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Och 
det kräver en ännu större arkitektnärvaro. 

En viktig förutsättning är dock att vi arkitekter först 
förstår uppdragsgivarens aff är, så att vi kan optimera lönsamheten 
över tid. Vi måste vara beställarens förlängda arm, som tar in alla 
mål, nyckeltal och relevanta perspektiv redan i analys- och pla-
neringsfasen. Då uppstår också de bästa förutsättningarna för att 

skapa starka och långsiktigt hållbara idéer. Men framför allt: vi kan 
också säkerställa genomförbarheten av idéerna.

På Semrén & Månsson lär vi oss mer om beställarnas verklighet 
genom att bygga i egen regi. På det sättet blir arkitekterna handgrip-
ligen involverade i varje steg av ett enskilt projekt. För att inhämta 
kunskap provar vi på att själva utföra allt från aff ärsutveckling till 
projektering, produktion och förvaltning, vilket ger oss lärorika in-
sikter om balansen mellan form, teknik och ekonomi. Samtidigt kan 
vi också utforska nya idéer och lösningar. I processen får vi värde-
fulla erfarenheter som gynnar arkitektkontorets beställare.

Men det räcker inte med att vi som redan tillhör arkitektskrået 
har en vilja att utvecklas och ta större ansvar. Om vi menar allvar 
med att arkitekten ska ha en mer framskjuten roll i samhällsut-
vecklingen, så är det hög tid att koppla landets arkitektutbildning-
ar till den nya verkligheten. 

Därför är jag glad att Chalmers, som första universitet i 
Sverige, snart kan erbjuda en arkitektutbildning som tillgodoser 
alla aspekter av arkitektens roll. Jag har själv varit drivande i att 
instifta en tvärvetenskaplig professur i arkitektur och ekonomi som 
fi nansieras av Maria och Magnus Månssons stiftelse. För det är 
först när form, teknik och ekonomi går hand i hand som verkligt 
god arkitektur uppstår och långsiktigt hållbara värden adderas – 
till staden, människorna som lever i den och samhället i stort.  

Det spelar    ingen roll vad vi 
ritar om vi    inte kan räkna

 I dag är det allt svårare att överblicka ett 
byggprojekt – komplexiteten, kostnaderna och 
kraven är större än någonsin. Hur säkerstäl-
ler man då de långsiktiga värdena? Magnus 
Månsson ser en gyllene möjlighet att rita och 
bygga mer genomtänkt och med bättre 
kontroll över slutresultatet.

MAGNUS 
MÅNSSON

Ålder: 62 år.

Bor: Kärralund, 
Göteborg.

Familj: Gift, tre 
barn.

Titel: Arkitekt och 
koncernchef, Sem-
rén & Månsson 
Group, adjungerad 
professor på Chal-
mers, ordförande 
för föreningen Byg-
gande Arkitekter.

SEMRÉN & 
MÅNSSON

• Semrén & 
Månsson, som 
grundades av Per-
Rune Semrén och 
Magnus Månsson, 
arbetar med bygg-
nadsutformning, 
stadsplanering, 
inrednings- och 
produktdesign. 
Nästa år firar 
arkitektkontoret 
50 år.

• Bolaget har idag 
kontor i Sve-
rige, Ryssland och 
Polen med runt 
180 medarbetare. 
I koncernen ingår 
även dotterbola-
gen Zynka Visual 
och Zynka BIM 
som arbetar med 
3D-visualisering 
och BIM-projek-
tering.

»Och i det läget behövs någon 
som ringar in möjligheterna, 
samordnar och prioriterar 

utifrån en klar vision.«
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Bostadskommentaren
Peter Svensson  //  Peab

 Grovt förenklat drivs marknadsutvecklingen av en kom-
bination av fl era faktorer. Ekonomiska fundamenta som 
tillväxt, löneökningar och ränteläge. Politiska beslut som är 

styrda av åsikter och opinionen i stort, prioriteringar och mer eller 
mindre välmotiverade ingivelser. Dessutom en inte oansenlig dos 
spekulationer och prognoser från alla möjliga håll.

Att bostadsmarknaden för närvarande befi nner sig i ett utma-
nande läge är bekant för alla. Hit har vi kommit först efter fl era år 
av otillräckligt byggande, följt av ett antal år med ökat byggande, 
allt högre efterfrågan och en fl erårig högkonjunktur som medgett 
allt frikostigare långivning. Som så ofta när högkonjunkturen 
omsveper en bransch, väntar kraftiga prisökningar till följd av 
kapacitetsbrist och ett utbud som inte kan matcha efterfrågan. 

Men vid ungefär den här tidpunkten förra året, våren/försom-
maren 2017, började det vända. Allt fl er såg alltmer mörka moln 
torna upp sig vid horisonten. Media och experter talade om att 
det snart vänder nedåt, bankerna började oroligt se över sina 
lånestockar och spekulationsköparna fi ck kalla fötter. Vi bostads-
utvecklare började dra i handbromsen för att inte hamna med stora 
osålda bestånd i knäet. 

Och där är vi nu. Även om byggandet fortfarande är högt 
jämfört med 2000-talets början, talas det mer om de projekt som 
läggs på is än de som faktiskt startar. Samtidigt ökar oron för att 
inbromsningen är så kraftig att den kommer att leda till att den 
bostadsbrist, som vi aldrig hann beta av på allvar ens när det bygg-
des som mest, kommer att öka igen. 

Ännu en gång ser vi alltså hur bostadsbyggandets berg- och 
dalbana skapar problem inte bara för enskilda människor och 
byggföretag utan också för samhällsutvecklingen i stort. Mot den 
bakgrunden tror jag att de fl esta håller med mig om värdet av att 

ring följer oundvikligen risken att det byggs bostäder som breda 
målgrupper inte har råd med. Mer långsiktiga faktorer såsom en 
sund fördelning och ambition mark till hyresrätter/bostads rätter 
måste till när kommunerna sätter kriterierna för tilldelning av 
mark.

De kommunala särkrav som vi möter, i synnerhet i de större 
kommunerna, kan handla om höga krav på fasadutformning, 
stommaterial, miljöcertifi eringar, energikrav, med mera. Drivkraf-
terna bakom detta skiftar, från politiska ambitioner och en vilja till 
kommunprofi lering, till den enskilde stadsarkitektens önskan att 
göra avtryck. 

Jag uppmanar därför politiker och tjänstemän i kommunerna 
att skapa balans i kravställandet, utforma bättre detaljplaner och se 
över markpolitiken. Ställ krav på oss bostadsutvecklare och byg-
gare, men låt oss ha det gemensamma siktet inställt på att skapa 
fl er och prisvärda bostäder för breda målgrupper. 

3. Bostadsutvecklare, byggare och övriga branschaktörer behöver 
utvecklas
Tittar vi framåt behövs såväl gamla som nya kompetenser, och 
hela branschen behöver kraftsamla för att locka talanger till bran-
schen. Ett exempel på hur vi på Peab tar ansvar för detta är Peab-
skolan där vi utvecklar framtidens yrkesmän och yrkeskvinnor. 

I en marknadsekonomi är det ofrånkomligt med konjunktur-
svängningar men våra byggcykler är till stor del konsekvensen 
av dåliga beslut och bristande planering. Om vi alla självkritiskt 
erkänner det och gör något bra av dagens situation har vi lagt en 
bra grund för åtgärder som långsiktigt skapar en bättre fungerande 
bostadsmarknad. 

Med stor förhoppning om att vi tillsammans kan skapa en lång-
siktigt bättre bostadsmarknad.  

bostadsmarknadens aktörer försöker bidra till att skapa en långsik-
tigt sundare marknad. 

Låt mig sammanfatta de åtgärder som jag, och många med 
mig, vet kommer att skapa en bättre bostadsmarknad i ett längre 
perspektiv. 

1. Sverige behöver en hållbar bostadspolitik 
Sverige utvecklas och växer, och fl er bostäder behövs. Hur många 
kan diskuteras, men vi vet att samhällsutvecklingen bromsas om vi 
inte har en fungerande bostadsmarknad. 

Bostadsmarknadens funktionssätt – eller brist därpå – är i hög 
grad beroende av att ett antal pusselbitar samverkar utan alltför 
mycket friktion. Regelverk, beskattning och avgifter, amorte-
ringskrav och ränteavdrag är några av de viktigare bitar som våra 
politiker har att fatta beslut om. Om en pusselbit förändras på 
något sätt till följd av ett politiskt beslut, fi nns det en betydande 
sannolikhet för att också övriga pusselbitar påverkas i större eller 
mindre utsträckning. 

Så fungerar en dynamisk och komplex marknadsekonomi. 
Därför måste varje åtgärd först analyseras utifrån vilka eff ekterna 
blir på helheten.

En hållbar bostadspolitik behöver präglas av genomtänkta, väl-
avvägda och långsiktigt hållbara spelregler bortom partipolitiken 
och det politiska spelet.

2. Kommunerna behöver se över sin markpolitik och sitt kravställande
Kommunernas prissättning av marken har rusat till följd av den 
långa högkonjunkturen och den stora efterfrågan på bostäder. 
Självklart ska kommunerna ta ut en rimlig köpeskilling eller tomt-
rättsavgäld, men med ett alltför ensidigt fokus på intäktsmaxime-

Vad borde vi lära oss av bygg   cyklerna?

 Kan en mindre välfungerande bostadsmarknad leda till något bättre i 
ett längre perspektiv? Ja, men det förutsätter att vi lyckas bryta mönstret 
i de återkommande cykler som bostadsmarknaden i  Sverige traditionellt 
präglas av, skriver Peab Bostads vd Peter Svensson.

PEAB

Peab är ett 
av Nordens 
ledande byggfö-
retag med cirka 
15 000 anställda 
och en omsätt-
ning på 50 
miljarder kronor. 
Peabs verksam-
het bidrar till 
samhället ge-
nom att utveckla 
och bygga nya 
bostäder och 
kontor, samhälls-
funktioner som 
skola, bibliotek, 
sjukhus samt in-
frastruktur i form 
av vägar och 
broar. På så vis 
gör vi skillnad 
i vardagen på 
både små och 
stora orter.

PETER SVENSSON

Ålder: 53 år.

Bor: Knivsta.

Familj: Fru och fyra 
barn.

Titel: Vd för Peab 
Bostad.

På Peab sedan: 2015.

Fritidsintressen: Ute 
i  naturen helst med 
 familj och kompisar, 
köra mc samt att 
bygga något använd-
bart ibland.
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Transaktioner // Q1 2018

De har handlat mest 
under 2018

 Medan ett antal bolag har hållit i plånboken under inledningen av transak-
tionsåret 2018 har andra rivstartat ordentligt. Fastighetssverige har granskat 
bolagens Q1-rapporter i jakt på den som shoppat mest.  Text: Victor Friberg

Topp 10  //  Transaktioner

BILD: KLÖVERN

 Fastighetsägare Miljoner kronor

1.  Klövern 2 855

2.  Hemfosa 2 753

3.  Kungsleden 859

4.  NP3 697

5.  Victoria Park 333

6.  Wallenstam 249

7.  Corem 176

8.  Wihlborgs 149

9.  Catena 68,1

10.  Diös 68

I TÄTEN. Rutger Arnhults 
Klövern köpte för mest 
under Q1.

I sammanställningen har vi valt att begränsa 
oss till large- och midcap-bolagen på bör-
sen. Samtliga siff ror är hämtade från respek-
tive bolags delårsrapport, och anger totala 
antalet kronor bolaget förvärvat fastigheter 
för under Q1. Observera dock att bolagen i 
vissa fall valt olika sätt att redogöra för sina 
förvärv (tillträtt/inte tillträtt).

Kontakta oss på 08-518 331 10 eller besök vår hemsidastendorren.se

Stendörren Fastigheter köper och förvaltar fastigheter och mark i Storstockholm 
och Mälardalen med fokus på lager, logistik och lätt industri, och vi utökar vårt 
bestånd löpande. De tre senaste åren har vår fastighetsportfölj mer än tredubblats. 
Det här stärker oss ytterligare i vår strävan att hjälpa våra hyresgäster att växa 
och att, tillsammans med dem, tillföra värde till landets mest föränderliga och 
spännande tillväxtregion, Storstockholm.

VI KAN STOCKHOLM
& MÄLARDALEN
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