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Castellum investerar 1,2 miljarder i nya lokaler för 
Domstolsverket i Malmö 
 
 
Regeringen har godkänt Domstolsverkets hyresansökan och hyresavtal har tecknats mellan 
Domstolsverket och Castellum som startar nybyggnation av 25 000 kvm moderna domstolslokaler i 
centralt läge i Nyhamnen i Malmö. Investeringen, som beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kronor, 
utgör en viktig del i Castellums strategi att växa ytterligare i Öresundsområdet och blir ett av 
Castellums största byggprojekt genom tiderna. 
 
Domstolsverket har utrett olika alternativ för en möjlig placering av nya domstolslokaler för Malmö 
Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö. Valet föll på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler 
i Nyhamnen, centralt beläget alldeles nära Malmö centralstation. Nyhamnen är ett av Malmö stads 
viktigaste utvecklingsområden där Castellum, som en av de största samhällsaktörerna, även bygger nytt 
huvudkontor för E.ON - en investeringen som beräknas uppgå till ca 1,1 miljarder kronor. 
Domstolsfastigheten blir en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och ett av Castellums 
största byggprojekt genom tiderna. 
 
”Det är glädjande att valet föll på Castellum som mest lämplig partner att utveckla moderna domstolslokaler 
för Domstolsverket. Genom projektet stärker Castellum, i nära samarbete med Malmö stad, sin position som 
Öresundsregionens mest spännande stads- och fastighetsutvecklare då vi i direktanslutning till centralen 
kommer att producera både detta projekt och EONs huvudkontor”, säger Henrik Saxborn, Castellums 
koncernchef.  
 
Den planerade nybyggnationen i Nyhamnen, omfattar ca 25 000 kvm uthyrningsbar yta. Förslaget är 
framtaget av arkitektbyrån Henning Larsen i dialog och samverkan kring detaljplanen med Jernhusen. 
Arbetet med ny detaljplan pågår och byggstart sker i nära anslutning till lagakraftvunnen plan. Byggtiden 
är beräknad till ca 2 år och preliminär inflyttning för Malmö Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö 
blir under 2021. Det 20-åriga hyresavtalet mellan Castellum och Domstolsverket börjar löpa vid 
inflyttning och fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om ca 78 Mkr. 
 
Castellum avser att finansiera investeringen med egna intjänade medel och outnyttjade krediter. 
 

 
För ytterligare information kontakta: 
Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50 
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61 
www.castellum.se  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår 
till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en 
uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal 
närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. 
   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader 
av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå 
guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är 
dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som 
inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. 
   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. 
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