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Blandet bolig- og erhvervsejendom med ialt 
444 m2 midt i Hørsholm

Hørsholm er en ressourcestærk 
kommune der ligger smukt 
placeret i de nordsjællandske 
egne omkranset af Rungsted 
Kyst, Vedbæk og Kokkedal.

Hørsholm kommune har i 
2019 udviklet en prognose for 
de kommende år, hvor der 
forventes en stigning i flere 
aldersgrupper, hvor både de 
0–2-årige, de arbejdsdygtige 
mellem 25–64 samt de ældre 
vil stige over de kommende 5 
år. 

Den arbejdsdygtige alders-
gruppe mellem 16–64 er 
ligeledes den største i 2019 og 
fylder lige under 50 % af det 

samlede indbyggertal, imens 
det lidt yngre-samt pensionist-
segmentet også er godt repræ-
senteret.

Sammenligner man den 
disponible indkomst i landets 
kommuner, finder vi Hørsholm 
kommune i toppen med en 
gennemsnitlig årlig indkomst 
på 380.000 kr. pr. indbygger 
over 14 år, hvilket vidner om en 
sund og bæredygtig økonomi 
i en af landets mest eftertrag-
tede kommuner.

Der er et rigt kulturliv i 
kommunen hvilket anleder 
til en masse aktiviteter tæt på 
ejendommen.

Området

Kilder:
www.horsholm.dk/media/2663/budget-publika tion-2018-2021.pdf
www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-02-11-fakta-om-indkomster-og-formue
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Ejendommen
Ejendommen, som er en 
blandet bolig- og erhvervs-
ejendom, er udlejet til ejen-
domsmægler, HR-konsulent, 
frisør og bolig. Boliglejerne 
kan frigøres med kort varsel.

Ejendommen ud mod vejen, er 
oprindeligt opført i 1920 og fik 
den bagvedliggende tilbygning 
i 1960. 

Hovedejendommen er opført 
i to etager i mursten med 
stænkpudsede  facader og sort 
tegltag. 

Sidebygningen er oprindeligt 
opført som garage/værksted 
og danner idag rammen om en 
rigtig pæn frisørsalon med alle 
krævede faciliteter.

Derudover er der også på  
grunden en selvstændig 
garage, der er udlejet.

Ejendommen ud mod vejen er 
indrettet med butik i stue-
etagen og adgang til trappe til 
1. sal hvor der er 3 værelser, 
der udlejes til to lejere, et 
tekøkken samt et toilet.
I tilbygningen er der 6 
værelser, en opholdsstue, et 
køkken og et badeværelse. 

Der er udgang til haven fra 
begge ejendomme.

Ejendommen er reguleret af 
Kommuneplan 2017 Dron-
ninghus nr. 1.C5, der tillader 
40 % bebyggelse. Ejen-
dommen er i dag bebygget 
med ca. 33 %, hvilket giver 
mulighed yderligere ca. 100 m2 
bebyggelse.

Ejendommens matrikelnumre: 
3am og 3 fp Hørsholm By, 
Hørsholm.

Opført  1920/1960
Erhvervsareal   309 m²
Boligareal  135 m²
Grundareal                                 1.358 m² 
Energimærke  E
Kontantpris       DKK 9.500.000
Afkast             4,9
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Beliggenhed

Ejendommen er centralt beliggende i det 
mondæne Hørsholm få minutters gang fra 
det gode handelscentrum i gågaden, der 
ligger i forlængelse af Hørsholm Midtpunkt.   
Der er mange fine butikker med et bredt 
udvalg af varer samt caféer.

Ejendommen er ligeledes beliggende få 
minutters gang fra Hørsholm skole og fra de 
rekreative områder ved Hørsholm kirke. 

I Hørsholm centrum er også kulturhuset 
„Trommen“ med mange gode kulturelle 
tilbud. Endelig har Hørsholm også et stort 
bibliotek, svømmehal og stort is-hockey 
stadion.

Er man til sejllads og strandliv er Rungsted 
havn og strand blot 3 km væk.
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Lejerliste

Lejer Adresse
Areal 

m²
Leje pr. år 

DKK
Leje pr.

m² DKK
Ops. mdr. Dep. mdr.

Dep. 
DKK

Forudb. 
Husleje

Regulering Indfl. Bemærkninger

1 Bjarke Massbøl Rungstedvej 11, st. 105 206.340 1.965 12 3 51.585 NPI 3 % 01.04.07
55 m² overført fra bebeboelse.       

Lejer betaler vand og varme

2 Frisør Norlin Rungstedvej 11, st. 82 119.861 1.462 12 59.930 01.03.07 Lejer betaler vand og varme 

3 HR On-Demand Rungstedvej 11, 1. 29 66.000 2.276 3

4 ImproveMe Rungstedvej 11, 1. 50 36.000 720 3

5 Bolig incl. fællesareal Rungstedvej 135 218400 1.618 1 15000

Bolig er udlejet som 
værelsesudlejning og kan opsiges 

med kort varsel

6 Mindaugus Garage 43 24.000 558 1 01.09.20

TOTAL 444 670.601 111.515 15.000
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Økonomiske vilkår
DKK DKK pr. m²

Lejeindtægter

Erhvervsleje incl. garage 452.201

Boligleje 218.400

Lejers refusion af driftsudgifter 27.600

Indtægter i alt 698.201 1.573

Driftsomkostninger

Ejendomsskatter 2022 68.843

El, vand, vandafledning ANSLÅET 34.484

Forsikring ANSLÅET 13.864

Varmeregnskab, diverse 3.871

Varmeregnskab, diverse 42.505

Vicevært ANSLÅET 12.000

Administration ANSLÅET 25.524

Udvendig vedligeholdelse 35.000

Udgifter i alt 236.091 532

Nettooverskud 462.110 1.041

Salgspris 9.500.000 21.396

Tinglysning 58.750

Advokatomkostninger, anslået 30.000

Kapitalbehov 9.588.750 21.596

Refusion deposita & forudbetalt husleje, anslået 126.515

Kapitalbehov (= investerede kapital) 9.462.235

Afkast af den investerede kapital 4,9%
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Landinspektør opmåling
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Tog 
Rungsted Station
2 km

Bus 
Linje 375R, 381 & 383 
75 m

Parkering
På ejendommen
0 m

Motorvej 
E47/E55
 1,25 km

Indkøb
250 m

Park & kultur
800 m
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GOTTLIEB+PARTNERS A/S
Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

T: +45 88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk
www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners er erhvervsmæglere med speciale i køb, 
salg, udlejning, genforhandling, sale-and-lease-back-aftaler og 
rådgivning for erhvervs- og investeringsejendomme.

Vi håndterer et bredt spektrum af ejendomme såsom 
boligejendomme, kontor, lager, logistik, industri, hotel, detail og 
liebhaveri.

Vores vision er at levere værdibaseret ejendomsrådgivning.

Vi har mange års erfaring og viden med erhvervsejendomme 
og sætter en ære i at sikre vores kunder seriøs, saglig rådgivning – 
en god, effektiv proces og optimale resultater. Hver gang.

Vi har lange relationer  og tæt samarbejde med nogle af 
branchens største og mest toneangivende ejendomsinvestorer og 
ejendomsselskaber i Hovedstadsområdet såvel  
som i det øvrige Danmark.

Gottlieb+Partners indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i god tro, men præsentationsmateriale skal alene ses som vejledende, og repræsenterer derfor ikke et egentligt tilbud eller en reel kontrakt. 
Gottlieb+Partners og/eller sælger/udlejer af den omhandlede ejendom kan ikke være ansvarlig for indholdet, og dermed gøres erstatningsansvarlig for nogen udgift eller skade en modtager af dette prospekt måtte lide ved eventuelle handlinger, der sker på baggrund af oplysningerne 
i prospektet. En eventuel køber/lejer opfordres til at indsamle egne data, og gennemgå materialet med egne rådgivere. Eventuelle omkostninger forbundet hermed sker for egen regning. Materialet må ikke, helt eller delvist, mangfoldiggøres eller anvendes i nogen form, uden forudgå-
ende samtykke fra Gottlieb+Partners.


