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Centalt beliggende erhvervsejendom i 
Storkøbenhavn på 2.771 m2

Ejendommen er beliggende i det 
velfungerende erhvervsområde 
Ragnesminde i Brøndby. 

Holbækmotorvejen ligger op af 
ejendommen med nærmeste afkørsel 
indenfor 900m fra ejendommen. 

Det er nemt at komme til og fra Glostrup st. 
via buslinjerne 22, 143 og 300S.  Derudover 
åbner den kommende Letbane i gåafstand 
til ejendommen.

Mange forskelligartede virksomhederne 
er repræsenteret i nærområdet som: H.W. 
Larsen, Holge Danske, Brødrene Dahl, Cool 
Gray, Dustin, Solar, Banedanmark m.fl.

Området er reguleret af Kommuneplan 
2E.402 samt Lokalplan 213 Erhvervsrom-
rådet Ragnesminde Syd.

Området
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Ejendommen

 
 
Ejendommen består af 2.771 m2 
erhvervsareal, der er belig-
gende på en 5.3168 m2 stor 
grund. 

Ejendommen blev opført i 
1986 og har siden 2009 været 
fuldt udlejet til virksomheden 
Link Logistic.

Ejendommen består af en 
samlet bygning i 2 etager, der 
er opført i betonelementer og 
tagpap med hældning. Varme-
kilden er naturgas.

Bygningen har flere porte og er 
opdelt i 1.295 m2 kontor, 1.475 
m2 lager samt 86 m2 kælder.

Ejendommen er fritaget for 
krav om energimærke, da 
anvendelseskoden er 229.

Der er jf. Danmarks Miljøportal 
ikke konstateret nogen form 
for forurening på matriklen.

Ejendommen er i dag bebygget 
54 % hvilket er under det 
maksimalt tilladte jf. lokalplan 
og kommuneplan.

Vallensbækvej 51 har matrikel-
nummer 4ø, Brøndbyvester By, 
Brøndbyvester og er belig-
gende i byzone.

Opført  1986 / 2008 

Grundareal  5.168 m2

Erhvervsareal  2.771 m2

Kontantpris       DKK 36.000.000

Årlig leje DKK 2.205.722

Lejer Link Logistic

Startafkast   5,52 %
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Plantegning stueplan

r
Hajlager 
2 arbejdspladser

AnkorristEUM. klt>lMr EksW. tid 
btMN*)««

^rb^ptads)
Tro

6 art 3 46 iriForrum Q
Lager hej lofthejde 
Vægge males i 2 farver 

ved 4 meter

0^0 sag
1 arbejdsp^ds 
11. m'

Snared
*“"l!?"1 arbe 

11. m*
Server/
kopi

Sha^ O
4 arbejdsplads

___ Q

Omki. 
rrP

høkw-2100

Lager lav lofthejde 
Vægge males 12 farver 
skæres ved 2 meter

Shared service
3 artk 66 m*

Operati. 
1 arb.pl

SIGNATURFORKLARING
R Redningsåbning

»» Slangevindere

Brandsektionsvægge

1 0 OKT, 2008
T^kllrskVorvaltnlng

J3-

Ny port

V».9.on*rtn9 •
Oprutof^n Ny1 vlndwwsrll vM«»'' B8*0 Oirtmt

mm WMf

Gipsvæg 120 mm.
Malerbehandles, farve efter nærmere aftale.

Eksist. systemvæg 
beklædes med 1 lag gips 
mod koritor og 
malerbehadles.
Malerbehadles indver^digt.

Renovering af trappe 
Trin:
slibning og lak 
Vange og gelænder: 
slibning og lak

Løst inventar 
bygherre leverance
Totalleverandøre levere dog toHelpaplrholder. 
røservepapirholdar, knager på toilet

Kontor mv. Epoca Classic (Ege-Tgepper). Farve efter 
neermere aftale.
Linoteum 3.2 nvrt (FORBO) Farve efter ruermere aftale 
Tolletkemer / foyer. Eksisterende Ukiker renses. I fonjm 
skiftes fliser M akn. hvide fliser.

Generek nedhængte lofter, som 
Roefctort60O)(6A0 mm. synllgl system

Dere:
Generellaim.9x21M pladedere I larve 
Indetor galdende KAi farver.
Eksist. dere ti WC renoveres og 
m^ibehadtes I s(ar>dardfarve.
Oere som afviger jf. tegning.

Fodpeneler:
Der monteres fodpeneler I aluminiun)

VIrtduesp ladert
Oor monteres nye hvidmakH
vinduespladat saml kabelDakker

Belyening
Integreres I loftsysiemeisom 600x600 
irtdeekts wmaturer. 200 Lux.
Der udføres udlag ti pendler I møderum 
samt kamine omrade

Arbejdsplads^tationer fordeles langs 
facade og installationsMjler.

Lefer etablere selv kel i sarverrum

Eksistererae far-colsfventlation Ijwnes.
Dog bevares udsugning fra toilet.

I toUetrum opsBBltes nyt sanitel sern 116 
Md. skabe. Bl. ballerier som Damixa 
med termostat.

LageromrSde:
Gulve efrenses for lee maling og pdferea med 
stevbinder. Vagge og lofter males. Vægge 
males I to farver I begge lagerorruåder, 
Lysarmalurer skiftes Ul nye.
Eksist, tændinger bevares.
Løst Inventar Qerrtes. Der etableres 1 stk. 
ruHeport ved eksisterende adgang H lager pi 
estfacaden.

Udvendig:
Belægninger (asfalt) reoaterea for evl. 
huler. Grønne arealer/belaegningar 
trimmes og fejes. Eksisterende 
udvendig belysning sikres 
funktionsdygtig. EvL huller i 
facadeydervæg lukkes med beton.
Udvendige virtduer og døre gennemgås, 
og Istandsættes efter nødvendigt behov, 
vinduer på 1. søl mod syd reetableres.

pr^ STUEPLAN
□ATO U.1DJ0M
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funktionsdygtig. EvL huller i 
facadeydervæg lukkes med beton.
Udvendige virtduer og døre gennemgås, 
og Istandsættes efter nødvendigt behov, 
vinduer på 1. søl mod syd reetableres.

pr^ STUEPLAN
□ATO U.1DJ0M
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Plantegning 1. sal
/

aggMMiliMMMMaM ■"**"»***^

OIrketer
50 m* ind møde

Leder kontor

Arklvrur i

11 m»

Leder kontorKontor
artikler 
9m* .

Leder kontor 
25 m»

IT
Teknikrjm 
11 m*

Arkivrum

Kantine inci aktivltearum
dagslys'60 personer

114 m*

Adm. direktørIT
1 arbejdspl 10mV--

1 artejdspi. 
sekretær 
13 m»

Regnskab 
1 arbejdspl. 
10 m* I-------

OOOOOO arbeji^ O opersoni

ooo o o
OOOOQO

VIndueahuller
genetableres

SIGNATURFORKLARING

|iiiiii!ii|iiiiiiiii|niiiiin[wmw|ii WlllttiM

□

Redningsåbning

Slangevindere

Brandsekdonsvægge

Gipsvæg 120 mm.
Malerbebandles. farve efter nærmere aftale.

Eksist. systemvæg
beklædes med 1 lag gips
mod kontor og
malerbehadles.
Malerbehadies indvendigt.

Renovering af trappe 
Trin:
slibning og lak 
Vange og gelænder: 
slibning og lak

Anretterkøkken:
Som HTH Soft hvid, omfang som tegning 
Hårde hvidevare:
2 opvaskemaskiner, Ikogeplader, 1 ovn, 2 køleskabe

Løst inventar 
bygherre leverance
Totalleverandere levere dog toiletpapirholder, 
reservepapirhotder knager på toilet

Kontor mv. Epoce Ctossie lEge-Tapper). Farve efter 
nærmere aftale.
Linoleum 3S mm (FORBO) Farve efter nærmere aftele 
ToHetkemer / foy6r. Ekststarertde kinker renses. I forum 
skiftes fliser ti atm. hvide fliser.

1 0 OKI. 2008
Brøndby Kommune 
ToKuisK Forvaltning

Generelt rtednængte lofter, som 
Rockfon600x60D mm, synligt system

Ganer^dm 9x21M piadedere i brvE 
indefor gældende RAL ^rver.
Eksi^ dwe til WC renoveree og 
malerbehadles i standardfarve.
Dere som afviger jt. tegning.

Fodpaneler:
Der mortteres fodpaneler i afumlnium

vinduetplader:
Der tTwteres nye hvidmalet 
vfnduesplader samt xabebakker

Mysning
Integreres I loflsyslemetsom eooxbOO 
indirekte armaturer. 200 Lux.
Oer udføres udtag Ul pertdl«' i mødenim 
samt kantme område

Arbejdsplads-staUcxier brdeiBS langs 
facade rjg kistaflatfonssajler.

Lejer etablere selv køl I serverrum

Eksisbrende fan-coisrventilation Qemes.
Oog bevares udsugning fra lolleL

I toiletrum opsættes nyt sanitet som H9 
IrM. skabe. Bl. batterier som Dernixa 
med termostat,

LagerwmrSde;
Gulve afrenses frx løs maling og påføres med 
støvbinder. Vægge og lofter males. Vaagge 
males I to farver! begge tagerområder. 
Lysaimeturer skiftes Ul nye.
Eksist. tændinger bevares.
Last biventar fernes. Der etableres 1 stk. 
rulleport ved eksisterende adgang til lager på 
øsdacaden.

Udvendig;
Belægninger (asfalt) repareres for evt. 
hjHer. Grønne arealerjbalægninger 
trimmes og fejes. Eksisterende 
udvendig bdysning sikres 
Funktionsdygtig. Evt huller i 
facadeydervæg lukkee med beton.
Udvendige vinduer og døre gennemgås, 
og istandsættes efter nødvendigt behov, 
Vinduer på 1. sal mod syd reetableres.

1. SALSPLAN
CMTO0S.10JOM
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Økonomiske vilkår
Lejeindtægter DKK DKK pr. m2

Erhvervsleje 1.938.031 699

Lejers refusion af driftsomkostninger 190.170 69

Regulering pr. 1/7 (anslået)  77.521 28

Indtægter i alt 2.205.722 796

Driftsomkostninger, budget 2022

Ejendomsskatter (2022) 154.172 56

Forsikring (2022) 15.998 226

Udv. Vedligeholdelse (anslået) 69.275 25

Administration (anslået) 20.000 7

Udgifter i alt 259.445 94

Nettooverskud 1.946.277 702

Salgspris 36.000.000

Tinglysning 217.750

Advokatomkostninger (anslået) 25.000

Refusion deposita -969.016

Pris i alt  35.273.734 12.730

Startafkast 5,52 %

 
 
Grundværdi: DKK 13.400.000, heraf grundværdi på DKK 2.584.000
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Bus 
22, 143 og 300S
200 meter

Fly
Københavns Lufthavn 
20 km

Motorvej 
21
900 m

Parkering 
På ejendommen

S-tog 
Glostrup st. 3 km
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Vilkår for lejekontrakt
Areal i lejekontrakt inkl. kælder 2.856 m²

Grundareal 5.168 m²

Årlig leje DKK 2.015.552, svarende til DKK 727 pr. m2

Driftsudgifter Lejer forestår den samlede drift af ejendommen, og betaler selv alle omkostninger i 
den forbindelse

Årlig leje i alt DKK 2.205.722

Årlige leje pr. m2 DKK 796 pr. m2 erhvervsareal        

Forbrugsudgifter Betales direkte til forsyningsselskabet

Betaling Kvartalsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering NPI, min. 2 % / max. 4 % pr. 1. juli

Vedligeholdelse Lejer: Indvendig - dog betales der for udvendige skader påført af lejer / Udlejer: Udvendig

Opsigelse 12 måneders varsel

Uopsigelighed Lejer har uopsigelighed frem til 30.06.2023

Afståelse & fremleje Lejer har ret til delvis fremleje

Moms Ejendommen er momsregistreret og alle ydelser pålægges den til enhver tid gældende moms

Anvendelse Lejer må benytte det lejede til logistikejendom med kontor og administration med tilhørende 
lager for lejeres virksomhed

Bemærkning Eventuelt uudnyttet byggeret må kun anvendes af udlejer efter aftale med lejer
Lejen ovenfor er inklusiv anslået lejeregulering pr. 1. juli 2023
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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  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.


