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Udlejet erhvervsejerlejlighed med central 
placering i indre by

Læderstrædet er med sin centrale placering 
i indre by en yderst befærdet gade. Gaden 
er fyldt med mennesker og cafeer, der gene-
relt kendetegner området.

Gaden grænser op til Strøget og nyder 
derved godt af de mange handlende på 
denne gade også. Området omkring Støget 
er fyldt med turister, som besøger diverse 
butikker, cafeer og turistattrektioner. 

I blandt de mange butikker og cafeer i 
nærområdet er H&M, Illum, Hermés, Georg  
Jensen, Royal Copenhagen, Cafe Hoppes, 
Cafe, Restaurant Zirup og mange flere.

Området er reguleret af Kommuneplan 
R19.C.1.30 og R19.B.1.16 samt Lokalplan 
(226) Strædet.

Området
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Ejendommen

Ejendommen er erhvervsejer-
lejlighed 01 i ejendommen 
matrikel 23, Strand Kvarter, 
København.

Hovedejendommen er en 
smuk og ældre københav-
nerejendom fra 1796, der er 
placeret i begyndelsen af 
Læderstræde. Ejendommen 
er opført i mursten med et 
tegltag.

Ejendommen er fredet. Ejen-
dommens andvendelse er 
restaurant/café.

Der er en mindre vareelevator 
der forbinder kælderen med 
stueetagen.

Ejerlejligheden udgør hele 
stueetagen samt en del af 
kælderen. Arealet er i alt på 
150 m2 og fordelt på 94 m2 cafe 
i stuen og 56 m2 i kælder.

Ejerlejlighedens lejer er Kafe 
Kys, der er har haft café på 
adressen de seneste 36 år. 

Området er reguleret af 
Kommuneplan R19.C.1.30 og 
R19.B.1.16 samt Lokalplan 
(226) Strædet.

Opført  1796

Grundareal  115 m2

Erhvervsareal  150 m2

Kontantpris       DKK 6.500.000

NOI, årlig DKK 322.356 

Startafkast   5,21 %
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Økonomiske vilkår

Lejeindtægter DKK DKK pr. m2

Erhvervsleje 384.000

Indtægter i alt 384.000 2.743

Driftsomkostninger, budget 2022

Ejendomsskatter og afgifter (2022)* 0 0

E/F Fællesudgifter 31.644 226

Administration (anslået) 20.000 143

Udgifter i alt 51.644 369

Nettooverskud 332.356 2.374

Salgspris 6.500.000 46.429

Tinglysning 40.750

Advokatomkostninger, anslået 25.000

Pris i alt  6.565.750 45.527

Startafkast 5,21 %

* Ejendommen er fredet

Ejerlejlighed 01: Offentlig værdi: DKK 4.900.000, heraf grundværdi på DKK 365.200
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Metro 
100 m
Gammel Strand

Fly
Københavns Lufthavn 
8,4 km

Parkeringshus 
Q-park
300 m

Grønne områder 
Kogens Have
650 m

S-tog 
Nørreport station
1,2 km
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Lejevilkår
Tinglyst areal 140 m²

Bruttoleje pr. m² DKK 2.743

Månedlig bruttoleje DKK 32.000

Årlig bruttoleje DKK 384.000

Driftsudgifter Inkluderet i den årlige leje

Forbrugsudgifter DKK 1.700 pr. måned á conto

Betaling Månedsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering Reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset

Vedligeholdelse Indvendig påhviler lejer / udvendig påhviler udlejer

Opsigelse 6 måneders varsel

Uopsigelighed Aftales nærmere

Afståelse & fremleje Lejer har ret til afståelse og/eller fremleje

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

Energimærke Fredet

Bemærkninger Der er tilladelse til at søge alkoholbevilling og at have åbent til klokken 02.00
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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.


