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Skandinavisk Transport Center

Beliggenhed

Skandinavisk Transport Center (STC) bliver et af Danmarks største 
erhversområder, som egner sig perfekt til logistik og transport. 
Området kommer til at være hjem sted for mere en 4000 ansatte og 
30 virksomheder.

Området har oplevet enorm vækst de seneste år og er blevet udvidet 
fra 180 hektar til 250 hektar.
Området ligger i krydset mellem E47 og E20 med kort afstand til 
E55. Samtidigt er der kun 30 minuttersw kørsel til Københavns luft-
havn.

Lejerne i STC udgøres af blandt andet Post Nord, hvilket gør området 
til et førsteklasses distributionsnetværk. Ligeledes bor Nomeoco One, 
Lidl og Netto også til leje.

Området er også godkendt til tungere og større lastbiler og modul-
vogntog, som må være helt op til 25 meter lange.

Området tilbyder også gode muligheder for offentligt transport og 
der er kun fem minutters gågang til Køge Nord Station.

Der findes ligeledes gode faciliteter i området såsom restauranter, 
Caféer, en tankstation med en bilvask osv.
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Lejemålet
Logistikanlægget, med areal 
op til 11.309 m2, er i første-
klasse og med mulighed for 
at blive tilpasset den enkelte 
lejer, da ejendommen stadig 
er i udvikling.

Det er et meget fleksibelt 
koncept, hvor lejerne både 
kan vælge farvetema, profil 
og møbler, som kan stå klar 
når lejer flytter ind.

Det driftsklare lagerområde 
har 11,7 meter ren hylde-
højde. Gulvet har en bære-
evne på 5000 kg/m2.

Der er 1.400 m2 dobbelte 
mezzaninetager over laste-
pladserne, som er et aldeles 
omkostningeffektivt design. 
Gulvet har en bæreevne på 
800 kg/m2.

Anlægget har et bevægel-
sesaktiverende LED-lys-
system, som er med til at 
sikre et lavt energiforbrug 
på ejendommen. Dette er 
også en vigtig faktor for at 
ejendommen har energi-
mærke A. Samtidigt er der 
også mulighed for at sætte 
solceller på taget.

Der er også en fuldudstyret 
kantine på ejendommen med 
moderne hårde hvidevare i 
højeste kvalitet. Herudover 
er der også omklædningsrum 
på ejendommen.

Der er ledig lejemål på 2.320-
11.309 m2,som forventes at 
stå klar december 2022, samt 
ydeligere 10.000 m2 som der 
kan bygges
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Lejevilkår

Areal 2.320 m2 - 11.309 m²

Årlig leje inkl. drift pr. m² DKK 540

Årlig leje inkl. drift DKK 1.252.800 – DKK 6.106.860

Driftsudgifter DKK 65 pr. m²/årligt á conto

Forbrugsudgifter Afregnes direkte

Depositum 6 måneders leje

Parkering På ejendommen

Fællesfaciliteter Kantine

Betaling Kvartalvis forud

Uopsiglighed Efter aftale

Lejeregulering Reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog minimum med 2 %

Vedligeholdelse Indvendig påhviler lejer / udvendig påhviler udlejer

Opsigelse 6 måneder

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

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

Energimærke A



E G E D E SV E J  5

Bus
Nauerbjergvej
500 meter

Tog 
Køge Nord Station
1,5 km
Lille Skensved Station
1,0 km

Parkering
På ejendommen
0 m

Motorvejen
E20
0,5 km
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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.


