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Området
Indbydende butikslejemål

med synlig hjørnebeliggenhed

Ejendommen er beliggende i København 
Nordvest i „Fuglekvarteret“. Et meget 

attraktivt område, som i disse år er i gang 
med en stor forvandling. 
 
Virksomheder og unge tilflyttere rykker ind 
i de gamle industri- og arbejderkvarterer 
og, de mange forskellige etniske 
sammensætninger er med til at inspirere til 
det urbanske liv. 
 
 

Området har nogle fremragende 
transportmuligheder. Ved Nørrebro station 
er byens største buslinjer til og fra centrum, 
S-tog og Metro, der forbinder byen på tværs 
og Frederikssundsvej og Frederiksborgvej, 
som giver hurtig adgang til motorvejsnettet. 
 
Området er reguleret Kommuneplan 
(R19.T.0.1.T1) Kulbanevej Øst.
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På hjørnet af Nordre Fasanvej og Ørnevej 
finder du dette fine butikslejemål på 

155 m2. 
 
Lokalet består af to gode regulære lokaler 
med store vinduer ud til gaden som giver et 
lyst og indbydende salgslokale. Lokalerne 
er derfor oplagt til traditionelt butikslokale, 
showroom, ejendomsmægler og lignende 
erhverv. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Midterst i lokalet er personalerum/kontor 
med tekøkken med plads til køleskab, 
kaffemaskine mv.. 
 
Toiletforholdene er af nyere dato og stilrene i 
mørke farver. 
 
Der foregår pt facadearbejde på 
ejendommen som forventes færdig ultimo 
2022. I den periode vil en nedsat leje kunne 
aftales.

Ejendommen

155 m2

DKK 1.500 

DKK 232.500

Inkluderet i lejen 

Butik 

D

Kvadratmeter

Årlig leje  pr. m2

Årlig leje

Driftsomkostniger

Anvendelse 

Energimærke
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Vilkår

Areal 155 m2

Årlig leje  pr. m2 DKK 1.500

Driftsudgifter Inkluderet i lejen

Månedlig leje inkl. drift DKK 19.375

Årlig leje inkl. drift DKK 232.500

Forbrugsudgifter DKK 100 pr. m2 / årligt á conto, anslået

Betaling Kvartalsvis forud

Depositum Svarende til 6 måneders leje

Lejeregulering Reguleres årligt med NPI, dog minimum 2 %

Stand ved indflytning Overtages i nuværende stand

Vedligeholdelse Indvendig/Lejer - udvendig/Udlejer

Uopsigelighed og opsigelse Aftales nærmere

Fremleje/Afståelse Ingen/aftales nærmere

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

Energimærke D

Parkering Gadeparkering
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Beliggenhed

Ejendommen, hvori lejemålet er 
beliggende, er blot få minutters 

gang fra Nørrebro S-togsstation og Metro 
stationen Nørrebro.  
 
Området er præget af stor befolknings-
tæthed med mange studerende og unge 
familier.  
 
 
 

 
Området er et boligområde med nogle 
få kontorejendomme og lettere indutri 
ejendomme ind i mellem.



 7N d r.  Fa s a nve j

 
På gaden

Linje 4A, 5C, 250S, 350S...
0,1 km

Føtex
150 m

Bispebjergbuen
1 km

Københavns Lufthavn 
13 km

Nordre Fasanvej 267

Nørrebro St. 
0,1 km
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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 ejen-
domsrådgivning.

 
 

Vi har mange års erfaring og viden med
erhvervsejendomme og sætter en ære i at sik-
re 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 ejen-
domsselskaber i Hovedstadsområdet såvel  
som i det øvrige Danmark.

GOTTLIEB+PARTNERS A/S

Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

T: +45 88 77 40 45

info@gottliebpartners.dk

www.gottliebpartners.dk

Gottlieb+Partners indhentede og viderebragte oplysninger og beregninger anses for at være korrekte og er viderebragt i god tro, men præsentations-
materiale 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 ind-
samle 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 forudgående samtykke fra Gottlieb+Partners.


