
Købmagergade 67, 2. tv., 1150 København K

EGESKOV DAVIDSEN EJENDOMME ApS, Strandvejen 100, 2900 Hellerup, tlf. 40 19 18 85

• 270 m² på 2. sal i markant ejendom på Kultorvet
• Moderniseret med glasvægge, træ-parketgulve, fuldspartlede 

vægge mm. 
• Flere lette vægge giver fleksible indretningsmuligheder 
• Mulighed for 2 synlige flagstænger på altanerne
• Stor terrasse i gården med direkte adgang fra køkkenet
• Præsentabel opgang med elevator
• Lejemål med masser af muligheder og pulserende byliv lige 

udenfor døren 
• 150 m til Nørreport St. og 200 m til p-hus 

Markant ejendom på Kultorvet med gårdterrasse og flag-mulighed

Visualisering



Ejendommen strækker sig fra Købmagergade rundt om hjørnet på 
Kultorvet og består af i alt ca. 4.300 m2, som hovedsageligt er 
udlagt til erhverv, men også en række beboelseslejligheder mod 
Peder Hvitfeldts Stræde,

Den smukke, markante røde murstensejendom er opført i 1908 
med sortglaseret tegltag, 5. etager samt kælder og tagetage. 

Ejendommen er bygget i historicistisk stilart karakteriseret ved den 
stilefterlignende arkitektur, som anvendtes i perioden 1850-1910, 
herunder med frontispicer, murkroner, markeret underfacade, 
altaner, tårn mv.

Adgang til ejendommens lejemål sker via præsentabel opgang med 
elevator.

Cykelparkering findes i baggården med adgang fra bagsiden af 
ejendommen i Peder Hvitfeldts Stræde.

Af andre lejer i ejendommen kan nævnes Silvan i stuen og på 1. sal 
samt på øvrige etager bl.a. konsulentvirksomheder og speciallæge.

Ejendommen
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Lejemålet er beliggende på ejendommens 2. sal, og er primært 
beliggende ud til en behagelig og åben udsigt til Kultorvet.

Indgang sker fra Købmagergade, med pæn og præsentabel opgang 
via trappe eller elevator.

Lejemålet blev moderniseret for en række år siden med bl.a. 
køkken, glasvægge, toiletter, fuldspartlede lofter og vægge, 
træparket-gulve, grundbelysning, el- og netværkskabling, samt 
akustikplader i nogle rum. Det fremstår fortsat imødekommende, 

lyst og velvedligeholdt.

Lejemålet består pt. af 7 kontorer/mødelokaler i varierende 
størrelse med en fin loftshøjde. 

Herudover findes anretterkøkken med spiseplads, to toiletter, samt 
print-/kopi-/serverrum. Fra køkkenet er der adgang til en dejlig 
gårdterrasse, som deles med nabolejemålet, hvor frokosten eller 
fredagsvinen kan indtages når vejret tillader det.

Flere af lejemålets vægge er lette, herunder bl.a. de eksisterende 
glasvægge. Indretningsmulighederne er derfor fleksible, såfremt 
den kommende lejer ønsker et mere åbent kontormiljø. 

Lejemålet overtages som udgangspunkt nyistandsat, dvs. nymalet 
og med nybehandlede trægulve.

Lejemålet har to altaner mod Kultorvet, som begge er monteret 
med store og veleksponerede flagstænger.

Lejemålet
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Visualisering





Området
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Kultorvet skiller gågaderne Købmagergade og 
Frederiksborggade og navnet var oprindeligt Ny Nørre 
Torv over for Rundetaarn. Det mere mundrette, 
nuværende navn refererer til, at tørvebønderne og 
kulsvierne fra Frederiksborg Amt solgte deres brændsel 
på torvet, hvilket de tidligere havde gjort i gaderne 
omkring Nørreport. En af torvets ældste og stadig 
eksisterende butikker er Slagteren ved Kultorvet, der blev 
etableret i 1888. Torvet blev renovereret 2012-13 med 
nyt, flot springvand.

Købmagergade er, bortset fra Strøget, Københavns 
vigtigste handelsstrøg og har sit navn fra tidligere tiders 
placering af slagtere i gaden, som man dengang kaldte 
’kjødmangere’. Efterhånden udviklede navnet sig og kom 
til at hedde Kjødmangergade og derfra til sin nuværende 
form. I dag er Købmagergade et dynamisk handelsstrøg 
fyldt med alskens restaurationer, caféer, barer, butikker 
og ikke mindst det navnkundige Rundetårn.

Ejendommen er beliggende ca. 150 meter fra Nørreport 
Station med Danmarks største udvalg af offentlige 
transportmidler, herunder S-tog, regionaltog, Metro og 
busser, heriblandt 5A og 6A. 

I nærliggende p-huse findes både timebetalt og fast 
månedsparkering. 

Cykelparkering findes i baggården med adgang fra 
bagsiden af ejendommen.

Parkeringshuse:
Hauser Plads Kr. 2.200 pr. md. Københavns Kommune
Israels Plads kr. 2.191 pr. md. Q-Park
Landemærket 29 kr. 2.000 pr. md. Hinton Invest

Der tages forbehold for fejl og ændringer

Udvalgte afstande fra ejendommen til:
Nørreport: 200 m.
Kgs. Nytorv: 900 m.
Rådhuspladsen: 2.000 m.
Københavns Lufthavn:         8.100 m.             

Købmagergade 67-69

Nørreport St.

Kgs. Nytorv

Kongens Have

Israels Plads
Hauser Plads



Art Vilkår

Varme og vand Lejer betaler a conto varme og vand, budgetteret kr. 116 pr. m² p.a. (kr. 31.400)

Driftsudgifter Lejer betaler a conto driftsudgifter, budgetteret kr. 90 pr. m² p.a. (kr. 24.300)
Leje mv. 
erlægges Månedsvis forud

Depositum Kontant, modsvarende 6 måneders leje

Moms Ovennævnte beløb tillægges moms

Lejeregulering Årlig regulering i.h.t nettoprisindekset, dog min. 2,5%

Uopsigelighed 2 år for lejer / 4 år for udlejer

Opsigelsesvarsel Gensidigt 6 mdr. til den 1. i en måned

Fremlejeret Ja, delvist

Afståelsesret Nej

Overtagelse Lejemålet er ledigt til overtagelse d. 1. juli 2023

Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer.

Lejemålets stand Lejemålet overtages som udgangspunkt nyistandsat, dvs. med pletspartlede og 
nymalede overflader, herunder træværk samt nybehandlede trægulve. 

Anvendelse Beliggenhed Areal m² Årlig nettoleje pr. m² Årlig nettoleje i alt

Kontor 4. sal 270 m² kr. 1.895 kr. 511.650

Økonomi og vilkår
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Energimærke

Ejendommen har energimærke D

Besigtigelse

Alle henvendelser vedrørende ejendommen herunder besigtigelse 
bedes rettet til:

EGESKOV DAVIDSEN EJENDOMME ApS
Strandvejen 100
2900 Hellerup
Tlf. 40 19 18 85

Sagsansvarlige:

Rasmus Egeskov Davidsen
Adm. dir, cand. merc IMM
Tlf.: 40 19 18 85 
E-mail: rasmus@egeskov-davidsen.dk
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Plantegning, nuværende indretning
Flere vægge er ”lette” og tilpasninger kan ske efter nærmere aftale.

Tegningen er vejledende. 
Der tages forbehold for fejl 
og skalaforhold
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