
BÆREDYGTIG 
NYINDRETNING
Lejemålet ligger på Sundmolen i Nordhavn. Lejemålet er
nyindrettet og ligger med udsigt til det nyetablerede 
grønne bælte.

Lejemålet
Pakhus 54, Orient Plads 1c, 2150 Nordhavn

Sundmolen ligger centralt i Indre Nordhavn, midt mellem 
Århusgadekvarteret og Levantkaj. Som en del af 
byudviklingsprojektet i Nordhavn skal Sundmolen 
understøtte visionen for Nordhavnen som fremtidens 
bæredygtige by.

Varer fra nær og fjern blev i sidste århundrede læsset af på 
kajkanterne i Nordhavn og opbevaret i pakhuse og siloer, 
før de skulle fragtes videre. Nordhavn er et gammelt 
industriområde med en lang historie som frihavn, og var i 
mange år et vigtigt knudepunkt for handelen i København.

Indretningen er med bæredygtige bambusgulve og synlige 
installationer i klassisk New Yorker stil.

Lejevilkår
Leje pr. m2:  2.150 kr./m2

Depositum:  6 mdr
Drift:   Indeholdt i leje
Varme:   100 kr./m2/år
Overtagelse:  December 2022

Kontor 
179 m2

Mødelokaler 
1

Antal 
medarbejdere 

12

Parkering 
Ja

Elevator 
Nej

Fiber
Ja

m2
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 Offentlig transport
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Supermarked/butiksliv
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Restaurant
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PLANTEGNING

AFSTAND TIL...

360 graders 
visualisering 

https://view.ricohtours.com/50bec371-cbda-4f8e-9764-cfe8ec2b2088?type=compact
https://view.ricohtours.com/50bec371-cbda-4f8e-9764-cfe8ec2b2088?type=compact


Udsigt til havnen. Metro til døren. 
Bæredygtighed er en selvfølge.

Kontakt By & Havn, hvis du er interesseret i et lejemål i 
Københavns nye bydele. Vi ejer næsten 700 lejemål fordelt 
på mere end 250 bygningslejemål, ligeså mange 
vandareallejemål og næsten 200 landareallejemål. Langt 
de fleste bygningslejemål ligger i Nordhavn, mens 
vandareallejemålene ligger forskellige steder i Københavns 
Havn. Bemærk, at By & Havn ikke udlejer private boliger. 

Kajkanter + Øresund 
På Sundmolen i Nordhavn investerer By & Havn i disse år i 
at konvertere eksisterende lagerejendomme til moderne, 
bæredygtige og effektive kontorarealer. Men vi er samtidig 
tro mod havnens historie, og istandsættelsen sker 
nænsomt og i respekt for områdets fantastiske pakhuse og 
historie.

Fremtidens kontorer
er bæredygtige

By & Havn driver den bæredygtige byudvikling i selskabets 
bykvarterer. Vores tilgang til udviklingen er 
helhedsorienteret og langsigtet. Investeringer i 
bæredygtige løsninger skaber merværdi for selskabets 
bykvarterer, for beboerne og for virksomhederne, der 
flytter ind.

Vi arbejder efter bæredygtighedscertificeringen DGNB. 
DGNB vurderer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor 
bæredygtigt det er både miljømæssigt, socialt og 
økonomisk. DGNB måler blandt andet på hele byggeriets 
livscyklus, udbredelsen af cykelstier, afstand til kollektiv 
transport, sociale mødesteder, affaldshåndtering, energi- 
og vandforbrug osv. Derfor er DGNB-certificering et 
kvalitetsstempel for dig som udlejer, så du er sikker på, at 
dit domicil lever op til fremtidens bæredygtige krav til 
arbejdspladser.

Kontakt By & Havns udlejningsafdeling

FLYT DIN VIRKSOMHED TIL 
KØBENHAVNS MEST UNIKKE 
BYKVARTERER


