PORT HOUSE ll

En moderne kontorejendom i Fredericias
bæredygtige Kanalby ved Lillebælt

1. BESKRIVELSE
Beliggenhed		
Adresse		
Oldenborggade / Norgesgade
			7000 Fredericia
Matri.nr. 		
51 Fredericia Bygrunde
Kommune		 Fredericia

Beskrivelse af lejemålet
Port House II er en attraktiv kontorejendom tæt på bymidten, erhvervshavnen og Fredericias Kanalby ved
Lillebælt. Ejendommen er placeret i området mellem Norgesgade, Oldenborggade og Sundegade med en
unik placering tæt på Lillebælt og med en central beliggenhed i forhold til byens indfaldsveje. Port House II
ligger med kort afstand til motorvejsnettet og banegården, hvor der er gode togforbindelser. Med en placering midt i Trekantområdet er Fredericia tæt på Billund Lufthavn, der tilbyder daglige inden- og udenrigsforbindelser.
Port House II indrammes af det omkringliggende byrum, hvor havnepromenader, grønne områder, kanaler
og historiske bygninger, som bl.a. rummer hotel, restauranter og øvrige liberale erhverv. Port House II er
tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter, som har skabt et moderne og fremtidssikret arkitektonisk udtryk, der
passer godt ind i områdets forskelligartede bygninger og arkitektur.
Kontordomicilet får en placering tæt på Port House i Vendersgade, og der skabes en synergi til de attraktive
fællesfaciliteter som mødecenter, kantine og områdets nye parkeringshus. Port House II får et samlet areal
på 2.628 m² erhvervslejemål primært til kontorer og øvrige service- og erhvervsformål. Lejerne i Port House
II får adgang til at bruge kantine og mødecenter i det nuværende Port House.
Bygningen opføres i tre etager med mulighed for kontorlejemål af forskellige størrelser indrettet som åbne
kontorarealer. I bygningens stueplan opføres ligeledes omklædningsrum med skabe, toiletter og bruserum
tiltænkt til dem, der løber eller cykler på arbejde.
Port House II opføres af det kommunalejede aktieselskab ADP A/S, som ejer og driver erhvervshavnene i
Nyborg og Fredericia. ADP A/S ejer også det nuværende Port House, og det nye kontordomicil vil dermed
være en udvidelse af kapaciteten på kontorlejemål til virksomheder, der ønsker en central beliggenhed tæt
på vandet og midtbyen.
Fredericia er en by i udvikling, og tilflytningen af nye virksomheder er stor. Byen ligger centralt placeret
midt imellem de store uddannelsesbyer, hvilket er en god placering i forhold til tiltrækning af arbejdskraft.
Fredericia har et varieret udbud af attraktive boliger og gode job- og uddannelsesmuligheder for familier.
Derudover et ét af byens store fyrtårnsprojekter – Kanalbyen ved Lillebælt – med til at tiltrække bosætning,
virksomheder og investorer.
Byggeriet af Port House II igangsættes i Q1 2023 og forventes færdigbygget i Q1 2024.
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2. AREALER
Kontor – Stuen 		
Kontor – 1. sal
Kontor – 2. sal

K1
K2
K3

ca.
ca.
ca.

620 m2 (brutto)
641 m2 (brutto)
573 m2 (brutto)

3. LEDIGE LEJEMÅL
Kontor - Stuen		
Kontor - 1. sal		
Kontor - 2. sal		

ca.
ca.
ca.

620 m² á kr.
641 m² á kr.
573 m² á kr.

1.300,- kr.
1.300,- kr.
1.300,- kr.

805.900,833.900,744.500,-

Lejen forfalder kvartalsvis forud.

4. LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK
Lejemålet overtages efter nærmere aftale. Udgangspunktet er en ”standardløsning” med enkelte kontorer/
mødelokaler i lette skillevægge, gulv og grundbelysning. Særindretninger ud over ovenstående vil blive
pålagt lejer efter nærmere aftale og forhandling.
P-forhold
Der er opført parkeringshus på modsatte side af vejen. Lejer får tildelt et antal parkeringspladser afhængig
af det enkelte lejemåls størrelse. Pris pr. parkeringsplads er DKK 680,- pr. måned. (2022 priser)
Transportmuligheder
Busstoppested 		
0,2 km
Togstation 		
1,4 km
Motorvejsafkørsel
4,8 km
Drifts- og fællesudgifter
Lejer betaler bidrag til fællesudgifter i henhold til særskilt regnskab, anslået til kr. 200,- pr. m². Dertil kommer
betaling for kantineordning, parkering og kontingent til Lejerforening.
El, vand og varme
Betales af lejer ud over lejen i henhold til særskilt regnskab, anslået til kr. 50,- pr. m². Brunata håndterer alle
aflæsninger og dokumenterer forbruget. Lejemålet forsynes med vand fra alment vandforsyningsanlæg.
Lejemålet opvarmes ved hjælp af fjernvarme.
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Depositum
Svarende til 6 måneders leje, kontant indbetalt
Lejeregulering
Lejen reguleres hvert år med stigningen i nettoprisindekset, dog min. 2 %.
Uopsigelighed
Lejemålet er fra lejers side uopsigeligt i 5-8 år - afhængig af lejers krav til indretning m.v. Lejemålet
er fra udlejers side uopsigeligt i 10 år. Herefter 12 måneders opsigelsesvarsel.
Vedligeholdelse
Lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Udlejer har den udvendige bygningsvedligeholdelse i øvrigt.
Renholdelse

Det påhviler lejer, sammen med ejendommens øvrige lejere/brugere, at renholde de til lejemålet hørende
udenomsarealer, såvel beplantede som befæstede arealer, herunder fejning og snerydning af udenomsarealer, glatførebekæmpelse af fortov samt gade m.v. Selve arbejdet udføres af udlejer og betales af lejer via
driftsudgifterne.

Afståelse
Lejer har afståelsesret.
Fremleje
Lejer har fremlejeret.
Moms
Alle ovenstående beløb tillægges p.t. 25 % moms.
Overtagelse

Er klar til indflytning Q1 2024.
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5. PLANTEGNINGER
PLANTEGNING - STUEETAGE

PLANTEGNING - 1. SAL
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PLANTEGNING - 2. SAL
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6. BILLEDER
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KANTINE (PORT HOUSE)
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MØDELOKALER (PORT HOUSE)
Visualiseringer: Indretningseksempler fra Port House
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LEJEMÅL (PORT HOUSE)
Eksempler fra Port House
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7. KONTAKT
Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at flytte ind i Port House ll, er du altid velkommen
til at kontakte os.
CCO
Niels Christiansen
Mobil 2969 2035
nch@adp-as.dk
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