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Det er en samlet portefølje
med fem både solide og

charmerende ejendomme

Samlet pris 65,2 mio DKK
Årligt forventet afkast af egenfinansiering min. 13%

Betinget finansieringstilbud foreligger

3



Det er en samlet portefølje med fem både solide og 

charmerende ejendomme, som vi her har fornøjelsen af at 

kunne udbyde til salg. 

De fem ejendomme fordeler sig på henholdsvis tre i Vejle 

og to i Fredericia. De ligger alle på gode, centrale adresser 

i de to populære byer, som begge byder på masser af gode 

handelsmuligheder og kulturtilbud samt let adgang til såvel 

vandet som skønne, grønne naturarealer.

57 lejemål med meget eftertragtet størrelse

Der er tale om 57 lejemål i alt, og stort set alle lejemål ud-

gøres af lyse og indbydende to- og treværelses lejligheder, 

som i gennemsnit har en størrelse på 74 kvadratmeter. Det 

sikrer et bredt grundlag for udlejning blandt såvel de enlige 

som parrene og de små familier.

Løbende opdateret og samvittighedsfuldt vedligeholdt

Der er tale om gedigne murstensejendomme, som er op-

ført i første halvdel af 1900-tallet, og her er løbende blevet 

foretaget velvalgte opdateringer og istandsættelser på 

grundig og samvittighedsfuld vis.

Lejemålene fremstår således stort set allesammen reno-

verede, og det betyder blandt andet, at de fleste køkkener 

er blevet skiftet. Mange af lejlighederne har desuden fået 

installeret egen vaskesøjle.

Ejendommene er også blevet opdateret i forhold til ener-

gioptimering og klimaskærm – eksempelvis er vinduerne 

løbende udskiftet efter behov. Det er desuden værd at be-

mærke, at de få lejemål, som ikke er renoverede, indeholder 

lejereserver.

Grib muligheden for en god investering

Det er kort sagt en god og stabil portefølje, og de fem 

ejendomme sælges da også blot på baggrund af nuværen-

de ejers ønske om at trække sig tilbage og nyde sit otium. 

Som et ekstra plus er der endda tale om en attraktiv pris, 

som gennemsnitligt er på under 1.000 kr. pr. kvadratmeter.

Tilfredse lejere og stort potentiale for genudlejning

Lejemålene har tilfredse lejere, og takket være såvel de 

centrale adresser som lejlighedernes populære størrelser 

samt den flotte stand er der også optimale muligheder for 

nem og hurtig genudlejning.

Gåafstand til Vejle Fjord og byens gode handelsliv

De tre ejendomme i Vejle ligger henholdsvis på Vesterbro-

gade 28-30, på Grejsdalsvej 13A og 13B samt på hjørnet 

af Nyboesgade og Vesterbrogade. Bygningerne er således 

alle placeret inden for en meget overskuelig radius, og de 

ligger i den nordlige del af det helt centrale Vejle.

Inden for ti minutters gang venter de mange hyggelige spi-

sesteder og caféer samt det aktive handelsliv i gågadenet-

tet. Netop det sprudlende byliv har ad flere omgange været 

medvirkende til, at Vejle er blevet kåret som Danmarks Bed-

ste Handelsby af ICP og Detailforum. Helt aktuelt er Vejle 

desuden blevet præmieret for sin skønhed, for i 2020-2022 

har byen titlen som Danmarks Flotteste Handelsby.

Attraktiv portefølje
med fem gedigne ejendomme
centralt i Vejle og Fredericia
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Naturen, der omgiver Vejle, hører bestemt også til i den 

allersmukkeste kategori, og med udgangspunkt fra de tre 

indbydende ejendomme er der rig mulighed for at nyde de 

naturskønne arealer såvel langs fjorden som i Grejsdalen.

Let adgang til Fredericia Vold og Østerstrand

De to ejendomme i Fredericia er begge placeret inden for 

Fredericia Vold og dermed helt centralt i byen. Her er der 

således sikret virkelig let adgang til bylivet, og begge ejen-

domme ligger tilmed også tæt på netop Voldens dejlige, 

grønne arealer.

Særligt ejendommen på Dronningensgade 34A og 34B skal 

derudover fremhæves for sin beliggenhed nær Østerstrand, 

som hele sommerhalvåret summer af aktivt strandliv og 

afslappende hygge ved bredden af Lillebælt.

Den anden ejendom i Fredericia er placeret på hjørnet af 

Sjællandsgade og Norgesgade i den sydvestlige del af 

byens centrum, og herfra er det værd at bemærke den 

korte afstand til de mange spændende tiltag i og omkring 

Kanalbyen. Derudover tager en cykeltur til byens banegård 

under fem minutter, og der er således tale om en meget 

pendlervenlig beliggenhed.

Tæt på uddannelsesinstitutioner og dagligdagens

faste indslag

I det hele taget ligger alle fem ejendomme tæt på alt det, 

som får hverdagslivet til at gå op i en højere enhed for 

beboerne, idet dagligvarebutikker såvel som skoler og 

pasningstilbud venter inden for meget overskuelig afstand. 

Der er ligeledes gå- eller cykelafstand til adskillige uddan-

nelsessteder i begge byer, hvilket sikrer et godt udlejnings-

potentiale blandt de studerende.

Få mange flere detaljer om såvel de enkelte ejendomme 

som deres eftertragtede placeringer i Vejle og Fredericia 

ved at kontakte Kent Møller.

Kent Møller
Indehaver

Erhvervsejendomsmægler med 15 
års erfaring, 10 års erfaring fra den 

finansielle sektor og medlem af Dansk 
Ejendomsmæglerforening.

Direkte kontakt

42 21 79 09

kent@kmerhverv.dk

Samlet pris 65,2 mio DKK

Årligt forventet afkast af egenfinansiering min. 13%

Betinget finansieringstilbud foreligger

5



 Tæt på skov, strand, indkøb, daginstitutioner, skoler

 Adskillige uddannelsessteder

 Attraktive handelsmiljøer

 Tæt på gågadenettene

 57 lejemål i alt

  Stort set alle nyrenoverede med nye køkkener mange  
med vaskesøjler i lejlighederne

 Klimaskærme renoveret efter behov

 Tilfredse lejere

 Nem genudlejning

 Gennemsnitlig lejemålsstørrelse er 74 m²

 Stort set alle lejemål er 2 eller 3 værelses

 Sælges grundet tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

    Gennemsnitligt lejeniveau er under 1.000,- pr. m² 
de få ikke renoverede lejemål indeholder lejereserver

Fem ejendomme
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Tilfredse lejere og  
potentiale ved genudlejning

Fakta om ejendomsporteføljen

Antal lejemål i alt 57 stk.

Gennemsnitsstørrelse pr. lejemål 74 m2

Etageareal i alt 4.207 m2

Årlige gennemsnitsleje 938

Årlig leje i alt - kr. 3.948.972

Årlig driftsudgift i alt - afsat kr. 207,-/m2 869.376

Årlig nettoleje 3.079.596

Deposita og forudbetalt leje 725.980

Kontantpris før reguleringer (udskudt skat mv.) 65.200.000

Forventet udskudt skat ca. 6.600.000

Forventet realkredit 43.000.000

Forventet egenfinansiering 15.600.000

Forventet afkast af egenfinansiering min. 13 %
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Attraktiv by- 
ejendom helt centralt 

i Fredericia



Denne velholdte ejendom på Dronningensgade i Fredericia 
ligger bare få minutters gang fra såvel Volden som Østerstrand. 
Gågadenettet kan også let nås til fods, og det samme gælder de 
nærmeste pasningstilbud, skoler og indkøbsmuligheder.

Der er således tale om en helt central beliggenhed, som er 
eftertragtet blandt en bred vifte af lejere.

Ejendommen indeholder 13 lejemål i alt, hvoraf de 11 er renoverede 
med bl.a. nye køkkener. Alle lejemål fremstår særdeles lyse, 
venlige og velindrettede og varierer i størrelser på mellem ca. 41 
kvadratmeter og ca. 90 kvadratmeter, typisk fordelt på to, tre eller fire 
gode og regulære værelser. Flere lejemål har dejlig udsigt over enten 
by eller Østerstrand.

Bag ejendommene venter et gårdmiljø og en dejlig fælleshave med 
god plads til såvel afslappende terrassehygge som leg på plænen.

Dronningensgade 34 
7000 Fredericia

Beliggende Dronningensgade 34A + B, 7000 Fredericia

Kommune Fredericia
Region Region Syddanmark
Zonestatus Byzone

Ejendomstype Boligudlejning
Anvendelse, aktuel Beboelsesejendom

Matr. nr.  Areal

463 a Fredericia  1.015 m2

Bygrunde

Arealfordeling

Grundareal 1.015 m2 heraf vej 0 m2

Bebygget areal  291 m2

Boligareal  827 m2

Etageareal  i alt 827 m2

Offentlig vurdering: År 2019  Beløb i kr.

Ejendomsværdi  4.250.000
- heraf grundværdi  997.500

Ejendommen er ikke under omvurdering.

Se komplet salgsmateriale på kmerhverv.dk
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Central placering - 
stort set alle lejemål 

er nyistandsatte

10



Karismatisk investeringsejendom med flotte lejligheder centralt i 
Fredericia.

Denne både solide og charmerende ejendom ligger lige i centrum  
af Fredericia, og der er kun få minutters gang til såvel Fredericia
Vold som til byens hyggelige gågadenet. Cykelturen til banegården 
kan klares inden for samme korte tidsrum, og så er der gode
parkeringsmuligheder i nærområdet.

Ejendommen rummer både to- og treværelses lejligheder i rigtig 
flot stand, og de fordeler sig på stueplan, første sal og anden sal i 
bebyggelsen. Lejemålene fordeler sig i størrelser fra ca. 50 m2  
til ca. 90 m2, og de er stort set alle nyistandsatte. Flere lejemål har 
desuden egen vaskemaskine og tørretumbler.

Klimaskærm er løbende vedligeholdt - herunder er flere vinduer 
blevet udskiftet og generelt fremstår ejendommen i god stand.

Idet der er tale om en hjørneejendom ligger den med masser af 
luft omkring sig,hvilket sikrer et godt lysindfald i lejemålene. Bag 
ejendommen forefindes en større gårdhave med potentiale.

Sjællandsgade 9-11 / Norgesgade 32
7000 Fredericia

Beliggende Sjællandsgade 9,11/Norgesgade 32, 7000 Fredericia

Kommune Fredericia
Region Region Syddanmark
Zonestatus Byzone, landzone og sommerhusområde

Ejendomstype Boligudlejning
Anvendelse, aktuel Beboelsesejendom

Matr. nr.  Areal

18 e Fredericia Bygrunde  175 m2

18 a Fredericia Bygrunde  286 m2

Areal i alt  461 m2

Arealfordeling

Grundareal 461 m2 heraf vej 0 m2

Bebygget areal  260 m2

Boligareal  706 m2

Etageareal i alt  706 m2

Offentlig vurdering: År 2019  Beløb i kr.

Ejendomsværdi  4.200.000
- heraf grundværdi  629.000

Ejendommen er ikke under omvurdering.

Se komplet salgsmateriale på kmerhverv.dk
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Fremtrædende
ejendom med 16 

ideelle lejemål
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Nyboesgade 88  / Vesterbrogade 85
7100 Vejle

Se komplet salgsmateriale på kmerhverv.dk

Beliggende Nyboesgade 88, 7100 Vejle

Kommune Vejle
Region Region Syddanmark
Zonestatus Byzone

Ejendomstype Boligudlejning
Anvendelse, aktuel Beboelses- og forretningsejendom

Matr. nr.  Areal

324 ab Engene, Vejle Jorder  438 m2

Arealfordeling

Grundareal 438 m2 heraf vej 0 m2

Bebygget areal  274 m2

Boligareal  1.096 m2

Etageareal i alt  1.096 m2

Offentlig vurdering: År 2019  Beløb i kr.

Ejendomsværdi  10.600.000
- heraf grundværdi  665.800

Ejendommen er ikke under omvurdering.

Denne ejendom er erhvervet af sælger i 2014 og er løbende 
renoveret i takt med fraflyttende lejere. Stueetagen er tidligere
erhverv der er omdannet til bolig, ligesom det kan nævnes at 
tagrummet er blevet udnyttet og tillagt de underliggende
lejligheder - herved er der skabt nogle helt unikke taglejligheder  
med en pragtfuld udsigt over by og fjord.

Der er installeret vaskesøjler hvor det har været muligt, ligesom 
køkkener er skiftet, badeværelser istandsatte, trappeopgang 
istandsat, mv. i stort set alle lejemål.

Til ejendommen hører endvidere dejlig gårdhave ligesom flere af 
lejlighederne har altaner. 

Ejendommen har været i sælgers ejerskab de seneste syv år, og der 
har på intet tidspunkt været indsigelser fra lejere.
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Solid rødstens- 
ejendom med god 

beliggenhed 
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Grejsdalsvej 13
7100 Vejle
Denne boligudlejningsejendom er beliggende på den naturskønne 
- og eftertragtede - Grejsdalsvej i Vejle. Der er få minutters gang til 
Vejles attraktive handelsmiljø på gågadestrækningen, ligesom der er 
ganske kort afstand til skov og strand.

Ejendommens boligareal udgør 482 m2 fordelt på seks lejemål 
i størrelser mellem 75 og 87 m2, fordelt på tre i forhuset og tre i 
baghuset. Hovedparten af lejemålene er renoverede eller istandsatte 
og fremstår flotte og indbydende.

Beliggende Grejsdalsvej 13, 7100 Vejle

Kommune Vejle
Region Region Syddanmark
Zonestatus Byzone

Ejendomstype Boligudlejning
Anvendelse, aktuel Boligudlejning

Matr. nr.  Areal

351 Engene, Vejle Jorder  426 m2

Arealfordeling

Grundareal 426 m2 heraf vej 0 m2

Bebygget areal  162 m2

Boligareal  482 m2

Etageareal i alt  482 m2

Offentlig vurdering: År 2019  Beløb i kr.

Ejendomsværdi  3.050.000
- heraf grundværdi  400.400

Ejendommen er ikke under omvurdering.

Se komplet salgsmateriale på kmerhverv.dk
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Solid og velholdt 
boligudlejnings- 

ejendom med god 
beliggenhed
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Vesterbrogade 28-30
7100 Vejle
Denne velholdte boligudlejningsejendom består af 11 lejemål i 
varierende og gode størrelser. Stort set alle lejemål er renoveret 
op med bl.a. nye køkkener, vaskesøjler (hvor muligt), istandsatte 
badeværelser, mv.. Hertil kommer at der er etableret gode 
muligheder for parkering i gården ved leje af enten garage, carport 
eller åben p-plads.

Ejendommen har været i sælgers besiddelse gennem de seneste  
seks år, og der har på intet tidspunkt være indsigelser af nogen art  
fra lejere.

Der vurderes at være fortsatte udviklingsmuligheder i ejendommen.

Beliggende Vesterbrogade 28, 7100 Vejle

Kommune Vejle
Region Region Syddanmark
Zonestatus Byzone

Ejendomstype Boligudlejning
Anvendelse, aktuel Beboelsesejendom

Matr. nr.  Areal

525 Engene, Vejle Jorder  790 m2

Arealfordeling

Grundareal 790 m2 heraf vej 0 m2

Bebygget areal  218 m2

Boligareal  808 m2

Etageareal i alt  808 m2

Offentlig vurdering: År 2019  Beløb i kr.

Ejendomsværdi  6.400.000
- heraf grundværdi  970.500

Ejendommen er ikke under omvurdering.

Se komplet salgsmateriale på kmerhverv.dk
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Tiden er til
ærlig rådgivning
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Et personligt alternativ
til de store mæglerkæder
Er du på udkig efter en kompetent erhvervsmægler med
et stort netværk?

KM Erhverv tilbyder:

 Køb og salg af investeringsejendomme

 Køb og salg af brugerejendomme

 Køb og salg af projekter og grunde

 Et bredt udvalg af ejendomme til leje

 Uvildig rådgivning og vurdering af erhvervsejendomme

 15 års erfaring fra branchen samt et solidt netværk

Kent Møller
Indehaver

Erhvervsejendomsmægler med 
15 års erfaring, 10 års erfaring 
fra den finansielle sektor og 
medlem af Dansk Ejendoms-
mæglerforening.

42 21 79 09

kent@kmerhverv.dk
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