
 

 

 Utleieprospekt  Oppdragsnr. 
 48160176

Næringseiendom 
Kontorlokaler i 4. etasje ca. 388 kvm på Moa - DAAEGÅRDEN. 

 
 

Kontorlokaler på Moa 
 

Eksklusivt leieareal er ca. 338 kvm, i tillegg kommer 15% fellesareal. 
Flotte lyse lokaler med åpent landskap og møterom. 

  

     Kjell Paulsen                                                                    Bjørn – Erik Fosseide 
                       Eiendomsmegler MNEF                                                    Eiendomsmeglerfullmektig Næring 

     Mobil 90 86 32 90                                                              Mobil: 46 42 38 50 
     E-post: kjell.paulsen@em1mn.no                                      E-post:bjorn-erik.fosseide@em1mn.no 
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NØKKELINFORMASJON  
  
Kontaktperson: Bjørn-Erik Fosseide  

Eiendomsmeglerfullmektig Næring 
Mobil:  46 42 38 50 
E-post:  bjorn.erik.fosseide@em1.no 
 
Kjell Paulsen 
Eiendomsmegler MNEF 
Mobil:  90 86 32 90 
E-post:  kjell.paulsen@em1.no  

  
  
Adresse: Langelandsvegen 1, 6010 ÅLESUND 
  
Matrikkelnummer:  Gnr.: 25, bnr.: 303 i Ålesund kommune.  
  
Eier: DaaeGården AS  
  
  

 

 
Ålesund kommune: 

 
 
 

Ålesund er den største byen i Møre og Romsdal fylke, som igjen er 
Norges ledende industrifylke.  
I tillegg til å være landets vakreste by, har Ålesund et pulserende, aktivt 
handels og næringsliv. 
I Ålesund by er det ca. 47.000 innbyggere.  
 
Bysentrum 
Bysenteret ligger på Aspøya/Nørvøya.  
Her ligger forretninger, administrasjon, hoteller, offentlig og privat 
tjenesteyting og med kaianlegg både på sør- og nordsiden av byen.  
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Moa:  Før 1990 var det Ålesund by som var handelssentrum på Sunnmøre. 

På starten av 1990-tallet endret handelssentrum seg ifra Ålesund by til 
Moa. I tillegg til Stormoa etablerte Moa Syd og MoaGård seg på 
området, som senere ble Amfi Moa og Norges tredje største 
kjøpesenter. De store kjedene etablerte seg på Moa, hvilket gjorde 
handelsområdet svært attraktivt for hele Sunnmøre og deler av 
Romsdal.  
 

 DaaeGården     AMFI Moa 

  
Beliggenhet: DaaeGården er et kontor- og forretningsbygg beliggende på Moa, rett 

vest for kjøpesentrene AMFI Moa. Bygget ligger helt ut mot 
rundkjøringen Borgundvegen – Langelandsvegen.  

  
  
Adkomst: Eiendommen har lett tilgjengelig adkomst, med avkjøring fra offentlig 

vei.  
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EIENDOMMEN 
  
Bilde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Ledige lokaler 

  
Byggeår: 2010. 
  
Bruttoareal ledige arealer: Ca. 337,4 kvm i 4. etasje. 

 
Det er to innganger til lokalene, i personalinngang fra sør, samt 
hovedinngang fra heis og trappegang midt i bygget.  
Totalt ca. 337,4 kvm, i henhold til vedlagte tegning. I tillegg kommer 
andel fellesareal ca. 15 %. 
 

  
Beskrivelse av eiendommen: DaaeGården åpnet offisielt på nyåret 2010. Bygget har blitt et allsidig 

og levende bygg med en spennende glassfasade som har blitt som et 
landemerke og løfter området arkitektonisk. Bygget inneholder et bredt 
spekter av leietakere i en rekke bransjer, fordelt over 7 etasjer. To 
etasjer er forbeholdt parkering under jorden, tre etasjer med kontor og 
to med butikker og spisesteder. Mest kjent er sannsynligvis Burger 
King. DaaeGården er en del av DaaeKvartalet (www.daaekvartalet.no).
Innvendig i DaaeGården er det lyse atriumet dominerende. Det gir lys 
ned fra taket i 4. etasje og ned til 1. etasje. I atriumet er heisen og 
trappeløpet godt synlig. Alle forretningslokalene vender seg ut mot 
gateplan og inn mot atriumet. Det er glassvegger mot fellesarealene 
som gir en god glidende overgang til glassgården. 
Lokalene som er ledig i 4. etasje har godt med dagslys fra store 
vindusflater, og arealene er fleksible med hensyn til innredning og 
inndeling.  

  

Biler fra ledige lokaler
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Regulering: Eiendommen er regulert til kontor og forretning med videre.  

 
Gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er 
Reguleringsplan for Moa området, stadfestet 01.09.2005. 

  
  
Øvrige leietakere: Burger King, ERNST & YOUNG, Phonero AS, KPMG, Musikktorget, 

Krogsveen Eiendomsmegler, NAV Ålesund, Skagenfondene, ÅRIM, og 
Spesialistbedriften AS. 

  
  
Standard i lokalene:  Lokalene har dels tepper og dels bambusparkett på gulv, store åpne 

lokaler med rikelig med dagslys og flott utsikt. Deler av lokalene er 
innredet med åpent landskap, samtalerom og møterom i tillegg til 
kontor. Lokalene har garderober og toaletter, arkivrom og serverrom. 
Utleier er åpen for endringer av lokalene etter interessenters behov og 
ønsker. Lokalet har separat pauserom/spiserom med 
kjøkkeninnredning fra HTH. Lokalene har adgangskontroll. 
 

  
Ventilasjon/tekniske anlegg: Ventilasjon med kjøling for et optimalt inne-klima. Flere av rommene 

har lokal styring for varme og ventilasjon med +/- 2 grader. Bygget har 
energimerking B og C som er meget bra. 

  
  
Solavskjerming: Vinduer med solavskjerming over hele bygget. 
  
  
Oppvarming: Vannbåren oppvarming. Det er fokusert på morgendagens krav og 

forventninger hva gjelder energiforbruk i DaaeGården.  
  
  
Renhold:  Renhold i fellesarealene dekkes via felleskostnadene. Leietaker dekker 

selv utgifter til renhold i leide lokaler. 
  
Avfallshåndtering:  Søppelhåndtering besørges i samarbeid med gårdeier/vaktmester. 

Spesialavfall må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. 
Dekkes under felleskostnader. 

   
Heis:  Det er heis i bygget.    
   
  
Innbruddssikring: Det er installert alarmanlegg, leietakerne må ha adgangskort for å 

komme seg inn i bygget utenom åpningstid, og som gir adgang til 
lokalene, samt personaltrapp og -garderober.  

  
Brannvarsling: Brannvarsling med direkte kobling til Ålesund Brannvesen.  
  
  
Data/telefoni: Lokalene har fiber linje inn til lokalet, men leietaker må selv besørge 

nødvendig intern kabling og abonnement for tele- og data i de leide 
lokaler. 

  
  
Skilting: Felles skiltsøyle langs Langelandsvegen og på øst fasaden for skilting 

av leietakere. Felles innvendig skilting.  
Ønsket skilting søkes avklart ved inngåelse av leiekontrakt. 
Anvisningsskilt utvendig og innvendig i bygget besørges av utleier. 
Leietaker bekoster selv påsetting av firmanavn/logo. 

  
Parkering: Det er egne parkeringsplasser for kunder og ansatte i to underetasjer i 

DaaeGården, samt utendørs kundeparkering.  
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LEIEVILKÅR 
  
  
Leiekontrakter:  
  

Skriftlig leiekontrakt mellom partene vil bli utarbeidet ved 
avtaleinngåelse. 

  
  
Husleie: Husleie + mva kan diskuteres avhengig av størrelse, tilpassninger og 

standard samt leietid. 
  
  
Felleskostnader: Felleskostnader ca. kr. 280,- pr. kvm/år ekskl. mva. 

 
Felleskostnadene dekker eiendommens driftsutgifter, slik som 
energikostnader og renhold i fellesarealer, vaktmestertjeneste, 
drift/vedlikehold av tekniske anlegg, renovasjon, vannavgift, brøyting 
og lignende. 
 
Felleskostnadene betales a konto, og avregnes pr. 31.12. hvert år. 
Felleskostnader for påfølgende år beregnes ut i fra budsjett. 

  
  
Egne kostnader: Leietaker dekker energikostnader i egne lokaler.  
  
  
Sikkerhet: Det skal stilles bankgaranti alternativt depositum som sikkerhet for 

leieforholdet, tilsvarende 6 måneders leie og felleskostnader + mva. 
Garanti/depositumsavtale må foreligge i underskrevet og godkjent 
stand før overtagelse. 

  
  
Leieregulering: Leien blir regulert den 01.01 hvert år i henhold til endringer i SSB 

konsumprisindeks pr. 15.10. hvert år. 
  
  
Leietid: Kan diskuteres, men det er ønskelig med en 10 års leiekontrakt, 

alternativt 5+5 års kontrakt.  
  
  
Overtakelse: Etter avtale, lokalene er ledig nå. 
  
  
Vedlegg: 1. Bilder fra eiendommen. 

2. Planskisser av ledig areal. 
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Vedlegg 1: Bilder fra eiendommen 

 

Fasade bilde fra nord/vest Fasade bilde fra sør/øst 

Bilde 4. etasje Bilde 4. etasje 

Bilde 4. etasje Bilde 4. etasje 
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Vedlegg 2:  Planskisser av 4. etasje 

 
 

 
 

Ledige arealer 


