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Kontor
 
Ledig areal: 
Min. utleieareal: 
Ledig fra: 

Kontak t

Megler:
Mobil: 
E-post: 

Jonas Myhre
998 69 900

jm@akershuseiendom.no

Nyoppussede  
lokaler

Lokalene
 

Nyoppusset fasade og inngangsparti

Lokalene pusses opp og tilpasses  
 ny leietaker



4 5

27 stk
3 stk

5. etasje / 611 kvm

Arbeidsplasser
 
 Møterom
 Stillerom
 Kjøkken/kaffebar/lounge

36
 

4 stk
2 stk
1 stk

Oslo sentrum
Nyoppussede kontorlokaler i en vakker eiendom 
på hjørnet av Kirkegata/ Rådhusgata. Nyoppusset 
fasade og inngangsparti.

Beliggenhet
Kirkegata 5 er en ærverdig gård sentralt plassert 
i Kvadraturen. Kort vei til alt sentrum har å tilby, 
trikkestopp rett ved og Stortinget T-bane noen få 
minutter unna. Kort avstand til Bjørvika, så vel 
som Aker Brygge og Tjuvholmen.. 

Kommunikasjon
Offentlig kommunikasjon med trikk og buss  
i Tollbugata, noen få minutter til Stortinget 
T-bane og kort gangavstand til Oslo S og National- 
theatret. Parkeringsmuligheter i parkeringshus  
i området.    

 

Arealer
Lokalene fremstår i dag noe utidsmessig og vil 
bli oppgradert i samarbeid med ny leietaker.  
Leietaker vil ha mulighet til å påvirke utførelsen 
i samråd med utleiers arkitekter. 
 
Bygg
Flott kontorbygg oppført i 1898, og tegnet av 
arkitekt Carl A. Aaman. Bygget er eid av Canica 
Eiendom AS, Kirkegata 5 er et effektivt kontor-
bygg som ivaretar leietakers krav til høy teknisk 
standard og stor grad av fleksibilitet. Byggets 1. 
etasje huser blant annet A.C. Perch’s Thehandel.  

Generell informasjon

Utleie av næringslokaler er omfattet av unntaksbestemmelsen i eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd. Ved dette er eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 fraveket 
i dette oppdraget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes. Meglers intensjon er å gi leietaker opplysninger som han har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for 
handelen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd. Leietaker må selv foreta egne undersøkelser som er relevante før inngåelse av leieavtale. Lov av 01.06.2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 
gjelder ved salg og utleie av eiendom, og innebærer at megler er pliktig til å gjøre adekvate undersøkelser i denne sammenheng.
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