
Strandvejen 449, st. 
2930 Klampenborg

Lejemålet er udlejet til Bistro Bellevue 
Uopsigeligt til 2019

Lejemålet leveres ny renoveret
Ejendommen er fredet

SALGSOPSTILLING
BISTRO 
BELLEVUE

Est. 2002

Cultured Living





Velkommen til

Sammen med Bella Vista udgør Bellevue Teatret et hovedværk inden for tidlig 
modernisme i dansk arkitektur. Bellevue Teatret blev opført som revyteater med en 
bagudskrående sidefløj, hvor der var indrettet restaurant. Restauranten blev senere 
opdelt til boliger og teatret fungerede i mange år som forstadsbiograf. I 1979 blev 
bygningen igen taget i anvendelse som teater, og den blev fredet i 1988.

Investeringsejendom  
         i Bella Vista
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Fra maj 2001 til maj 2002 gennemgik bygningen 
en gennemgribende istandsættelse, som så vidt 
muligt førte den tilbage til dens op- rindelige ud-
seende ude og inde.

I 1999 blev der genåbnet restaurant i den del af 
sidebygningen, der ligger tættest på teatret. Det er 
denne del der nu udbydes til salg af ejer.

Den bagved liggende boligbebyggelse Bella Vi-
sta er fra 1934 og er det tydeligste eksempel på 
en dansk udgave af Bauhaus- arkitekturen. Her 
virkeliggjorde Arne Jacobsen drømmen om den 
moderne by.

I 1937 opførtes Bellevue Teatret tæt på Bella Vista. 
Teaterbygningens indgangsfacade med to cirku-
lære trappetårne er vendt mod Strandvejen.

I den smukke ejendom ligger Bistro Bellevue i en 
ejerlejlighed som nu sættes til salg af ejer.

Restauranten er indrettet i stueplan med stor pejs 
og indskudt dæk med udsyn over restauranten og 

Øresund. Der er stor terrasse med udendørs ser-
vering når vejret er til det. Velfungerende køkken 
og 2 opbevaringsrum i kælder hører også med til 
ejendommen.

Restauranten har et stort stampublikum, ligesom 
der altid er fuldt hus når der er forestilling i tea-
tret.

Om sommeren er terrassen det perfekte sted at 
nyde en drink og beundre den smukke udsigt ned 
over stranden og ud over Øresund

En enestående mulighed for at blive ejer af 
en erhvervsejerlejlighed i Arne Jacobsens 
verdenskendte byggeri Bella Vista.
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Matr. nr.

Ejendommen

Arealfordeling

Ejerlejlighedsspecifikation

Tekniske installationer - løsøre

1 my Kristiansholm

Areal i alt ifølge Tingbog

Tinglyst fordelingstal

Administrativt fordelingstal

Beliggende 
Matr. nr.
- tinglyst areal
- opført / ombygget 
- antal etager

Ejerlejligheden er ikke særskilt opmålt i forbindelse med salgsarbejdet.

263 m2
1936

2

Tinglyst fordelingstal
Adm. fordelingstal

262/2392
262/2392

Tinglyst areal

Ejerlejlighed nr. 15

El leveres af ikke oplyst forsyningsværk - afregning efter måler.
Vand leveres af alment vandforsyningsanlæg - afregning efter måler.
Ejendommen opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, el-kammer fyr. Opvarmningskilde: Naturgas.
Energimærke: Ejendommen er ikke omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, hvorfor 
der ikke skal udarbejdes Energimærke.

Andvendelse

Areal

3.479 m2

3.479 m2

262 / 2392

262 / 2392

263
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For både Arne Jacobsen, bygherrerne og kommunen var restauranten sikkert af samme vigtighed som 
selve teatret. En lang række raffinementer og detaljer gemmer sig i den lange påhæftede bygning, der er 
trukket tilbage fra Strandvejen for at give plads til en bred, østvendt terrasse med trapper.  Kravet har 
været, at restauranten skulle være stor og rumme, som det lød i pressen allerede i 1935: 2.000 gæster ! 
Oprindelig var bygningen formet som et bølgeslag, jf. de tidlige tegninger. Restauranten ender som en lidt 
bastant tangent - dog med en minimal krumning, en visuel spænding som en “entasis” på en græsk søjle, 
for at skabe spænding i linjeføringen. 

I Gl. Bellevue, som betegnelsen var, skulle der både være vinter- og sommerrestaurant. Alt i restauranten 
var nydesignet, lige fra vinterafdelingens til den lille helårsbar, som var beklædt med træ og ikke bambus. 
Selv om restauratør Igel egentlig skulle have indflydelse, var det indskrevet i kontrakten, at Jacobsen teg-
nede inventaret og tillige terrassen, men uden at få honorar. Det har været ham magtpåliggende at have 
kontrol over hele byggeriet. 

Sommerrestauranten 
Gl. Bellevue
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Lige fra den tidligste tegning fra 1934 med danseafdeling og åben gård eksperimenteres med forskellige 
spise- og opholdsafdelinger. Slutresultatet bliver et pejseområde, dansegulv og en bar omkranset af grøn-
ne vækster i det rektangulære restaurationslokale. 

Sommerrestauranten, der var stor, smal og markant aflang, fik mere traditionelle, nytegnede stole uden 
armlæn med ret ryg, som på ingen måde viser fremad og heller ikke er i familie med teatrets formspændte 
stole. De giver dog associationer til nogle kirkestole hos Perret i I´Église Notre-Dame du Raincy. Men 
Jacobsen må have været tilfreds med dem, for de genanvendes i indretningen af Landmandsbanken, Skt. 
Stefans Afdeling på Nørrebro. 

I restauranten var væggene beklædt med bemalede træespalier, som grønne vækster kunne hæfte sig ved, 
præcis som på teatrets facade ved to trappetårne. For Arne Jacobsen var planterne en vigtig og medspil-
lende del af en bolig eller bygning. Allerede i de tidlige privatboliger gav brede vindueskarme plads til små 
kolonihaver. Denne ide går til dels videre i sommerrestauranten og efterfølgende i Jacobsens personlige 
haveindretning i bl.a. rækkehuset Strandvejen 413.
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Lejeforhold

Økonomi

Lejeindtægter

Kapitalbehov

Købesum

Erhvervslejemål

I alt årlig leje

Kontantpris

Handelsomkostninger anslået

-Refusion depositum

Anslået kapitalbehov

Kontant købesum

Lejeindtægterne er angivet ekskl. evt. a conto varme og el. 
Lejemålsoversigt med specifikationer er indsat efter tegninger og kort.

0

0

13.000.0000

359.660

313.424

13.046.236

13.000.000

771.600

771.600

Beløb i kr. - heraf anslået i kr.

Beløb i kr.

Beløb i kr.
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Driftsudgifter

Øvrige bemærkninger

Udvendig vedligeholdelse 2016

Afgift rottebekæmpelse

I alt, anslået

Driftsudgifter og driftsindtægter er ekskl. moms i forhold til momsfradragsprocent på 100%

Ejerforening:

Køber har pligt til at være medlem af Ejerforeningen.

Køber respekterer de for ejerforeningen tinglyste vedtægter. Ejer har modtaget og gjort sig bekendt med 
ejerforeningens vedtægter, finansiering og driftsudgifter, herunder seneste regnskab og budget samt 
referat fra seneste ordinære og evt. ekstraordinære gene- ralforsamling.

Fællesudgifter betales i forhold til fordelingstal 262/2392

26.200

80

26.280

Udgift Beløb i kr.
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Lejemålsoversigt
Erhverv

Lejemål i alt

1

I alt

Bolig
Erhverv
Øvrige
Lejemål i alt

0
263

0
263

0
771.600

0
771.600

0
0
0
0

0
0
0
0

0
313.424

0
313.424

Bistro 
Bellevue ApS

Strandvejen 449 B, 
2930 Klampenborg

Nr.

Type

Lejer Adresse Areal

Areal

263 771.600 2.934 313.424

313.424771.600 0 0263

Årlig leje

Årlig leje

Leje/m2 Leje/m2 Ref. drift

Ref. drift

Depositum

Depositum

Forudbet.leje

Forudbet.leje
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En enestående 
mulighed for at blive ejer 
af en erhvervsejerlejlighed 

i Arne Jacobsens 
verdenskendte byggeri 

Bella Vista
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