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Salgsprospekt  

for lager- og produktionsejendommen 
 

Marsvej 5, 7430 Ikast. 
 

 
Velbeliggende industriejendom i Ikast. 

Salgspris kontant: 7.750.000 kr. 

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 4.199 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 7.500 m² 

 

Sagsnr. 18-008 
 
 

Juli 2020 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  18-008 / Juli 2020 

 

1.2 Beskrivelse 

 

1.3 Historik 

 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende i Ikast by. 

 

Ejendommen har igennem en lang periode været anvendt 

som tekstilvirksomhed. Virksomheden koncentrerer nu sin 

produktion i udlandet og fraflytter derfor ejendommen. 

 

Ejendommen sælges fri for lejere og til købers disposition. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 7.750.000 kontant. 

 

2.2 Evt. finansiering  

 

clausen-erhverv.dk er behjælpelig medeventue kontakt til l 

finansieringskilder. 

 

2.3 Refusion Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtæg-

ter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. 2 ac Bøgild Gde, Ikast 

 

3.2 Postadresse   Marsvej 5, 8430 Ikast 

 

3.3 Kommune Ikast-Brande Kommune. 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

 

4.2 Anden anvendelse 

Ejendommen anvendes indtil efteråret 2020 til tekstilproduk-

tion. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anven-

delse, f.eks. alle former for produktion og lagervirksomhed. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1975 og ombygget i 2002, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er opført af flere gange over en periode. Ejen-

dommen er opført i tegl. Taget er henholdsvis saddeltage 

belagt med eternit og et Built-up tag belagt med tagpap. Fa-

caderne er beklædt med stålplader.  

 

5.3 Bygningernes tilstand Ejendommen fremstår i en god vedligeholdelsesstand. 

 

5.4 Ejendommens indretning Ejendommen er indrettet med ca. 3.850 m2 lager- og pro-

duktion, samt ca. 350 m2 kontorer og administrationslokaler. 

 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er anlagt som tilkørsel og parkering be-

lagt med asfalt og betonsten.  
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6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

7.500 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   580m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 4.199 m2. 

 

(Det er oplyst at carport på 25 m2 er nedrevet. Denne frem-

går af BBR) 

  

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone. 

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af 

Ikast-Brande Kommune, som kommuneplanramme 

1.E2.4 

 

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan an-

vendes til: 

I rammeområdet kan der opsættes antenne- og mo-
bilmaster. I rammeområdet er der mulighed for salg 
af virksomheders egne produkter, hvis de er fremstil-
let inden for rammeområdet. Salg af egne produkter 
må dog kun udgøre en mindre del af virksomhedens 
omsætning. I rammeområdet må der også opføres el-
ler indrettes butikker, der forhandler særlig pladskræ-
vende varer. 
 
Antenne- og mobilmaster samt andre tekniske instal-
lationer (f.eks. ventilation) er undtaget fra bestemmel-
sen om maximal bygningshøjde. 
Ophold 
Der skal udlægges areal til udendørs opholds- og fri-
areal på minimum 10 % af etagearealet til virksomhe-
dens ansatte. Opholds- og friarealer må ikke placeres 
uden for den enkelte virksomheds ejendom eller 
uden for rammeområdet. 
Infrastruktur 
Der skal på egen grund udlægges det antal parke-
ringspladser, som til enhver tid opfylder 
behovet for medarbejdere. Der skal dog altid følges 
den af nedenstående bestemmelser, således at der 
udlægges 1 p-plads pr. 75 m² etageareal til erhverv 
eller at der etableres 1p-plads pr. medarbejder/bru-
ger. 
Erhvervsoplag skal afskærmes mod veje og skel. 
Den østligste del af rammeområdet er omfattet af se-
kundær bymidte. Det samlede butiksareal til særlig 
pladskrævende varer i rammeområdet må højst være 
10.000 m2. Den tilladte størrelse for den enkelte butik 
må højst være 3000m2. 
 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan. 
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Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i by-

zone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som let-

tere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring 

af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større 

sammenhængende områder inden for byzoner, som den har 

viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske 

gennem et kommunalt regulativ 

 

8.  Servitutter/Deklarationer  

 

8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopi af tingbogsattest 

af den 6.9.2019 (bilag 2). 

 

Det vurderes, at der ikke er servitutter, der er særligt byrde-

fulde for ejendommen. 

 

9.  Offentlig vurdering 2018 

 

9.1 Vurdering Kr. 10.300.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 830.400 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos TRYG under police nr. 657 

305.301.   

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, kortslutning, rør og ka-

bel, stikledninger svamp, insekt og husejeransvar. 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelses-

dagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Ejendommen sælges fri for lejere. 

  

12.  Driftsbudget 

Driftsudgifter           

Ejendomsskat 2020      16.898     

Vand, el, kloakafgift m.v.          

Renovation   anslået    4.000     

Forsikring        45.576     

Diverse           kr.  66.474 
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13.  Kapitalbehov 

Købspris          kr.  7.750.000 

Deposita        0     

1/2 registreringsafgift     24.125     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Kapitalbehov        kr.  7.784.125 
 

14.  Øvrige oplysninger 

 

14.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

14.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

14.3 Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforplig-

telsen overtages af køber. 

 

14.4 Energiforhold Bygningerne opvarmes med fjernvarme. 

 

14.5 Miljøforhold Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-forureningslo-

ven. 

 

14.6 Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. 

 

14.7 Tinglysningsafgift Det forudsættes, at sælger/køber hver betaler halvdelen af 

tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde. 

 

14.8 Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges:  

 

1. Lejerfortegnelse 

2. Uofficiel tingbogsattest af 3.7.2020, kontakt mægler 

3. Fotomontage 

4. Krak-kort 

 

15. Besigtigelse 

 

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: 

Torben Clausen 

Tlf.  30 56 56 06 

torben@clausen-erhverv.dk 
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Produktionshal 

 

 
Lager 
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Showroom 

 

 
Gode kontor og administrationsfaciliteter 
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Hal med god loftshøjde 

 
Hal med god loftshøjde 
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Kontorfaciliteter 

 

 
 

Porte og ramper 
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