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Salgsprospekt  
for blandet bolig- og erhvevsejendom 

 

Kirkegade 4, 7490 Aulum 
 
 

 
Velbeliggende forretnings-/projektejendom med bolig. 

 

Salgspris kontant: 1.775.000 kr. 

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 469 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 370 m² 

 

Sagsnr. 21-012 
 
 

April 2021 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  21-012 / April 2021 

 

1.2 Beskrivelse 

 

 

1.3 Historik 

 

 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende meget centralt i Aulum by, tæt 

på skole, sportsfaciliteter og andre butikker. 

 

Ejendommen har indtil for ganske nylig været hjemsted for 

en valassorteret butik Boligtextil, Aulum. Indehaver har 

besluttet at ophøre med at drive forretning, hvorfor 

ejendommen ønskes afhændet 

 

Ejendommen sælges fri for lejere og til købers disposition.. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 1.775.000 kontant. 

 

2.2 Evt. finansiering  

 

clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til 

fremskaffelse af finansiering. 

 

2.3 Refusion Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens 

indtægter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. 1ad Kirkeby By, Avlum 

 

3.2 Postadresse   Kirkegade 4, 7490 Aulum 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

 

4.2 Anden anvendelse 

Ejendommen står tom men anvendes i begrænset omfat for 

ejer som base. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden 

anvendelse, f.eks. butik, cafe.alle former for liberalt erhverv 

og og bolig. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1890, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er indrettet med et stort funktionelt butikslokale 

i stuuetagen med tilhørende kontor.  

 

Første sal er indrettet som bolig med 3 større stuer, køkken, 

soveværelse, bad med toilet samt et værelse. Der er udgang 

til en stor sydvendt terrasse. 
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Tagetagen på 50 m2 vil kræve en indsats hvis alrealet skal 

inddrages til bolig. 

 

5.3 Bygningernes tilstand Ejendommen fremstår i en almindelig vedligeholdelsesstand 

 

5.4 Udenomsarealer Udenomsarealet bag ved ejendommen er anlagt som 

parkering. 

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

370 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 568 m2, heraf 150 

m2 boligareal og 319 m2 erhvervsareal. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone 

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af 

Herning Kommune.  

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.53 

 

§ 3 Områdets anvendelse.  

3.01 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål,  

herunder vej og parkering m.v. Området opdeles 

i delområder, benævnt C.1, C.2, C.3 og V.1.  

3.02 Delområde C.1, C.2 og C.3 skal anvendes til 
boligformål og butiksformål. Der kan etableres 
andre former for erhverv, der naturligt kan 
indpasses i et centerområde, herunder arealer til 
offentlige formål samt parkerings- og friarealer.  

3.03 Der må ikke oprettes nye boliger med et bruttoareal 

mindre end 85 m
2

.  
3.04 Delområde V.1 udlægges til vej og offentligt 

tilgængeligt parkeringsareal.  
3.05 Ved etablering af erhvervsvirksomheder skal der 

tages hensyn til, at: 
• Den pågældende virksomhed skal kunne 

etableres og drives under hensyntagen til 

områdets karakter af centerområde, og 

under hensyntagen til boliger i 

lokalplanområdet og på tilgrænsende 

arealer, samt under hensyntagen til Aulum 

kirke og kirkegård.  

• Den pågældende virksomhed må ikke medføre 
væsentlige gener for Aulum kirke, kirkegård 
og de omkringboende i form af støj, røg og 
lugt eller støv.  

• Ventilationsinstallationer skal fremføres skjulte, 
som en integreret del af bebyggelsen.  
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Afkast, der kan medføre lugtgener, skal 
udføres så der ikke kan forekomme 
lugtgener ved boliger i nærområdet, Aulum 
kirke og kirkegård.  

3.06  Det skal sikres, at nye anlæg og installationer i området 

udformes, så støj- og vibrationsniveauet ikke overskrider 

kravene i de til enhver tid gældende vejledninger fra 

Miljøministeriet. 

 

Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i 

byzone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som 

lettere 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 23.02.2021 (bilag 2). 

 

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

byrdefulde for ejendommen. 

 

9.  Offentlig vurdering 2019 

 

9.1 Vurdering Kr. 1.000.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 333.000 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos [Topdanmarunder police nr. E 

9425 478505   

 

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, 

bygningsbeskadigelse, husejeransvar,,rørskadedækning 

samt huslejetab. 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra 

overtagelsesdagen. 

 

   

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Ejendommen sælges fri for lejere. 
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12.  Driftsbudget 

 

Driftsudgifter           

Ejendomsskat  2.021    4.849     

Vand, el, kloakafgift m.v.          

Renovation       2.267     

Forsikring  anslået kr. 11,- pr. kvm   5.159     

Diverse           kr.  12.275 
 

13.  Kapitalbehov 

 

Prisforslag         kr.  1.775.000 

Deposita        0     

1/2 registreringsafgift     6.230     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Investeret kapital         kr.  1.791.230 
 

14.  Øvrige oplysninger 

 

14.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

14.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

14.3 Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er ikke momsregistreret.  

 

14.4 Energiforhold Bygningerne opvarmes med fjernvarme.  

 

14.5 Miljøforhold Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-

forureningsloven. 

 

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. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 23.02.2021 

2. Fotomontage 

3. 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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Ejendommen set fra syd 

 

 
Kantine i butikken 
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Butikslokalet. 

 

 
Køkken 1. Sal 
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Stuer 1. Sal 

 
 

 
Kirkegade 4, Aulum 
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