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Salgsprospekt  
for ejendommen 

Birkegårdsvej 4, Birk, 7400 Herning 
 
 

 
Fuldt udlejet ejendom i godt område. 

Salgspris kontant: 4,900.000 kr. 

Bruttoleje: 522.344 kr.    

Startforrentning ved kontant handel: 7,58 %  

Årlige afskrivninger: 93.841 kr. 

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.643 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 3.787 m² 

 

Sagsnr. 21-027 
 
 

Maj 2021. 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  21-027. / Maj 2021 

 

1.2 Beskrivelse 

 

 

 

 

1.3 Historik 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget 

erhvervsområde i Brik, ca. 4 km. fra Herning Centrum og 

med ca. 3 km. til motorvejssystemet. Der er busforbindelse 

i området. 

 

Ejendommen er opført som domicil til den nuværende 

anvendele af den nuværende ejer. 

 

Ejendommen er fuldt udlejet til GN Belysning A/S og som 

bolig.. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 4.900.000 kontant. 

 

2.2 Evt. finansiering  

 

clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til 

fremskaffelse af finansiering. 

 

2.3 Refusion De af lejerne indbetalte kontante deposita refunderes af 

sælger. Deposita (erhverv) andrager kr. 97.500,-, jf. 

lejerfortegnelsen (bilag 1). 

 

Der er ikke opført depositum vedr. boligdelen. Huslejen for 

boligdelen er anslået, men p.g.a af Corana situationen i 

Danmark og resten af Verden kan der være afvigelser i den 

aktuelle boligleje og dermed også depositum. 

 

Herudover foretages sædvanlig refusion af ejendommens 

indtægter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. 3ø Birk By, Gjellerup 

 

3.2 Postadresse   Birkegårdsvej 4, Birk, 7400 Herning 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

4.2 Anden anvendelse 

Ejendommen anvendes til som firmadomicil. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden 

anvendelse, f.eks. lettere produktion, engros virksomhed. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1972, jf. BBR. 
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5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen der er opført i gule teglsten består af bygning 

1 som er en bolig på 177 m2 og bygning 2 der er om- og 

tilbygges i 1994., så der nu er i alt 1.419 m2, hvortil kommer 

kælder på 55 m2Endelig er der i forbindelse med boligen en 

carport på 47 m2. 

 

5.3 Bygningernes tilstand Ejendommen fremstår i en almindelig god 

vedligeholdelsesstand. 

 

5.4 Ejendommens indretning Bygning 2 er indrettet med kontorer og velfærdsarealer mod 

øst. Størstedelen ef bygningen er indrettet som lager og 

kundeekspedition for de kunder der besøger virksomheden. 

 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er foran bygninge mod øst indrettet som 

parkeringsplads og tilkørsel belagt med skærver, mens 

resten er anlagt som have til beboelsen. 

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

3.787 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 1.643 m2, heraf 

1.419 m2 erhverv. 

 

Ifølge lejekontrakten for erhverv andrager det udlejede 

areal 1.419 m2. 

 

Der er ikke fremlagt lejekontrakt(er) for boligdelen. 

Boligdelen udgør iflg. BBR 177 m2. Huslejen er anslået og 

inkl. lejers drfiftsudgifter til varme m.m. På grund af Corona 

kan en del af boligen p.t. være uudlejet. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone  

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af 

Herning Kommune den 20.6.2017 

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 33.E2.4 

 

§3 OMRÅDETS ANVENDELSE  

3.1 Der kan i området etableres virksomheder, der kun 

giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne 

som kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, 

elektronikværksteder, laboratorier, lager, 

servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og 

lignende inden for virksomhedsklasse 2-4 efter 

kommuneplanen og Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og 

planlægning – boliger og erhverv i byerne”, 2004 jf. bilag A.  
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3.2 Der kan ikke etableres virksomheder, der kan betragtes 

som grundvandstruende.  

 

3.3 Der kan etableres bebyggelse og anlæg til detailhandel.  

 

3.4 Der kan ikke etableres dagligvarebutikker.  

 

3.5 Der kan i tilknytning til virksomhed etableres detailhandel 

med et areal på 5% af virksomhedens bruttoetageareal dog 

højst 300 m² til salg af produkter, der er fremstillet på 

virksomheden.  

3.6 Der må ikke etableres detailhandel ud over det, som er 

nævnt i § 3.5, § 3.12 og §3.16.  

 

3.7 Der må ikke etableres nogen form for boliger.  

 

3.8 Der kan ikke etableres spillehaller. 

 

Delområde III:  

 

3.15 Delområde III må kun anvendes til erhverv i miljøklasse 

2-4, som f.eks. selvstændig kontorvirksomhed, liberalt 

erhverv, engrosvirksomheder, produktionsvirksomheder, 

lager, håndværksprægede virksomheder, 

tekstilvirksomheder og detailhandel til udvalgsvarer.  

 

3.16 Der kan etableres detailhandel med udvalgsvarer inden 

for delområde III. Det samlede areal til detailhandel med 

udvalgsvarer inden for lokalplanens område, må ikke 

overstige 8066 m². Udvalgsvarebutikkerne skal være af 

typen, der i koncept og varesortiment ikke kan indpasses i 

bymidten eller i et bydelscenter. Det omhandler 

virksomheder med store bygningsvolumener eller som kan 

medføre trafikale gener i bymidten. Det kan for eksempel 

være køkken, tæppe eller hårde hvidevarer, hvor varerne er 

af særligt pladskrævende karakter. Derudover gives 

mulighed for genbrugsbutikker med særligt pladsbehov, 

webshops med mindre butiksdel og virksomheder med 

varesortiment, som både er af engrosmæssig og 

butikskarakter. Beregning af bruttoetagearealet til 

butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser 

om beregning af bebyggelsens etageareal, dog skal den del 

af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 

1,25 meter under loftet i kælderen, medregnes.  

 

3.17 Butikker til detailhandel med udvalgsvarer må højest 

have et areal på 2.500 m² 

 

§7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING  

 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må 

højest være 50 %.  

 

7.2 Bebyggelse må højst opføres i 2 etager.  
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7.3 Bebyggelse må have en højde af maksimum 8,5 meter. 

Skorstene, antennemaster og lignende, som er nødvendige 

for virksomhedens produktion eller områdets tekniske 

forsyning, kan dog have en større højde.  

 

7.4 Bebyggelse skal opføres indenfor de på kortbilag 2 viste 

byggefelter.  

 

7.5 Bebyggelse langs Industrivej Syd skal placeres med 

facade i den angivne facadebyggelinje.  

7.6 Bebyggelse mod Grønningen, skal have udtryk af en 

sammenhængende facade. Facaden skal placeres i den på 

kortbilag 2 viste facadebyggelinje, således at mindst 150 

meter opføres som en sammenhængende facade i 

facadebyggelinjen. Facadebyggelinjen kan i sin helhed 

parallelforksydes mod nord.  

 

7.7 Mindre bygninger såsom udhuse, cykelskure og 

lignende kan opføres uden for de viste byggefelter.  

 

7.8 Langs Industrivej Syd (A-B) pålægges en påbudt 

facadebyggelinje i 20 meters afstand fra det sydlige vejskel.  

 

7.9 Der må ikke bygges nærmere end 5 meter til øvrige 

vejskel.  

 

7.10 Områder mellem vejskel og påbudt facadebyggelinje 

eller byggelinjer må ikke bebygges. De første fem meter 

mod vejskellet skal henligge i græs, det retsterende areal 

kan anvendes til parkering.  

 

7.11 Delområde I og V må ikke bebygges 

 

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 12.4.2021 (bilag 2). 

 

Det vurderes, at den tinglyste servitut, ikke er særligt 

byrdefuld for ejendommen. 

 

9.  Offentlig vurdering 2019 

 

9.1 Vurdering Kr. 2.900.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 1.325.500 
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10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos Topdanmark under kunde nr. 

1758816. Præmien i opstillingen er anslået. 

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, 

bygningsbeskadigelse, husejeransvar, svamp- og insekt, 

rørskadedækning samt huslejetab. 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra 

overtagelsesdagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Den samlede årlige leje er pr. 1.4.2021 opgjort til kr. 522.344 

ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). 

 

Udlejer afholder ejendommens skatter og afgifter, 

ejendomsforsikring, udvendig vedligeholdelse samt en 

række mindre ejendomsudgifter. 

 

11.2 Lejere 

          

          

Ejendommen er fuldt udlejet til GN Belysning A/S for så vidt 

angårt erhvervsdelen og til bolig med flere beboere for så 

vidt angår bygning 1 (boligen) 

 

12.  Driftsbudget 

 

Årlig leje pr. 1/1 2021 i h.t. vedhæftede    

lejespecifikation      kr             522.344  

     

Grundskyld til kommunen    kr             27.213   
Vand, el, kloak, boligleje (inkl i lejen)   kr             36.000   

     

Renovation    kr               2.409   
Ejendomsforsikring    kr             16.620   
Udvendig vedligeholdelse 30 kr./ m2    

"over jord"    kr             49.290   
Administration, mm    kr             25.000   kr             156.532  

Driftsmæssigt overskud ved kontant handel   kr             365.812  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/


clausen-erhverv.dk ApS, ejendomsmægler, valuar, MDE 

____________________________________________________________________ 

Clausen-erhverv.dk Torben Clausen, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning 
Telefon +45 30 56 56 06, e-mail: torben@clausen-erhverv.dk 

www.clausen-erhverv.dk 
CVR 41425296 

                                                              
 

 

13.  Kapitalbehov 

Det opgjorte kapitalbehov er ekskl. saldo i henhold til refusions-  
opgørelse.   

Kapitalbehov (anslået):   

Købspris, kontant   kr           4.900.000  

Registreringsafgift   kr                15.400  

Advokat m.v. anslået   kr                10.000  

   kr           4.925.400  

Refusion deposita   kr              (97.500) 

Købers kapitalbehov ved kontant handel   kr           4.827.900  
 

14.  Købers startforrentning 

 

Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før  

afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en  
forrentning 
på  7,58% ved kontant handel af den investerede kapital: 

  Startforrentning kontant handel:   

       

               365.812     

            4.827.900  X 100 = 7,58%  
 

15.  Afskrivninger 

Vejledende opgørelse af afskrivningsgrundlag:    

Kontant anskaffelsessum for bygninger, installationer    

og grund incl. købsomkostninger     kr                      4.925.400  

Grundværdi  45,71% heraf     kr                     (2.251.247) 

Bygning og installationer      kr                      2.674.153  

Værdi af tekniske installationer  10%   kr                         267.415  

Restbygningsværdi      kr                      2.406.737  

       

Ejendommen er delvis afskrivningsberettiget.     

Etageareal i alt     m2 1.643 

Afskrivningsberettiget del af ejendom   m2 1.419 

Afskrivningsberettiget del     86,37% 

       
Afskrivningsberettiget del af restbygnings-
værdi     kr                      2.078.612  

Bygningsværdi   4%     kr                           83.144  

Installationer    4%     kr                           10.697  

I alt       kr                           93.841  

       

Afskrivningsberegningen er vejledende og forudsætter bl.a., at    

ejendommen er fuldt udlejet, og at          1.419  m2   

i forhold til            1.643  m2   

anvendes til afskrivningsberettigede formål.     
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16.  Øvrige oplysninger 

 

16.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

16.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

16.3 Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er delvist momsregistreret. 

Momsreguleringsforpligtelsen overtages af køber. 

 

16.4 Energiforhold Bygningerne opvarmes med fjernvarme.(loplyst af ejer) 

 

16.5 Miljøforhold Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen 

er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytgning.  Der er 

på denne matrikel ikke igangværende påbud efter 

jordforurfeningsloven. 

16.6 Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. 

 

16.7 Tinglysningsafgift Det forudsættes, at sælger/køber hver betaler halvdelen 

af tinglysningsafgiften ved udtagelse af skøde. 

 

16.8 Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges:  

 

1. Lejerfortegnelse 

2. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 12.4.2021 

3. Fotomontage 

4. Krak-kort 

 

17. 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 

 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/


clausen-erhverv.dk ApS, ejendomsmægler, valuar, MDE 

____________________________________________________________________ 

Clausen-erhverv.dk Torben Clausen, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning 
Telefon +45 30 56 56 06, e-mail: torben@clausen-erhverv.dk 

www.clausen-erhverv.dk 
CVR 41425296 

                                                              
 

 

 
 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/

