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Salgsprospekt  
for investeringsejendommen 

 

Fynsgade 2, 7400 Herning 
 
 
 

 
Centralt beliggende byejendom fuldt udlejet som boliger og erhverv. 

 

Salgspris kontant: 3.500.000 kr. 

Bruttoleje: 242.335 kr.    

Startforrentning ved kontant handel: 5,84 %  

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 306 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 332 m² 

 

Sagsnr. 21-063 
 
 

Spetember 2021 
 

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 

                                                              
 

 

1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  21-063 / September 2021 

 

1.2 Beskrivelse 

 

 

 

1.3 Historik 

 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende I Herning by på en sidegade til 

Østergade/Silkeborgvej, tæt på indkøbsmuligheder, 

Herning Station MCH Herning Kongrescenter. 

 

Erhvervsdelen har tidligere været anvendt gulvfirma, 

læderværksted og er nu indrettet som frisørsalon for få år 

siden. 

 

Ejendommen er fuldt udlejet til 4 boliglejemål og 1 

erhvervslejemål.. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 3.500.000 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 andrager kr. 42.000, jf. lejerfortegnelsen 

(bilag 1). 

 

Herudover foretages sædvanlig refusion af ejendommens 

indtægter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. 93 Herning Bygrunde 

 

3.2 Postadresse   Fynsgade 2, 7400 Herning 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende Ejendommen anvendes til bolig og erhverv. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1900 for boligdelens vedkommende 

og 1930 for erhvervsdelen, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen består af to bygninger. Bygning 1 som er 

erhvervsdelen på 93 m2, hvorunder der er fuld kælder. 

Bygningen er total renoveret, med nyt tag for få år siden, 

nyt omfangsdræn i forbindelse med at ejendommen blev 

kloaksepareret. Bygning 2 er boligdelen med i alt 4 

boliglejemål med indgang dels fra gaden og dels fra 

gården, der har helt ny belægning i fobindelse med 
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kloaksepareringen. Boligerne er mindre lejligehder, hvoraf 

de 3 er istandsatte inden for de seneste år, men den 4. 

lejlighed ikke har genstand for en istandsættelse. Der er 

kælder under hele boligdelen. 

 

5.3 Bygningernes tilstand Bygningerne fremstår i en velvedligeholdt stand. Der er 

nyere træ/alu vinduer overalt i bygnngen  

 

5.4 Ejendommens indretning Erhvervsdelen er indrettet som frisørsalon med salon og et 

større ”baglokale”. Hele lejemålet har nyere Troldtek lofter. 

Boligdelen er indrettet med 2 boliger i stueetagen og 2 

boliger på 1. sal ”tagetagen” i varierende størrelser. 

 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er anlagt som gårdareal med nyere 

kvadratiske betonfliser. 

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

332 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 306 m2, heraf 93 m2 

erhverv (frisør). 

 

Ifølge lejekontrakterne andrager det udlejede areal  

317 m2, inkl. tagetage. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone 

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af 

Herning Kommune juni 2021.  

 

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, men 

Kommuneplanramme nr. 11.C10 

 

Området skal anvendes til butikker, kontorvirksomhe-
der og andre liberale erhverv samt boliger og offent-
lige formål. 

Områdets østlige del kan ligeledes anvendes til par-
keringshus til dækning af det generelle parkeringsbe-
hov i Herning By. 

I bebyggelsen langs Østergade og Silkeborgvej kan 
stueetagen anvendes til butikker, kontorvirksomhe-
der, liberale erhvervsvirksomheder og boliger. Hvor 
det er foreneligt med øvrige anvendelser, må stue-
etagen endvidere efter særlig tilladelse anvendes til 
restaurations-og forlystelsesformål. Etagen over stue-
plan skal fortrinsvis anvendes til boliger. 
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Langs Fynsgade og Søvej kan stueetagen anvendes 
til mindre butikker, mindre kontorer og boliger. Eta-
gerne over stueplan skal fortrinsvis anvendes til boli-
ger. 

Bebyggelsen langs Sjællandsgade skal fortrinsvis an-
vendes til kontorer og liberale erhverv. Der kan etab-
leres boliger. 

Der skal ske en fornyelse af området, således at 
både boligformål, kontor- og butiksformål og liberale 
erhvervsformål prioriteres højt. 

Der skal ske en bolig- og bygningsforbedring, ved at 
utidssvarende bebyggelse i området nedrives eller 
renoveres. 

Der skal sikres velbeliggende grønne friarealer og 
plantes træer på parkeringsarealerne på terræn. Be-
lægninger på friarealer og parkeringsarealer på ter-
ræn skal udføres, så de tillader nedsivning af regn-
vand. 

Bebyggelse med høj bevaringsværdi i henhold til 
kommuneatlasset samt anden bebyggelse med høj 
kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi søges restau-
reret og bevaret. Områdets særlige miljømæssige og 
arkitektoniske kvaliteter, værdifuld beplantning og 
værdifulde enkeltstående træer skal bevares. 

Nybyggeri, beplantning, skiltning, møblering eller lig-
nende må ikke forstyrre sigtelinjen gennem Fynsgade 
mod nord til de grønne områder nord for byen. 

Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, pro-
portioner (etageantal, bygningshøjde og facade-
bredde) og arkitektonisk udtryk tilpasses den eksiste-
rende bebyggelse, så der opnås en god arkitektonisk 
helhedsvirkning. 

Området er udpeget som område med lav, middel og 
høj risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhæn-
delser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det 
vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltnin-
ger til sikring mod oversvømmelse. 

Bebyggelsesforhold 

• Den maksimale bebyggelsesprocent for 
området som helhed er fastsat til 140 

• Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 6 
etager 

• Bebyggelseshøjden i området må ikke 
overstige 21 m 

• Etageantal: Højest 4 mod Østergade, 
Silkeborgvej og Sjællandsgade. Højest 6 på 
hjørnet af Silkeborgvej og Sjællandsgade. 
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Højest 2 mod Fynsgade og Siøvej samt i 
karréernes indre 

• Bygningshøjde: Højest 18 m mod Østergade, 
Silkeborgvej og Sjællandsgade. Højest 21 m 
på hjørnet af Silkeborgvej og Sjællandsgade. 
Højest 8,5 m mod Fynsgade og Siøvej samt i 
karréernes indre 

• Kommuneplanrammen udgør en del af 
detailhandelscenteret for Herning bymidte 

• Det samlede detailhandelsareal for området 
er fastlagt ved retningslinje i 
hovedstrukturens detailhandelsafsnit 

• Bruttoetagearealet må for den enkelte 
dagligvarebutik højest være 3500  m² og for 
den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 m² 

Infrastruktur 

Parkering: 

• Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig 

• Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal 

• Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² 
erhvervsareal 

• Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal 

• Mindst 1 p-plads pr. 12 siddepladser 
i restauration 

• Mindst 1 p-plads pr. 20 siddepladser i 
restauration ved ombygning fra andet 
erhverv eller bolig 

• Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller 
ældrebolig 

Miljøforhold 

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, 
hvor de enkelte husstande kan aflevere, det sorte-
rede affald. 

Opholdsarealer 

Mindst 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af 
erhvervsetagearealet. Ved bebyggelse i 3 etager eller 
derover mindst 20 % af boligetagearealet. 

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 
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8.  Servitutter/Deklarationer  

 

8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopi af 

tingbogsattest af den 25.8.2021 (bilag 2). 

 

Det er ikke servitutter lyst på ejendomnmen.  

 

9.  Offentlig vurdering 2020 

 

9.1 Vurdering Kr. 1.450.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 584.300 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos Codan under police nr. 

9003590566.   

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, 

bygningsbeskadigelse, husejeransvar, mm 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra 

overtagelsesdagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Den samlede årlige leje er pr. 1. september 2021 opgjort til 

kr. 242.325 ekskl. moms, jf. lejerfortegnelse (bilag 1). 

 

Udlejer afholder ejendommens skatter og afgifter, 

ejendomsforsikring, udvendig vedligeholdelse samt en 

række mindre ejendomsudgifter til blandt andet vicevært og 

inspektørlønninger. 

 

Varmeregnskabet indeholder udgift til tilsyn med anlæg 

samt udfærdigelse af regnskab fra Techem. 

 

11.2 Lejere      

          

Ejendommen er fuldt udlejet til bolig og erhverv. 

12.  Driftsbudget 

 

Driftsudgifter           

Ejendomsskat      11.996     

Vand, el, kloakafgift m.v. anslået netto        

Renovation    anslået netto  6.000     

Forsikring     anslået netto  5.800     

Indv. vedligeholdelse    kvm á kr.          

Udv. vedligeholdelse  306 kvm á kr.  50  15.300     

Diverse           kr.  39.096 
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13.  Kapitalbehov 

 

Købspris          kr.  3.500.000 

Deposita        42.000     

1/2 registreringsafgift     11.279     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Investeret kapital         kr.  3.479.279 
 

 

14.  Købers startforrentning 

 

Husleje kr. 242.335 – Driftsudgifter kr. 39.096 x 100 = 5,84% 

Kapitalbehov kr. 3.479.279 

 

15.  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  

 

16.5 Miljøforhold Ejendommen er ikke kortlagt i henhold til jord-

forureningsloven. 

 

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 25.8.2021 

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 
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Ejendommen set fra syd med erhverv i forgrunden 

 

 
Boligdelen (bygning2) set fra gården 
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Erhvervsdelen (Bygning 1) 

 

 
Indkørsel/gård med fliser 

 
 
 

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 

                                                              
 

 

 

 
Fynsgade 2, 7400 Herning 
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