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Salgsprospekt  
for lager- og produktionsejendommen 

 

Kærvej 1, 7400 Herning 
 
 
 
 

 
Velbeliggende lager- og produktionsejendom med stort grundareal i den syd vestlige del af Herning. 

Salgspris kontant: 6.400.000 kr. 

Bruttoleje: (Antenne) 71.651 kr.    

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.830 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 10.761 m² 

 

Sagsnr. 22-028 
 
 

Oktober 2022 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  22-028 / oktober 2022 

 

1.2 Beskrivelse 

 

 

 

1.3 Historik 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervsom-

råde i den syd vestlige del af Herning by, tæt på MCH Mes-

secenter Herning og adgang til motorvejen. 

 

Ejendommen har gennem en længere årrække tilhørt NCC 

koncernen. 

 

Ejendommen er ikke udlejet. Dog er den antennemast der er 

på grunden udlejet. Et af lejemålene løber frem til 1.1.2050. 

Den årlige leje fra de to lejere er opgjort til kr. 71.651. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 6.400.000 kontant. 

 

2.2 Evt. finansiering  

 

clausen-erhverv.dk er behjælpelig med kontakt til fremskaf-

felse af finansiering. 

 

2.3 Refusion Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtæg-

ter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. 10ef Vestervang, Herning Jorder. 

 

3.2 Postadresse   Kærvej 1, 7400 Herning 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

 

4.2 Anden anvendelse 

Ejendommen har indtil sommeren 2022 været anvendt til do-

micil for NCC Roads afdeling i Herning. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anven-

delse, f.eks. alle virksomhedstyper inden for virksomheds-

klasse 1-4. som f.eks. kontor, lager og liberalt erhverv. Virk-

somheden må kun give anledning til miljøpåvirkning af om-

givelserne i ingen eller mindre grad. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1964 og til- og ombygget i 2001, jf. 

BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse På ejendommen findes i alt 5 bygninger iflg. BBR, Bygning 

1 er kontorbygning opført i træ i 1964 på 806 m2.  

 

Bygning 2 er anført som lager, opført i 1964 i mursten på 
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92 m2. Bygningen er sammenbygget med Bygning 3, anført 

som værkstedsbygning med vaskehal på 843 m2. Vaske-

hallen udgør 162 m2. Bygningen er opført i 1965 i mursten.  

 

Bygning 4 er opført i 1965 i mursten og er anført som imul-

sionslager på 87 m2.  

 

Bygning 5 er opført i 2008 og er noteret som telekabine på 

2 m2. Ydervæggene er metal. 

 

5.3 Bygningernes tilstand Bygningerne fremstår i en almindelig vedligeholdelses-

stand.  

 

5.4 Ejendommens indretning Bygning 1 er indrettet med kantine, kontorer og mødeloka-

ler i forskellige størrelser.  

 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne henligger som asfalteret gårdsplads 

velegnet til oplagring og/eller bebyggelse.  

 

På pladsen er der nedgravet 5 tankanlæg. 3 af tankene på i 

alt 15.000 liter er til dieselolie og 2 af tankene på i alt 7.700 

liter er til fyringsgasolie. 

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

10.761 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 1.830 m2, heraf 806 

m2 kontor og vægthus og 843 m2 værksted og vaskehal, 

samt 92 m2 lager. 

 

Antennemasten er udlejet til to teleselskaber. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone.  

 

7.2 Kommuneplan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Her-

ning Kommune i 2021.  

 

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan anvendes 

til: 

Områdets anvendelse udlægges til erhvervsformål som for 
eksempel kontor, liberalt erhverv, håndværksprægede virk-
somheder og produktionsvirksomhed med nogen behov for 
større oplagsplads og tekniske anlæg. 

Området er omfattet af 500 m konsekvenszonen omkring 
rammeområde 14.E9. 
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 Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af 
produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konse-
kvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5. 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 14.E11.1 

 

Herfra kan nævnes: 

 

§3 OMRÅDETS ANVENDELSE 

  

3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål. 

  

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der etableres virksom-

hed inden for virksomhedsklasse 1-4, i henhold til §3.3 og 

3.4, efter Herning Kommuneplan og Miljøministeriets Hånd-

bog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, 

2004 jvf. bilag A.  

 

3.3 Der kan i delområde I etableres virksomheder inden for 

virksomhedsklasse 1-4, eksempelvis kontor, lager og libe-

ralt erhverv. Virksomhederne der etablerer sig i området, 

må kun give anledning til miljøpåvirkning af omgivelserne i 

ingen eller mindre grad.  

 

3.4 Der kan i delområde II etableres virksomheder, der gi-

ver anledning til mindre miljøpåvirkning af omgivelserne, in-

den for 3-4, eksempelvis betonvarefabrikker, transportvirk-

somheder, håndværkspræget virksomhed og indendørs 

produktionsvirksomhed.  

3.5 Der må ikke etableres nogen form for boliger inden for 

lokalplanområdet.  

 

3.6 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til 

områdets tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsan-

læg, spildevandsanlæg og lignende. 

 

§7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING  

 

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må hø-

jest være 45%.  

 

7.2 Bebyggelse i området må højst opføres i 5 etager.  

 

7.3 Bygningshøjden i området må ikke overstige 20 meter. 

Cementsiloer, materialesiloer, skorstene og lignende, som 

er nødvendige for en virksomheds produktion, kan dog 

have en større højde.  

 

7.4 Ved tilbygning og ny bebyggelse skal valg af farver, 

form og materialer sikre sammenhæng med eksisterende 

bebyggelse inden for den enkelte ejendom.  

 

7.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tag-

materialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af 
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solenergi.  

 

7.6 Tekniske installationer og bygningsdele som for eksem-

pel ventilation, klimaanlæg, anlæg til udnyttelse af sol-

energi og lignende skal indeholdes i bygninger eller på an-

den måde indgå som en integreret del af bygningens arki-

tektur. Dette gælder også for tekniske bygningsdele place-

ret på tagfladen.  

 

7.7 Der må ikke etableres kældre inden for lokalplanens 

område.  

 

7.8 Maste til mobiltelefoni og lignende kan opføres inden 

for det på kortbilag 2 viste område.  

 

7.9 Masten kan opføres som gittermaste med en højde på 

maksimalt 50 meter.  

 

7.10 Masten skal udformes i en konisk form og afsluttes i 

en langstrakt spids.  

 

7.11 Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller 

tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og 

farver eller udformes med afskærmende beplantning.  

 

7.12 Af sikkerhedsmæssige hensyn bør der foretages ind-

hegning i en højde af 2 meter omkring en masts fod, teknik-

hus og kabelføring. Hegnet kan afskærmes med klatrende 

grøn beplantning 

 

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 æn-

dring 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 28.6.2022 (bilag 2). 

 

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

fulde for ejendommen.  

 

9.  Offentlig vurdering 2020 

 

9.1 Vurdering Kr. 3.100.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 2.152.200 
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10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos IF Forsikring på en masteraf-

tale under police nr. LP0000051442   

 

10.2 Dækning Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelses-

dagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Den samlede årlige leje er pr. 1.10.2022 opgjort til kr. 71.651 

ekskl. moms, fra de to teleselskaber der lejer sig ind på ma-

sten. 

 

12.  Driftsbudget 

 

Driftsudgifter            

Ejendomsskat inkl. skorsten og rottebekæmpelse  39.843     

Vand, el, kloakafgift m.v.          

Renovation anslået      4.000     

Forsikring    anslået 11 kroner pr. kvm.   20.130     

Diverse           kr.  63.973 
 

13.  Kapitalbehov 

Købspris          kr.  6.400.000 

Deposita        0     

1/2 registreringsafgift     20.105     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Investeret kapital         kr.  6.430.105 
 

14.  Afskrivninger 

 

Ejendommen kan være afskrivningsberettiget, hvis den anvendes til formål der er afskrivningsberettiget. 

 

16.  Øvrige oplysninger 

 

16.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

16.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

16.3 Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforplig-

telsen overtages af køber. 

 

16.4 Energiforhold Bygningerne opvarmes med naturgas.  

 

16.5 Miljøforhold Ejendommen er udgået efter kortlægning. Matriklen er om-

fattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for 

analysepligt ved jordflytning. 
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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. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 28.6.2022 

2. Fotomontage 

3. 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 

 

 

 
Bygning 2 og 3 Værksted og vaskehal med telemasten i baggrunden. 
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Bygning 2 og 3 Værksted med vaskehal i baggrunden. 

 
 

 
Bygning 2 og 3 Værksted og vaskehal.og frokoststue. 
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Bygning 1 Kontorerne set fra pladsen 

 

 
Bygning 1 Kontor billede. 
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Bygning 1 Kantine. 

 

 
Bygning 1 Mødelokale 
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Bygning 4 Emulsionslager 87 m2 

 

 

Kærvej 1, 7400 Herning. 
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