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Salgsprospekt  

for bolig- og erhvervsejendommen 
 

Enggårdvej 9, 7400 Herning 
 

 
 

Helt igennem kvalitetsejendom i en kombination mellem erhverv og en dejlig bolig 
 

Salgspris kontant: 4.300.000 kr. 

Bruttoetageareal i h.t. BBR i alt: 1.166 m² 

Villa: 396 m2 

Erhverv: 666 m2 

Garage m.m. 104 m2 

Grundareal i h.t. tingbog: 3.877 m² 

 

Sagsnr. 17-064 
 

November 2022. 
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1.  Introduktion 

 

1.1   Sagsnr. / dato  17-064 / November 2022. 

 

1.2 Beskrivelse 

 

 

 

 

1.3 Historik 

 

 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende i et erhvervsområde ved Snej-

bjerg Hovedgade og Ringkøbingvej i Snejbjerg i Herning 

Kommune. Ejendommen består af en stor lækker bolig og 

en dejlig nyere lagerhal. 

 

Ejendommen har i mere end 20 år været hjemsted for im-

portvirksom, med salg af lækre forbrugsvarer til læderbutik-

kerne i Danmark.  I 2006 blev lagerhallen tilbygget. Der har 

gennem alle årende været showroom i boligen. 

 

Ejendommen sælges fri for lejere. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 4.300.000, - 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. 1 q Snejbjerg By, Snejbjerg 

 

3.2 Postadresse   Enggårdvej 9, 7400 Herning 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

4.2 Anden anvendelse 

Ejendommen anvendes til bolig og erhverv. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anven-

delse, f.eks. håndværksprægede virksomhed i miljøklasse 

3-5. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1973 og 2006, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen består af en boligdel overvejende opført i tegl 

og med tegltag, samt en erhvervsdel bestående af en regu-

lær opvarmet lagerhal med 1. sal på 131 kvm., samt et ind-

skudt dæk på 58 m2. Hallen er opført i beklædte betonele-

menter og med et saddeltag i eternit. 
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5.3 Bygningernes tilstand Bygningerne fremtræder overalt i en meget vel vedligeholdt 

stand. Alt er præget orden og ansvarlighed. 

 

5.4 Ejendommens indretning Erhvervsdelen (Hallen): 666 m2 
Hallen, der har et samlet erhvervsareal på 666 m2, 
hvoraf 535 m2 er i grundplan, har en benhøjde på 
4,00 m, og en kiphøjde på 7,50 m. I den nordlige 
ende af hallen er der et indskudt dæk, med en fri-
højde under dækket på 2,50 m. Dækket anvendes 
p.t. som fitness rum. Lofterne i hallen er udført i 
Troldtex, der efterfølgende er malet. I den sydlige del 
af hallen er der indrettet kontorer og administration. I 
den sydlige ende af hallen er der indrettet 2 show-
rooms, kontor og køkken, på tilsammen 131 m2. Alt 
sammen fremtræder i en god og stilfuld udførelse og 
vedligeholdelse. I den nordlige ende af hallen, er der 
et indskudt dæk på ca. 58 m2, som ikke fremgår af 
BBR.  
Boligen (Villaen): 396 m2 (230 m2) 
Boligdelen på 166 m2, består af 3 stuer, opholdsstue, 
pejsestue og spisestue. Køkken/alrum, 4 værelser, 
soveværelse, samt 3 badeværelser. De indvendige 
materialer består af trælofter, blanke mure og vand-
skurede vægge, klinke-, tæppe- og trægulve. Garage 
med vaskerum. Inden for de seneste 8 år er samtlige 
vinduer og yderdøre i villaen udskiftet til træ/alumi-
nium. Villaen fremstår såvel ude som inde, i en me-
get god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Udenoms-
arealerne er præget af orden. I villaen er der desuden 
et samlet erhvervsareal på 230 m2. der består af 
showroom m.m. 
 
Carport m.m.: (104 m2) 
Carporten er på 21 m2. De resterende 83m2 anven-
des som garage og vaskerum m.m., som en del af 
boligen ud over de 166 m2 ovenfor. 
 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealerne er indrettet som tilkørsel med perlegrus. 

Desuden der er syd og omkring boligen anlagt en flot have, 

der bærer præg af, at tingene skal være i orden.  

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

3.877 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 1.166 m2, heraf 896 

m2 erhverv. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone 
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7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Her-

ning Kommune.  

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 51.E3.1 

 

§3 OMRÅDETS ANVENDELSE 
3.1 Der kan i området etableres virksomheder. Fra 
virksomheder som giver anledning til en mindre på-
virkning af omgivelserne til virksomheder, som kan 
være mere belastende for omgivelserne som f.eks. 
håndværksprægede virksomheder, bygningstømrer, 
snedker, lager, autoværksted, speditions- og trans-
portvirksomheder, autolakering, maskinfabrikker, mø-
belfabrikker, betonvarefabrikker og lignende samt 
detailhandel for særlig pladskrævende varer inden for 
virksomhedsklasse 3-5 efter kommuneplanen og mil-
jøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning – 
boliger og erhverv i byerne”, 2004 jf. bilag A. 
3.2 Der kan etableres detailhandel for særligt plads-
krævende varer med et areal på maksimum 6.900 m2 

for butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, cam-
pingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, bygge-
materialer, grus, sten- og betonvarer. 
Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker 
efter bygningsreglementets bestemmelser om bereg-
ning af bebyggelsens etageareal, idet den del af kæl-
deren, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 
1,25 meter under loftet i kælderen, skal medregnes. 
Ved beregning af bruttoetagearealet kan fradrages 
arealer til personalekantine, personaletoiletter, perso-
nalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog 
maksimalt i alt 200 m² pr. butik til pladskrævende va-
rer. 
3.3 Der kan i tilknytning til virksomhed etableres de-
tailhandel med et areal på 5% af virksomhedens brut-
toetageareal dog højst 300 m² til salg af produkter, 
der er fremstillet på virksomheden. 
3.4 Der må ikke etableres detailhandel ud over det, 
som er nævnt i § 3.1-3.3 og § 3.9-3.10. 
3.5 Der må ikke etableres nogen form for boliger. 
3.6 Der kan ikke etableres spillehaller. 
3.7 Der kan inden for lokalplanområdet opføres an-
læg til områdets tekniske forsyning. Herunder energi-
forsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpe-
station, regnvandsbassin m.v. 
Delområde I 
3.8 Delområde I må kun anvendes til erhverv i miljø-
klasse 3-5, som f.eks. håndværksprægede virksom-
heder, bygningstømrer, snedker, lager, autoværk-
sted, speditions- og transportvirksomheder, autolake-
ring, maskinfabrikker, møbelfabrikker, betonvarefa-
brikker og lignende. 
 

Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i by-

zone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som 
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lettere 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 04.04.2022 (bilag 1). 

 

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

fulde for ejendommen. 

 

9.  Offentlig vurdering 2018 

 

9.1 Vurdering Kr. 3.700.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 465.200 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos Topdanmark under police nr. 

1784 587 050   

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, bygningsbeskadi-

gelse, husejeransvar, svamp- og insekt, rørskadedækning 

samt huslejetab. 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelses-

dagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Ejendommen sælges fri for lejere.  

 

12.  Driftsbudget 

 

Driftsudgifter           

Ejendomsskat 2022     9.550     
Vand, el, kloakafgift m.v.          
Renovation anslået      4.000     

Forsikring  anslået      11.660     

Diverse           kr.  25.210 
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13.  Kapitalbehov 

Prisforslag         kr.  4.300.000 

Deposita        0     

1/2 registreringsafgift     13.805     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Investeret kapital         kr.  4.323.805 
 

14.  Øvrige oplysninger 

 

14.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

14.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

14.3 Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er delvist momsregistreret. Momsregulerings-

forpligtelsen 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. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 04.04.2022 

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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Nyere lagerhal på 535 m2 i grundplan og 666 m2 i alt. 

 

 
Showroom på 1. sal i hallen 
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Indskudt dæk i hallen 

 

 
Kontoret i hallen. 

 
 

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 

                                                              
 

 

 
Showroom erhverv i villaen 

 

 
Sydvendt have til villaen. 
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Velkommen i „privaten“ 

 
 

 
Sydvendte vinduer. 
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„Showroom“ set udefra. 

 
 

 
Ejendommen set fra syd-øst. 
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Fantastisk hal (erhvervsdelen) 
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