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Salgsprospekt  
for værkstedsejendommen 

 

Thrigesvej 21, 7430 Ikast 
 
 

 
 

Velbeliggende erhvervsejendom i den sydlige del af Ikast tæt på motorvejen. 

Salgspris kontant: 2.975.000 kr. 

Bruttoetageareal i h.t. BBR: 912 m² 

Grundareal i h.t. tingbog: 2.700 m² 

 

Sagsnr. 22-044 
 
 

November 2022 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  22-044 / November 2022 

 

1.2 Beskrivelse 

1.3  

 

1.4 Historik 

 

 

1.5 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende i et fuldt udbygget erhvervsom-

råde i den sydlige del af Ikast by, tæt på motorvejen. 

 

Ejendommen har indtil den blev udbudt til salg været domicil 

for Tectyl Center Ikast. 

 

Ejendommen sælges fri for lejer. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Salgspris Kr. 2.975.000 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 mh Uhre By, Ikast 

 

3.2 Postadresse   Thrigesvej 21, 7430 Ikast 

 

3.3 Kommune Ikast-Brande Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

4.2 Anden anvendelse 

Ejendommen anvendes til Tectyl Center. 

 

Alternativt vil ejendommen være velegnet til anden anven-

delse, f.eks. alle former for håndværksvirksomheder og la-

gervirksomhed. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1988, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Ejendommen er opført i røde teglsten, med et saddeltag, der 

indvendigt er beklædt med Troldtekt. Kiphøjden er 7,15 m 

og ben højden er 3,00 m. På ejendommens sydside er der 

et rampeanlæg. 

 

5.3 Bygningernes tilstand Bygningens vedligeholdelsesmæssige trænger til en opgra-

dering. 

 

5.4 Ejendommens indretning Ejendommen er indrettet med ankomstområde i vest, hvor-

fra der er adgang til konter på begge sider, 2. stk. a ca. 18 

m2, en på ca. 23 m2. Desuden er der kantine på ca. 14 m2, 
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bad og toilet på ca. 6 m2. Fra ankomstområdet er der en 

spinkeltrappe op til en repos på ca. 65 m2, som ikke er en 

del af arealet. 

 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealet er med fast bund og grønne områder. 

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

2.700 m2 ifølge tingbogen. 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal andrager ifølge BBR 912 m2, heraf ca. 

800 m2 lager/værksted. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone.  

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Ikast-

Brande Kommune.  

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 125 

 

§ 3 Områdets anvendelse  

3.1 Området må kun anvendes til "Erhverv uden bolig". Der 

må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves 

erhverv, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forurener 

med hensyn til støj, lugt, støv og rystelser eller på anden 

måde giver anledning til gener for omgivelserne. il Lokalplan 

nr. 125 - Ikast kommune Den enkelte virksomheds bidrag til 

det udendørs støjniveau i erhvervsområdet må ikke på noget 

tidspunkt overstige 50 dB(A). Eksempler på virksomheder, 

der kan placeres i området, kan være: • Transportkrævende 

virksomheder som f.eks. lagerfunktioner. Dog skal det sik-

res, at støjkrav i naboområderne overholdes - også mellem 

kl. 06.°° og 07.°° • Administrative erhverv som f.eks. konto-

rer, visse laboratorier, edb-virksomheder, fotografiske virk-

somheder m.v. • Håndværksvirksomheder som f.eks. tøm-

rermestre, snedkermestre, automekaniker (men ikke lake-

ring, undervognsbehandling og lignende), små trykkerier 

m.v. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne over-

holdes - også mellem kl. 06.°° og 07.°° • Fremstillingsvirk-

somheder.  

3.2 Ingen virksomhed i lokalplanområdet må ved boliger/in-

stitutioner i de nord- og øst for beliggende områder støjmæs-

sigt bidrage med mere end nedenstående: Mandag - fredag 

kl. 07.°°- 18.°° og lørdag 07.°°- 14.°°: 45 dB(A). Mandag - 

fredag kl. 18.°° - 22.°°, lørdag kl. 14.°° - 22.°° og søn- og 

helligdage kl. 07.°° - 22.°°: 40 dB(A). Alle dage kl. 22.°°- 

07.°°: 35 dB(A).  

3.3 Indenfor hele lokalplanområdet gælder, at der ikke må 

etableres selvstændigt detailsalg, dog kan der i tilknytning til 

den enkelte virksomhed i begrænset omfang etableres 
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detailsalg af egne produkter (dørsalg). Eventuelle dørsalgs 

"butikker" må højst have en størrelse på 250 m2 pr. enhed, 

og der må højst indrettes 1.000 m2 salgssteder for området 

som helhed.  

3.4 Der må ikke etableres boliger indenfor lokalplanområdet. 

 

 

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 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 25.08.2022 (bilag 1). 

 

Det findes ingen servitutter på ejendommen. 

 

9.  Offentlig vurdering 1.10.2020 

 

9.1 Vurdering Kr. 960.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 378.000 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er forsikret hos TRYG under police nr. 

657341516   

 

10.2 Dækning Forsikringen dækker bygningsbrand, husejeransvar, kort-

slutning. 

 

Det påhviler køber at forsikre ejendommen fra overtagelses-

dagen. 

  

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje Ejendommen sælges fri for lejere. 

  

12.  Driftsbudget 

Driftsudgifter           
Ejendomsskat 2022 inkl. rottebekæm-
pelse 2.022    7.757     

Vand, el, kloakafgift m.v.          

Renovation       4.000     

Forsikring        6.898     

Diverse           kr.  18.655 
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13.  Kapitalbehov 

 

Købspris          kr.  2.975.000 

Deposita        0     

1/2 registreringsafgift     9.830     

Advokat, anslået      10.000     

Diverse              

Investeret kapital         kr.  2.994.830 
 

14.  Øvrige oplysninger 

 

14.1 Overtagelse Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

 

14.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

14.3 Momsreguleringsforpligtelse Ejendommen er momsregistreret. Momsreguleringsforplig-

telsen overtages af køber. 

 

14.4 Energiforhold Bygningerne opvarmes fjernvarme/blokvarme.  

 

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 25.8.2022 

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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Ejendommen set fra øst 

 

 
Behandlingsplads Tectyl 
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Kipøjde 7,15 m – sidehøjde 3,00 m 

 
 

 
Porte i forskellige højder. 
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Vaskeplads 

 
 

 
Kontor 

 
 

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 

                                                              
 

 

 
Frokoststue 

 
 

 
Frokoststue 
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Baderum og toilet 

 
 

 
Thrigesvej 21, 7430 Ikast 
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