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Erhvervsejendom med muligheder – S0813318. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Adresse: Laugsvej 7, 6270 Tønder 
Matr. 157 Tved u. Tønder samt 3206 Tønder 
Ejendomstype: Til eget brug/investeringsejendom 
 
Pris: kr. 1.600.000 
Pris pr. m²: kr. 2.241 
Årlig lejeindtægt: kr. 219.600, heraf anslået kr. 48.000 
Årlige driftsudgifter: kr. 72.640 
Driftsudgifter pr. m²: kr. 102  
Afkastprocent: 9.2% 
Afkast egenkapital*: 16,4% 
*afkastet beregnet ved 60% realkreditfinansiering. Beregningen er foretaget ud fra 40% egenfinansiering fratrukket 
renter (2,5%) af realkredit og skat af indtægt. 
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Antal lejemål: 1 boliglejemål og 2 erhvervslejemål, hvoraf det ene eventuelt kan 
anvendes af kommende ejer. 
Lejemålskategori: Bruger- og investeringsejendom 
 
Beskrivelse af ejendommen 
 
BBR.: 

Velfungerende ejendom 
 
Ejendommen er beliggende i Tønders nordlige industriområde og består af 2 
bygninger, hvoraf den ene er en 200 m² stor villa, der i dag udlejes. Villaen har 
egen adgang fra Laugsvej 7, men har også adgangsvej fra Nordre Industrivej til 
bla. a. garage. Den anden bygning rummer to lejemål, hvoraf det ene er udlejet 
til Region Syddanmark/Ambulance Syd på en længerevarende lejekontrakt og 
hvor det andet i dag anvendes af ejer, der dog fraflytter lejemålet ved årets 
udgang.  
Denne del vil herefter enten blive udlejet eller vil stå ledigt for en eventuel 
bruger, der kan supplere ejerskabet med løbende indtægter fra 
ejendomsudlejningen. Ejer vil tilligemed have mulighed for at frigøre boligen 
med henblik på selv at anvende denne således, at man har både arbejdsplads og 
bolig på samme matrikel. 
Ejendommen er velplaceret og er gennemgående i en god stand, dog med 
enkelte steder der kræver lidt opretning. Boligen er opført i teglsten og har 
tagdækning af typen build-up. Ejer har tidligere selv beboet bygningen, der 
fremstår pænt og velholdt. 
Erhvervsdelen er opført i letbeton og har tagkonstruktion med hældning, og er 
pålagt tjærepap. Dele af bygningen har gennemgået ombygning i forbindelse 
med at Region Syddanmark/Ambulance Syd indtrådte som lejere og fremstår 
rigtigt pænt. 
Hele ejendommen opvarmes med naturgas. 
En ejendom der kan rumme en køber med behov for såvel erhvervsareal som 
bolig og samtidigt får finansieret en god del af sin investering gennem 
udlejningen. 
Eller en ejendom der som investering rummer et rigtigt godt afkast samt en 
fornuftig risiko. 
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Bygning nr. 1 har et bebygget areal på 200 kvm og et samlet bygningsareal på 200 
kvm der anvendes til bolig. 
Bygning nr. 2 har et bebygget areal på 514 kvm, der ligeledes er det samlede 
bygningsareal. 
 
Lokalplan: 
Ejendommen hører under kommuneplanramme 630.31.5,  Ribe Landevej øst, samt 
lokalplan 2.64 Erhvervsområde E1 og E11 gældende for Tønder Kommune.  
 
Energimærke:  
Ejendommens energimærke er under udarbejdelse. 
 
Udviklingsmuligheder: 
Boligdelen samt 246 kvm af erhvervsarealet er i dag udlejet. 268 kvm af 
erhvervsarealet bliver enten ledig for køber eller kan udlejes, idet nuværende ejer 
fraflytter lokalet. 
 
Overtagelse: 
Efter aftale 
 

 
Ejendommen er 
beliggende mellem 
Laugsvej og Nordre 
Industrivej med 
adgang fra begge 
sider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om Tønder 
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Tønder Kommune har en samlet befolkning på ca. 38.000 indbyggere hvoraf de ca. 
7.000 bor i selve Tønder By, der er en levende handels by tæt på den dansk/tyske 
grænse. Af andre større byer i området er Toftlund den 3. største med ca. 3.350 
indbyggere og Skærbæk kommer ind på fjerdepladsen med ca. 3.100 indbyggere. 
Tønder er kendt for sin smukke natur, de gode indkøbsmuligheder og den årligt 
tilbagevendende festival, der for en kortere periode gør byen til landsdelens 
centrum. 
 
Kommunen (tlf., mail mm.) 
Wegeners Plads 2, 6270 Tønder 
Tlf.: 7492 9292 
Mail.: toender@toender.dk 
 
 
Specifikationer. 
 
BBR registreringen indeholder følgende bygninger og arealer: 
 
Bygning 1 
Opført/ombygget   1970 
-bebygget areal   200 m² 
-samlet bygmingsareal  200 m² 
-antal etager   1 
 
Anvendelse     Type   Afskrivning 
Laugsvej 7     200 m² Bolig   nej 
 
Bygning 2 
Opført/ombygget   1967/1987 
-bebygget areal   514 m² 
-samlet bygmingsareal  514 m² 
-antal etager   1 
 
 
 
 
Anvendelse     Type   Afskrivning 
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Nordre Industrivej 5B    246 m² Erhverv  ja 
Nordre Industrivej 5A    268 m² Erhverv  ja  
   
Offentlig vurdering 
 
År.: 2017        beløb kr. 
Ejendomsværdi:       2.250.000  
Heraf grundværdi:          200.700  
 
Tekniske installationer: 
 
Kloak 
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. 
 
El 
Ejendommen forsynes med el fra Sydenergi. 
 
 
 
Vand 
Ejendommen forsynes med vand fra privat alment vandforsyningsanlæg, med afløb 
til spildevandsforsyningens anlæg. 
 
Varme 
Ejendommen opvarmes med naturgas. 
 
Offentlig Planlægning 
Ejendommen hører under kommuneplanramme 620.31.3, Industri Nord - 
Håndværkervej, samt lokalplan 2.64 Erhvervsområde E1 og E11 gældende for 
Tønder Kommune (anvendelse til industri-, håndværk-, værksted-, og 
servicevirksomhed). 
 
Bebyggelsesprocent: 
Max. 60 %. Max. højde 12,5 meter og højst 2 etager. 
 
Udstykning: 
Nej 
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Miljø 
Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som 
lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret 
mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. 
 
Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om 
jordforureninger på matriklerne 
 
Driftsbudget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yderligere informationer omkring ejendommens drift og forrentning herunder 
lejerliste, kan rekvireres ved henvendelse til os. 
 
 
 

Driftsbudget           
Arealer over jord antal m² 714         
Forsikring kr./m² 15,00         
Udvendig vedligeholdse kr./m² 50         
Antal lejemål i stk. 3         
Administration procent af lejen 3,0%         
Driftsudgifter pr. m²              42          
Markedsleje i henhold til lejelisten       kr.      219.600  
            
Budgetterede driftsudgifter år 1           
Ejendomsskatter   kr.        4.262      
Dækningsbidrag/Grundejerforeningsbidrag   kr.               -        
Renovation   kr.        2.300      
Bygningsforsikring    kr.      10.710      
Elevator   kr.               -        
Fælles el   kr.               -        
Vand-/vandafledningsafgift   kr.               -        
Vicevært, udendørs renholdelse   kr.        7.500      
Trappevask   Kr.               -        
Varme- og vandregnskab   kr.        5.400      
Driftsudgifter i alt    kr.       30.172      
Udvendig vedligeholdelse   kr.      35.700      
Administration   kr.        6.588  kr.       72.460  
Driftsmæssigt overskud år 1       kr.     147.140  
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Fotos 
 

 
 
Fra Region Syddanmark/Ambulance Syd - indkørsel 
 
 

 
 
Fra Region Syddanmark/Ambulance Syd - køkken 
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Opholdsarealer 
 

 
 
Bolig mod Laugsvej 
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Fra køkken i boligen 
 

 
 
Fra stue i bolig 
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 For yderligere kontakt. 
 
Jørgen Bennett Boisen      
Ejendomsmægler og valuar 
Tlf.: 3033 4491 
Mail.: bebo@BB-erhverv.dk 
 
 
 
 
 
Vi dækker hele den syd- og sønderjyske del af landet, fra Vejle i nord til Tønder og 
Als i syd. 
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