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Fuld istandsat, central ejendom sag S40917821 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Adresse: Møllegade 6-10, 6200 Aabenraa 
Ejendomstype: Boligudlejning 
 
Pris: kr. 7.450.000 
Pris pr. m²: kr. 13.093 
Årlig lejeindtægt: kr. 477.340 
Årlige driftsudgifter: kr. 43.291 
Driftsudgifter pr. m²: kr. 171 
Afkastprocent: 5,1%  
Antal lejemål: 6 boliglejemål samt erhvervslejemål. 
Lejemålskategori: bolig og erhverv. 
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Beskrivelse af ejendommen 

 
BBR.: 
Bebygget areal 363 m² og samlet boligareal på 569 m². Hertil kommer 309 m² 
kælder samt 39 m² tagetage. 
 
Lokalplan: 
Området er dækket af Kommuneplanrammerne nr. 1.1.007.C Boligområde ved 
Nygade og Store Pottergade samt 1.1.016.C ligeledes Boligområde ved Nygade og 
Store Pottergade. Endelig er lokalplan LP 100. 
 
Energimærke: 
Ejendommen har energimærket D 
 
Overtagelse: 
Efter nærmere aftale 
 
Henvendelse: 
Jørgen Bennett, tlf.: 30334491 
 
 

Ejendommen ligger i den ældre del af Aabenraa, med kun ganske kort afstand til byens gågademiljø, 
indkøbsmuligheder, skoler og uddannelsesinstitutioner. Møllegade er en mindre og rolig gade i byen 
og ejendommen er således både centralt og roligt beliggende. 
 
Bygningerne har gennem de senere år fået en gennemgribende istandsættelse således at 
ejendommen fremstår med 6 dejlige lejligheder der er velegnede til et bredt publikum. Der er 
lejligheder fra 3 til 5 værelser, hvilket gør ejendommen attraktiv i flere sammenhænge blandt 
børnefamilier og folk der ønsker lidt ”albuerum” 
 
Ud over beboelsen indeholder ejendommen et erhvervslejemål med TDC, der passer sig selv og ikke 
kræver opmærksomhed. Der er god plads rundt om bygningerne hvor der er indrettet mulighed for 
parkering for ejendommens beboere hvilket er et stort ønske blandt mange i dag, hvor langt 
størstedelen af parkeringspladserne er offentlige og tidsbegrænsede. 
 
Der er således alt i alt, tale om en god og gedigen ejendom, der ikke kræver de store indsatser for en 
kommende ejer. En ejendom der er værd at besigtige. 
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Ejendommen er 
centralt beliggende i 
Aabenraa centrum, i 
roligt og attraktivt 
område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om Aabenraa 
 
Aabenraa Kommune har en samlet befolkning på ca. 59.000 indbyggere hvoraf de ca. 22.000 bor i 
selve Aabenraa By, der er en levende handels by tæt på den dansk/tyske grænse. 
Der er tale om et område i rigtig god udvikling og der sker store investeringer i forskellige 
projekter. Således er den sidste etape af sygehus Sønderjylland i gang, en investering til mere end 
1,25 milliard og flere større virksomheder har byen i sigtet for fremtidige investeringer. Google har 
blandt andet købt en 131 HA stor grund i kommunen og der er netop investeret mere end 80 mill. i 
en ny Arena. 
Aabenraa er en af de få byer der har en positiv tilvækst i indbyggertal og man kalkulerer med et 
potentielt forbrug på ca. 1.5 milliarder kroner. Potentialet herfor ligger i ca. 198.000 ambulante 
besøg om året til sygehuset, 2.400 arbejdspladser i sundhedsvæsnet, 5.500 uddannelsessøgende 
og mere end 463.000 overnattende gæster. 
 
Aabenraa Kommune: 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
post@7376 7677 
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Specifikationer. 
 
BBR registreringen indeholder følgende bygninger og arealer: 
 
Bygning 1 
Opført/ombygget  1933 
-bebygget areal   363 m² 
-samlet boligareal  569 m² 
-antal etager   3 
Anvendelse     Type   Afskrivning 
Møllegade 6 stue   127 m²  Boligareal  nej 
Møllegade 6, 1. sal.  113 m²  Boligareal  nej 
Møllegade 6. 2. sal    93 m²  Boligareal  nej 
Møllegade 6B, stue    75 m²  Boligareal  nej 
Møllegade 6C, stue    75 m²  Boligaresl  nej 
Møllegade 10B, stue    86 m²  Boligareal  nej 
Møllegade 10B tagetage    39 m²  Erhvervsareal  nej 
 
 
Offentlig vurdering 
 
År.: 2019        beløb kr. 
Ejendomsværdi (samlet):       1.950.000  
Heraf grundværdi:          985.400 
  
 
Tekniske installationer: 
 
Kloak 
Ejendommen er tilsluttet det offentlige kloaksystem.  
 
El 
Ejendommen forsynes med el fra Norlys. 
 
Vand 
Ejendommen forsynes med vand fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til 
spildevandsforsyningens renseanlæg.  
 
Varme 
Ejendommen opvarmes ved hjælp af fjernvarme. 
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Offentlig Planlægning 
Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af Kommuneplanramme nr. 1.1.007.C 
samt 1.1.016.C begge dækkende område omkring Møllegade og Store Pottergade, der bl.a. 
omhandler områdets samlede ydre fremtræden og bevaring samt angiver områdets anvendelse til  
Boligområde, offentlige formål, kulturelt formål samt erhverv og anlæg der ikke giver anledning til 
gene i omgivelserne. Lokalplan LP 100 er tillige gældende. 
 
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 
matriklen. 
 
 

 

Driftsbudget. 
 
 

Driftsbudget           
Arealer over jord antal m² 571         
Forsikring kr./m² 15,00         
Udvendig vedligeholdse kr./m² 60         
Antal lejemål i stk. 6         
Administration procent af lejen 2,2%         
Driftsudgifter pr. m²              92          
Markedsleje i henhold til lejelisten       kr.      477.340  
            
Budgetterede driftsudgifter år 1           
Ejendomsskatter   kr.      18.625      
Grundejerforeningsbidrag   kr.               -        
Renovation   kr.      12.000      
Bygningsforsikring    kr.        8.565      
Elevator   kr.               -        
Fælles el   kr.        2.400      
Vand-/vandafledningsafgift   kr.               -        
Vicevært, udendørs renholdelse   kr.               -        
Trappevask   Kr.               -        
Varme- og vandregnskab   kr.      10.800      
Driftsudgifter i alt    kr.       52.390      
Udvendig vedligeholdelse   kr.      34.260      
Administration   kr.      10.501  kr.       97.151  
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Fotos 
 

 
 
Fra lejlighed Møllegade 10B 
 

 
 
Lejlighed bag hovedhus 
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Facadebillede 
 

 
 
Fra parkeringsareal 
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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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