På stor grund ud til Odensevej

INDUSTRIVEJ 50, 5672 BROBY
Kontantpris kr. 1.400.000

EN EJENDOM SOM EMMER AF KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK
FRA ENDE TIL ANDEN

Jens-Erik Meng
Ejendomsmægler & valuar
Sankt Nicolai Gade 6
5700 Svendborg
Telefon: 52148800
E-mail: info@mengbolig.dk

Industrivej 50, 5672 Broby

ERHVERV
Sagsnummer
Kontantpris

90002
1.400.000

Drift p.a.
Kvm bolig/erhverv

29.529

Leder du efter det rette sted, hvor du kan søsætte virksomheden, har vi her en
spændende erhvervsejendom med synlig beliggenhed i Broby. Den 4.693 m²
store grund ligger i et aktivt erhvervsområde direkte ud til Odensevej, som er
en vigtig færdselsåre mellem Odense og Sydvestfyn. Ejendommen har tidligere
været anvendt som brolægger/anlægsgartner-virksomhed og egner sig perfekt
som base for en håndværker.

0 m2/315 m2

Anvendelse

Erhverv

Byggeår/ombygget

1998/

Energimærke

NONE

Ejendomsværdi
-Heraf grundværdi
Ejendommen er ikke momsregistreret

860.000
230.800

Din virksomhed får flotte rammer. Ejendommen er opført af sælger selv siden
1998, og det er tydeligt, at man har bygget med stort overskud og kreativitet.
Det kommer eksempelvis til udtryk i den cirkelformede mellembygning og i det
flotte stakit ud mod vejen. Ejendommen emmer af kvalitet og godt håndværk
fra ende til anden. Det er også en velisoleret ejendom der opvarmes via et
pillefyr, så varmeforbruget er ganske lavt.
Hovedbygningen består af en stor hal med hejseport, der eksempelvis egner sig
godt som værksted. Herfra er videre adgang til et lagerlokale i den ene side og
til kontor, køkken og badeværelse i den anden side. Der hører også et stort
skur til bygningen, samt et 133 m² stort lagerrum med to brede åbninger, der
lukkes via skydedøre og hertil en dobbelt carport.
Det store, udendørs friareal giver god plads til materialer, og til at større
køretøjer og maskineri kan komme rundt på pladsen. Stykket ud mod
Odensevej er anlagt med græs, og herfra er virksomheden meget synlig for
bilister i begge retninger.
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Kontantpris og overblik
Investeret kapital

Kontantpris
Handelsomkostninger
- Refusion deposita
I alt investeret kapital
Anslåede lejeindtægter p.a.
Driftsomkostninger p.a.
Driftsoverskud p.a.
Årlig nettoafkast i %

1.400.000
10.150
0
1.410.150
0
29.529
-29.529
-2,09

Samlede udgifter for ejendommen pr. år

Driftsomkostninger
Skatter og afgifter
Forsikringer

6.755

Renholdelse

397

Vedligeholdelse
I alt
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10.377
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Servitutter, byrder, planer og andre anvendelsesbegrænsninger
Tinglyste servitutter:
02.12.1930 - Dok om byggelinier mv
07.01.1950 - Dok om byggelinier mv
04.10.1963 - Dok om adgangsbegrænsning mv
21.09.1967 - Dok om adgangsbegrænsning mv
27.10.1972 - Dok om byggelinier mv
27.10.1972 - Dok om adgangsbegrænsning mv
27.10.1972 - Dok om oversigt mv
20.10.1978 - Dok om oversigt mv
07.11.1978 - Dok om forbud mod færdsel, bebyggelse samt hegn
05.05.1988 - Dok om tilbagekøbsret, benyttelse mv
22.05.1990 - Lokalplan nr. 34
27.11.1995 - Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Byrder og planer:
Lokalplan: Nr. 34
Kommuneplan: Erhvervsområde i Nr. Broby

Forurening
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.
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