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Produktionsejendom
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Velholdt produktionsejendom i Skærbæk 

Tidligere anvendelse har været vinduesproduktion

Rigtig gode produktionslokaler, fine administrationsbygninger og flere gode lagerbygninger

God afstand mellem alle bygningerne, pladsen er belagt med asfalt, indhegnet og delvist oplyst

Ejendommen vil naturligt kunne opdeles i to enheder - Industrivej 13 og Industrivej 26

Ejendommen kan tages i drift med det samme

Bebygget 

33.712 m2

Grundareal

98.342 m2

Kontantpris pr. m2

Kr. 1.646

Kontantpris

Kr. 55.500.000

DKK

Hovedpunkter
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Velholdt produktions ejendom beliggende i Skærbæk nord for Tønder.

Om ejendommen
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Ejendommen indeholder alle moderne faciliteter og 
kan tages i drift med det samme. Tidligere anven-
delse har været vinduesproduktion.

Generelt fremstår ejendommen i rigtig flot stand 
med gode produktionslokaler og fine administrati-
ons- og kontor faciliteter. Desuden er der flere gode 
lagerbygninger.

Der er god afstand mellem bygningerne og hele 
pladsen rundt om ejendommen er belagt med as-
falt, indhegnet og delvis oplyst. Der er p-pladser til 
ca. 200 personbiler. 

Opvarmningen sker dels med eget fyr og dels med 
naturgas. Tidligere har fyret kunnet producere 
energi til at dække 80% af ejendommens varmefor-
brug.  

Alle udenomsarealer er velpassede og ejendommen 
tilgås med port / bom.
Ejendommen vil naturligt kunne opdeles i to enhe-
der – Industrivej 13 og Industrivej 26.



Motorvej E45 51 km Hamborg 
2 t 20 min i bil

Skærbæk St. 850 m
11 min gang

Sønderborg Lufthavn
1 t 8 min i bil

Esbjerg Industrihavn
48 min i bil

Aabenraa Industrihavn
48 min i bil

Ejendommen er placeret i Skærbæks industrikvarter. Området huser flere større virksom-
heder bl.a. Danish Crown A/S og DLG.

Fra ejendommen er der nem tilgang til de omkringliggende indfaldsveje, der går på kryds og 
tværs af regionen. Set med både nationale og internationale briller er afstanden til Syddan-
marks motorvejsnet, lufthavne og industrihavne med skibstransport nemt tilgængelig.

Velplacerede industriejendomme

Billund Lufthavn 
1 t 20 min i bil

Beliggenhed
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Kommune med høj vækst indenfor erhvervslivet

Tønder Kommune er en del af Region Syddanmark. Kommu-
nen er beliggende i den sydvestlige del af Jylland og græn-
ser op til Tyskland. På nuværende tidspunkt har kommunen 
omkring 38.000 indbyggere og er arealmæssigt Danmarks 
fjerde største kommune. Kommunen består af 10 byer, her 
er Tønder den største mens Løgumkloster og Toftlund er de 
næststørste. 
Tønder Kommune har et højt fokus på erhvervslivet. De har 
for fjerde år i træk forbedret deres position som en erhvervs-
venlig kommune, og er i dag placeret i top-10 over landets 
mest erhvervsvenlige kommuner. Her placerer de sig i 2019 
som nummer 9, efter at have været placeret som nummer 13 
i 2018. Det høje fokus på erhvervslivet gør også at Tønder 
Kommune stort set er fuldt beskæftiget i forhold til arbejds-
kraft. 

Miljøet er et essentielt hovedpunkt for Tønder Kommu-
ne. Man har blandt andet planlagt at etablere et biogasan-
læg. Målet ved dette er at størstedelen af den lokale hus-
dyrgødning i fremtiden skal kunne udnyttes til produktion af 
grøn gas. 

Hvad angår by og land skal der i hele kommunen være mu-
lighed for en alsidig byudvikling. Større erhvervsudvikling og 
boligudbygning sker primært i egnscentret Tønder og i områ-
debyerne. I nogle tilfælde kan der dog også udlægges arealer 
til boliger eller erhverv i det åbne land. Kommunen forsøger 
generelt at have fokus på særpræg, kvalitet og bæredygtig-
hed i byudviklingen. 

Tønder Kommune
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Bygning 8+10
Bygning 9+11

Bygning 12

Bygning 7

Bygning 2

Bygning 1

Bygning 4

Bygning 3

Bygning 5
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Fakta - Industrivej 13
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Bygningsarealer og stamdata

Adresse: Industrivej 13

Matrikelnummer: 1629 Skærbæk

Kommune: Tønder

Opført/ombygget: 1965/1979

Anvendelse: Lager/produktion m.tilhørende 

 administration

Grundareal: 38.504 m2

Bebygget areal: 15.394 m2

Bygning 1: 5.743 m²

Bygning 2: 1.242 m²

Bygning 3: 2.198 m²

Bygning 4: 2.861 m²

Bygning 5: 2.777 m²

Offentlig vurdering (2019)

Ejendomsværdi: kr.  15.200.000

Heraf grundværdi: kr.  2.270.100

Energi og forsyningsforhold

Energimærke: Indhentes

Varme: Naturgas + eget fyr

Vand: Privat vandforsyning

Vinduer: Termo

Forsikring

Selskab: Ny police skal tegnes

Dækning: Efter aftale

Andre vilkår

Momsregistreret: Ja

Afskrivningsberettiget: Ja 

Offentlige forhold

Hjemfaldspligt: Nej 

Byggeret: Kan undersøges

Udstykningsmulighed: Kan undersøges 

Forurening: V1

Lokalplan: 142
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Fakta - Industrivej 13



Fakta - Industrivej 26
Bygningsarealer og stamdata

Adresse: Industrivej 26

Matrikelnummer: 2354 Skærbæk

Kommune: Tønder

Opført: 1988

Anvendelse: Lager/produktion

Grundareal: 59.838 m2

Bebygget areal: 18.319 m2

Bygning 7: 1.296 m²

Bygning 8+10: 5.284 m²

Bygning 9+11: 7.424 m²

Bygning 12: 4.387 m²

Offentlig vurdering (2019)

Ejendomsværdi: kr.  22.200.000

Heraf grundværdi: kr.  4.196.800

Energi og forsyningsforhold

Energimærke: Indhentes

Varme: Naturgas + eget fyr

Vand: Privat vandforsyning

Vinduer: Termo

Forsikring

Selskab: Ny police skal tegnes

Dækning: Efter aftale

Andre vilkår

Momsregistreret: Ja

Afskrivningsberettiget: Ja

Offentlige forhold

Hjemfaldspligt: Nej 

Byggeret: Kan undersøges 

Udstykningsmulighed: Kan undersøges 

Forurening: Ingen

Lokalplan: 142
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Bygningsbeskrivelser
Bygning 1
Bygningen indeholder gode og velholdte administrations- og kontor lo-
kaler samt 5 haller.
Der er to haller med en loftshøjde på 3,6 meter i siden og 4,7 meter på 
midten. 2 porte med en højde på 3 meter.
To haller med en højde på 5,4 meter i siden og 6,5 meter på midten. Der 
to læsseramper og 4 porte på 3 meter.
En ældre hal med lav loftshøjde på 3 meter. Ingen port. Adgangen sker 
vi ovenstående haller.
Alle haller fremstår velholdte men i ældre stand. Anvendelsen er pri-
mært opbevaring eller let produktion. I alt 5.743 m2. Bygning er opvar-
met.

Bygning 2
Loftshøjde i siden 4,5 meter og 6,7 meter i midten. 2 porte på ca. 4 me-
ter og 2 porte på ca. 2,5 meter.
Anvendelse produktion eller opbevaring. Mindre administrationsdel. 
Fremstår i god stand. I alt 1.241 m2. Bygningen er opvarmet.

Bygning 3
Kold lagerhal. Højde i siden 4,7 meter og 6,7 meter i midten. 2 stk. porte 
på 4,5 meter.I alt 2.198 m2. Ingen varmekilde.

Bygning 4
Rigtig god lager- eller produktions bygning. Der er 5,2 meter til loftet. 
4,5 meter høj port. 3 læsseramper.
Indeholder endvidere ældre personalefaciliteter herunder kantine.
I alt 2.861 m2. Bygningen er opvarmet.

Bygning 5
Kold lagerhal. God loftshøjde på 7,5 meter. 3 porte på 4,5 meter. Der er 
monteret røgventilation i tilfælde af brand.
I alt 2.777 m2. Ingen opvarmning.

Bygning 7
Produktionshal i rigtig god stand med udsugning i loftet. Loftshøjde 5 
meter i siden og 7 meter på midten. 2 porte.
Bygningen indeholder endvidere ejendommens kantine, som er nyin-
drettet for få år siden. Der er anretter køkken og opvaskerum. Der vil 
relativt nemt kunne etableres et egentlig industrikøkken.
I alt 1.296 m2. Bygningen er opvarmet.

Bygning 8-10
Rigtig god produktions- eller lager bygning. Loftshøjde 5,0 meter i siden 
og 7,4 meter på midten. Der er monteret udsugning i loftet. 2 læsseram-
per og 3 stk. porte samt en enkelt sluse.
Der er administrations- og mødelokale i bygningen.
I alt 5.284 m2. Bygningen er opvarmet.

Bygning 9-11
Rigtig god produktions- eller lager bygning. Loftshøjde 5,0 meter i siden 
og 8 meter på midten. I alt 9 porte på 4,5 meter. 3 læsseramper. Der er 
monteret sprinkleranlæg i loftet.
Der er administrations- og mødelokaler i bygningen.
I alt 7.424 m2. Bygningen er opvarmet.

Bygning 12
Indeholder administration med gode kontorfaciliteter i flere plan. Pro-
duktionsdelen indeholder 5 store og fuld funktionsdygtige tørreovne. 
Loftshøjde i hallen 7,2 meter. 2 store porte på 4,5 meter.
I alt 4.387 m2. Bygningen er opvarmet.

Ovenstående mål og arealer er cirka-mål og bør kontrolleres af køber. 
Der tages således forbehold for opmåling. 
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Bygning 1
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Bygning 1
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Bygning 2
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Bygning 2
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Bygning 3
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Bygning 3



23

Bygning 4
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Bygning 4
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Bygning 5
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Bygning 7
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Bygning 7
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Bygning 8-10
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Bygning 8-10
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Bygning 8-10



31

Bygning 8-10
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Bygning 8-10
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Bygning 9-11



Bygning 9-11
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Bygning 12
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Bygning 12



373737



38



39



Dette prospekt er baseret på data fra officielle kilder og informationer modtaget fra opdragsgiver. Det er EDC Erhverv Poul Erik Bechs opfattelse, at oplysningerne i prospektet er korrekte 
og fyldestgørende, men EDC Erhverv Poul Erik Bech påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl og mangler.

Partner, erhverv

    
Morten Rask Koch 
Dahl
 

mrd@edc.dk

 +45 23652427

Partner, Director, Head of International 

Relations, MRICS, MDE

Helle Nielsen 
Ziersen
 

hni@edc.dk

 +45 40999946

Erhverv Poul Erik Bech
Vi gør en forskel for dig og din ejendom

 Rådhusgade 6, 6200 Aabenraa

Partner, erhverv

   
Carsten Holm 
Barnekov
 

cba@edc.dk

 +45 58587880

For yderligere information eller fremvisning 
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Partner, Erhverv 

    
Brian Pedersen
 

    

    

bpe@edc.dk

 +45 51207837

40



41

Landsdækkende  
erhvervsmægler med  
lokal ekspertise

Som Danmarks største mæglervirksomhed kender vi bredden af opgaver, der følger med, når 

du ejer en erhvervsejendom. Og det er her, vi gør en forskel. Vi er 140 medarbejdere, fordelt 

på 18 erhvervscentre. Dermed har vi både lokal ekspertise og et landsdækkende netværk, som 

samarbejder  om at finde købere og lejere fra hele landet. Samtidigt har vi over 60 boligbutikker, 

projektafdelinger i øst og vest, LEA ejendomsadministration samt Promana bygningsrådgivning. Det 

betyder, at vi kan hjælpe  dig med alle ejendomsrelaterede opgaver – fra vurdering, salg og udlejning, 

til konvertering til andre formål eller sågar administration af din ejendom.

Vi støtter dem, der gør en forskel for børn

Det er ikke kun ejendomme, der har en særlig plads i vores hjerter. EDC Poul Erik Bech 

er primært ejet af den almennyttige fond, Poul Erik Bech Fonden, og via overskuddet fra 

mæglervirksomheden støtter Fonden foreninger, hvor frivillige ildsjæle gør en forskel for 

børn gennem gode oplevelser. 

Læs mere på poulerikbechfonden.dk 



Erhverv Poul Erik Bech
Vi gør en forskel for dig og din ejendom


