
Lejeopstilling: Skovsøviadukten 14D, 4200 Slagelse
346 m2 lager – værksted - lettere produktion - administration

ʺ Der er ingen standardløsning, for mennesker og virksomheder er forskellige. 

Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning for lige netop jeres virksomhed. ʺ



Præsentation & Beliggenhed
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Firmaets nye Domicil ?

Et lejemål i det kendte Skovsøviadukt område, som ligger i Slagelses østlige del, og 
med direkte adgang til motorvejs af- og tilkørsel 38 Slagelse Ø. I området finder man 
et bredt udvalg af virksomheder både kontor, salg, produktion og service, hvilket 
bevirker der er et stort kendskab til området. Det er også logistisk godt beliggende, 
da både Vest motorvejen og landeveje der forbinder hele Sjælland, er lige uden for 
døren.

Lejemålet er i alt på 346 kvm. Opdelt med 250 kvm. Lager, værksted eller 
produktion, samt 96 kvm. Kontorer, møderum, mandskabsfaciliteter, køkken, bad og 
toiletter. Kontoret har stort glasareal som er belagt med UV film, så man ikke bliver 
generet af sollyset, men kan nyde det åbne udtryk med indkørslen. Lokalet er lavet 
som storrumskontor, med tilhørende møde / showroom, hvilket muliggør en meget 
fleksibel indretning.

Lager / værkstedslokalet er indrettet uden søjler, 4 m. højt til loftet, aluport som er 
3.74 i bredde og i 3.45 i højde, ligesom der er et separat og aflåseligt rum. Som kan 
bruges til værkstedskontor eller andet der skal separeres fra det stor lokale. 
Lejemålet opvarmes med naturgas, lager kalorifere og kontorer med gulvvarme.
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Erhvervskvarter Skovsøviadukten 
tæt ved Vestmotorvejen og by.



Lejeforhold

ADRESSE
Skovsøviadukten 14D, 4200 Slagelse
Slagelse Kommune

ANVENDELSE
Lettere værksteds-, produktions- og 
grossistlager samt kontor og hertil 
beslægtet virksomhed.

AREAL
Lejemålet består 250 m2 lager-værksted-
produktion samt 96 m2 administration og 
personale faceliteter
Brutto areal i alt 346 m2

OMRÅDE
Ejendommen er beliggende i 
erhvervskvarteret Skovsøviadukten tæt 
ved afkørsel 38 på Vestmotorvejen.

TILKØRSELSFORHOLD OG PARKERING
Der er tilkørsel fra Sorøvej til kvarteret.

ERHVERVSLEJE EX MOMS
Årlig leje kr.  250.850,-
Månedlig leje kr.    20.904,-
Årligt pr. m2 kr.         725,-

DRIFTS- OG FÆLLESUDGIFTER EX MOMS
Fællesudgifter årligt (2022)    kr.    13.200,-

Fællesudgifter mdr.       kr.      1.100,-
Årligt pr. m2 kr.       38,15
Lejer har desuden den fulde indvendige 
vedligeholdelsespligt af lejemålet.

VARMEUDGIFTER - NATURGAS
Lejer betaler a conto varmeudgifter til 
udlejer, som udfærdiger varmeregnskab 
1.1 til 31.12.
A conto pr. måned                    kr.    1.600,-

EL
Lejer betaler eget elforbrug direkte til 
forsyningsselskab

VAND
Lejer a conto vand og vandafgifter til 
udlejer, som vandregnskab 1.1 til 31.12.
A conto pr. måned kr.         500,-

DEPOSITUM EX MOMS
6 måneders leje kontant indbetalt. 
Reguleres med lejen hvert år.

LEJEREGULERING
Lejen reguleres hvert år med den procent-
vise stigning i nettoprisindekset dog min. 
3,00 % og max. 5,00 %
Dertil reguleres årligt for stigninger i skat-
ter og afgifter

UOPSIGELIGHED
Til forhandling

OPSIGELSESVARSEL
Lejemålet  kan efter udløbet af uopsigelig-
hedsperioden opsiges med 6 måneders 
skriftligt varsel.

AFSTÅELSE
Lejer har ikke ret til afståelse

FREMLEJE
Lejer har ikke ret til fremleje

MOMS
Lejemålet er momsregistreret og alle 
ovenstående tal tillægges p.t. 25 % moms

OVERTAGELSE
Lejemålet er ledigt fra 1. juni 2023.
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Plantegning 
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Billeder 
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Besigtigelse og kontakt

For flere oplysninger om ejendommen eller for aftale om besigtigelse, 
kontakt da venligst: 

Peter Steen Madsen
Mobil +45 31 32 36 78
E-mail psm@meritnordic.dk

Allan Koch
Mobil +45 22 39 77 72
E-mail ako@meritnordic.dk

www.meritnordic.dk

Galoche Allé 10
DK-4600 Køge
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