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Sag 290558

▪ Samlet etageareal: 426 m²
▪ Beliggende i det attraktive erhvervsområde Exxit 59
▪ Stor synlighed direkte til motorvejen
▪ Fleksible indretningsmuligheder
▪ Optimale parkeringsmuligheder ved ejendommen
▪ Meget lave driftsudgifter i ejendommen
▪ Årlig leje: 950 kr. pr. m² ekskl. drift

Kontorlokaler direkte til 
motorvejen udlejes

DTC Torvet 24, 1., 7100 Vejle

L E J E P R O S P E K T
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Beliggende direkte ved motorvej E45

CA. 7 KM CA. 7 KM CA. 7 KM

Indkøbscenter Banegård Centrum

DTC TORVET 24
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Attraktiv beliggenhed i 
området EXXIT 59
Helt unikt og sjældent udbudt markant og 

synligt beliggende kontorlejemål direkte til 

motorvejen i det attraktive område Exxit

59. 

Ud over den store synlighed har 

ejendommen optimal adgang både fra 

motorvejen i nord, syd og vestgående 

retning og mod Vejle by. 

Ejendommen består af kontorlokaler med 

fleksible indretningsmuligheder til 

cellekontorer eller storrumskontorer eller 

en kombination. 

Ejendommen har fungeret som samlet 

domicil i en årrække, men er nu opdelt i to 

lejemål, hvor stueetagen netop er udlejet 

og dermed udlejes 1. sal alene. 

Området Exxit 59 er attraktivt med sin 

tilgængelighed fra motorvejen, vejle og 

Bredballe og samtidig en bred 

repræsentation af virksomheder, 

herunder virksomheder som kan give 

service til kontorpersonale i form af bl.a. 

flere restauranter, tankstationer og bager. 
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Arealer – årlig leje

Arealer/årlig leje

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 

Areal, m² m² á kr. kr.

Kontorlokaler, 1. 
sal

ca. 426 950 404.700

Årlig leje i alt 
ekskl. moms

404.700
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Plantegning
Særdeles præsentable lokaler med fleksible indretningsmuligheder til 

cellekontorer, storrumskontorer eller en kombination heraf. 

426 m2 

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 
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Lejevilkår

Årlig leje 950 kr.  pr. m²

Betaling Lejen forfalder kvartalsvis forud

Areal 426 m²

Anvendelse Kontor/showroom

Depositum
Bankgaranti eller kontant depositum 
svarende til 6 måneders husleje

Lejeregulering NPI, dog minimum 3,00%

Uopsigelighed 10 år for både lejer og udlejer 

El
Betales direkte til 
forsyningsselskabet

Varme
Ejendommen opvarmes ved hjælp 

af centralvarme (naturgas)

Vand
Lejemålet forsynes med vand fra 
privat, alment vandforsyningsanlæg

Driftsudgifter Aconto 40 kr. pr. m² p.a. 

Overtagelsesstand
Lejemålet overtages som det er og 
forefindes eller efter nærmere aftale 

Parkering
Der er gode parkeringsforhold ved 
ejendommen 

Fremlejeret Lejer har fremlejeret

Afståelsesret Lejer har ikke afståelsesret

Energimærke
Gyldigt energimærke foreligger med 
karakteren C. 

Moms
Alle ydelser tillægges moms, 
p.t. 25%.

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 
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Ifølge lokalplan nr. 97 er området, hvori lejemålet ligger, udlagt til følgende 

anvendelse:

Ekstrakt:

3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål, regionale funktioner i form af 

transportorienterede formål samt private og offentlige service- og 

forretningsfunktioner i tilknytning hertil, såsom hotel, motel, restauration, 

tolddeklaration, spedition, fragthoteller, terminaler, værksteder, brændstofanlæg 

o. lign.

3.2 Der må ikke inden for området drives handel med dagligvarer eller foregå 

anden detailhandel.

3.3 Uanset bestemmelsen i § 3.2 kan byrådet tillade mindre butikker til områdets 

interne forsyning, såsom døgnkiosk samt forretninger, der har en naturlig 

tilknytning til området, såsom tilbehørsforretninger.

3.4 Der må ikke inden far området udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til 

forebyggelse af må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige 

beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed, som 

giver anledning til væsentlig støj, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor 

bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealanvendelser.

3.5 Bestemmelsen i § 3.4 fritager ikke for overholdelse af de gældende støjnormer 

eller andre miljøkrav, der måtte gælde for anvendelse til forureningsfølsomme 

funktioner, såsom hotel, motel, restaurant m.m.

Placering af sådanne forureningsfølsomme funktioner vil om fornødent blive 

fastlagt i en supplerende lokalplan.

3.6 Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes enkelte 

boliger for de til virksomheden knyttede personer som indehaver, bestyrer, 

portner eller lignende.

Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplanen. Den fulde version kan 

rekvireres ved henvendelse til Colliers.

Planforhold

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 
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Ifølge lokalplan nr. 1154 er området, hvori lejemålet ligger, udlagt til 

følgende anvendelse:

Ekstrakt:

3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål indenfor klasse 1-6 af 

regional betydning med særlige transportbehov og store arealkrav, som 

f.eks. transport- og logistikvirksomhed, lager- og engroshandel, samt 

servicevirksomhed, som kursus- og konferencefunktioner, uddannelse og 

forskning. Der må endvidere placeres én butik på maksimalt 10.000 m² 

med særligt pladskrævende varegrupper og særlige transportbehov.

3.2 Inden for det reducerede indvindingsopland, som er vist på kortbilag 2, 

kan der placeres virksomheder, hvor det efter en konkret vurdering 

godtgøres, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet. Til 

virksomheder eller anlæg inden for lokalplanområdet, kan der i medfør af 

bl.a. miljøbeskyttelsesloven stilles særlige krav til beskyttelse af 

grundvandet, jf. § 6.1.

3.3 Der udlægges arealer til grønne bælter på parceller med en 

udstrækning i princippet som vist på kortbilag 3.

3.4 Der er etableret regnvandsbassiner inden for lokalplanområdet. Disse 

fastholdes.

Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplanen. Den fulde version kan 

rekvireres ved henvendelse til Colliers.

Planforhold

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 
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Ifølge lokalplan nr. 1170 er området, hvori lejemålet ligger, udlagt til 

følgende anvendelse:

Ekstrakt:

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til regionale erhvervsformål inden 

for klasse 1-5, såsom transport- og logistikvirksomheder, liberalt

erhverv, lager- og engroshandel, lettere fremstillingsvirksomheder

samt servicevirksomheder som kursus- og konferencefunktioner,

hotel, uddannelse og forskning.

3.2 Der må ikke etableres udendørs oplag indenfor lokalplanområdet.

3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, 

regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplanen. Den fulde version kan 

rekvireres ved henvendelse til Colliers.

Planforhold

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 
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Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) er en førende global rådgiver inden 

for erhvervs- og investeringsejendomme. Vi har kontorer i 68 lande og har mere 

end 18.000 dedikerede medarbejdere, der samarbejder om at yde ekspert-

bistand for at skabe mest mulig værdi for lejere, ejere og investorer i ejendoms-

sektoren. I mere end 25 år har vores erfarne lederteam, der ejer ca. 40% af 

egenkapitalen, leveret et akkumuleret investeringsafkast på knap 20% til 

Colliers’ aktionærer. I 2019 omsatte Colliers for mere end 3,0 mia. dollars 

globalt (3,5 mia. dollars inkl. associerede selskaber) og administrerede 

ejendomme til en værdi af 33 mia. dollars. 

I Danmark er Colliers den absolut største og mest erfarne rådgiver inden for 

erhvervs- og investeringsejendomme. Vi er landsdækkende med godt 130 

medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Aalborg, Odense 

og Vejle. 

Læs mere om, hvordan vi kan bidrage til, at du får det bedste resultat inden for 

fast ejendom, på corporate.colliers.com, Twitter @Colliers eller LinkedIn.

Hvem er Colliers?
Vi sætter pris på ejendomme … 
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https://corporate.colliers.com/en
https://twitter.com/colliers?lang=en
https://www.linkedin.com/company/colliers-international/
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+130
Eksperter

Om Colliers
Colliers i Danmark

~35%
Markedsandel

5
Kontorer

+18.000
Eksperter

3,5
mia. US dollar 

i global omsætning

68
Lande

Colliers på verdensplan
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Colliers
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Kontakt

| LEJEPROSPEKT | DTC-TORVET 24, 1. SAL, 7100 VEJLE | SAGSNR. 290558-A |REV.NR. B2133 Colliers 2020      |

René Neesgaard
Director | Partner | Erhvervsejendomsmægler MDE 

Valuar | HD(FR)

61 55 18 18

rene.neesgaard@colliers.com

mailto:rene.neesgaard@colliers.com
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Vejle

Dandyvej 3B

7100 Vejle

København

Toldbodgade 33

1253 København K

Aarhus

Søren Frichs Vej 38A

8230 Åbyhøj

Odense

Tagtækkervej 8

5230 Odense M

Aalborg

Østre Havnegade 20

9000 Aalborg

colliers.com

70 23 00 20

VIGTIGE FORHOLD/DISCLAIMER | Dette dokument er udarbejdet af Colliers 

International Danmark A/S. Colliers er ansvarlig for dokumentets indhold i 

henhold til dansk ret. Colliers er dog ikke ansvarlig for fejl, udeladelser, 

tilbageholdte informationer eller upræcise oplysninger/vurderinger i 

dokumentet, som kan henføres til eksterne (herunder offentlige) kilder eller 

til informationer/oplysninger modtaget fra kunden eller tredjemand. Colliers’ 

ansvar er i alle tilfælde begrænset til det honorar, som Colliers har oppebåret 

for udarbejdelsen af dokumentet. Dokumentet er udarbejdet til brug for 

kunden under de forudsætninger og med det formål, som fremgår af aftalen 

med kunden, og må ikke videregives til andre uden Colliers’ forudgående 

skriftlige samtykke.


