Projektgrund

Silkeborgvej 78
8464 Galten
Sagsnr. 80501702

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

Hovedpunkter
Ejendom i landzone til lokalplanlægning
Ejendom til lokalplanlægning
Stor grund på 77.594 m²
Beliggende op til Svaneparken
Område med udviklingspotentiale

DKK

Grundareal

77.594 m
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2

DKK

Byggeret (anslået)

Kontantpris

Pris pr. byggeretsmeter

19.000 m

kr. 26.000.000

kr. 1.370

2
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Om grunden
Silkeborgvej 78
Ved Svaneparken i Galten, sælges nu denne ejendom som
forventes at kunne udvikles til boligområdet.
Ejendommen er i dag fastlagt til anvendelse til jordbrugsformål
og er beliggende i Landzone. Skanderborg kommune har oplyst
at området har særlig interesse som byudviklingsområde, og at
man fra Skanderborg kommunes side har interesse i områdets
udvikling. Se bl.a. kort i prospektet.
Silkeborgvej 78 har et samlet matrikulært areal på 77.594 m²,
og forventes at kunne udvikles til både tæt/lav, åben/lav og
potentielt kompakt-parceller på sigt.
Ejendommen sælges på betingelse af en ny lokalplan for
området, og det er sælgers ønske at køber varetager denne
proces, således at den endelige lokalplan er i tråd med købers
ønsker til ejendommen.
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Galten er en by i Østjylland med 8.462 indbyggere (2018),
beliggende 20 km vest for Aarhus, 24 km øst for Silkeborg
og 16 km nord for Skanderborg. Byen hører til Skanderborg
Kommune og ligger i Region Midtjylland. Byen fungerer især
som satellitby til Aarhus.Ovennævnte indbyggertal er inkl.
Skovby, som Galten er
vokset sammen med.
Svaneparken sælger pt. parcelhusgrunde til forbruger, med
realiseret priser fra kr. 875.000-1.250.000 inkl. moms.
Købesummen er angivet uden moms. Såfremt købesummen
mod forventning skulle blive tillagt moms, påhviler
momsforpligtigelsen køber.
Momsforpligtigelsen påhviler køber.

Fakta
Bygningsarealer og stamdata
Adresse:
Matrikelnummer:
Kommune:
Opført/ombygget:
Anvendelse:
Grundareal:
Boligareal:

Offentlige forhold
Silkeborgvej 78, 8464 Galten
42c 26g Galten by Galten
Skanderborg Kommune
1900/1960
Projektgrund
77.594 m2
94 m2

Byggeret:
Forurening:
Lokalplan:

19.000 (anslået)
For nuværende ingen oplysninger om jordforureninger
1060 Galten Vest

Offentlig vurdering (2018)
Ejendomsværdi:
Heraf grundværdi:

kr.
kr.

2.000.000
479.200

Energi og forsyningsforhold
Energimærke:
Varme:
Vand:

Nej
Centralvarme fra eget anlæg
Privat, alment vandforsyningsanlæg
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Beliggenhed
Galten

Galten er en by i Skanderborg kommune med godt 8.500 indbyggere. Byen er beliggende
midt imellem Skanderborg, Silkeborg og Aarhus. Denne placering er ideel for byens beboere og erhvervsdrivende, da de har let adgang til alle tre byer b.la. via Herning/Silkeborgmotorvejen, som passerer byen.

Motorvej 2,6 km

Mange virksomheder har også valgt at placere sig i byens erhvervsområder, som findes i
den nordlige og østlige del af byen. Områderne er særligt populære for virksomheder, der
beskæftiger sig med handel, produktion og logistik.
Søndergade fungerer som byens primære handelsstrøg. Her findes et godt udvalg af supermarkeder, velkendte detailkæder og lokale handelsdrivende.

Offentlig transport 1,1 km

Indkøb 1,4 km
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Området
Velfungerende satellitby nær Aarhus
Skanderborg Kommune består af den gamle købstad
Skanderborg som ligeledes er kommunens største by. Galten,
Hørning og Ry følger efter. Hertil kommer en del mindre byer
og landsbyer – mange af dem med et aktivt lokalt foreningsliv
og et blomstrende kulturliv. Der bor knap 62.000 indbyggere i
kommunen. Området er afvekslende med søer, skove, marker
og nogle af landets højeste bakketoppe. Få borgere i Danmark
har så smuk natur lige uden for døren.
Ud over naturen er Skanderborg et godt alternativ til
Aarhus, hvilket gør kommunen til et godt sted at bo for
mennesker i alle aldre. Især unge med lang eller mellemlang
uddannelse vælger at bosætte sig her. Arbejdsstyrken er godt
veluddannet sammenlignet med de fleste andre områder
i landet, og Skanderborg har den højeste gennemsnitlige
husstandsindkomst vest for Storebælt.
Skanderborg har de senere år haft en positiv
befolkningstilvækst på 6% siden 2011, hvilket gør kommunen
til den 16. mest voksende i Danmark og forventes at stige med
yderligere 7% mod 2025. Det betyder, at man hos kommunen
har stort fokus på at skabe de boliger, som udviklingen
efterspørger. Her ønsker man, at boligområderne skal bestå af
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blandede boligtyper og med attraktive grønne og rekreative
rammer.
Motorveje, gode bus- og togforbindelser betyder, at man kan
nå store dele af landet og udover landets grænser på ganske
få timer. Den centrale placering og en aktiv erhvervspolitik er
med til at gøre Skanderborg Kommune til et godt valg og en god
samarbejdspartner for store og små erhvervsvirksomheder.
Mange af erhvervsvirksomhederne er baseret på viden og en
høj grad af innovation, og kommunen laver flere initiativer for
at forbedre erhvervsvenligheden. Dette har betydet, at man i
2018 har fået en placering som den 18. mest erhvervsvenlige
kommune mod nr. 44 året før ifølge den årlige opgørelse fra
Dansk Byggeri.
Det er i det hele taget borgerne og erhvervslivet, der er
kommunens største resurse. En aktiv og dynamisk befolkning,
der på mange måder præger både den sociale, kulturelle
og erhvervsmæssige udvikling. Det er menneskene og
erhvervslivet, der sammen med den attraktive beliggenhed og
smukke natur gør Skanderborg Kommune til et godt sted at bo
og arbejde.
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For yderligere information eller fremvisning

Projektsalgschef
Ejendomsmægler, MDE

Erhvervsrådgiver - Investering
Ejendomsmægler, MDE

Tonny Broberg

Rasmus Kjærulff
Ingemansen

tobr@edc.dk
+45 23 11 87 57

ri@edc.dk
+45 20 96 90 87

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

10

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.

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 17 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 50 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
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