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STORPARCEL I SUNDS 
UDBYDES TIL SALG 

 
Ejendommen udbydes i henhold reglerne for kommunens salg af fast ejendom, jf. Bekendtgørelse 2021-03-03 
nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 
 

Udbudsvilkår 

Herning Kommune udbyder ejendommen beliggende på hjørnet af Skalmejevej 
og Hjejlevej i Sunds, del 2 af matr.nr. 6 dm Sunds Præstegård, Sunds samt del 
5 af matr. 4 ev Sunds Præstegård, Sunds 
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16. november 2022 
 
Udarbejdet af Herning Kommune i 
forbindelse med offentligt udbud af 
ejendomme med annoncering på 
www.herning.dk 
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Beskrivelse af ejendommen 

 Beliggenhed og areal 

Herning Kommune udbyder en storpar-
cel til opførelse af boliger beliggende på 
hjørnet af Skalmejevej og Hjejlevej i 
Sunds. Ejendommen har et grundareal 
på ca. 18.443 m2 og udgøres af del 2 af 
matr.nr. 6 dm Sunds Præstegård, Sunds, 
og del 5 af matr.nr. 4 ev Sunds Præste-
gård, Sunds (se bilag 2). 
 

 Beskrivelse af området 

Sunds er én af kommunens fem center-
byer og har pr. 1. januar 2022 4.197 ind-
byggere. Sunds har et rigt foreningsliv 
inden for sport og kultur, og byen er et 
trygt og roligt sted med mange af de ser-
vicetilbud, som eksempelvis børnefamili-
er efterspørger: 2 skoler, et bredt udbud 
af daginstitutioner fra vuggestuer til fri-
tidsklubber, et multicenter, bibliotek og 
meget andet. 
 
Med åbningen af omfartsvejen blev stør-
stedelen af den tunge trafik ledt uden om 
Sunds i stedet for igennem byens cen-
trum. Det store fald i trafikken gennem 
Hovedgaden har resulteret i et langt ro-
ligere bymiljø med større sikkerhed for 
gående og cyklister. 
 
Sunds ligger fordelagtigt i forhold til 
bosætning ca. 6 km fra Hernings kultur, 
handel og arbejdspladser og tæt på 
motorvejen – kun 5 km til motorvejen 
som forbinder Sunds med hele Europa. 
Der er god tilgængelighed til hoved-
vejene til de øvrige større byer i region-
en. Holstebro, Viborg og Silkeborg kan 
nås på 30 min., og Ringkøbing og Vejle 
på 50 min. Nord for Sunds ligger flyve-
station Karup, der udgør en stor arbejds-
plads i omegnen. 
 
Der er offentlig transport med bus mod 
syd til Herning og mod nord til Viborg og 
Skive. 
 

Sunds har med sin flotte beliggenhed 
ved søen meget at byde på, både for 
indbyggere, tilflyttere og besøgende. 
 
Sunds har fine naturområder, særligt 
iøjnefaldende er Sunds Sø, men også 
Troldeskoven. Baneparken giver mulig-
hed for et aktivt friluftsliv med bl.a. fiske-
ri, trekking samt overnatning i det fri. I 
byen findes 2 skoler og en række institu-
tioner for alle aldersgrupper. Endvidere 
har du i Sunds et fint udbygget stisy-
stem, så du nemt og sikkert kan komme 
rundt på cykel. Der er dagligvarebutikker 
centralt i byen. 

 

 Veje i området 

Boligområdet har fået vejnavnet Skal-
mejevej, og har tilkørsel fra samme. 
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 Bæredygtighed 

Herning Kommunes mål for bæredygtig 
udvikling tager sit udgangspunkt i både 
globale, nationale og lokale målsætning-
er. FN’s 17 verdensmål sætter den over-
ordnede ramme for bæredygtighed og er 
et mindset, der arbejdes ud fra og ind-
drages i alle kommunens indsatser.  
 
Igennem kommunens Agenda 21-Strate-
gi og som partner i det nationale DK2020 
partnerskab har kommunen forpligtet sig 
til på tværs af sektorer at bidrage til re-
duktion af klimapåvirkninger. 
 
Målet er, at Herning Kommune inden 
2050 skal være netto 0-udledende, når 
det gælder drivhusgasser. Kommunen 
har ligeledes som mangeårig klimakom-
mune under Danmarks Naturfrednings-
forening forpligtet sig til at nedbringe 
CO₂-udledningen fra kommunale 
aktiviteter med 2% årligt. 
 
Herning Kommuneplan 2021-2032 
fastlægger konkrete retningslinjer for 
bæredygtighedselementer, som dette 
udbud tager sit udgangspunkt i. 
 
 

 
FN’s Verdensmål danner ramme og 
retning for bæredygtigheden, og byg-
geriet skal der igennem bidrage til Her-

ning Kommunes reduktionsmål for kli-
mapåvirkninger. 
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Planforhold, byggemodning mv. 

 Planforhold 

Arealet er omfattet af Lokalplan nr. 
21.B7.3 for boliger ved Skalmejevej og 
Hjejlevej i Sunds, delområde II, som kan 
anvendes til tæt-lav boligbebyggelse og 
åben-lav på små grunde. 
 

 
Tæt-lav byggeri defineres i Herning 
Kommune som helt eller delvist sam-
menbyggede boliger, herunder dobbelt-
huse, rækkehuse, townhouses, kædehu-
se og klyngehuse. Boligerne må kun ha-
ve lodrette lejlighedsskel. 
 
Udpluk fra lokalplanens bestemmelser: 
 
Boligerne må opføres i 2 etager med en 
højde på maksimum 8,5 meter. 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte 
ejendom ved tæt-lav bebyggelse må 
højest være 40 % og 35% ved åben-lav 
på små grunde i delområde II. 
 
Grunde må ikke udstykkes mindre end 
400 m² for tæt-lav bebyggelse og åben-
lav på små grunde i delområde II. 
 
Området må kun vejbetjenes fra 
Skalmejevej. 
 
Den nye bebyggelse skal placeres og 
udformes som bestemt i lokalplanen. 
Lokalplanen i sin helhed kan ses på 
plansystem.dk og er vedlagt som bilag. 
 
 
 

 Grundejerforening 

Der skal oprettes en grundejerforening 
med medlemspligt for samtlige ejere af 
ejendomme indenfor lokalplanområdet. 
 
Grundejerforeningen skal oprettes, når 
Herning Byråd forlanger det, dog senest 
når 50% af de udstykkede grunde er 
bebygget og ibrugtaget. 
 
De private fællesveje og fællesstier, 
eksisterende beplantning, grønne 
områder og fælles anlæg i øvrigt 
indenfor området skal vedligeholdes, 
renholdes, fornyes m.v. af grund-
ejerforeningen. Ejere m.v. af boliger 
indenfor lokalplanområdet er forpligtiget 
til at være medlem af den i lokalplanen 
nævnte grundejerforening.  
 

 Terrænudformning 

7.1. Regulering af grund 

I forbindelse med byggemodningen skal 
området terrænreguleres til minimum 
kote 43,40. Der må ikke foretages per-
manente terrænreguleringer på mere 
end +1 meter i forbindelse med bygge-
modningen. 
 
Efter endt byggemodning må der ikke 
foretages permanente reguleringer af 
terrænet på mere end +/- 0,5 meter. 
Herudover må der efter endt byggemod-
ning ikke foretages permanente regule-
ringer af terrænet indenfor 1 meter fra 
skel på egen grund. Det gælder for både 
naboskel, vejskel og skel mod fælles 
arealer. 
 
7.2. Koter 

Bygninger skal placeres på grundene, så 
det kun bliver nødvendigt med mindre 
reguleringer af terrænet, se ovenfor. 
 
Skelkoter skal respekteres. 
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7.3. Beplantning 

Hegning mod stamvej, stier og fælles 
friarealer skal ske som levende hegn/ 
hæk af egnstypiske, hjemmehørende 
arter i hele lokalplanområdet.  
Hegnet/hækken skal placeres på egen 
grund minimum 40 cm fra skel og skal 
vedligeholdes på begge sider af den 
pågældende grundejer.  
 
Der kan som supplement til levende 
hegn opsættes trådhegn på indersiden af 
hegnet med maksimum højde som det 
levende hegn. Trådhegnet må ikke være 
synligt fra ydersiden.  
 

 Miljøforhold 

Danmarks Miljøportal oplyser at det 
udbudte areal ikke er kortlagt eller 
omfattet af områdeklassificering. 
 
Se bilag 9. 
 

 Geotekniske forhold 

Ejendommen overtages, som den er og 
forefindes, herunder både i henseende til 
grundens bæredygtighed og eventuelle 
miljørisici (forurening). Det bemærkes, at 
der i udstykningen er foretaget boringer i 
forbindelse med jordbundsundersøgel-
ser. Geoteknisk rapport af den 1. marts 
2022 udført af Christensen/Kromann kan 
ses på herning.dk. 
 
Herudover opfordres Køber til for 
egen regning at lade foretage nær-
mere jordbundsundersøgelser på den 
overdragne grund, både vedrørende 
dens egnethed til det planlagte bygge-
ri og vedrørende miljørisici. 
 

 Byggemodning og 
tilslutninger 

Køber overtager arealet som det er og 
forefindes med de på grunden værende 
faste indretninger, evt. drænledninger, 
træer og beplantning m.m. 
 

Det udbudte areal er ikke byggemodnet, 
og køber skal afholde samtlige omkost-
ninger til byggemodning og tilslutningsbi-
drag til forsyningsselskaber med mere. 
Al byggemodning af grunden, herunder 
interne adgangsveje, forsyningsledning-
er, parkering, beplantning m.v. etableres 
af køber og samtlige omkostninger afhol-
des af køber. 
 
10.1. Udstykning 

Grunden er ikke endeligt udstykket og 
udmatrikuleret. Der kan først tinglyses 
endeligt skøde, når grunden er endelig 
udstykket. 
 
10.2. Adgangsvej 

Sælger anlægger adgangsvejen incl. 
belysning og beplantning fra Skalmejevej 
til storparcellen. Adgangsvejen bliver 
udformet som vist på principplan, tvær-
snit og længdeprofil, se bilag 3, 4 og 5. 
Adgangsvejen skal betjene kommende 
boligudstykninger vest for storparcellen.  
 
Adgangsvejen etableres midlertidigt som 
en grusvej. Denne grusvej asfalt-belæg-
ges på et senere tidspunkt, dog senest 
når hele storparcellen er fuldt udbygget. 
 
Etablering af adgangsvejen igangsættes 
når Herning Byråd har godkendt grund-
salget. Der må forventes 4-5 mdr. til eta-
blering af adgangsvejen. 
 
 
10.3. Tilslutninger 

Ud over købesummen skal der bl.a. 
betales kloaktilslutningsbidrag, bygge-
modnings- og investeringsbidrag for 
fjernvarme, vandtilslutningsbidrag og 
tilslutningsbidrag for el og fiber, alt i 
henhold til gældende takst. 
 
Vedrørende vand- og kloaktilslutning 
oplyses takster på telefon 99 99 22 99 
eller www.herningvand.dk. 
Kloakbetalingsvedtægten kan ses på 
herningvand.dk. 
 
Tilslutningsbidrag for varme betales til 
Sunds Varmeværk efter faktisk 
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tilslutning. Takster oplyses af Sunds 
Varmeværk på telefon 9714 1451.  
 
Tilslutningsbidrag for el betales til Sunds 
Elforsyning efter faktisk tilslutning. 
Takster oplyses af Sunds Elforsyning på 
telefon 9714 2222. 
 
Det oplyses, at afgift og bidrag til 
kloakrenseanlæg m.v. opkræves 
løbende over forbrugsafgifterne som 
vandafledningsbidrag. 
 
10.4. Vejvedligehold 

Køber indgår i vedligeholdelse af vejene 
m.m. med Grundejerforeningen for 
området. Veje og anlæg indenfor det 
udbudte areal etableres og vedlige-
holdes af køber. Såfremt veje og stier 
udstykkes som privat fællesvej kan drift 
og vedligehold overgå til grundejerfor-
eningen. 
 
 
10.5. Overskudsjord 

Overskudsjord uden indhold af byg-
ningsaffald og lignende vil som udgangs-
punkt blive betragtet som rent, og må 
anvendes frit. Dog gælder det generelle 
krav ved konstatering af en uventet 
forurening i forbindelse med bygge- og 
anlægsarbejde at grundejeren eller 
entreprenøren skal standse arbejdet og 
kontakte kommunen. 
 

 Arkæologiske 
undersøgelser 

Det bemærkes, at det i Herning Kom-
mune jævnligt forekommer, at man ved 
gravearbejde finder fortidsminder, hvor-
for der gøres opmærksom på, at der i 
lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 
2014 Museumslov § 25-27 m.fl. er pligt til 
straks at anmelde fortidsfund til kulturmi-
nisteren og hjemmel for samme til at 

standse allerede påbegyndt byggeri, 
ligesom bygherren eller den, for hvis 
regning et jordarbejde udføres, skal 
standse jordarbejdet, i det omfang dette 
berører et fortidsminde. 
 
I det omfang påbegyndt byggeri stand-
ses, kan køber ikke overfor sælger gøre 
mangelsindsigelser gældende, hverken 
erstatning, forholdsmæssigt afslag eller 
ophævelse som følge af, at byggeri 
standses. Ejendommen overdrages altså 
uden ansvar for sælger også vedrørende 
dette forhold. Sælger kan alene henvise 
køber til at søge erstatning i medfør at 
forannævnte lovbekendtgørelse. 
Opmærksomheden henledes specielt på 
lovens § 27, stk. 4-7. 
 
Museum Midtjylland har foretaget arkæo-
logiske udgravninger af det udbudte om-
råde og arealet er frigivet til byggeri. 
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Servitutter, Skatter- og 
afgifter 

Ejendommen overtages af køber fri for 
panthæftelser, men med de rettigheder, 
byrder og forpligtelser, som fremgår af 
tingbogen, jf. bilag. 
 

 Bygge- og 
tilbagesalgspligt 

Køber skal respektere, at der på ejen-
dommen forud for al pantegæld er 
tinglyst følgende servitutstiftende be-
stemmelser: 

 Såfremt køber inden 3 år fra overta-
gelsesdagen måtte ønske at afhænde 
parcellen i ubebygget stand, hvorved 
forstås, at der ikke foreligger færdig-
melding for den eventuelt på grunden 
værende bygning, skal køber være 
pligtig til skriftligt at tilbyde Herning 
Kommune parcellen for en købesum, 
der svarer til de til Herning Kommune i 
alt betalte beløb fratrukket 1 procent af 
den aftalte nominelle købesum og 
eksklusiv det evt. af køber betalte ren-
tebeløb. Såfremt kommunen ikke se-
nest 2 måneder efter tilbuddets modta-
gelse har accepteret dette, er kom-
munens rettigheder bortfaldet. 
Udgifterne ved sådan tilbageskødning 
afholdes af tilbageskøderen alene og 
er Herning kommune uvedkommende. 

 

 Såfremt parcellen ikke inden 3 år fra 
overtagelsesdagen af køber er blevet 
bebygget med et beboelseshus, for 
hvilket færdigmelding er sket inden den 
nævnte frist, har køberen pligt til skrift-
ligt at tilbyde parcellen til Herning Kom-
mune til en pris som fastsat i punkt a. 
Har kommunen ikke inden 2 måneder 
efter tilbuddets modtagelse erklæret, at 
den ønsker at gøre brug af tilbuddet, er 
kommunens rettigheder bortfaldet. 
Udgifterne ved sådan tilbageskødning 
afholdes af tilbageskøderen alene og 
er Herning Kommune uvedkommende. 

 

 Ejerudgifter 

Sælger gør opmærksom på, at købers 
pligt til at betale ejerudgifter, indtræder 
ved overtagelsesdatoen. Ejerudgifter kan 
for eksempel være betaling til grundejer-
forening, ejendomsværdiskat, betaling 
for grundskyld m.v. 
 
Køber er selv ansvarlig for at indhente 
informationer om ejerudgifter, da Herning 
Kommune ikke ligger inde med den kon-
krete viden. 
 

 Momspligt 

Idet ejendommen sælges som bygge-
grund til udvikling tillægges salgsprisen 
moms. 
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Tilbudsafgivelse 

 Vilkår for afgivelse af 
bud  

Storparcellen udbydes med en mindste-
pris på 5,0 mio. kr. ekskl. moms.  
Det betyder, at bud under den angivne 
mindstepris ikke vil være konditions-
mæssige og dermed ikke komme i be-
tragtning. 
 
Da der er tale om en ubebygget bygge-
grund tillægges købesummen moms. 
 
Er De interesseret i at afgive bud på 
Storparcellen skal De indsende eller 
indlevere Deres tilbud i en lukket kuvert 
til: 
 
Herning Kommune 
Rådhuset 
Torvet 5 
7400 Herning 
Att: Byrådsekretariatet (Indgang A, 1. 
sal, tv.) 
 
Kuverten mærkes ”Storparcel Sunds” 
 
Tilbud skal afgives på blanketten 
”Tilbudsblanket”. Købesummen skal 
angives som et fast beløb ekskl. moms. 
 
Tilbuddet skal være Herning Kommune i 
hænde d. 
 

30. november 2022 kl. 12.00. 
 
15.1. Salg efter tilbudsfrist 

Indtil der er indgået en retlig bindende 
aftale mellem Herning Kommune og en 
tilbudsgiver, vil der kunne ske salg af 
ejendommen til den tilbudsgiver som 
efter ovenstående fastsatte frist, har 
afgivet et højere købstilbud. 
 
 

 
 
15.2. Tilbuddets indhold 

Følgende dokumenter skal indsendes: 
 Udfyldt og underskrevet 

tilbudsblanket 
 Dispositionsplan 
 Er tilbudsgiver et firma, skal 

dokumentation for 
tegningsrettigheder medsendes. 

 
Beskrivelsen og dispositionsplanen skal 
redegøre for følgende indhold: 

 Tilslutning til adgangsvej 
 Boligveje 
 Parkeringsforhold 
 Stiforbindelser  
 Fællesarealer  
 Den samlede bebyggelses 

placering på grunden.  
 
Såfremt ovenstående dokumenter og 
bilag ikke afleveres, vil tilbuddet ikke 
komme i betragtning. 
 
 

 Vurdering af indkomne 
tilbud 

Salg sker til højestbydende. 
 

 Forbehold 

Herning Kommune forbeholder sig ret til 
at forkaste alle indkomne tilbud. 
 

 Betinget salg 

Handlen er betinget af Byrådets endelige 
godkendelse, købesummens betaling 
samt af udstykningens godkendelse. 
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Købesummen, overtagelse 
mv. 

 Købesummen 

I købesummen er indeholdt ejendom-
mens andel af udgifter til sti langs 
Skalmejevej og beplantning langs 
stamvejen og i grønne bælter i det 
omfang at det efter detailplanen for 
området skal anlægges. Desuden 
indeholder grundprisen byggemod-
ningsbidrag til fjernvarmeanlæg i 
stamvejen frem til storparcellen. 
 
19.1. Betalingsbetingelser 

Den samlede købesum kan betales 
enten: 

 kontant eller 
 

 betales med en kontant udbetaling, i 
forbindelse med overtagelsen, på 20 
% af købesummen. Restbeløbet på 
80 % forrentes fra overtagelsesdag-
en, og indtil betalingen erlægges, 
med en rente svarende til 7 % over 
den af Nationalbankens til enhver tid 
gældende diskonto. 
Restkøbesummen berigtiges kon-
tant mod endeligt skøde, når udstyk-
ningsapprobationen foreligger. 

 
19.2. Forsinkelse 

Sælger forbeholder sig ret til at hæve 
handlen, såfremt købesummen ikke 
betales til forfaldstid. 
 
Ved forsinkelse med betaling af købe-
summen forpligter køber sig til at betale 
renter svarende til Danmarks National-
banks til enhver tid gældende diskonto 
med et tillæg på 7 %. Renten betales 
kontant samtidig med betaling af købe-
summen. 
 

19.3. Skadesløsholdelse 

I tilfælde af misligholdelse af aftalen er 
køber under alle omstændigheder for-
pligtet til at holde sælger skadesløs for 
samtlige udgifter i forbindelse med 
handlens indgåelse og ophævelse, 
herunder bl.a. udgifter til landinspektør, 
advokat m.v. 
 

 Omkostninger 

Tinglysnings- og registreringsomkost-
ninger til skødet betales af køber. 
 
Herning Kommune udfærdiger skødet. 
 
Køber afholder egne advokat- og råd-
giveromkostninger. 
 

 Overtagelse 

Overtagelsesdagen er den 1. i måneden 
efter stamvejen til området er etableret, 
medmindre andet aftales mellem 
parterne. Fra overtagelsesdagen at reg-
ne henligger ejendommen for købers 
regning og risiko i enhver henseende. 
 

 Aktindsigt  

Herning Kommune er forpligtet til at ove-
rholde offentlighedslovens regler om akt-
indsigt, hvilket betyder, at kommunen 
kan være forpligtet til at udlevere hele 
eller dele af tilbudsgivers tilbud, hvis der 
anmodes om aktindsigt.  
Anmodes kommunen om aktindsigt, vil 
den eller de berørte tilbudsgivere så vidt 
muligt blive hørt, inden Herning Kommu-
ne træffer beslutning om, hvilke dele af 
tilbuddet, der er omfattet af aktindsigt. 
 
Som udgangspunkt offentliggøres de 
afgivne tilbudssummer i forbindelse med 
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beslutning om, hvilket tilbud Herning 
Kommune har accepteret. 
 

 Yderligere information 

Såfremt De måtte ønske yderligere 
information, er De velkommen til at rette 
henvendelse til  
nedenfor nævnte: 
 
Grundsalg Erhverv 
Anne Mette Skjærlund 
Tlf. 9628 8517 
bekak@herning.dk 
 
Jordbundsundersøgelse 
Byggemodning 
Karin Skov-Aggerholm 
Tlf. 9628 8045 
byggemodning@herning.dk 
 
Byggetilladelse 
Hvad kan og må bygges? 
Byggesag 
Tlf. 9628 2828 
 
Kloakforsyning 
Herning Vand A/S 
Tlf. 9999 2299 
www.herningvand.dk 
 
Elforsyning 
Sunds Elforsyning 
Tlf. 9714 2222 
 
Vand- og varmeforsyning 
Sunds Vand og Varmeværk 
Tlf. 9714 1451 
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Ansvarsfraskrivelse 

 Jordbundsforhold 

Der gøres opmærksom på, at en fejlfun-
dering er en bekostelig affære, og at 
kommunen ikke yder nogen sikkerhed for 
jordbundsforholdene herunder i hen-
seende til både grundens bæredygtighed 
og miljørisici (forurening) og derfor ikke 
hæfter for evt. skader på byggeri som 
følge af jordbundsforholdene, herunder 
eventuelle miljørisici. 
 
24.1. Væsentlige meromkostninger 

Såfremt købers jordbundsundersøgelse 
skulle vise, at denne udnyttelse kræver 
ikke væsentlig ekstrafundering, eller at 
grunden er belastet med en væsentlig 
forurening, er parterne enige om, at 
køber er berettiget til, senest 2 måneder 
efter at købers tilbud er accepteret at 
hæve handlen. 
 
Ved væsentlig forstås, at omkostninger til 
henholdsvis ekstra fundering eller yder-
ligere rensning af jorden overstiger 8% af 
den aftalte købesum. 
 
Sælger er i så fald forpligtet til senest 1 
måned efter købers ophævelse at tilba-
gebetale den erlagte købesum uden 
renter, medmindre sælger inden samme 
frist tilkendegiver, at man vil friholde 
køber for de dokumenterede væsentlige 
meromkostninger. 
 
 
 

 Ansvarsbegrænsning 

Ejendommen sælges uden ansvar for 
opfyldelse af myndighedskrav såvel i 
relation til den nuværende som frem-
tidige anvendelse. Køber indhenter alle 
nødvendige tilladelser til den påtænkte 
anvendelse af ejendommen. 
 
Bortset fra vanhjemmel og de nævnte 
væsentlige meromkostninger for jord-
bundsforhold, kan køber ikke gøre mis-
ligholdelsesbeføjelser gældende over for 
sælger som følge af konstatering af 
mangler af en hvilken som helst art ved 
nogen del af ejendommen, det være sig i 
form af ophævelse af handelen, krav om 
forholdsmæssigt afslag eller krav om 
erstatning eller andet. 
 
Ansvarsfraskrivelsen omfatter både 
allerede kendte forhold og senere 
konstaterede forhold ved ejendommen 
samt faktiske såvel som retlige mangler, 
f.eks. en begrænsning i ejendommens 
anvendelsesmuligheder. Køber kan 
således ikke gøre krav mod sælger om 
afslag i købesummen eller anden 
kompensation eksempelvis som følge af 
de faktiske forhold, ledningsoplysninger 
m.v. 
 

 Køber rådgivning 

Køber opfordres til, inden afgivelse af 
tilbud, at gennemgå Ejendommen med 
en geotekniker og en juridisk rådgiver, 
med henblik på konstatering af 
eventuelle fejl og mangler.  
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Bilag 1 - Tilbudsblanket     

         

Købstilbud til brug for indsendelse af tilbud på køb af del 2 af matr.nr. 6 dm Sunds 
Præstegård, Sunds samt del 5 af matr.nr. 4 ev Sunds Præstegård, Sunds. 

 
         

 

Firmanavn/navn    
 

 
 

Adresse    
 

 
 

Postnr. og by    
 

 
 

CVR nr.    
 

 
 

Tegningsberettiget (navn og stilling)   
 

 

 

 

Kontaktperson    
 

 
 

Tlf. nr.    
 

 
 

E-mail    
 

 
 

 
        

 

ønsker at erhverve den udbudte storparcel på ca. 18.443 m2 for en samlet pris 
på  

 

         
 

  kr. ekskl. moms  
 

 
 

Skriver kroner: 
 
  

 

Hertil tillægges moms på 25% 
Totalbeløb:  

 

                                                 kr. inkl. moms  
 

 
 

Dato:         
 

 
        

 

   
 

                                            underskrift  
 

 
        

 

Ved min underskrift accepterer jeg samtidigt vilkårene for køb af ejendommen, 
som de er opstillet i udbudsbetingelserne af 16. november 2022 med senere 
tilføjelser. 

 
 

 
 

 
 


