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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så 
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk 
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Bilag 1 
 

Den udbudte ejendom 
 

Herning Kommune udbyder i henhold til Udbudsbekendtgørelsen (Bekg. nr. 396 af 3. marts 
2021) ejendommen Jyllandsgade 9, 7490 Aulum til salg. 
 
Der er tale om en ubebygget grund med et matrikulært areal på 523 m2 beliggende i byzone. 
På ejendommens nordøstlige del forefindes et fredet mindesmærke. 
 
Herning Kommunes Kommuneplanramme 01.C1 er gældende for ejendommen og således 
styrende for ejendommens anvendelse, bebyggelsesforhold og infrastruktur. 
 
Ejendommen udbydes til salg til en mindstepris på 250.000 kr. inkl. moms. 
Hertil skal tillægges omkostninger i forbindelse med handlens gennemførelse og tilslutnings-
afgifter til forsyningsvirksomhederne. Se nærmere herom i handelsvilkårene. 
 

 
Vilkår for afgivelse af tilbud 

 
Er De interesseret i at afgive tilbud på grunden, skal De indsende Deres tilbud til  
 

Herning Kommune 
Rådhuset 
Torvet 5 

7400 Herning 
att. Udbud og Jura. 

Mrk. Jyllandsgade 9, Aulum 
 
Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest den 8. juni 2022, kl. 12.00.  
 
 
Købstilbud skal afgives skriftligt på den udleverede købstilbudsformular og angive et fast be-
løb, for at komme i betragtning.  
Da ejendommen er udbudt med en mindstepris, indebærer dette at Herning Kommune ikke 
lovligt kan antage tilbud som er mindre end den oplyste mindstepris. 
 
Såfremt tilbudsgiver er et selskab, bedes tegningsudskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen 
vedlagt tilbuddet. 
 
Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt 
at forkaste dem alle. 
 
Tilbuddene forventes behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. august 2022.   
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Bilag 2 
 

Herning Kommunes vurderingskriterier 
 
Herning Kommune vil foretage en helhedsvurdering af de indkomne tilbud ud fra følgende 
kriterier: 
 

 Pris 
 
Herning Kommune agter at sælge ejendommen til den tilbudsgiver, som har afgivet det høje-
ste lovligt antagelige bud. 
 
Det bemærkes i den forbindelse, at kommunen er forpligtet til at sælge til markedsprisen. 
Kommunen kan således efter budrunden tage kontakt til en ejendomsmægler med henblik 
på at få en vurdering af om den tilbudte pris er svarende til markedsprisen. 
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Bilag 3 

 
Købstilbud til fremsendelse ved afgivelse af tilbud 

 
1. Parterne 

 

Undertegnede 

 

Navn:                   _________________________________________ 

 

Telefon:        _________________________________________                                                                                                 

  

Stilling: _________________________________________                                                                                  

 

Bopæl: __________________________________________ 

 

Cpr. nr./CVR nr.    __________________________________________ 

      

  

der har modtaget og er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette mate-

riale, tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 1qt Kirkeby By, Avlum - Jyllandsgade 9, 

7490 Aulum. 

   

På de af Herning Kommune fastsatte vilkår og til en kontant pris af  

 

________________________ kr. inkl. moms 

 

Skriver 

 

________________________________________________________ kr. inkl. moms        
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Jeg erklærer samtidig, at jeg er bekendt med udbudsmaterialet samt de i dette materiale stil-

lede vilkår for handlen, og  

 

at  salget af ejendommen sker efter reglerne om offentligt udbud og at et tilbud på køb af 

ejendommen først kan accepteres, når tilbuddet har været forelagt og godkendt af Øko-

nomi-, Erhverv og Uddannelsesudvalget i Herning Kommune. 

 

at  kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt 

at forkaste dem alle, 

 

at  det er købers ansvar som tilbudsgiver ikke at afgive bud, som denne økonomisk ikke 

kan opfylde, 

 

at  handlen er betinget af købesummens betaling, og sælger forbeholder sig ret til at hæve 

handlen, hvis købesummen ikke betales, 

 

at  køber dække alle omkostninger forbundet med handlen, blandt andet udgifter til udar-

bejdelse af skøde, tinglysningsafgift mv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Underskrift af tilbudsgiver 
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1. Parterne 
 

Mellem undertegnede 
Herning Kommune 

 Torvet 5 
7400 Herning 

som sælger, og 
 

-------------------------------- 
-------------------------------- 
-------------------------------- 

 
som køber, er der herved indgået følgende aftale om købers erhvervelse af del af matr.nr. 
1qt Kirkeby By, Avlum - Jyllandsgade 9, 7490 Aulum. 

 

2. Ejendommen 
 

Tilbuddet vedrører matr.nr. 1qt Kirkeby By, Avlum - Jyllandsgade 9, 7490 Aulum. 

 
Fakta om arealet  
 
Arealet er opgjort til 523 m2 jf. tingbogsattesten. Arealet er græsbeklædt og der findes 2 
store træer samt en fredet mindesten på grunden. 
 
Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indret-
ninger, træer og beplantning m.m. 
 
Ejendommen er ikke byggemodnet. 
 
På grunden findes et større bøgetræ og et birketræ, som bidrager til et grønt bybillede. Hvis 
det ikke er muligt at bevare bøgetræet, anbefales det at plante et andet markant træ på grun-
den. 
 

3. Overtagelsestidspunkt 
 
Overtagelsesdagen er den 15. i måneden efter Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudval-
gets beslutning om salg af ejendommen, medmindre der mellem parterne er truffet anden af-
tale. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejendommen for købers regning og risiko i 
enhver henseende. 
 

4. Købesummen og dens betaling 
 

Købesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen. Overtagelsesdagen er skæringsdag 
for skatter og afgifter samt indtægter og udgifter vedrørende ejendommen.  
 
Købesummen er momspligtig. 
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Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfalds-
tid. 
 
Ved forsinkelse med betaling af købesummen og anlægsbidraget forpligter køber sig til at 
betale renter svarende til den ethvert tidspunkt af Danmarks Nationalbank fastsatte officielle 
udlånsrente med et tillæg på 7 %. Renten betales kontant samtidig med betaling af købe-
summen. I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at 
holde kommunen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og 
ophævelse, herunder bl.a. udgifter til advokat m.v. 

5. Lokalplan 
 
Arealet er omfattet af kommuneplanramme 01.C1. Der er ingen lokalplan for ejendommen. 

6.Servitutter, Skatter- og afgifter 
 
Køber vil udover kommuneplanens rammer skulle respektere de på arealet tinglyste servitut-
ter.  
 
Ejendommen overtages af køber fri for panthæftelser, men med de rettigheder, byrder og for-
pligtelser, som fremgår af ejendommens blad i tingbogen. Vedhæftet er en oversigt over ting-
lyste servitutter på arealet samt fredningsdokument vedr. mindestenen.  
 
Det er købers ansvar at gøre sig bekendt med indholdet af servitutterne. 
 
Ejerudgifter 
Købers pligt til at betale ejerudgifter, indtræder ved overtagelsesdatoen. Ejerudgifter kan for 
eksempel være betaling til grundejerforening, ejendomsværdiskat, betaling for grundskyld, 
forbrugsudgifter m.v. 
 
Køber er selv ansvarlig for at indhente informationer om ejerudgifter, da Herning Kommune 
ikke ligger inde med den konkrete viden. Ejendomsvurderingen er vedlagt som bilag. 
 

7. Miljøforhold 

Danmarks Miljøportal oplyser at ejendommen er udgået før kortlægning, men omfattet af om-
rådeklassificering, da den er beliggende i byzone. Kopi af Jordforureningsattesten er vedlagt 
som bilag. 

7.1. Jordbundsforhold 

Ejendommen overtages, som den er og forefindes, herunder både i henseende til grundens 
bæredygtighed og eventuelle miljørisici (forurening). Sælger har ikke fortaget jordbundsun-
dersøgelse på ejendommen.  
 
Ansvarsfraskrivelse 
Der gøres opmærksom på, at fejlfundering er en bekostelig affære, og at sælger ikke 
yder nogen sikkerhed for jordbundsforholdene og derfor ikke hæfter for eventuelle 
skader på byggeri som følge af ovenstående forhold. 
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Køber er opfordret til for egen regning at lade foretage nærmere jordbundsundersø-
gelser på ejendommen, både vedrørende dens egnethed til et evt. påtænkt byggeri og 
vedrørende miljørisici. 
 
Væsentlige meromkostninger 
Såfremt en sådan jordbundsundersøgelse skulle vise, at denne udnyttelse kræver ikke væ-
sentlig 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 yderligere rens-
ning af jorden overstiger 8% af den aftalte købesum. 
 
Sælger er i så fald forpligtet til senest 1 måned efter købers ophævelse at tilbagebetale den 
erlagte købesum uden renter, medmindre sælger inden samme frist tilkendegiver, at man vil 
friholde køber for de dokumenterede væsentlige meromkostninger. 
  
 

8. Betingelser 
 

Handlen er betinget af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets endelige godkendelse 
og købesummens betaling. 
 

9. Omkostninger 
 

Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. 
Hvis grunden skal byggemodnes, afholder køber samtlige omkostninger hertil. Dette gælder 
også tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber med mere. Al byggemodning af grunden, her-
under interne adgangsveje, forsyningsledninger, parkering, beplantning m.v. etableres af kø-
ber og samtlige omkostninger afholdes af køber. 
 
Sælger udfærdiger skødet. 
 
Hver part betaler egne advokatomkostninger.  

10. Bilag 
 
Der henvises i det hele til salgsmappens bilagsfortegnelse, der er en integreret del af nær-
værende handelsvilkår. 
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Servitutter på ejendommen 
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Oplysninger om kommunens behandling af dine personoplysninger 

i forbindelse med afgivelse af bud 
 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Herning Kommune 
Torvet 5 
7400 Herning 
CVR: 29 18 99 19 
Tlf: 96 28 28 28 
Mail: kommunen@herning.dk 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måde: 
 

 På e-mail: DPO@herning.dk 
 På telefon: 93 59 45 58 
 Ved brev: Torvet 5, 7400 Herning att. ”databeskyttelsesrådgiver” 

 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din sag vedrørende køb af 
ejendom i Herning Kommune. Derudover bruger vi oplysninger til at kommunikere med dig 
og udarbejde de nødvendige dokumenter i sagen. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
- Styrelsesloven § 68 
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b og e. 
- Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 
 
4. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig 
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger; CPR-nummer, navn, adresse, telefon-
nummer og e-mailadresse. 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Herning Kommune forventer ikke som led i sagsbehandlingen at videregive dine oplysninger 
til andre udenfor kommunen, medmindre du giver samtykke til det. 
 
6. Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører ikke dine personoplysninger modtagere uden for EU og EØS. 
 
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Oplysningerne stammer fra dig i forbindelse med afgivelse af købstilbud. 
 
 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
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Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 
Dog kan vi oplyse dig om, at vi følger behandlingsprincipperne i databeskyttelsesforordnin-
gens artikel 5, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering. 
 

10. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling 
af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 
- Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderli-
gere 
oplysninger. 
 
- Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
- Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
- Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
 
- Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til di-
rekte markedsføring. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret-
tigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
11. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi be-
handler dine personoplysninger på. 
 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 


