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1. Vilkår for afgivelse af tilbud 

 

Er De interesseret i at afgive tilbud på en parcel, skal De indsende Deres tilbud på vedlagte 

bilag 1 til Herning Kommune, Sekretariatet, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning, lokale A1.36 

senest onsdag den 29. marts 2023 kl. 12.00. 

 

Arealet, der udgør ca. 100.000 m2 udbydes med en mindstepris på henholdsvis 120 og 130 

kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. alle tilslutningsafgifter jf. de i dette materiale fastsatte vilkår.  

 

Er tilbudsgiver et firma, skal dokumentation for tegningsrettigheder medsendes.  

 

2. Erhvervsområdet 

 

A: Beliggenhed 

Erhvervsområdet ligger cirka 7 kilometer fra Herning centrum.  

 

 

 tæt på Herning  

 placering ved motorvejen tæt på motorvejstil- og frakørslen 

 lige i hjertet af det midt- og vestjyske motorvejsnet 
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B: Fakta om området/byen 

Region Midtjylland har 1,33 millioner indbyggere og dækker et areal på 13.124 kvadratkilo-

meter - svarende til 30 procent af Danmarks areal. Regionen strækker sig på tværs fra Ve-

sterhavet til Kattegat. 

 

 

 

Herning Kommune er en del af Region Midtjylland og har 89.231 indbyggere (2022). Herning 

Kommune tilbyder blandt andet nye spændende boformer, pulserende byliv, universitet og 

andre erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner, et spændende og aktivt kulturliv, 

storslået natur, moderne erhverv, videnscentre og innovationshus m.m. I Herning Kommune 

er der et varieret udbud af jobs for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående 

uddannelse. Herning har et stort antal arbejdspladser set i forhold til indbyggertallet. Selvom 

der i dag er flere beskæftiget i jern- og metal samt træ- og møbelindustrien betyder tekstilin-

dustrien stadig meget for kommunen. Erhvervsområder på vej frem er IT, kreative erhverv, 

oplevelsesøkonomi og forretningsservice.  

 

Hammerum er en forstad til Herning i Gjellerup Sogn beliggende 5 kilometer øst for cen-

trum. Forstaden har 3.960 indbyggere (2021). Herning er hovedby i Herning Kommune. Byen 

er den fjerdestørste i Region Midtjylland og har 50.332 indbyggere (2020) inkl. Tjørring, 

Snejbjerg, Lind, Birk, Hammerum og Gjellerup, som via industrikvarterer er vokset sammen 

med selve købstaden. 
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Hammerum har gode vejforbindelser i alle retninger, og ligger lige op til motorvejsnettet. 

Det tager kun få minutter – så er man på det midtjyske motorvejsnet eller i Herning. På un-

der en halv time i bil er man i Karup Lufthavn og på cirka 45 minutter er man i Billund Luft-

havn. 

 

C: Fakta om udstykningen 

Midt mellem Herning og Ikast ligger Herning Transport- og Logistikcenter som et aktivt er- 

hvervsområde og transportcenter; tæt på lufthavnene i Billund og Karup og med direkte ad- 

gang til motorvejsnettet. I denne del af erhvervsområdet som ligger nord for Herningmotor-

vejen, er der allerede etableret flere transport- og logistikrelaterede virksomheder. 

 

I takt med, at motorvejsnettet er blevet udbygget mod Holstebro/Struer i nord (Holstebro-

motorvejen),  Århus i øst (Herning motorvejen) og Vejle i syd (Midtjyske motorvej), ligger 

dette industriområde som et naturligt brohoved mellem de lokale, nationale og internatio-

nale markeder. En placering, der kommer de mange virksomheder inden for produktion, 

handel og transport til gode. Her befinder de sig midt i en initiativrig og handlekraftig region, 

hvor der er plads til vilje og visioner.   

 

Herning Transport- og Logistikcenter er blandt andet realiseringen af et stort ønske om at 

give regionens transportbranche mulighed for at komme på samme niveau som transport- 

centrene ved for eksempel Vejle og Padborg. Området huser mange ekspeditionsfirmaer og 

vognmandsforretninger med internationale transporter, ligesom nogle af landets største 

kurervirksomheder har filialer her. Ved at samle disse virksomheder i området skaber trans- 

portcentret mulighed for synergieffekter, samtidig med at centret tiltrækker flere relaterede 

brancher til området.   

 

Med sin beliggenhed lige ved motorvejen er Herning Transport- og Logistikcenter et område 

i vækst, og området ønskes udbygget med blandt andet rastepladsfunktioner, cafeteria- 

faciliteter og vaskepladser samt indhegnede og aflåste lagerområder. Der er allerede etable- 

ret omlasteplads til modulvogntog.  Vejene i området er forberedt for modulvogntog. 

Her har transportbranchen i Herning-regionen let adgang til resten af verden, og verden har 

let adgang til transportbranchen. 
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God infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft er blandt de vigtigste parametre, når en virk-

somhed lokaliserer sig. I Herning er der løbende gennem de seneste år blevet åbnet og for-

længet nye motorveje, hvilket gør Herning til et centralt knudepunkt i det centrale Danmark. 

Der er direkte forbindelser sydpå til Brande og Vejle, mod Øst til Silkeborg og Aarhus og 

Nordvest til Holstebro. 

 

Det udbudte areal er cirka 100.000 m2 og udbydes til en pris på 120 kr. pr. m2 for bagarealer 

samt 130 kr. pr. m2 for facadearealer ud mod motorvejen, begge ekskl. moms og ekskl. alle 

tilslutningsafgifter.  

 

Det vil sige at mindsteprisen excl. moms og excl. alle tilslutninger udgør følgende:  

Områdenummer Arealstørrelse Pris pr. m2 excl. moms 

I  Ca. 41.000 m2 120 kr.  

II + III Ca. 64.000 m2 130 kr.  

 

Område III kan ikke bebygges, men indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten. 

På bilag 2 ses kort med placeringen af områderne. 

 

Arealerne sælges som parceller á min. 5.000 m2, jf. lokalplanen. Såfremt kommunen får 

mere end ét bud på et areal til samme kvadratmeterpris, vil det prioriteres at sælge til den, 

der køber flest m2. 

 

Det udbudte areal er delt i 2 områder. 

Område I er en del matr.nr. 5k (nordligst), 2bk (sydligst) og 1dn (”i  midten” af område I) alle 

Agerskov By, Gjellerup og er beliggende som vist på bilag 2 i udbudsmaterialet.  

Område II er en del matr.nr. 2bk Agerskov By, Gjellerup og er beliggende som vist på bilag 2 i 

udbudsmaterialet. 

Ejendommen erhverves til brug for opførelse af erhvervsbebyggelse i overensstemmelse 

med lokalplan nr. 31.E7.4 Område til transport og logistikerhverv i HI Park, købstilbud samt 

nærværende aftale med bilag.  
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Det bebyggede areal ikke overstige 50% af grundarealet for den enkelte ejendom. 

 

3. Byggemodning mv.  
 

Sælger foranlediger arealet markeret med skelpæle i forbindelse med overtagelsen.  

 

Køber overtager arealet som det er og forefindes med de på grunden værende faste indret-

ninger, evt. drænledninger, grøfter, træer og beplantninger. Parcellen overtages således som 

den er og forefindes. 

Arealet har indtil byggemodning været anvendt som landbrugsareal med dyrkede marker. 

Hvis der træffes dræn på parcellen, har grundkøber ansvaret for at omlægge disse. Udgifter 

hertil er Herning Kommune uvedkommende, og samtlige udgifter skal afholdes af grundkø-

ber. 

 

I købesummen er indeholdt parcellens andel af udgifter til kørebane, cykelsti, kantsten, 

græsrabatter, træer og gadebelysning.  

 

Ud over købesummen skal der betales kloaktilslutningsbidrag, investeringsbidrag for fjern-

varme, vandtilslutningsbidrag og tilslutningsbidrag for el, alt i henhold til gældende takst.  

 

Kloaktilslutningsbidrag betales til Herning Vand A/S. Bidraget udgør i 2023 kr. 59.746,09 

ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. Kloakbetalingsvedtægten kan ses på 

www.herningvand.dk.  

 

Området skal kloakeres i henhold til spildevandsplanen, hvor det er udlagt til separatkloake-

ret område. 

 

Vandtilslutning betales af køber til Hammerum Vandværk. Takster oplyses på telefon 97 11 

64 81 eller www.hammerumvand.dk.  

 

Tilslutningsbidrag for varme betales direkte til Verdo efter faktisk tilslutning. Takster oplyses 

af Verdo på telefon 70 10 02 30 eller www.verdo.dk 
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Tilslutningsbidrag for el betales direkte til N1 efter faktisk tilslutning. Takster oplyses af N1 

på telefon 70 23 00 43 eller www.n1.dk 

 

Det oplyses, at afgift og bidrag til kloakrenseanlæg m.v. opkræves løbende over forbrugsaf-

gifterne som vandafledningsbidrag. 

 

Overskudsjord uden indhold af bygningsaffald og lignende vil som udgangspunkt blive be-

tragtet 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 entre-

prenøren skal standse arbejdet og kontakte kommunen. 

 

4. Særlige vilkår 

 

Terræn 

Herning Kommunes Byggemodning skal godkende koteplan for grunden, inden der meddeles 

byggetilladelse for byggeri på grunden, mht. naturlig gravitation af regn- og spildevand.  

Herning Kommune er berettiget til at tinglyse deklaration vedr. vandveje på parcellen, mhp. 

håndtering af evt. fremtidige store nedbørshændelser. 

 

Beplantning 

Byggemodning planter træer langs vejene i arealet som er omfattet af vejbyggelinje. Træ-

erne vedligeholdes af Herning Kommune, mens græsarealerne vedligeholdes af grundkøber. 

 

Lokalveje  

Efterhånden som salg forekommer anlægges lokalveje efter Herning Kommunes vurdering. 

Placering af lokalveje afhænger af grundsalget. Lokalvejene forbinder facadearealerne med 

forlængelse af Transportcenter Allé. Såfremt en grundkøber erhverver både bag- og facade-

arealer, anvises vejadgang fra parcellen direkte til Transportcenter Allé. Der vil være leve-

ringstid på anlæggelsen af lokalveje.  
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Overkørsel 

Placering af overkørsel skal godkendes af Herning Kommune. Der kan opnås godkendelse til 

en ekstra ind-/udkørsel, hvis det er foreneligt med forholdene på stedet og der opnås god-

kendelse hos vejmyndigheden.  

 
 

5. Overtagelsestidspunkt 

Overtagelsesdagen aftales mellem parterne. Fra overtagelsesdagen at regne henligger ejen-

dommen for købers regning og risiko i enhver henseende. 

 

Overtagelse kan ske fra 1. april 2023. Køber skal acceptere midlertidig vejadgang via Kølkær-

vej. 

Byggemodning igangsættes foråret 2023. Den midlertidige vejadgang fra Kølkærvej til evt. 

solgte parceller etableres ved sælgers foranstaltning. 

Etablering af regn- og spildevandsafledning sker i forbindelse med byggemodningen, og kø-

ber skal derfor selv håndtere regn- og spildevand indtil der foreligger tilslutningsmulighed. 

Etablering af øvrige forsyningsledninger (el, fjernvarme, brugsvand, fiber) fremføres i forbin-

delse med byggemodningen, og køber skal derfor selv aftale evt. midlertidig forsyning, indtil 

der foreligger tilslutningsmulighed. 

Grundkøber skal således også acceptere, at der efter overtagelsesdatoen fortsat udføres 

byggemodningsarbejder i området.  

 

6. Købesummen og dens betaling 

Den samlede købesum opgøres på baggrund af landinspektørens endelige opmåling af area-

let. Den herefter opgjorte købesum kan betales enten  

 kontant eller  

 betales med en kontant udbetaling - i forbindelse med overtagelsen på 20 % 

af købesummen. Restbeløbet på 80 % forrentes fra overtagelsesdagen, og indtil 

betalingen erlægges, med en rente svarende til 7 % over den af Nationalbankens 

til enhver tid gældende diskonto. Restkøbesummen berigtiges kontant mod en-

deligt skøde, når udstykningsapprobationen foreligger. 
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Købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. 

Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, hvis købesummen ikke betales til forfaldstid. 

Ved forsinkelse med betaling af købesummen forpligter køber sig til fra overtagelsesdagen at 

regne, at erlægge forsinkelsesrenter samt gebyrer efter gældende regler. Denne rente og ge-

byrer erlægges kontant samtidig med (den forsinkede) betaling af købesummen.  

I tilfælde af misligholdelse er køber under alle omstændigheder forpligtet til at holde kom-

munen skadesløs for samtlige udgifter i forbindelse med handlens indgåelse og ophævelse, 

herunder bl.a. udgifter til landinspektør, advokat m.v. 

 

7. Lokalplan 

Køber skal respektere lokalplan nr. 31.E7.4 Område til transport og logistikerhverv i HI Park. 

Køber forpligter sig til at anvende grunden til erhvervsformål i overensstemmelse med lokal-

planen samt nærværende aftale. 

Der udlægges byggelinjer langs vejene på: 

Herningmotorvejen: 60 meter fra vejmidte. Der kan forventes meddelt dispensation fra lo-

kalplanens bestemmelser i § 7.1. 

Transportcenter Allé: 16 meter fra vejskel 

Lokalveje: 8 meter fra vejskel 

 

Se lokalplanen på www.plansystem.dk  

 

8. Servitutter o.l. 

Køber vil udover lokalplanen skulle respektere de deklarationer der er tinglyst servitutstif-

tende på arealet samt de deklarationer, som Herning Kommune begærer tinglyst servitutstif-

tende i forbindelse med salget af arealet. 

 

Der henvises herom blandt andet til bestemmelsen i punkt 9. 
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9. Tilbagefaldsklausul 

Der pålægges desuden følgende bebyggelses- og tilbagefaldsklausul: 

 

 a. Såfremt køber inden 3 år fra overtagelsesdagen måtte ønske at afhænde par-

cellen i ubebygget stand, hvorved forstås, at der ikke foreligger ibrugtagnings-

tilladelse 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 henhold til punkt 5 betalte beløb, dog eks-

klusive det eventuelt af køber betalte rentebeløb. 

 Tilsvarende skal gælde, såfremt køber ønsker at afhænde en ubebygget del af 
parcellen eller en del, der er bebygget med mindre end 10% af det areal, der 
ønskes afhændet. 

 
  Såfremt Herning Kommune ikke senest 2 måneder efter tilbuddets modta-

gelse har accepteret dette, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgifterne 

ved en sådan tilbageskødning afholdes af tilbageskøderen alene. 

 

 b. Såfremt parcellen ikke inden 3 år fra overtagelsesdagen er blevet bebygget 

med erhvervsbebyggelse med tilhørende parkeringspladser, har køber pligt til 

skriftligt at tilbyde parcellen til Herning Kommune 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 en sådan tilbageskødning afholdes af tilbageskøderen alene. 

 

Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen forud for al 

pantegæld. Påtaleberettiget er Herning Kommune. 
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10. Jordbundsforhold og forurening - ansvarsfraskrivelse 

For så vidt angår jordbundsforhold, herunder i henseende til både grundens bæredygtighed 

og miljørisici (forurening), har Herning Kommune før købet oplyst, at der på arealet foreta-

ges geotekniske undersøgelser i marts 2023.  

Orienterende geoteknisk rapport kan ses på herning.dk, når denne foreligger. 

 

Sælger har ikke kendskab til, at grunden skulle være forurenet.  

 

Køber er opfordret til for egen regning at lade foretage nærmere jordbundsundersøgelser på 

den overdragne grund, både vedrørende dens egnethed til det planlagte byggeri og vedrø-

rende miljørisici. Såfremt en sådan jordbundsundersøgelse skulle vise, at denne udnyttelse 

kræver ikke uvæsentlig ekstrafundering, eller at grunden er belastet med en ikke uvæsentlig 

forurening, er parterne enige om, at køber er berettiget til, senest 2 måneder efter at købers 

tilbud er accepteret at hæve handelen. Ved ikke uvæsentlig forstås, at omkostninger til hen-

holdsvis ekstra fundering eller yderligere rensning overstiger 8 % af den aftalte købesum. 

 

Sælgeren er i så fald forpligtet til senest 1 måned efter købers ophævelse at tilbagebetale 

den erlagte købesum uden renter, med mindre sælger inden samme frist tilkendegiver, at 

man vil friholde køber for de dokumenterede meromkostninger ud over 8 % af den aftalte 

købesum, der er forbundet med yderligere ekstrafundering, respektive yderligere rensning.  

 

Det fremhæves udtrykkeligt over for køber, at køber ikke, hverken nu eller senere, øvrigt kan 

gøre nogen mangelindsigelser gældende over for sælger, det være sig erstatning, forholds-

mæssigt afslag eller ophævelse. Grunden overtages således uden ansvar for sælger, også for 

så vidt angår jordbundsforholdene, herunder eventuelle miljørisici. 

 

 

11. Fortidsminder og arkæologiske undersøgelser 

 

Der skal foretages forundersøgelser af Museum Midtjylland, inden byggeri igangsættes. 
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Uanset ovenstående er udgifter til arkæologiske undersøgelser Herning Kommune uvedkom-

mende.  

Det bemærkes, at det i Herning Kommune jævnligt forekommer, at man ved gravearbejde 

finder fortidsminder, hvorfor der gøres opmærksom på, at der, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 

af 8. april 2014 om museer §§ 25-27 m.fl., er pligt til straks at anmelde fortidsfund til kultur-

ministeren og hjemmel for samme til at standse allerede påbegyndt byggeri, ligesom bygher-

ren eller den, for hvis regning et jordarbejde udføres, skal standse jordarbejdet, i det omfang 

dette berører et fortidsminde. 

 

I det omfang, påbegyndt byggeri standses på grund af arkæologiske undersøgelser mv., kan 

køber ikke over for sælger gøre mangelindsigelser gældende, hverken erstatning, forholds-

mæssigt afslag eller ophævelse, som følge af, at byggeri standses. Arealet overdrages altså 

uden ansvar for sælger også vedrørende dette forhold. 

 

Sælger kan alene henvise køber til at søge erstatning i medfør af forannævnte lovbekendtgø-

relse om museer § 27, der i kopi er udleveret til køber. Opmærksomheden henledes specielt 

på lovens § 27, stk. 4-7. 

 

 

12. Ansvar for skader  

Køber bærer det økonomiske ansvar for eventuel beskadigelse af bygninger, lednings-, vej- 

og stianlæg, herunder kantsten, der måtte ske i forbindelse med byggearbejderne, uanset 

om skaderne opstår på offentlig eller privat ejendom. 

 

 

13. Adgangsforhold 

Adgangsforholdene til lokalplanområdet, herunder også i byggeperioden, fastsættes efter 

Herning kommunes nærmere bestemmelse. 

 



 

14 
 

Fordelingsvejen Transportcenter Allé anlægges efterhånden som salg forekommer. Der skal 

forventes en leveringstid på vejanlæg. Tilslutning af Transportcenter Allés forlængelse til Køl-

kærvej og Fastrupdalen forventes etableret senest i 2027. 

 

Fordelingsvejen anlægges midlertidigt som grusvej. Grundkøber skal acceptere, at der først 

etableres kantsten og asfalt på et senere tidspunkt.  

 

14. Betingelser 

Handlen er betinget af købesummens betaling samt af udstykningens berigtigelse. 

Der gøres opmærksom på, at berigtigelsen af udstykningen kan have længere varighed. 

 

15. Omkostninger 

Omkostninger til tinglysnings- og registreringsafgift betales af køber. Hver part betaler egne 

advokatomkostninger. Herning Kommune betaler udstykningsomkostninger. 

 

16. Yderligere information 

Såfremt De måtte ønske yderligere information, er De velkommen til at rette henvendelse til 
nedennævnte. 

Grundsalget Anne Mette Skjærlund Knudsen, tlf. 9628 8517, bekak@her-
ning.dk 

Jordbundsforhold Henrik Steffensen Bach, tlf. 5132 1984, henrik.bach@herning.dk 

Byggetilladelse Byggesag, tlf. 9628 2828, teknik@herning.dk  

Kloakforsyning Herning Vand, tlf. 9999 2299, www.herningvand.dk 

Vandforsyning Hammerum Vand, tlf. 9711 6481, www.hammerumvand.dk, 
hammerumvand@mail.tele.dk 

Varmeforsyning Verdo, tlf. 7010 0230, www.verdo.dk   

Elforsyning N1, tlf. 7023 0043, www.N1.dk 
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17. Bilag 

 

Der henvises i det hele til salgsmappens bilagsfortegnelse, der er en integreret del af nærvæ-

rende handelsvilkår. 
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Bilag 1 Købstilbud til brug for indsendelse af tilbud 
 

Tilbud på køb af del af område nr. 5 k m.fl. Agerskov by, Gjellerup, 

beliggende HI Park, øst for Kølkærvej, Hammerum 

 

 

Undertegnede 

 

_________________________________________________ 

Firmanavn/navn 

 

_________________________________________________ 

Adresse og by 

 

_________________________________________________ 

Tlf. nr./E-mail 

 

Ønsker at erhverve del af område __________ på ca.                        m2 af ejendommen 

matr.nr. 5 k m.fl. Agerskov by, Gjellerup, på foranstående vilkår og for en kontantpris på 

 

 ______________________kr. ekskl. moms pr. m2 grundareal ekskl. tilslutningsbidrag. 

Køber accepterer at købesummen reguleres efter endelig opmåling af arealet. 

 

Dato. 

 

__________________________________________ 

                    underskrift 

 

Ved min underskrift accepterer jeg samtidigt vilkårene for køb af jorden, som de er opstil-

let i salgsmappen vedrørende areal til erhvervsformål ved HI Park, øst for Kølkærvej, Ham-

merum. 
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 Bilag 2 Kort over de udbudte arealer  
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Bilag 3 Oplysningspligt 
 

Oplysninger om kommunens behandling af dine personoplysninger  

i forbindelse med køb af fast ejendom  

 

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:  

- Kommunestyrelsesloven § 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; navn, adresse, telefonnummer og 

e-mailadresse. Vi behandler endvidere oplysninger om cpr.nr.  
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5. Modtagere eller kategorier af modtagere  

I forbindelse med udarbejdelse af købsaftale og skøde vil kommunen videregive dine op-

lysninger til kommunens advokat samt til tinglysningskontoret i forbindelse med tinglys-

ning af skødet.  

 

6. Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer  

Vi overfører ikke dine personoplysninger til 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  

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplys-

ninger.  

Dog kan vi oplyse dig om, at vi følger behandlingsprincipperne i databeskyttelsesfor-ord-

ningens 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 be-

handling 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 yder-

ligere 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.  
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- 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 oplys-ninger til 

direkte 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 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.  

 

 


