
 

 

Genudbyder del af matrikelnummer 4fu Ølstykke By, 

Ølstykke til salg. 
 

Udbudsvilkår  
Ejendommen genudbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om 

offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme til opførelse 

af et parkeringshus på ca. 384 parkeringspladser.  

 

Ejendommen sælges til højeste pris. I tilfælde af enslydende højsete tilbud, trækkes der lod 

mellem tilbuddene.  

 

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 16 uger fra Sælgers modtagelse af købstilbuddet.  

 

Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem 

alle.  

 

Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse af tilbuddet.  

 

Ejendommen genudbydes med frist til den 17. februar 2021 for afgivelse af bud. 

  

Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.  

 

Ved tilbudsafgivelsen regnes med tilbud på opførelse af 384 pladser. Der skal ikke betales 

grundkøbesum for de 42 offentligt tilgængelige pladser.   

 

Der gøres opmærksom på, at de offentligt tilgængelige parkeringspladser skal ligge i 

stueetagen (ved indgang til parkeringshuset). Hvis de offentligt tilgængelige parkeringspladser 

fylder mere end stueetagens kapacitet, skal de resterende ligge på det splitlevel/niveau, som 

ligger tættest på stueetagen.  

 

 

Ejendomsbeskrivelse  
 

Ejendommen består af den vestlige del af den ubebyggede parcel del 1 af matr.nr. 4fu, 

Ølstykke By, Ølstykke.  

 

Grundarealet udgør ifølge dispositionsforslag ca. 2.673 m2 (Bilag 1) Arealet fastlægges 

endeligt når projektet er godkendt.  

 

Ejendommen er ikke vurderet ved den seneste offentlige Ejendomsvurdering for 2018 (Bilag 

2)  

 

 

 

Servitutter mv. 
 

På Ejendommen foreligger servitutter i form af en forpligtende aftale og en dispensation fra 

lokalplan, jf. tingbogsattest af 20. januar 2021 (Bilag 3).  



Denne aftale er jf. punktet Handelsbetingelser, betinget af, at den meddelte dispensation fra 

lokalplan ændres således, at der gives mulighed for at bygge et parkeringshus med plads til 

min. 384 pladser.  

Yderligere er denne aftale betinget af, at den deklarerede forpligtende aftale ændres, således 

at denne også forpligter til opførelse af ca. 384 pladser.  

 

Forkøbsret  
 

Ejendommen udbydes med forkøbsret for Projekt Egedal By A/S. Indehaveren kan således 

købe grunden til den højst tilbudte pris fra en anden budgiver. Projekt Egedal By A/S skal 

inden for en frist på 10 dage fra modtagelse af oplysning om højere tilbud fra en anden 

tilbudsgiver tage stilling til, om selskabet ønsker at gøre brug af forkøbsretten (Bilag 4).  

 

Krav til byggeri  
Nedenstående krav vil blive tinglyst servitutstiftende på ejendommen.  

Parkeringshus  

Den vestlige del af matriklen sælges til opførelse af parkeringshus til boligbebyggelse på A7, 

A8.1, A8.2, A9.1 og A9.2 inden for samme lokalplanområde.  

Køber skal etablere et parkeringshus med ca. 384 parkeringspladser.  

 

Der gøres opmærksom på, at de 42 offentligt tilgængelige parkeringspladser skal ligge i 

stueetagen (ved indgang til parkeringshuset). Hvis de of offentligt tilgængelige 

parkeringspladser fylder mere end stueetagens kapacitet, skal de resterende ligge på det 

splitlevvel, som ligger tættest på stueetagen. 

 

 

Der gøres særskilt opmærksom på at krav til byggeriet er;  

 at indkørsel i parkeringshuset skal ske fra nord og udkørsel i syd af parkeringshuset. 

Ud- og indkørsler er fastlagt i bilag 15 

 at parkeringshusets facader udformes med arkitektonisk variation og kvalitet i henhold 

til bestemmelserne i lokalplan 46.Facaden kan f.eks.begrønnes helt eller delvist, f.eks. 

med klatreplanter eller beplantning direkte på facaden - ”grønne vægge”. Dette gælder 

også ind mod gårdrummet, 

 at parkeringshusets facader udformes, så de afskærmer omgivelserne mod blændende 

lys fra parkerende og kørende biler, 

 at det ved udformning af parkeringshuset sikres bedst muligt, at den øst for liggende 

bebyggelse skærmes mod støj og udstødning fra parkerende biler samt mod generende 

lys fra parkeringshuset og 

 at det med Radius er aftalt, at der skal gøres plads til installation af transformer i 

stueetagen af parkeringshuset til områdets forsyning med el. Køber skal i sin 

priskalkulation indregne dette forhold, som ikke vil blive honoreret. 

 

Egedal Kommune skal meddele godkendelse til det endelige projekt for parkeringshuset. 

 

Ovenstående betingelser tinglyses servitutstiftende på ejendommen.  

 

I byggeriet må der ikke anvendes trykimprægneret træ eller materialer med indhold af PVC. 

Tagvand skal nedsives på egen grund i videst muligt omfang.  

Regnvand der ikke genanvendes eller nedsives på egen grund udledes til vejarealer eller den 

grønne fletning med henblik på nedsivning i den grønne fletning.  

 



Der skal se bort fra de viste til- og frakørsler i vedlagte Dispositionsplan (Bilag 1). Til og 

frakørsler skal etableres som angivet i Bilag 15.  

 

 

Tekniske anlæg,  kantzoner og belysning  

Tekniske anlæg må ikke placeres fritstående i det offentlige rum. Tekniske anlæg, herunder 

solceller, individuelle varmepumper, køle- og ventilationsanlæg, skal placeres og udformes, så 

de ikke virker dominerende, f.eks. integreret i bebyggelsen eller afskærmet i gårdrum.  

 

Afskærmning mellem udearealer og henholdsvis gade må have en maksimal højde på 80 cm.  

 

Valg af belysningsmateriel (armatur, mastehøjde) belysningsklasse, lyskilde og placering skal 

forelægges Egedal Kommune til godkendelse.  

 

 

Særlige vilkår  
 

Ejeren af matr.nr. 4fu Ølstykke By, Ølstykke er forpligtet til at igangsætte opførelsen af 

parkeringshuset, når der er indgået aftale herom med Projekt Egedal By A/S.  

 

Er der uenighed mellem ejeren af matr.nr. 4fu Ølstykke By, Ølstykke og Projekt Egedal By A/S, 

der ønsker at få opført parkeringspladserne, om de markedsmæssige vilkår, afgøres dette 

endeligt og bindende for parterne af en af Dansk Ejendomsmæglerforening udpeget uvildig 

vurderingsmand.  

 

Parkeringshuset skal være fuldt udbygget med ca. 384 parkeringspladser og være ibrugtaget 

seneste den 30. juni 2022. Overholdes tidsrammen for byggepligten ikke indtræder Sælgeres 

tilbageskødningsret, jf. nedenstående punkt -  Byggepligt og forbud mod videresalg. 

 

 

 

Byggepligt forbud mod videresalg 
 

Nedenstående byggepligt tinglyses servitutstiftende på Ejendommen.  

 

1. Ejendommen må ikke uden Egedal Kommunes godkendelse sælges eller på anden 

måde videreoverdrages i ubebygget stand.  

 

2. Fra Ejendommens overtagelsesdato er køber forpligtet til at tilvejebringe en 

ibrugtagningstilladelse inden den 30. juni 2022. 

 

3. Såfremt ibrugtagningstilladelse ikke er tilvejebragt inden for den under pkt. 2 fastsatte 

frist har sælger en tilbageskødningsret til samme pris, som sælger oprindelig solgte 

parcellen for, dog med fradrag i købesummen på 3 % p.a.  

 

Køber har ikke krav på godtgørelse af renter og andre omkostninger, han har afholdt 

vedrørende Ejendommen og ej heller krav på erstatning for de af ham eventuelt på 

Ejendommen udførte arbejder.  

 

4. Udover den i punkt 3 beskrevne tilbagekøbsret, har sælger ret til kun at kræve en 

eventuel ubebygget del af parcellen tilbageskødet. Tilbagekøbssummen fastsættes til 

den aktuelle markedspris, dog højst samme købesum/ forholdsmæssig andel af 



købesummen, som ejendommen oprindelig er solgt til.  

 

5. Ved Sælgers berettigede udnyttelse af sin tilbagekøbsret, afholder Køber alle 

omkostninger i forbindelse med tilbageskødning af Ejendommen til Sælger.   

 

6. Tilbagekøbsretten er gældende ved enhver form for overgang af ejendomsretten til 

parcellen, også i tilfælde af tvangsauktion over denne, medmindre overgang af 

ejendomsretten er omfattet af punkt 1.  

 

Ovenstående byggepligt tinglyses servitutstiftende af Køber i forbindelse med handles 

berigtigelse.  

 

 

Ejendomsforhold  
 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 46 (Bilag 5).  

 

Regnvand og spildevand  

Regnvand fra veje og parkeringsarealer skal håndteres separat og renses inden det kan 

udledes til nedsivning i den grønne fletning.  

Der er etableret regnvands – og spildevandsstik til ejendommen. Spildevandstikket er placeret 

på den vestlige side af matriklen og regnvandsstikket er etableret på den østlige side. 

Spildevandsstikket skal således omlægges. Køber skal derfor acceptere, at stikket evt. 

placeres i kanten af matriklen.  

Sælger gør særskilt opmærksom på, at håndtering af regnvand og spildevand kræver 

myndighedsgodkendelse, som den kommende ejer skal indhente. Køber bør således gøre sig 

bekendt hermed.  

 

Miljøforhold  

Parcellerne er sælger bekendt ikke forurenet. Af attest af 25.09.2019 fra Danmarks Miljøportal 

(Bilag 6), som omfatter matr. nr. 4fu, Ølstykke By, Ølstykke fremgår, at Region 

Hovedstanden, ikke for nuværende har oplysninger om jordforureninger på den pågældende 

parcel. Offentliggjort 10.01.2019   

 

Der er endvidere udført orienterende arealdækkende miljøundersøgelse den 29.05.2015 

(Bilag 7). Analyseresultaterne viser at jordprøverne overholder Miljøstyrelsens 

Kvalitetskriterier for ren jord, svarende til jord i kategori 1, klasse 0/1.  

 

Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle yderligere jordbundsundersøgelser. I 

tilfælde af forurening, har såvel Køber som Sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger 

om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabel for parterne.  

 

Eventuelle indsigelser vedrørende forureningsforhold, herunder eventuelt krav om 

tilbagetræden, skal være fremsat overfor Sælger senest 4 måneder efter overtagelsesdagen.  

 

Såfremt handlen hæves på grund af forureningsforhold har Køber ikke ret til erstatning, 

ligesom Køber heller ikke er berettiget til forholdsmæssigt afslag.  

 

Geotekniske forhold  

 

Der er den 12.02.2015 (Bilag 8) udarbejdet en geoteknisk undersøgelsesrapport for området, 

som fastlægger, at der kan forventes varierede geologiske forhold.  



 

I forbindelse med projektering af byggemodningen i Egedal By er der udført supplerende 

geotekniske undersøgelser, rapport af 08.04.2016 (Bilag 9).  

Herudover er der udført geotekniske undersøgelser i vejtracéet, rapport af 29.06.2016 (Bilag 

10).  

 

Sælger påtager sig intet ansvar for de geotekniske forhold. Køber opfordres til særligt at gøres 

sig bekendt med indholdet i de nævnte rapporter. Køber må selv for egen regning iværksætte 

supplerende geotekniske undersøgelser som anvist i den geotekniske undersøgelsesrapport. 

 

Udgifter til evt. ekstrafundering i forbindelse med byggeri afholdes af Køber.  

Eventuelle indsigelser vedrørende geotekniske forhold, herunder eventuelt krav om 

tilbagetræden, skal være fremsat overfor Sælger senest 4 måneder efter overtagelsesdagen.  

Såfremt handlen hæves på grund af geotekniske forhold har Køber ikke ret til erstatning, 

ligesom Køber heller ikke er berettiget til forholdsmæssigt afslag.  

 

Ledninger  

 

Ledningsoplysninger fra Novafos vedlægges (Bilag 11).  Yderligere vedlægges kort over 

vejforsyning (Bilag 12).  

 

Nærværende bilag er dog uden ansvar for Sælger, hvorfor Køber opfordres til særligt at gøre 

sig bekendt med ledningsforholdene i området inden afgivelse af bud, herunder selv at 

undersøge forholdene i LER.  

 

Skatter og afgifter  

Køber må påregne, at der efter salget skal svares ejendomsskatter og afgifter til kommunen.  

 

 

Ejendomsdatarapport  

Ejendomsdatarapport af 25. september 2019 vedlægges som (Bilag 13).  

 

Fortidsminder  

Sælger har i samarbejde med Kroppedal Museum gennemført arkæologiske forundersøgelser 

og udgravninger på arealet.  

 

På baggrund heraf vurderes, at der ikke vil være yderligere arkæologiske interesser på det 

berørte areal.  

 

Skulle der mod forventning dukke jordfaste fortidsminder op i forbindelse med 

jordarbejde/byggeri på den pågældende matrikel, skal arbejdet stoppes i det omfang, det 

berører fortidsmindet og Kroppedal Museum adviseres, jf. Museumsloven (Bilag 14).  

 

Grundejerforening  

 

I henhold til lokalplan 46 er der krav om medlemskab af Grundejerforeningen for Egedal By. 

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer og 

fællesanlæg, herunder bl.a. offentlige parkeringsanlæg på terræn og tilhørende vejadgang. 

 

Til- og frakørsel skal etableres som angivet i vedlagte Dispositionsplan (Bilag 1). Der er ikke 

mulighed for yderligere indkørsler.  

 

 



Ansvarsfraskrivelse  
 

Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den 

nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den 

påtænkte anvendelse af ejendommen.  

 

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke 

begrænset til geotekniske forhold, miljøforhold og grundens beskaffenhed i øvrigt. Sælger 

fralægger sig ethvert ansvar som følge af en af sælger ukendt eventuel forurening af grund i 

forbindelse med såvel sælgers som tidligere ejeres anvendelse af ejendommen.  

 

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.  

 

Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger end de i nærværende udbudsmateriale anførte 

og Sælger fralægger sig ethvert ansvar som følge af en af sælger ukendt eventuel forurening 

af grunden, såvel som fund af unormale jordbundsforhold, i forbindelse med såvel Sælgers 

som tidligere ejeres anvendelse af ejendommen. Ud over det anførte i denne aftales pkt. 

Miljøforhold accepterer Køber, at der hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod 

Sælger i anledning af en mulig forurening, eller på grund af unormale jordbundsforhold, det 

være sig i form af erstatning eller i form af afslag i købesummen, ligesom handlen heller ikke 

vil kunne hæves som følge heraf.  

 

Som følge af Sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres Køber til inden afgivelse af 

tilbud at gennemgå ejendommen med en sagkyndig samt en juridisk rådgiver, med henblik på 

konstatering af eventuelle fejl og mangler.  

 

Køber er indforstået med, at der i købsprisen er taget højde for nærværende 

ansvarsfraskrivelse, hvorfor Køber ud over købsprisen for ejendommen, må påregne, at skulle 

afholde alle udgifter til eventuel ekstrafundering samt udgifter som følge af eventuel 

konstateret forurening på ejendommen.  

 

Handlens betingelser  
 

Handlen er betinget af, at Egedal Kommunes Byråd accept det indkommende tilbud fra Køber. 

Byrådet er frit til at afvise alle indkommende tilbud.  

Handlen er betinget af, at der gives dispensation fra lokalplanen til gennemførelse af et 

parkeringshus på op til ca. 384 pladser.  

 

Overtagelse og refusion  
 

Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden, dog tidligst 30 dage efter at Egedal Byråd 

har tiltrådt et indkommende tilbud.  

Det står dog Kommunen og Køber frit at aftale en tidligere overtagelsesdag efter, at der er 

indgået en bindende købsaftale mellem parterne.  

 

Ejendommen overtages af køber i den stand, hvori den er og forefindes, og henligger fra 

overtagelsesdagen for Købers regning og risiko i enhver henseende.  



 

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger Køber sædvanlig refusionsopgørelse 

vedr. ejendommens indtægter og udgifter.  

 

Købesummen  
Købesummen for matr.nr. 4fu Ølstykke By, Ølstykke skal deponeres i Sælgers pengeinstitut, 

Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling konto nr. 2232 5369930933, senest 30 dage efter indgået 

købsaftale (herefter overtagelsesdagen).  

 

De påløbne renter i deponeringsperioden frem til overtagelsesdagen tilfalder Køber.  

Købesummen frigives når endeligt skøde foreligger tinglyst uden anmærkninger. Renter af den 

deponerede købesum tilfalder Sælger fra overtagelsesdagen.  

 

Da ejendommen er en byggegrund, er salget momspligtigt. Betaling af moms skal følge 

betalingen af købesummen.  

 

Berigtigelse og omkostninger  
 

Køber sørger for berigtigelse af handlen og afholder alle omkostninger forbundet hermed, 

herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v.  

 

Udkast til skøde skal forelægges til Sælgers godkendelse og underskrift senest på 

overtagelsesdagen.  

 

Anmeldelse af skøde til tinglysning skal ske senest to hverdage efter Sælgers signering. 

Overholdes fristen ikke, er Sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af Sælger 

udpeget advokat for Købers regning og medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen.  

 

Yderligere oplysninger 
 

Ved eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet, er interesserede købere velkomne til at rette 

henvendelse til Center for Ejendomme og Intern Service på tlf. nr. 7259 7026 eller e-mail: cei-

jura@egekom.dk.  

 

Tilbudsafgivelse  
 

Ejendommen genudbydes med frist for afgivelse af tilbud med en vejledende pris. Den 

vejledende pris er sat til ca. 15.000 -18.750 kr. inkl. moms pr. parkeringsplads på baggrund af 

indhentet mæglervurdering.  

 

Egedal Kommune har en forpligtelse til at sælge ejendommen til markedspris.  

 

Det afgivne købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Endvidere skal tilbuddet 

være i overensstemmelse med de ovenfor udbudte vilkår samt være uden forbehold.  

 

Tilbud fremsendes til følgende mailadresse CEI-Jura@egekom.dk. med angivelse af A10 

udbud/Fortroligt. 

 

Tilbud skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed, jf. nedenfor.  

 

Ved indsendelse af tilbud skal der yderligere medsendes en liste over referenceprojekter. 
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Ved tilbudsafgivelsen regnes med tilbud på opførelse af 384 pladser. Der skal ikke betales 

grundkøbesum for de 42 offentligt tilgængelige pladser.   

 

Et samlet tilbud vil derfor være grundkøbesum for 342 pladser. 

 

Tilbudsgiver tilbyder en pris på kr. _____________ pr. plads inklusiv moms.  

 

Tilbudsgiver tilbyder samlet købesum for de 342 pladser inklusiv moms kr. _____________. 

 

Tilbudsgiver bekræfter ved nedenstående underskrift at have læst nærværende udbudsvilkår 

med bilag 

 

Udfyldes med blokbogstaver: 

 

 

Køber  ________________________________  

 

Dato  ________________________________  

 

CVR/CPR nr.  ________________________________  

 

Adresse  ________________________________  

 

Postnr. og by ________________________________  

 

E-mail  ________________________________  

 

Tlf. nr.  ________________________________ 

 

Underskrift  ________________________________ 

  

(Er Køber en virksomhed, skal der yderligere fremsendes dokumentation for 

tegningsberettigelse.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Udfyldes af Egedal Kommune: 

 

Nærværende tilbud på A10 accepteres hermed af sælger, Egedal Kommune. 

 

 

Dato      /     Dato      / 

 

 

_______________________   _______________________ 

Borgmester     Kommunaldirektør 
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Bilag 12 Kort over vejforsyning 
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