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1. Indledning 

Egedal Kommune udbyder ejendommen beliggende Strædet 1, Driftsbygningerne, i Ganløse, 

matr.nr. 13bu, Ganløse By, Ganløse (herefter benævnt ”Ejendommen”). 

Det bemærkes, at Egedal Kommune sideløbende med nærværende udbud, har udbudt 

hovedbygningen til Liselund i et særskilt udbud.  

Henvendelse og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Lonnie Østergaard Jensen på telefon 7259 

7072, eller på e-mail: lonnie.jensen@egekom.dk. 

Såfremt en potentiel budgiver ønsker at besigtige Ejendommen forud for afgivelse af bud, kan 

der træffes aftale via henvendelse på overnævnte e-mailadresse.  

 

2. Udbudsvilkår  

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om 

offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.  

 

Sælger er berettiget til at kræve bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut 

eller forsikringsselskab for den tilbudte købesum, som betingelse for at tage tilbuddet i 

betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som bilag 1.  

 

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

alle.  

 

Ejendommene udbydes med frist for afgivelse af tilbud til den 7. december 2021 kl. 12.00. 

Interesserede budgivere bedes derfor sørge for, at fremsende tilbud i god tid forud for 

overnævnte frist.   

 

Fra tidspunktet for modtagelse af tilbud har sælger 3 måneders acceptfrist. Købers tilbud er 

dermed bindende indtil udløbet af denne acceptfrist. 

Ejendommen udbydes uden vejledende pris.  

 

Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråd og Økonomiudvalgets godkendelse.  

 

Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.  

De 2 matrikler på henholdsvis hovedhuset og driftsbygningerne udbydes hver for sig. Køber vil 

dog have mulighed for at byde på begge matrikler.  

Kommunen accepterer følgende betingede bud: 

1. Bud som er betinget af, at køber vinder udbuddet på begge matrikler. 

Alle andre betingede bud vil blive afvist. 

Højeste bud på enkelt parceller vil blive antaget forud for lavere bud på begge parceller. 

NB – Sælger gør særskilt opmærksom på at der udarbejdes ny Lokalplan for arealet for 

hovedhuset. Dette medfører at der vil være en periode fra Lokalplansforslagets vedtagelse til 

endelig vedtagelse, hvor det ikke bliver muligt at søge om byggetilladelse. I tilfælde af 
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spørgsmål opfordres tilbudsgiver til at kontakte sælger forud for afgivelse af bud. Lokalplanen 

forventes endeligt vedtaget i 4. kvartal 2022. 

 

3. Ejendomsbeskrivelse 

Ejendommen er beliggende på Strædet 1 i Ganløse, og er driftsbygningerne på det tidligere 

Liselund. Ejendommen er ved at blive selvstændigt udmatrikuleret fra resten af det tidligere 

Liselund. Arealet har været anvendt til gård siden 1700-tallet, og Liselund er en af de gårde 

der ikke blev flyttet ud, da Ganløse blev en by. 

Ejenodmmens (Sidebygningerne)  grundareal er på 2.610 m2. Ejendommen er på nuværende 

tidspunkt sammatrikuleret med hovedhuset, og der vil først ske en udstykning af 

ejendommen, såfremt der sker salg af hovedhuset til en anden køber, end den der køber 

driftsbygningerne. Udstykning foretages af Egedal Kommune og på dennes regning. 

Udstykningen sker forud for overtagelsesdagen. Nedrivning af skure i det kommende skel ved 

salg til 2 ejere foretages af Egedal Kommune i forbindelse med udstykningen, hvis det viser sig 

nødvendigt. Ved salg til én ejer forestår Egedal Kommune således ikke nedrivning af skure i 

skellinje vist i kortbilag 2 til Lokalplan 60. 

Ejendommen er bebygget med driftsbygningerne til Liselund. Driftsbygningerne er opført i 

mursten og er opført i to plan på i alt 432 m2. Bygningen er opført i 1850, og der er sket en 

om-/tilbygning i 1974. BBR vedlægges som Bilag 2. 

Der er tale om klassiske driftsbygninger til en gård. Ejendommen blev erhvervet af den 

daværende Slagslunde-Ganløse Sognkommune i 1964, og Ejendommen har siden da været 

anvendt til en lang række formål i kommunal regi, herunder som spejder- og ungdomsklub.  

Køber opfordres til at besigtige og gennemgå Ejendommen, herunder bygningen, forinden 

afgivelse af bud.  

Sælger har fået udarbejdet Energimærke som vedlægges som bilag 3. 

 

4. Planforhold  

Området hvor ejendommen er beliggende er omfattet af Lokalplan 60 vedtaget 28. oktober 

2020. Lokalplan 60 vedlægges som bilag 4. 

Arealet for Ejendommen er i lokalpalen udlagt til blandet byformål, herunder til boliger, liberalt 

erhverv, undervisning og institutionsformål, fælleshus, kultur- og foreningsformål, café og 

restauration, og kursus- og festlokaler med tilhørende overnatningsmuligheder. 

Bygningen må gerne nedrives, og der kan opføres en ny bebyggelse. Det bemærkes, at 

såfremt køber ønsker at bygge nyt, skal dette ske inden for byggefeltet indtegnet i 

lokalplanen, bilag 2, kortbilag 2.  

Såfremt køber ønsker at bygge nyt inden for byggefeltet, skal bebyggelsen opfylde 

lokalplanens regler for ny bebyggelse, jf. bilag 2, punkt 8, herunder bemærkes det særskilt at 

bygningerne ikke må være mere end to etager, med en maksimalhøjde på 8,5 meter, og en 

bygningsdybde på maksimalt 9 meter, ligesom at ny bebyggelse skal opføres med hovedform i 



lighed med eksisterende bebyggelse. For så vidt angår hovedformen på eventuel ny 

bebyggelse kan der dog søges om dispensation. 

 

5. Miljø forhold 

Egedal kommune er ved at få udarbejdet en miljøundersøgelse af ejendommen af DJ Miljø og 

geoteknik P/S. 

Miljøundersøgelsen vil blive tilføjet udbuddets bilag via et rettelsesblad, så snart undersøgelse 

foreligger. 

Sælger har indhentet Ejendomsdatarapport (bilag 5), Forureningsattest (bilag 6.1, 6.2, 6.3), 

samt kort over vejforsyning (bilag 7.1, 7.2, 7.3).  

 

6. Geotekniske forhold 

Sælger har ikke foretaget geotekniske undersøgelser på ejendommen.  

Køber opfordres til for egen regning at iværksætte eventuelle geotekniske undersøgelser forud 

for afgivelse af bud. Tilladelse til gennemførelse af geotekniske undersøgelser gives efter 

henvendelse til Lonnie Jensen mod, at tilbudsgiver dele resultaterne af undersøgelserne med 

Egedal Kommune og giver tilladelse til at kommunen må offentliggøre disse under 

nærværnede og fremtidige udbud 

Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri afholdes af køber og 

er sælger uvedkommende.  

Sælger har ikke yderligere kendskab til jordbundsforholdene på Ejendommen. 

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene på ejendommen, dette værende 

bæreevne mv. 

 

7. Tingbog, ledninger, regnvand og spildevand 

Med hensyn til de på ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommenes 

blade i tingbogen. Tingbog for matr.nr. 13bu, Ganløse By, Ganløse vedlægges som bilag 8. 

På ejendommen er der lyst følgende servitutter: 

Nr. Dato Omhandlende 

1 21.05.1863 Dok om vej mv 

2 09.06.1986 Dok om vej mv 

3 11.09.1879 Dok om vindmøller mv 

4 15.06.1922 Dok om færdselsret mv 

5 19.02.1932 Dok om færdselsret mv 

6 18.04.1968 Dok om transformaterstation/anlæg mv, ikke til 

hinder for prioritering 

7 24.06.1994 Dok om master mv, ikke til hinder for prioritering 

Ovennævnte servitutter er billagt samlet som bilag 8. 

Oversigten over servitutter er samtlige servitutter på det tinglyste areal. Nogle af disse 

servitutter kan derfor omhandle forhold der ikke er relevant for det udbudte areal.  



Sælger påtager sig intet ansvar for ledninger på ejendommene, men opfordrer køber til at 

gennemgå tingbog og LER for ejendommene. 

Sælger forbeholder sig retten til at stille krav om ydereligere dokumenter og/eller servitutter, 

som sælger i sin egenskab af offentlig myndighed for området måtte finde nødvendige, retligt 

påkrævede og/eller sagligt begrundede. 

 

8.   Skat og moms 

Som bilag 10 vedlægges ejendomsskatteoplysninger for 2019, hvoraf det fremgår, at 

ejendommen er vurderet til at have en ejendomsværdi på kr. 5.100.000, hvoraf grundværdien 

er vurderet til kr. 4.605.700. 

Ejendomsvurderingen er foretaget på baggrund af en tidligere matrikelgrænse, der omfattede 

et grundareal på 30.882 m2. Ejendomsskattebillet velægges som bilag 11. 

Sælger kan hverken nu eller i fremtiden gøres ansvarlig for den endelige fastlæggelse af 

Ejendommens ejendomsskatter, ligesom at den endelige fastlæggelse af ejendomsskatter ikke 

kan medføre, at køber kan gøre et erstatningskrav gældende mod sælger, eller kræve 

forholdsmæssigt afslag. Endvidere kan køber ikke kræve handlet ophævet som følge af den 

endelige fastlæggelse af ejendomsskatten på ejendommen.   

Ejendommen er i dag bebygget hvorfor der ikke forventes at skulle svares moms af salget. 

Skulle det vise sig, at salget vil blive pålagt moms, er køber forpligtet til at refundere en af 

sælger betalt moms. 

 

9.  Misligholdelse 

Såfremt køber væsentligt misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder 

de i udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, er køber erstatningsansvarlig overfor sælger efter 

sædvanlige erstatningsansvarsregler. 

Sælger er berettiget til at tilbageholde købesummer til hel eller delvis sikkerhed for 

erstatningskrav, således at tilbageholdte købesummer først betales, når parternes 

mellemværende endeligt kan opgøres ved et konstateret tab ved dom eller forlig. Herudover 

udreder køber til sælger omkostningerne ved tilbageskødning. 

Forsinkelse med betaling af købesummen, jf. punkt 11, vil altid være en væsentlig 

misligholdelse. 

Køber betaler for alle udgifter i forbindelse med tilbageskødning af ejendommen til sælger.  

 

10.  Købesum 

Ejendommen udbydes uden vejledende pris.  
 

Senest 10 hverdage efter, at Egedal Kommune har meddelt køber accept af tilbud, stiller køber 

bankgaranti for betaling af købesummen, jf. bilag 1. På overtagelsesdagen deponeres 

købesummen i sælgers pengeinstitut, Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling, konto 2232 

5369930933.  

 



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

den deponerede købesum tilfalder sælger fra overtagelsesdagen. 

 

11.  Overtagelsesdag 

Ejendommen overtages den 1. i måneden efter følgende betingelser er opfyldt: 

 Egedal Kommunes Byråd og Økonomiudvalgets godkendelse. 

 Eventuel udmatrikulering fra hovedhuset er sket, jf. punkt 3.  

Fra overtagelsesdatoen henligger ejendommen for købers egen regning og risiko i enhver 

henseende. 

 

Handlens berigtigelse varetages af køber, ligesom køber afholder alle omkostninger forbundet 

hermed, herunder udgifter til advokat, tinglysningsafgifter, garantistillelse m.v. Køber forpligter 

sig til at lade sig repræsentere ved advokat. 

Udkast til skøde skal foreligge til sælgers godkendelse senest 2 uger før overtagelsesdagen. 

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

udpeget advokat for købers regning og medtage omkostningerne herved i refusionsopgørelsen. 

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger køber sædvanlig refusionsopgørelse 

vedr. ejendommens indtægter og udgifter. Saldo betales kontant senest en måned efter 

refusionsopgørelsens fremsendelse.  

Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter renteloven fra 

overtagelsesdagen. 

 

12.  Ansvarsfraskrivelse 

Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af Ejendommen. 

Sælger er ikke ansvarlig for, at Ejendommen på nuværende tidspunkt, eller på et hvilket som 

helst fremtidigt tidspunkt, kan anvendes såvel retligt som faktisk til det af køber ønskede 

formål. En konstatering af en for køber retligt og/eller faktisk begrænsning er derfor sælger 

uvedkommende. 

 

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

begrænset til forurening, jordbundforholdene, miljøforhold og grundenes beskaffenhed i øvrigt. 

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af 

konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommene, herunder 

kan køber ikke kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, erstatning eller kræve handlen 

ophævet.  

 

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 ejendommene, såvel som fund af unormale jordbundsforhold, i forbindelse med 

såvel sælgers som tidligere ejeres anvendelse af ejendommene. Køber accepterer, at der 

hverken nu eller senere kan gøre krav gældende mod sælger i anledning af en mulig 

forurening, eller på grund af unormale jordbundsforhold, det være sig i form af 

forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning, 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 samtlige forhold vedrørende ejendommen med en byggesagkyndig samt 

en juridisk rådgiver.  

 

Sælger giver køber mulighed for at gennemføre fysiske undersøgelser på ejendommene under 

forudsætning af, at køber deler resultaterne af undersøgelserne med sælger, og at sælger 

opnår ret til at offentliggøre disse resultater.  

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

ansvarsfraskrivelse, hvorfor køber må påregne at skulle afholde alle nødvendige udgifter til 

eventuel ekstrafundering og eventuel oprensning af ejendommen udover købsprisen for 

ejendommene. 

 

13.  Bilag 

 

- Bilag 1  Tekst til bankgaranti 

- Bilag 2 BBR 

- Bilag 3  Energimærke 

- Bilag 4  Lokalplan 60 

- Bilag 5  Ejendomsdatarapport 

- Bilag 6 Forureningsattest 

- Bilag 7 Kort over vejforsyning 

- Bilag 8  Tingbog for matr. nr. 13BU Ganløse by, Ganløse 

- Bilag 9  Servitutter 

- Bilag 10 Ejendomsvurdering 

- Bilag 11 Ejendomsskattebillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  



14.  Tilbudsafgivelse 

Undertegnede tilbudsgiver ønsker hermed at afgive tilbud på Ejendommen Liselund, 

Sidebygningerne, Strædet 1, Ganløse, på de af Egedal Kommune udarbejdede ovenstående 

udbudsvilkår. 

 

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb, være uden forbehold og underskrevet på en 

udskrift af dette dokument i sin helhed. (tilbudsblanket og udbudsvilkåret) 

 

Navn og adresse: 

 

 

 

 

 

CVR.nr.: 

 

 

 

 

 

Tlf.: 

 

 

 

 

 

E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet bud inkl. moms kr.      

 

 

 

Undertegnede:        

 

 

 

Underskrift         

 

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være underskrevet af tegningsberettigede, samt 

være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være mere end 1 måned gammel. 

 

Tilbudsgiver erklærer at have gennemlæst hele udbudsmaterialet med tilhørende bilag 

grundigt og er bekendt med, at ejendommen udbydes i henhold til kommunestyrelseslovens § 

68 og bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 

24. juni 2011. Egedal Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og 

annullere udbuddet. 

 

Ejendommen er i dag bebygget hvorfor der ikke forventes at skulle svares moms af salget. 

Skulle det vise sig at salget vil blive pålagt moms, er køber forpligtet til at refundere en af 

sælger betalt moms. 

 

 



Tilbuddet scannes og sendes som e-mail til: CEI-Jura@egekom.dk og mærkes ”Liselund - 

Driftsbygningerne”. 

 

 


