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Genudbud – april 2019 

 

 

EGEDAL KOMMUNE 

 

udbyder ejendommen matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse 

 

Indledning 

Egedal Kommune udbyder hermed Ejendommen matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse til salg i 

henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens 

henholdsvis regionens faste ejendomme. Ejendommen er en storparcel, som kan udstykkes til i alt 8 

parcelhusgrunde. 

 

Der gøres opmærksom på, at parcelhusene skal bebygges i den til enhver tid værende bedste 

energiklasse p.t. benævnt lavenergiklasse i bygningsreglementet. 

 

Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 12 uger fra Egedal Kommunes modtagelse af købstilbuddet. 

 

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

forsikringsselskab for den tilbudte købesum med tillæg af 2 % til dækning af evt. forrentning af 

købesummen, udgifter til handelens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør, som betingelse 

for at tage tilbuddet i betragtning.  

 

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på kr. 7.250.000 inklusiv moms og uden frist for 

afgivelse af tilbud. Købstilbud skal forelægges til politisk godkendelse. 

 

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

 

Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse. 

 

 

2. Ejendomsbeskrivelse  

 

Matrikel  Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse. Herefter benævnt Ejendommen. 

  

Ejendommen Grundareal udgør ca. 9.975 kvm. Heraf vej 1598 kvm efter matrikulering, jf. 

bilag 1. Køber bekoster udmatrikuleringer og forpligter sig til at udmatrikulere de 

på kortet med grønt markeret arealer. 

 

Varmeforsyning Området er beliggende i et fjernvarmeforsyningsområde, hvor der er forsyningspligt. 

Der er dog ikke tilslutningspligt. Køber opfordres til at kontakte Egedal Fjernvarme A/S 

for nærmere oplysninger. 
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Bebyggelse  Ejendommen er ubebygget 

 

 

 

Offentlig  

ejendomsværdi Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse er ved seneste offentlige ejendomsvurdering 

ansat til kr. 13.436.000 heraf grundværdi kr. 13.436.000. 

 

 Ejendomsvurderinger er vedlagt som bilag 2. 

  

 Køber må påregne at Ejendommen efter overtagelsen vil blive vurderet i 

overensstemmelse med den fremtidige anvendelse og dermed pålignet 

ejendomsskat i overensstemmelse hermed. 

 

  

Servitutter mv.  Der er ingen servitutter på ejendommen, jf. vedhæftet tingbogsattest bilag 3.  

  

Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser, men med de rettigheder, byrder og 

forpligtelser som fremgår af tingbogen, jf. bilag 3, samt de servitutter, der vil blive pålagt 

ejendommen ved dette salg, jf. nedenfor. Køber forpligter sig til at lade nedenstående servitutter 

lyse på Ejendommen i forbindelse med berigtigelse af handlen og afholder alle omkostninger 

forbundet hermed. 

 

Køber opfordres til særligt at gøre sig bekendt med indholdet i de nedenfor nævnte servitutter. 

 

Servitut om byggepligt og tilbagekøbsret 

 

”I forbindelse med salg af ejendommen matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse til boligbebyggelse, 

pålægges der hermed med virkning for kommende ejere af ejendommen følgende bestemmelser: 

 

1. Parcellen må ikke uden kommunens godkendelse sælges eller på anden måde 

videreoverdrages. 

 

2. Hvis der 3 år fra overtagelsesdagen ikke er påbegyndt byggemodning af ejendommen vil 

kommunen kunne købe ejendommen tilbage til samme pris, som kommunen 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 parcellen og ej heller krav på erstatning for de af ham eventuelt på parcellen 

udførte arbejder. 
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3. Kommunen kan gennemtvinge tilbagekøbsretten ved en fogedforretning og lade skødet 

aflyse på grundlag af udskrift af fogedbogen. 

4. Kommunen er forpligtet til på begæring at kvittere deklarationen til aflysning og udslettelse 

af tingbogen, når det overfor kommunen er godtgjort, at bestemmelserne i nærværende 

deklaration er opfyldt.  

 

Ovennævnte bestemmelser tinglyses på matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse med påtaleret alene til 

Egedal Kommune og med respekt for hæftelser og byrder indført i tingbogen før tinglysningsdatoen 

for nærværende deklaration.  

 

Påtaleberettiget er Egedal Kommune” 

 

Servitut om Energikrav og bæredygtighed 

 

”I forbindelse med salg af ejendommen matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse til boligbebyggelse, 

pålægges der hermed med virkning for kommende ejere af ejendommen: 

 

1. Byggeri skal udføres som lavenergibyggeri i bedste lavenergiklasse i henhold til det enhver 

tid gældende bygningsreglement. 

 

2. Alt tagvand skal opsamles i et godkendt anlæg til brug af regnvand ved toiletskyl og evt. 

tøjvask. Overskydende tagvand skal nedsives på egen grund. 

 

3. Der må ikke anvendes trykimprægneret træ eller materialer med indhold af PVC i byggeriet. 

 

Påtaleberettiget er Egedal Kommune.” 

 

Køber opfordres til særligt at gøre sig bekendt med de ovenfor nævnte servitutter. 

 

3. Krav til tilbud: 

Ved indsendelse af tilbud skal disponeringsplan medsendes. Disponeringsplanen skal indeholde 

følgende tegninger: 

 

 udstykningsplan i målstok 1:500 

 vejføring og stier, placering af torv/vendeplads samt evt. fællesarealer 

 forslag til disponering af parcelhusbolig og indkørsel/p-plads på den enkelte udstykning 

 

På grund af trafiksikkerhed kan vejadgangen til området IKKE placeres som anført i lokalplanen, jf. 

afsnit 6 om planforhold. 

 

4. Krav for valg af tilbud: 
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Ejendommen sælges til højestbydende forudsat det vurderes at buddet er i overensstemmelse med 

markedsprisen for ejendommen. 

 

6. Planforhold  

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3.2.1, jf. bilag 4 hvis formål blandt andet er at fastlægge de 

overordnede principper for udstykningen og udformningen af delområde 2. Storparcellen ligger i 

lokalplanens delområde 2, som udlægger området til åben-lav bebyggelse (parcelhuse) i 1-2 etager 

og fastlægger en bebyggelsesprocent på maks. 25 %. Der kan dog max. bygges op til 300 m2 

boligareal på store grunde over 1200 m2. Parcelhusenes udformning og materialevalg skal 

overholde bestemmelserne i lokalplanen. 

  

Lokalplanen udlægger det meste af lokalplanområdet til individuelt opførte parcelhuse, men 

fastlægger samtidig, at dele af området, herunder matr. nr. 40as skal sælges som storparceller til 

opførelse af bebyggelse efter en samlet plan med henblik på at opnå en høj arkitektonisk kvalitet og 

helhed. Egedal Kommune ønsker dog at sælge ejendommen med mulighed for videresalg til 

individuelt byggeri uden krav om bebyggelse efter en samlet plan, hvilket kræver dispensation for 

lokalplanens § 8.3. Nærværende aftale er derfor med forbehold for at denne dispensation modtages. 

Køber søger selv dispensationen. 

 

For at sikre en vis helhed i områdernes bebyggelse, forventes der som forudsætning for 

dispensationen at blive stillet krav om ensartet etageantal indenfor de enkelte områder. For 

bebyggelse indenfor parcel 90 forventes stillet krav om, at bebyggelsen højst må opføres i 1½ etage. 

 

Vejadgangen vil ikke kunne etableres som anført i Lokalplanen pga. trafiksikkerhed, hvorfor der 

skal udarbejdes ny udstykningsplan, som således kræver dispensation fra lokalplanen. Vejadgangen 

foreslås etableret fra Mosekæret, jf. bilag 5. Dette vil kræve dispensation fra lokalplanens angivne 

vejadgang til parcellen, hvorfor nærværende aftale er med forbehold herfor. Køber accepterer, at 

vejadgangen ikke er endelig fastsat og vil ikke kunne rette et krav mod sælger som konsekvens 

heraf. 

 

Lokalplanen fastlægger, at interne grønne stier skal forbinde boligområdet med Fælleden og de 

øvrige stisystemer. Der skal, jævnfør kortbilag 6 i lokalplanen, etableres 2 stiforbindelser 

(trampestier), der skaber forbindelse fra bebyggelsen til fælleden/stisystemet. Placeringen af disse 

kan afvige fra de udlæg, der er vist i lokalplanen.  

 

Veje skal udformes med fortov langs den ene side og med en bredde, så der er mulighed for 

gæsteparkering langs den anden side. Der er angivet 8 parcelhusgrunde i storparcel 90, hvor 

grundstørrelserne kan variere fra ca. 600 m2 til 1500 m2.  

 

Den ændrede udstykning og vej-/stiføring kræver dispensation fra lokalplanens § 4.1, § 5.4, § 6.4 

samt § 6.7, hvorfor aftalen er med forbehold herfor. 
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Lokalplanen indeholder desuden en række bestemmelser vedrørende tekniske anlæg og 

miljøforhold, som siden lokalplanens tilvejebringelse, enten blevet ændret i byggeloven eller har 

vist sig uhensigtsmæssige og utidssvarende, hvorfor kommunen i forbindelse med godkendelsen af 

dispositionsforslaget forventer at dispensere for disse, § 7.6, 7.7, 7.8 og 7.9 således at kravene til 

lavenergi og bæredygtighed i stedet afløses af overnævnte tinglyste servitut vedr. energikrav og 

bæredygtighed. Nærværende aftale er derfor med forbehold for en sådan dispensation. 

 

8. Regnvand og spildevand: 

Alt regnvand fra den enkelte parcel skal nedsives lokalt på egen grund og må ikke ledes til det 

offentlige regnvandssystem. Overfladevand fra interne boligveje ledes via olieudskiller og sandfang 

til et regnvandsbassin, hvorfra det løber til Værebro Å. 

 

9. Miljøforhold:  

Ejendommen er forurenet ligesom der forefindes nedgravet affald på ejendommen, jf. rapport 21. 

oktober 2014 fra GeoMiljø Miljørådgivning ApS, jf. bilag 6 samt Syns og Skønsrapport af 3. juli 

2017, bilag 7.   

 

Køber opfordres til særligt at gøre sig bekendt med rapporternes indhold.  

 

Ejendommen er ligeledes kortlagt som forurenet, jf. bilag 8 fra Region Hovedstaden. 

Ovenstående er uden ansvar for sælger, hvorfor køber selv for egen regning må iværksætte 

eventuelle yderligere jordbundsundersøgelser.  

 

Udgifter til oprensning samt evt. opgravning af affald afholdes af Køber og er Sælger 

uvedkommende. Køber accepterer ved sin underskrift ikke at kunne rette krav mod Sælger i relation 

hertil. 

 

10. Geotekniske forhold:   

Sælger har fået udført orienterende geoteknisk forundersøgelse, jf. bilag 6. 

 

Køber opfordres til at gøre sig bekendt med rapportens indhold. 

 

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

Sælger uvedkommende.  

 

12. Ledninger:   

Der vedlægges skitse fra landinspektør med indtegning af forsyningsledninger Bilag 9. Bemærk at 

dette alene er vejledende og sælger er ikke ansvarlig, såfremt tegning ikke stemmer overens med de 

faktiske forhold på ejendommen. 

 

13. Skatter og afgifter:  
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Ejendommen er fritaget for grundskyld. Køber må påregne, at der efter salget vil skulle svares 

skatter og afgifter til kommunen. 

 

14. Ejendomsdatarapport:   

Ejendomsdatarapport vedlægges som bilag 10 og 11. 

 

15. Fortidsminder:  

Sælger har forespurgt Kroppedal Museum vedr. risiko for at påtræffe fortidsminder på 

Ejendommen.  

 

Kroppedal Museum har foretaget arkivalsk kontrol og museet vurderer, at der ikke vil være 

arkæologiske interesser på det berørte areal. Skulle der mod forventning dukke jordfaste 

fortidsminder op i forbindelse med jordarbejde/byggeri på det angivne areal, skal arbejdet stoppes i 

det omfang det berører fortidsmindet og Kroppedal Museum adviseres, jf. Museumsloven. 

 

Kopi af skrivelse fra Kroppedal Museum vedlægges som bilag 12. 

 

15. Grundejerforening 

Ejendommen er medlem af grundejerforening ”Stenløse Syd”, jf. vedtægter vedlagt som bilag 13. 

 

16. Salgsvilkår 

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt 

udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 

 

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

 

Salget er betinget af Egedal Kommunes Økonomiudvalg og Byrådets godkendelse samt 

betinget af, at der opnås dispensation til det fremsendte dispositionsforslag, ændrede 

miljøkrav, ændret vejadgang, stiforbindelser og udstykning, jf. afsnit 6. Køber forpligtes til at 

søge dispensation senest 2 mdr. efter overtagelsesdagen. 

 

17. Byggemodning: 

Køber forestår alt byggemodning og afholder alle omkostninger hertil, hvilket blandt andet 

medfører, at køber selv afholder udgifter samt anlægger veje, fortov, stier og belysning m.v. internt 

på Ejendommen. Etablering af veje, fortov, stier m.v. skal ske i overensstemmelse med lokalplanen 

for området. 

 

Forsyningsledninger er etableret i vejene omkring storparcel 90 og der er ført regn- og 

spildevandsstik ind på grunden jf. bilag 9. Der er dog ikke betalt for tilslutningsafgifter. 

 

Tilslutningsafgifter af holdes af køber og er sælger uvedkommende.  
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Køber retter selv henvendelse til forsyningsselskaberne for nærmere oplysninger herom. 

 

18. 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 ejendommene, herunder men ikke 

begrænset til bundforholdende, miljøforhold og grundenes beskaffenhed i øvrigt. Sælger fralægger 

sig ethvert ansvar som følge af en af sælger ukendt eventuel forurening af grunden 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, fx 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 

grundene, såvel som fund af unormale jordbundsforhold, i forbindelse med såvel sælgers som 

tidligere ejeres anvendelse af ejendommen. Køber accepterer, at der hverken nu eller senere, kan 

gøres krav gældende mod sælger i anledning af forurening på ejendommen, eller pga. 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 må påregne, at skulle afholde alle udgifter til eventuel 

ekstrafundering samt udgifter til oprensning af forurening og affald på ejendommen udover 

købsprisen for ejendommen.  

 

19. Overtagelse og refusion: 

 

Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden dog tidligst 30 dage efter dispensationer er 

modtaget. 

 

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

overtagelsesdagen for Købers regning og risiko i enhver henseende.    
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Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse vedr. 

ejendommens indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter 

refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter 

renteloven fra overtagelsesdagen. 

 

20. Købesummen: 

Senest 5 hverdage efter, at Sælger har meddelt Køber accept på tilbud skal Køber stille bankgaranti 

for betaling af købesummen. Garantien skal være gældende frem til overtagelsesdagen. Senest på 

overtagelsesdagen deponeres købesummen i Sælgers pengeinstitut, Nordea, Roskilde 

Erhvervsafdeling konto nr. 2232 5369930933. 

 

Køber kan også vælge, at foretage deponering af hele købesummen. I så fald skal købesummen 

deponeres senest 5 hverdage efter, at Sælger har meddelt køber accept på tilbud. Deponering skal 

ske i Sælgers pengeinstitut Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling konto nr. 2232 5369930933. 

 

Såfremt bankgaranti/deponering ikke foreligger senest 5 hverdage efter Sælgers accept på tilbud, er 

Sælger berettiget til at hæve handlen. 

 

De påløbende 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. 

 

 

22.  Berigtigelse og omkostninger: 

Køber sørger for berigtigelse af handlen, herunder udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse. 

Køber afholder alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, 

tinglysningsafgift, garantistillelse m.v.  

 

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

overtagelsesdagen. 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. 

 

23. Tilbudsafgivelse: 

Ejendommen udbydes til en vejledende pris på kr. 7.250.000 inklusiv moms, der er fastsat på 

baggrund af kommunens vurdering af den aktuelle markedspris 

 

Afgivne købstilbud skal være skriftlige, og angive et fast beløb. Endvidere skal tilbuddet være i 

overensstemmelse med de udbudte vilkår ovenfor samt være uden forbehold. 

 

Tilbud skal fremsendes til følgende mailadresse CEI-Jura@egekom.dk.  

mailto:CEI-Jura@egekom.dk
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Tilbud skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed 

 

Att.: Stine Elken  

 

Tilbudsgiver kan rette henvendelse til CEI-Jura@egekom.dk, hvis DNG-fil til brug for udarbejdelse 

af dispositionsforslag ønskes. 

 

 

Undertegnede: 

       

  Underskrift 

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af 

tegningsudskrift, der ikke må være ældre end 3 måneder. 

 

Navn, adresse, CVR-nummer, tlf. 

og e-mail:  

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen del af  matr.nr. 40as Stenløse By, 

Stenløse  

  

 

  kr. (inklusiv moms)    

 

skriver 

  kroner     

 

 

 

mailto:CEI-Jura@egekom.dk
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Nærværende tilbud på ejendommen del af matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse accepteres hermed af 

sælger, Egedal Kommune. 

 

 

 

Dato: ____________________  Dato:   

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Borgmester Karsten Søndergaard                         Kommunaldirektør Lars Wilms 
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