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Indledning  

 

Egedal Kommune udbyder matr.nr. 2l, 13bx, 13bø, 3 fe samt del af 3 dp, Smørumnedre by, 

Smørum. (herefter benævnt Ejendommene). 

Henvendelse og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Thomas Würtz på telefon 7259 7276 eller på 

e-mail: cei-jura@gekom.dk. 

 

Udbudsvilkår 

 

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

offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.  

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 handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers 

favør, som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Tekst til bankgaranti vedlægges som 

bilag 1. 

Ejendommene i Kong Svends Park udbydes til salg uden angivelse af vejledende pris. 

 

Ejendommene er ubebyggede arealer, og der skal derfor betales moms af ejendommene. 

Momsen af købesummen skal erlægges samtidig med den resterende købesum. 

For ejendommen matr. 13bx, accepteres bud på køb af en del heraf. Opdeling af matr. 13bx vil 

dog udelukkende kunne ske med skelgrænse gående fra nord til syd. 

Ved bud på kun en del af matr. 13bx, udebeder sælger sig en kortangivelse over det ønskede 

areal.  

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

alle. 

Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds endelige godkendelse. 

 

Ejendomsbeskrivelse 

 

Matr.nr. 2l, 13bx, 13bø, 3 fe samt del af 3 dp, Smørumnedre by, Smørum. 

Beliggenheden af matriklerne fremgår af bilag 2 Kortbilag. 

mailto:cei-jura@gekom.dk
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Matriklerne 2l og 13bx, beliggende Kongebakken 2, 2765 Smørum udgør et ubebygget areal. 

Det samlede grundareal udgør i følge tingbogen 83.451 m2.    

Matriklerne 13bø og 3fe, beliggende Kongebakken 3, 2765 Smørum udgør et ubebygget areal. 

Det samlede grundareal udgør ifølge tingbogen 8.171 m2. Del af matrikel 3dp (ca. 1.000 m2), 

beliggende Hindbærvangen 224, 2765 Smørum udgør et ubebygget areal. Det samlede 

grundareal udgør 38.244 m2. 

Matriklerne 13bø, 3fe og del af matrikel 3dp sælges som et samlet areal på ca. 9.200 m2.  

Sælger forbeholder sig retten til, at undtage et mindre bælte af den nordlige ende af matr.nr. 

2l og 13bx fra dette salg.  

 

Planforhold 

 

Lokalplan 

 

Ejendommene er omfattet af lokalplan 052801. Denne lokalplan har til formål at udlægge 

arealerne til en type af erhvervs- og institutionsområde forbeholdt særligt præsentable 

virksomheder. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er beskrevet i lokalplanens § 3.  

 

Link til lokalplanen: 

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1059705_APPROVED_1266846483491.pdf 

 

Lokalplanen er vedlagt som Bilag 3. 

 

Anvendelse 

 

Lokalplan 052801 beskriver, at området reserveres til særligt præsentable virksomheder og 

institutioner, der findes ”værdige” til den fremtrædende og attraktive beliggenhed på 

højdedraget nordvest for Smørumnedre.  

I lokalplanens bestemmelser udlægges området til erhvervsformål, institutioner og offentlige 

formål. Erhvervsvirksomheden må kun udføres som  kontor-, engroshandels-, EDB-, 

forsknings-, laboratorie-, udstillings-, hotel- og kursusvirksomhed. Der kan med Byrådets 

tilladelse indrettes servicevirksomhed og lettere produktionsvirksomhed på betingelse af, at 

karakteren af overvejende administrations- og kontorområde ikke brydes. Der kan indrettes 

offentlige og private institutioner til undervisning, forskning og sundhedsvæsen, salt til 

kulturelle og sociale formål. 

 

 

 

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1059705_APPROVED_1266846483491.pdf
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Udstykning 

 

Lokalplan 052801 fastlægger ikke en egentlig udstykningsplan, idet udstykningen tilpasses 

behovet for grundstørrelser. I lokalplanen er mindstegrundstørrelsen fastsat til 10.000 m2.  

Lokalplanens principper er at vejadgang sker fra Kongebakken og at beplantningsbæltet mod 

banen respekteres. Områdets facade mod Kongebakken ønskes udformet som en vekslen 

mellem grønne rum/arealer f.eks. med parkering og større bygningskroppe.  

 

Arealet mellem Kongebakken og banen udbydes til salg i storparceller på minimum 10.000 m2, 

adskilt med beplantning.  

 

Planudvalget har 11. september 2014 besluttet, at arealet mellem Kongebakken og banen kan 

udstykkes i mindre grundstørrelser på ned til 3.000 m2 (bilag 4), såfremt kommunen 

vurderer, udstykningen ikke strider mod lokalplanens formål og principper om udstykning til 

”præsentable virksomheder af høj standard”. Ejer har således mulighed for efterfølgende at 

søge dispensation til udstykning af del af grunden.  

 

For at sikre at lokalplanens principper overholdes stilles vilkår om hegning og disponering af 

arealet. Køber respekterer, at der på ejendommen tinglyses deklaration med påtaleret for 

Egedal Kommune med følgende vilkår for udstykning i mindre parceller:  

 

 Køber etablerer ny fælles adgangsvej som sidevej til Kongebakken  

 Parcellerne skal fremstå som åbne parceller på minimum 3.000 m2. Der må således 

ikke ske fysisk opdeling af parcellen med hegn, plankeværk og lignende. 

 

 

Byggemodning 

 

Ved betaling af købesummen indgår udgifter til forsyningsledninger frem til grunden (kloak, 

vand el, varme).  

Udover købesummen afholder køber således alle øvrige udgifter til byggemodning, så som:  

 

 Etablering af overkørsel til adgangsvej.  

 Udgifter til anlæggelse af forsyningsledninger, herunder stikledninger på egen grund 

(spildevand, vejvand, tagvand, brugsvand, sat eventuelle andre forsyningsledninger).  

 Tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne (kloak, vand, el, varme).  

 Tilslutning til evt. data og antenneforsyning.  

 

 Udstykningsomkostninger m.v. 

 

Satserne for tilslutningsafgifter er fastlagt i betalingsvedtægter eller takstblade hos det enkelte 

forsyningsselskab. Køber retter selv henvendelse til forsyningsselskaberne og er indforstået 

med, at fremføring af stik til hovedledningerne aftales nærmere med forsyningsselskaberne. 
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Forpagtningsaftaler 

 

Der er indgået forpagtningsaftaler vedrørende matriklerne 13 bx samt 2 l. 

Forpagtningsaftalerne er vedlagt som (bilag 5) og opsiges af sælger i forbindelse med et salg. 

Sælger afholder alle eventuelle udgifter til afgrødeerstatning mv. i den forbindelse. 

 

 

Miljøforhold 

 

Sælger har ikke kendskab eller anledning til at mene, at der er forurening på nærværende 

ejendommene. Der er indhentet attester fra Region Hovedstaden bilag 6 – 9 

Ejendomsdatarapport. Attesterne viser, at Region Hovedstaden for nuværende ikke har 

oplysninger om jordforureninger på ejendommene.  

Ejendommene er ikke områdeklassificerede ifølge Miljøportalen.  

Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle jordbundsundersøgelser. I tilfælde af 

betydelig forurening (omkostninger over 5 % af købesummen), har såvel Sælger som Køber 

ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat der er 

acceptabel for parterne.   

Eventuelle indsigelser vedrørende forureningsforhold, herunder eventuel 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. 

 

Jordbundsforhold 

 

Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Køber må selv for egen regning 

iværksætte jordbundsundersøgelser. 

Udgifter til ekstrafundering i forbindelse med byggeri afholdes af Køber. 

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder eventuelt krav om 

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

Såfremt handlen hæves på grund af jordbundsforhold har Køber ikke ret til erstatning. 

Fortidsminder 
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Ifølge udtalelse fra Kroppedal Museum er området omkring Kong Svends Høj af historisk 

betydning. Museet har tidligere foretaget arkæologiske undersøgelser på matriklerne 2 l og 13 

bx Smørumnedre by, Smørum. Museet udtaler, at man ikke formoder, at der vil være tale om 

yderligere jordfaste fortidsminder på de to matrikler. Udtalelse af 22. april 2013 fra Kroppedal 

Museum er vedlagt som bilag 10 

For matr. nr. 13bø, 3fe og del af 3dp vurderes det, at der er begrundet formodning for fund af 

fortidsmider, idet matriklerne ligger på et kulturarvsareal af national betydning. Udtalelse af 

31. juli 2013 fra Kroppedal Museum er vedlagt som bilag 11. 

 

Tingbog 

Ejendommene overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de 

tilhører Sælger. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises 

til Ejendommenes blade i tingbogen. Tingbøger for ejendommene vedlægges som bilag 12 - 

16. 

Sælger forbeholder sig ret til at stille krav om yderligere dokumenter og/eller servitutter, som 

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

påkrævet og/eller sagligt begrundet. 

 

 Tingbog, Servitutter og Ledninger 

 

Servitutter 

På ejendommene er der lyst følgende servitutter: 

Matrikel 13bx, Smørumnedre by, Smørum 

Nr. Dato/løbenr. Indscannet 

akt nr. 

Omhandlende 

1 28.04.1977/ 

10731-06 

6_G_169 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. 

2 28.09.2001/ 

21785-06 

6_I_22 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv. 

3 25.03.2004/ 

8506-06 

6_K_357 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.  

4 29.05.2007/ 

10499-06 

6_P_78 Deklaration om bevoksning mv. 

 

Matrikel 2l, Smørumnedre by, Smørum 

Nr. Dato/løbenr. Indscannet 

akt nr. 

Omhandlende 

1 28.09.2001/ 

21785-06 

6_I_22 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.  
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Matrikel 13bø, Smørumnedre by, Smørum 

Nr. Dato/løbenr. Indscannet 

akt nr. 

Omhandlende 

1 28.09.2001/ 

21785-06 

6_I_22 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv. 

2 25.03.2004/ 

8506-06 

6_K_357 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.  

3 23.09.2014/ 

1005665745 

 Deklaration vedrørende ledninger 

 

Matrikel 3fe, Smørumnedre by, Smørum 

Ingen servitutter lyst 

 

Matrikel 3dp, Smørumnedre by, Smørum 

Nr. Dato/løbenr. Indscannet 

akt nr. 

Omhandlende 

1 28.04.1977/ 

10731-06 

6_G_169 Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. 

2 28.09.2001/ 

21785-06 

6_I_22 Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv. 

3 21.03.2002/ 

9138-06 

6_R_988 Dokument om anbringelse af teknikhus mv. 

4 29.05.2007/ 

10499-06 

6_P_78 Deklaration om bevoksning mv. 

5 23.09.2014/ 

1005665745 

 Deklaration vedr. ledninger 

 

Ovenstående servitutter er samlet i bilag 17, Servitutter på matr. nr. 3dp, 3fe, 13bø, 2l og 

13bx, Smørumnedre by, Smørum. 

Ledninger  

 

Sælger påtager sig intet ansvar for ledninger på Ejendommene, men opfordrer Køber til at 

gennemgå tingbog og LER for Ejendommene. 
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Forsikring, Ejendomsskat og BBR 

 

Sælger har fået udarbejdet ejendomsdatarapporter for de enkelte ejendomme, som vedlægges 

som bilag 6 - 9 Ejendomsdatarapporter.  

Sælger er selvforsikret. Køber foranlediger selv tilbud indhentet på forsikring af ejendommene. 

For Ejendomsskat for de enkelte ejendomme, henvises til bilag 6- 9 

Ejendomsdatarapporter. 

Køber må påregne udgifter til kommunal grundskyld efter erhvervelsen. For 

ejendomsvurdering henvises til bilag 6 - 9 Ejendomsdatarapporter. 

 

Ansvarsfraskrivelse 

 

Ejendommen sælges således som den nu er og forefindes og som beset af køber. 

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 grundens 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, det være 

sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning 

eller andet. 

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved 

ejendommene samt faktiske såvel som retlige mangler, fx en begrænsning i ejendommens 

anvendelsesmuligheder. 

Sælger oplyser, at grunden sælger bekendt ikke er forurenet. Sælger er ikke i besiddelse af 

andre oplysninger end de ovenfor under afsnittet ”Miljøforhold” fremførte, og 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. Køber 

accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod sælger i anledning 

af en mulig forurening, 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 forpligtet til at tegne alle nødvendige forsikringer fra overtagelsesdagen. 



                                               16. januar 2019   

 

       

10 

 

 

Overtagelsesdag 

 

Overtagelsesdagen fastsættes som udgangspunkt til den 1. i måned, efter Økonomiudvalget 

og Byrådet endeligt har godkendt salget. 

Ejendommene ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.  

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges eventuel refusionsopgørelse vedrørende 

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

refusionsopgørelsens fremsendelse. Ved eventuel for sen betaling efter dette tidspunkt 

tillægges renter efter renteloven. 

 

Købesummen 

 

Ejendommene i Kong Svends Park udbydes til salg uden angivelse af vejledende pris. 

Senest 5 hverdage efter, at Egedal Kommune har meddelt køber accept af tilbud, stiller køber 

bankgaranti for betaling af købesummen.  

 

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. 

 

 

Berigtigelse og omkostninger 

 

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

herunder udgifter til advokat, registreringsudgifter ved tinglysning, garantistillelse m.v. Køber 

forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. 

Anmeldelse af skøde og servitutter til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 

3 uger efter Økonomiudvalgets samt Byrådets endelige vedtagelse af salget. 

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. 

Køber udarbejder almindelige refusionsopgørelse.  

Salget er betinget af Egedal Kommunes Byråds godkendelse. 
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Bilag 

 

Bilag 1   -  Tekst til bankgaranti 

Bilag 2   -  Kort over matriklerne 

Bilag 3   -  Lokalplan 052801 Kong Svends Park 

Bilag 4   -  Udstykningsprincip 

Bilag 5   -  Forpagtningsaftale for matr. 2l og 13bx 

Bilag 6   -  Ejendomsdatarapport af 23.06.2015 for matr. nr. 13bx og 2l 

Bilag 7   -  Ejendomsdatarapport af 23.06.2015 for matr. nr. 13bø 

Bilag 8   -  Ejendomsdatarapport af 23.06.2015 for matr. nr. 3dp 

Bilag 9   -  Ejendomsdatarapport af 23.06.2015 for matr. nr. 3fe 

Bilag 10 -  Udtalelse af 22. april 2013 fra Kroppedal Museum 

Bilag 11 - Udtalelse af 31. juli 2013 fra Kroppedal Museum 

Bilag 12 -  Uofficiel tingbogsattest af 16.01.2019 for matr. nr. 13bx 

Bilag 13 -  Uofficiel tingbogsattest af 16.01.2019 for matr. nr. 2l 

Bilag 14 -  Uofficiel tingbogsattest af 16.01.2019 for matr. nr. 13bø 

Bilag 15 -  Uofficiel tingbogsattest af 16.01.2019 for matr. nr. 3fe 

Bilag 16 -  Uofficiel tingbogsattest af 16.01.2019 for matr. nr. 3dp 

Bilag 17 -  Servitutter på matr. nr. 3dp, 3fe, 13bø, 2l og 13bx, Smørumnedre by, Smørum. 
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Tilbudsafgivelse 

 

Ejendommene sælges uden frist for afgivelse af bud, og vil løbende blive fremlagt til politisk 

behandling. 

Ejendommene udbydes uden en vejledende pris. 

 

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb, være i overensstemmelse med de udbudte 

vilkår, jf. nærværende udbudsmateriale og være uden forbehold.  

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

og sendes til cei-jura@gekom.dk att. Thomas Würtz mærket ”udbud af Kong Svends 

Park/FORTROLIGT” 

 

Undertegnede: 

 __________________________________________________ 

                    Underskrift 

 

Navn, adresse, tlf. og e-mail:

 __________________________________________________ 

  

 __________________________________________________ 

  

 __________________________________________________ 

  

 __________________________________________________ 

 

byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen/ejendommene, matrikel nummer/ 

numre:____________________: med følgende _____________________ 

 

Kr.: _______________________________________ 

skriver kroner: ______________________________ 

 

accepteres hermed af sælger, Egedal Kommune.  

mailto:cei-jura@gekom.dk
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Dato: ____________________   Dato: ___________________  

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Borgmester Karsten Søndergaard   Kommunaldirektør Lars Wilms 

 

Når meddelelse om Økonomiudvalgets samt Byråds godkendelse af ovenstående købstilbud er 

kommet frem til tilbudsgiver, udgør dette tilsammen med nærværende dokument inkl. bilag en 

købsaftale. 


