
Udbud af byggegrund B2
i Egedal By Syd

Egedal Kommune udbyder ejendom, 
som frastykkes matr. nr. 4et, Ølstykke By, Ølstykke.
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1 Introduktion

Egedal Kommune udbyder storparcel med et 
samlet areal på ca. 7.100 m2 i Egedal By Syd 
til salg.

Storparcel B2 er i færd med at blive udstykket 
fra matr.nr. 4et Ølstykke By, Ølstykke. Den 
endelige størrelse kendes derfor først ved 
endt udstykning.  

Henvendelse og spørgsmål i øvrigt kan rettes 
til Thomas Würtz på telefon 7259 7026 eller 
på e-mail: cei-jura@egekom.dk.

Spørgsmål, som har generel betydning for for-
ståelsen af udbuddet, vil i anonymiseret form 
blive offentliggjort på www.egedalkommune.
dk sammen med sælgers svar.

1.1 Udbudsvilkår 

Ejendommen som består af storparcel B2, 
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 at kræve bankgaranti 
(anfordringsgaranti) fra anerkendt pengein-
stitut 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. 

Fristen for afgivelse af tilbud på B2 er den 1. 
august kl. 12:00 2020. Købstilbud skal være 
skriftlige, og angive et fast beløb. Storparcel-
len udbydes uden en vejledende mindstepris.
Det vil ikke være et krav ved vurdering af 
tilbud, at den fulde byggeret bliver udnyttet. 
Tilbud med en lavere bebyggelsesgrad vil 
også komme i betragtning.

Valg af vindende tilbud sker ud fra det bedste 
tilbud vurderet på baggrund af pris og kvalitet.

Alle konditionsmæssige tilbud præmieres 
med en godtgørelse på 75.000 kr. Den tildelte 
præmiering udbetales efter fremsendt faktu-
ra, senest 60 dage efter Egedal Kommunes 
Byråds beslutning om vindende tilbud. Denne 
præmiering udløses kun, hvis Egedal Kommu-
ne vurderer, at det indsendte skitseprojekt er 
konditionsmæssigt. For beskrivelse af hvad til-
budsgiver skal levere for at tilbuddet betragtes 
som konditionsmæssigt henvises til punkt 5. 

Fra tidspunktet for modtagelse af tilbud har 
sælger 6 måneders acceptfrist. Købers tilbud 
er dermed bindende indtil udløbet af denne 
acceptfrist.

Salget er betinget af Egedal Kommunes By-
råds godkendelse. 

Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet 
sted.
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1.2 Vision

1.2.1 Egedal By
Det samlede byudviklingsområde ved Egedal 
Station omfatter med en størrelse på 84 ha et 
af de største ubebyggede stationsnære byud-
viklings arealer i regionen. Området udvikles 
som en del af kommunens hovedcenter, der 
strækker sig fra Stenløse Station til Egedal 
Station.

Hele byudviklingsområdet planlægges som 
en samlet bydel med bebyggelse af forskellig 
karakter, der er tilpasset omgivelserne. 

Byudviklingsområdet indeholder 5 forskellige 
lokale bykvarterer med hver deres identitet. 
Områdernes forskellige karakterer understøt-
tes gennem varierede bebyggelsesstrukturer, 
typologier og bygningshøjder. 

Et af parametrene for at skabe en varieret og 
mangfoldig bydel er at sikre en blandet anven-
delsesmulighed, så bydelen både indeholder 
boliger, erhverv, offentlig og privat service, de-
tailhandel samt kulturelle og rekreative tilbud.

Den udbudte ejendom ligger i det sydligste 
kvarter, Egedal By Syd, der er planlagt som et 
mindre bymæssigt område end Stationsbyen, 
men dog med tætte klynger af bebyggelse i et 
område med et overordnet grønt præg.

1.2.3 Landskab og natur
En landskabspark gennem byudviklingsområ-
det skaber inddelingen i forskellige bydele og 

binder samtidig bydelene sammen gennem 
stisystemer og forskellige rekreative elemen-
ter som bakkelandskaber, små skovklynger, 
sølandskaber, nyttehaver, sportsbaner og stier 
der forbinder bydelen internt med nærområ-
derne og med det åbne land. 

1.2.4 En sund bydel
I Egedal By Syd er der fokus på at skabe en 
sund bydel: Området skal tilbyde udendørs 
aktiviteter og give mulighed for at nye fælles-
skaber kan opstå. Samtidig skal landskabspar-
ken forbinde den nye og den eksisterende by 
og gøre Egedal By til en grønnere by. Der er 
samtidigt fokus på at sikre en sund økonomi i 
byudviklingsområdet ved at planlægge fl eksi-
belt for anvendelse og udnyttelse af arealer. 

1.2.2 Bofællesskaber
Egedal bygger byer og boliger med fokus på 
fællesskab og skaber rammen om et stærkt 
og meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv i alle 
livets faser. Mangfoldighed, fællesskab og 
bæredygtighed er værdier og kvaliteter, som vi 
ønsker i Egedal Kommune, og som i dag har 
gjort kommunen til et af de mest attraktive 
steder at fl ytte til. Ønsket er at videreføre den 
gode ånd og sikre, at alle generationer har 
plads i Egedal Kommune. 

På Storparcellen B2 ønsker vi at give plads til 
bofællesskaber for alle, der ønsker at dyrke 
fællesskabet.
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2 Ejendomsbeskrivelse

2.1 Områdebeskrivelse

Egedal By Syd er planlagt som en varieret og 
mangfoldig bydel med fokus på fællesskab og 
nærhed til rekreative områder.

Bebyggelse, fællesarealer og grønne områder 
er planlagt fl eksibelt med henblik på, at der 
kan opstå nye sammenhænge, fællesskaber og 
synergier, ligesom at fl ere borgere får glæde af 
de samme faciliteter. 

Lokalplanområdet omfatter en del af det sydlig-
ste bykvarter og planlægges med bebyggelse af 
forskellig karakter, der er tilpasset omgivelserne. 
Området kan rumme funktioner som boliger, er-
hverv, offentlig og privat service samt kulturelle 
og rekreative tilbud.

Lokalplanen fastlægger bindende og detaljerede 
bestemmelser for to storparceller syd for Dam 
Holme, for det rekreative område og for støjaf-
skærmning (område A1, B og C). 

For den resterende del af byudviklingsområdet 
er planen en rammelokalplan, som skal følges 
op med mere detaljerede lokalplaner, før der 
kan bygges.

2.2 Beliggenhed

Ejendommen er beliggende ud til hovedad-
gangsvejen Dam Holme og den nye adgangs-
vej Bæksager, hvorfra der er vejadgang. Mod 
nordvest skal der bygges et plejecenter i tre 

etager, og mod sydøst ligger erhvervsområdet 
Maglevad, som består af mindre erhverv og 
boliger. Gennem kvarteret er der udlagt en 
forlængelse af den grønne fl etning. Det er en 
landskabspark med offentlig stiforbindelse fra 
Maglevad til Egedal Stationsby.
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2.3 Grundareal

Storparcel B2 udstykkes fra matr.nr. 4et Øl-
stykke By, Ølstykke. Ejendommen har et areal 
på ca. 7100 m2.

2.4 Planforhold

Storparcellen er omfattet af lokalplan 55 for 
boliger i Egedal By Syd, jf. bilag 2.

Ejendommen er omfattet af delområde A1 og 
kan anvendes til blandede byformål, herunder 
boliger, erhverv indenfor miljøklasse 1-2, kultu-
relle, forenings- og fritidsformål og institutio-
ner. Der er mulighed for at etablere bofælles-
skaber og boligtyper til særlige målgrupper.

Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke 
overstige 130, og bebyggelsen må maks opfø-
res i 3 etager.

Yderligere krav til bebyggelse beskrives i afsnit 
3.

2.5 Vejforhold

Fra hovedadgangsvejen kan der etableres ad-
gang til ejendommen, i det vestligste hjørne.

2.6 Parkering

Parkering kan etableres i konstruktion eller på 
terræn mod landskabsparken og Maglevad 
som markeret på ovenstående kort. Der kan 
maksimalt anlægges bilparkeringspladser 
svarende til 1 p-plads pr. bolig og 1 pr. 75 m2 
etageareal liberalt erhverv, service mm.

2.7 Byggemodning, regnvand 

og spildevand

Køber byggemodner ejendommen for egen 
regning til brug for købers projekt. I henhold 
til de til enhver tid gældende tilslutningspriser 
og betingelser afholder køber alle tilslutnings-
bidrag til tele, el, vand, varmeforsyning, regn- 

N

P

P

Dam Holme

Frederikssundsvej

Lokalplanens afgrænsning

Rekreativt område

P Parkering på terræn

Parkering i hus el. terræn

Sø

Princip for vejføring m.
cykelsti og fortov

Stiudlæg

Stiudlæg sekundære stier

Cykelsti

Cykelsti/fortov fortsættes langs vej

Overkørsel

Primær vejadgang

Vejudlæg

B2

Vej, sti og parkering



8

og spildevand m.v. Køber undersøger udgif-
ternes størrelse. Regn- og spildevandsstik og 
drikkevand leveres af Novafos A/S. Fjernvar-
mestik leveres af Egedal Fjernvarme A/S

Eventuelle omkostninger til anlægsarbejder 
som følge af projektet, der skal ske på of-
fentlige arealer f.eks. vejadgang, afholdes af 
køber.

2.8 Støjafskærmning

Egedal Kommune etablerer den nødvendige 
støjafskærmning mod Frederikssundsvej, så 
grænseværdierne for støjfølsom anvendelse 
overholdes. Det skal dokumenteres, at græn-
seværdierne overholdes mod Dam Holme, 
inden byggeriet kan tages i brug.

2.9 Eksisterende ledninger

LER rapport fremlægges som bilag 3. Po-
tentielle købere opfordres til selvstændigt at 
indhente LER rapport, da Egedal Kommune 
ikke indestår for, at det fremlagte udgør et 
fuldstændigt billede af alle ledninger.

2.10 Miljøforhold

I december 2018 har Egedal Kommune fået 
udarbejdet et miljøteknisk notat jf. bilag 4.
Storparcellen B2 er ikke kortlagt som forure-
net. 

Storparcellen B2 er beliggende i byzone og er 
derfor områdeklassifi ceret.

2.11 Geotekniske forhold

I november 2018 har Egedal Kommune fået 
udarbejdet en geoteknisk rapport jf. bilag 5. 
Der er generelt truffet gode jordbundsforhold 
på storparcellen B2.

N

Dam Holme

Frederikssundsvej

B2

Byggemodning er her markeret indenfor den 
røde stiplede linje: Vej, grøntområde og støjvold 
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2.12 Arkæologi

Kroppedal Museum har i 2019 foretaget egent-
lige arkæologiske undersøgelser på arealet. 
Arealet er herefter frigivet til byggemodning 
jævnfør rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen, 
TAK 1895, af 18. oktober 2019, bilag 7.

2.13 Servitutter

På grunden er der lyst nedenstående servi-
tutter jf. Udtræk af ejendommen matr.nr. 4et 
Ølstykke By, Ølstykke tingbog bilag 6. Der 
henvises i øvrigt til ejendommens tingbøger.

• 04.12.1879-920055-17, Dok om jernbane til 
Fr. sund mv.

• 27.10.1914-920056-17, Dok om forsynings-/
afl øbsledninger mv.

• 16.11.1971-23793-17, Dok om forsynings-/
afl øbsledninger mv.

• 21.08.2007-32222-17, Ekspropriation ang. 
benyttelse og færdsel i anledning af køre-
ledningsanlæg.

Potentielle købere opfordres til at undersøge 
disse nærmere. 

2.14 Skat og moms

Storparcellen er ikke vurderet. Køber må 
påregne, at der efter salget vil skulle svares 
skatter og afgifter til kommunen. Budgivere 
skal derfor selv tage højde for de skattemæs-
sige forhold.Storparcellen er ubebygget areal, 
og der skal derfor betales moms af ejendom-
mene. Momsen af købesummen skal erlæg-
ges samtidig med den resterende købesum.

2.15 Forsikring

Køber skal selv drage omsorg for behørig 
forsikring af ejendommene fra overtagelsesda-
gen at regne.

2.16 Grundejerforening

Kommende ejer af storparcellen har pligt til at 
være medlem af grundejerforeningen for hele 
lokalplanen 55-området eller en eksisterende 
grundejerforening.
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3 Arkitektoniske og
funktionelle krav

3.1 Bebyggelse

Bebyggelsen skal etableres med kort afstand 
til Dam Holme og Bæksager og udformes, så 
der dannes en  grænse mellem omgivelserne 
og et indre fælles gårdrum. 

Der kan opføres etageboliger op til 3 etager, 
dog på kortere stræk op til 4 etager ud mod 
vejene. 

Bebyggelsen skal tilpasses det eksisterende 
terræn med særlig vægt på, at terrænet beva-
res på ydersiden af bygningskroppene ud mod 
omgivelserne.

Der lægges vægt på, at bebyggelsen fremstår 
varieret i forhold til formgivning, materialevalg 
eller rytme. Publikumsorienterede funktioner 
skal placeres i stueetagen og have transparent 
facade mod omgivelserne.

3.2 Private udearealer

Gårdrum skal fremtræde som åbne fællesa-
realer, hvor kun mindre arealer i tilknytning til 
bebyggelsen må afskærmes som privat have/
terrasse. Tilsvarende kan mindre arealer langs 
ydersiden af bebyggelsen også indrettes som 
delvis private zoner.

3.3 Fælles udearealer

Fællesarealer skal fremstå som en offent-
ligt tilgængelig fortsættelse af de rekreative 
arealer i landskabsparken i delområde B. I 
delområde B etableres ifm. byggemodningen 
et grønt område med et overvejende eksten-
sivt plejet udtryk, men med indslag af mere 
parkmæssige elementer langs hovedstien. 

Vi ønsker at bebyggelsen skal have en god og 
balanceret adgang til fællesskabet. Boligerne 
skal bidrage til beboernes livskvalitet og trivsel 
og være med til at forebygge ensomhed og 
isolation. Det er ønsket, at bebyggelsens 
udearealer disponeres med fokus på fælles 
uderum. Bebyggelsens fælles uderum skal 
indbyde til ophold og indrettes til funktioner, 
som kan understøtte et socialt fællesskab.

Befæstelsesgraden på ejendommen må ikke 
overstige 60%.
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4 Salgsvilkår

4.1 Byggepligt

Køber er forpligtet til at realisere det med til-
buddet fremsendte projekt på storparcellen B2
Der henvises i det hele til deklaration vedlagt 
som bilag 8. Køber er forpligtet til at tinglyse 
deklarationen på storparcellen. Nedenfor ses 
udsnit af deklarationen jf. bilag 8.

1. Ejendommen må ikke uden Egedal Kom-
munes godkendelse sælges eller på anden 
måde videreoverdrages i ubebygget stand. 

2. Hvis Køber ansøger om byggetilladelse 
til et byggeri, som ikke modsvarer det 
med dette tilbud fremsendte projekt, har 
Egedal Kommune en tilbagekøbsret, som 
giver Egedal Kommune ret til at købe 
ejendommen tilbage for samme pris, som 
kommunen oprindelig solgte Ejendommen 
for, dog med fradrag i købesummen på 3 
% p.a.

3. Inden for 2 år efter overtagelsesdato er kø-
ber forpligtet til at tilvejebringe en bygge-
tilladelse, som modsvarer det med tilbud-
det indsendte projekt. Køber er yderligere 
forpligtet til at opnå en foreløbig ibrugtag-
ningstilladelse inden 3 år og 6 mdr. efter 
overtagelsesdagen. Byggetilladelse, såvel 
som ibrugtagningstilladelse, skal omfatte 
alle de i det fremsendte projekt oplyste 
etagementer.  

4. Såfremt byggetilladelse eller ibrugtag-
ningstilladelse ikke er tilvejebragt inden 
for de under pkt. 3 fastsatte frister, har 
Sælger en tilbagekøbsret til samme pris, 
som kommunen oprindelig solgte parcel-
len for, dog med fradrag i købesummen på 
3 % p.a. 

5. Køber har ikke krav på godtgørelse af 
renter og andre omkostninger, som han 
har afholdt på parcellen og ej heller krav 
på erstatning for de af ham eventuelt på 
parcellen udførte arbejder. 

6. Udover den i punkt 4 beskrevne tilbage-
købsret, har kommunen ret til at kræve 
en eventuel ubebygget del af parcellen 
tilbageskødet. Tilbagekøbssummen fast-
sættes til den aktuelle markedspris, dog 
højst samme købesum/ forholdsmæssig 
andel af købesummen, som ejendommen 
oprindelig er solgt til. 

7. Tilbagekøbsretten er gældende ved enhver 
form for overgang af ejendomsretten til 
parcellen, også i tilfælde af tvangsauktion 
over denne i ubebygget stand.

4.2 Købesum

Senest 5 hverdage efter at Sælger har med-
delt Køber accept på tilbud, skal Køber stille 
bankgaranti for betaling af købesummen. 
Garantien skal være gældende frem til over-
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tagelsesdagen. Senest på overtagelsesdagen 
deponeres købesummen i Sælgers pengeinsti-
tut, Nordea, Roskilde Erhvervsafdeling konto 
nr. 2232 5369930933.

Køber kan også vælge, at foretage deponering 
af hele købesummen. I så fald skal købesum-
men 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 forelig-
ger senest 5 hverdage efter Sælgers accept på 
tilbud, er Sælger berettiget til at hæve hand-
len.

Sælger er ligeledes berettiget til, at hæve 
handlen, såfremt deponering ikke foreligger 
senest 5 hverdage efter overtagelsesdagen.
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.

4.3 Overtagelsesdag

Ejendommene overtages den 1. i måneden 
efter følgende betingelser er opfyldt: 
• Egedal Kommunes Byråd godkendelse. 
• Udstykning er gennemført 

Overtagelen sker dog tidligst 14 dage efter 
Byrådets godkendelse.

Fra overtagelsesdatoen henligger ejendom-
men for Købers egen regning og risiko i enhver 
henseende. 

 
Med overtagelsesdagen som skæringsdag 
udfærdiger Køber sædvanlig refusionsopgørel-
se vedr. ejendommens indtægter og udgifter. 
Saldo betales kontant senest en måned efter 
refusionsopgørelsens fremsendelse. 

 
4.4 Berigtigelse

Køber sørger for berigtigelse af handlen, 
herunder udfærdigelse af skøde og refusions-
opgørelse. Køber afholder alle omkostninger 
forbundet hermed, herunder udgifter til advo-
kat, tinglysningsafgift, garantistillelse m.v. 
Udkast til skøde skal forelægges til Sælgers 
godkendelse og underskrift senest på overta-
gelsesdagen. 

Overholdes fristen ikke, er Sælger beretti-
get til at lade berigtigelsen forestå af en af 
Sælger udpeget advokat for Købers regning og 
medtage omkostninger herved i refusionsop-
gørelsen.
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5.1 Vurderingsgrundlag

Valg af tilbudsgiver sker ud fra det bedste 
tilbud vurderet på baggrund af pris og kvalitet.
Udover den tilbudte pris vælger dommerpane-
let et vindende tilbud ud fra følgende kriterier:
 
5.1.1 Arkitektonisk helhed og kvalitet 
Omfatter den overordnede bebyggelsesplan, 
terrænbearbejdning og byggeriets arkitektoni-
ske kvalitet, herunder en vurdering af i hvilket 
omfang projektet lever op til de opstillede krav 
og intentioner i lokalplanen.

5.1.2 Forslag til anvendelse 
Omfatter i hvilket omfang anvendelsen af-
spejler intentionen i lokalplanen om blandet 
anvendelse, dvs. mulighed for både bolig, 
erhverv og service. 

5.1.3 Boligsammensætning og -kvalitet 
Såfremt bebyggelsesforslaget indeholder 
boliger, indgår det endvidere i bedømmelsen 
om boligsammensætningen tager højde for 
blandede ejerformer ogkommunens målsæt-
ning om en mere differentieret bolig-sammen-
sætning. I bedømmelsen af boligernes kvalitet 
indgår også forslag til materialevalg og den 
funktionelle kvalitet. 

5.1.4 Købers og rådgiveres erfaringer 
Omfatter købers og dennes rådgiveres erfarin-
ger med at realisere tilsvarende byggerier. 

5.2 Tilbudsafgivelse

Tilbud skal fremsendes til følgende mailadres-
se: CEI-Jura@egekom.dk.

Alle tilbud skal være modtaget inden den 1. 
august 2020 kl. 12:00. 

Tilbud skal være underskrevet på en udskrift 
af dette dokument i sin helhed.
Afgivne købstilbud skal være skriftlige, angive 
et fast beløb, være i overensstemmelse med 
de udbudte vilkår og være uden forbehold.

For at et tilbud bliver betragtet som kondi-
tionsmæssigt, skal tilbuddet indeholde et 
skitseprojekt.

Skitseprojektet skal som minimum indeholde 
følgende: 

5.2.1 Beskrivelse af forslaget 
Projektmaterialet skal omfatte en skriftlig re-
degørelse på maks 1 A4 side for projektet i sin 
helhed. Redegørelsen skal indeholde oplysnin-
ger om ejerforhold, boligtyper og -størrelser, 
samt en beskrivelse af hvordan der skabes 
arkitektonisk variation og kvalitet samt fælles-
skabende tiltag. Herudover skal redegørelsen 
oplyse om rådgiverteam.

5 Tilbud
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5.2.2 Tegningsmateriale

Bebyggelsesplan, som også har de nære om-
givelser med, min. skala 1:500.
 
• Snit, som viser eksisterende og fremtidigt 

terræn, nære omgivelser, ny bebyggelse, 
parkering og vej, fællesarealer samt pri-
vate haver, min skala 1:500.

• Facader (udvalgte dele af bebyggelsen i 
skala 1:200).

• Hoveddisponering af bebyggelsen, herun-
deranvendelse og funktion.

• Eksempler på boligplaner, hvis bebyggel-
sen indeholder boliger.

• Rumlige skitser til belysning af bebyggel-
sens forhold til omgivelserne. 

• Skitsemæssig beskrivelse af gårdrum, 
friarealer, parkering og evt. håndtering af 
regnvand.

• Redegørelse for klimamæssige/bæredyg-
tige tiltag. 

Evt. referencer fra tilsvarende projekter både 
fra bygherren og dennes rådgivere, maks. 1 A4 
side pr. reference, maks. 5 referencer. Herun-
der skal indgå forklaring af hvorfor referencen 
er relevant. 

Indsendelse af et ubetinget skriftligt tilbud på 
en fast pris medfølgende et skitseprojekt på 
ovenstående vilkår, udløser således ikke en 
præmiering på 75.000 kr., hvis Egedal Kom-
mune vurderer, at det indsendte skitseprojekt 
er af en utilstrækkelig kvalitet og dermed ikke 
er konditionsmæssigt.



Tilbudsblanket

Undertegnede tilbudsgiver ønsker hermed at afgive tilbud på Egedal Kommunes projektudbud 
vedrørende Storparcel B2, frastykket matr. nr. 4et, Ølstykke By, Ølstykke, på de af Egedal Kom-
mune 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 og være bilagt separat i skitseprojekt jf. pkt 5.2.

Navn og adresse:

CVR.nr.:

Tlf.:

E-mail:

Samlet bud ekskl. moms  kr. 

Sælger gør opmærksom på, at ejendommen er jomfruelig jord. Køber skal derfor, ved siden af 
købesummen, betale en moms på 25% af købesummen til sælger. Denne betaling følger betin-
gelserne for købesummen. 

Undertegnede:

Underskrift

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være underskrevet af tegningsberettigede, samt 
være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være mere end 3 måneder.

 
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 udbud-
det.

Tilbuddet scannes og sendes som e-mail til: CEI-Jura@egekom.dk og mærkes ”B2, Egedal By 
Syd”.
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6 Bilag

1. Bankgaranti

2. Lokalplan 55 - boliger i Egedal By Syd

3. LER-udtræk

4. Miljøteknisk notat

5. Geoteknisk rapport

6. Tingbog

7. Arkæologi – Frigivelse ved rapport fra Slots- 

og Kulturstyrelsen

8. Deklaration


