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Rettelsesblad nr. 1 af 27. juli 2020 til 
udbud af grund nr. 40

Nærværende rettelsesblad vedrører alene grund nr. 40, og er at anse 
som et rettelses- og tillægsblad til udbudsvilkårene 5.1 af juni 2020. 
Nærværende rettelsesblad er at anse som et tillæg til udbudsvilkårene 
af juni 2020, hvorefter udbudsvilkårene gælder i deres helhed. 

Af udbudsvilkårene punkt 7.2 fremgår oplysninger om jordbund og fun-
dering, og af punkt 7.4 fremgår der særlige forhold vedrørende ledning 
på grundene nr. 40, 46, 52, 53 og 55. 

Nærværende rettelsesblad vedrører ovenstående to punkter i udbudsvil-
kårene, og omhandler alene grund 40.

Der er udarbejdet notat den 8. januar 2020 af DJ Miljø & Geoteknik P/S 
vedrørende grund 40. Notatet er vedlagt som bilag 15A (Grund 40). 
Af notatet fremgår det, hvilke konsekvenser den eksisterende lednings-
grav, ifølge DJ Miljø & Geoteknik P/S, vil have for den fremtidige ejers 
bebyggelse af grunden. 

Af notatet fremgår det blandt andet, at køber ved placering af et kom-
mende byggefelt i nærheden af ledningsgraven skal være opmærksom 
på kravene til fundering. Ved en fundering på grunden skal der tages 
hensyn til nabohuset og den nyanlagte boligvej, Gryti, som ikke må un-
dermineres ved opgravning af ledningsgraven. Det fremgår af notatet, 
at ”Nabohuset på Gryti 3 er truffet ca. 7 meter ind på grunden fra skel 
til parcel 40. Der må ikke graves til fuld dybde, 5 meter under terræn, i 
en zone på ca. 1,50 meter fra skel.”

Af notatet side 3 er indtegnet en skitse over den zone langs grundens 
skel mod grund 36 fra syd mod nord, hvor der ikke må graves dybere 
end ca. 4 meter under nuværende terræn. Det er uklart, hvorvidt dette 
udgør en udfordring for et konkret byggeprojekt på grunden.

Det fremgår endvidere af notatet, at det i praksis vil ”blive svært at gra-
ve dybt helt op til skel, da der så vil være risiko for nedskridning af 
hæk/plankeværk og evt. flisebelægning, redskabsskur eller lign. belig-
gende lige på den anden side af skellet”.  

Notatet og overnævnte giver ikke anledning til at mindsteprisen på 
ejendommen ændres.  

Køber opfordres på den baggrund til at gennemgå notatet grundigt, for-
ud for tilbudsgivning på grunden. 


