
 

 

Grund i Sdr. Borup 
 

 

 82.02.00-G10-2-20 

Karlsbergvej, 8940 Randers SV 

  Ca. 842 m2 grund. 

 

 

Udbudsmateriale 
Maj 2022 
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1. BESKRIVELSE 
 
GRUNDBESKRIVELSE: 

Grund på ca. 842 m2. Lokalplanens intentioner for grunden er at give mulighed for en anvendelse sam-
men med de omkringliggende boliger afskærmet fra det resterende lokalplanområde af beplantningsbælte.  

 
VEJADGANG TIL OMRÅDET: 

Sker fra Karlsbergvej. 
 
JORDBUNDSFORHOLD: 

Grunden overdrages således som den er og forefindes. 
 
Kommunen fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene, miljøforurening af grunden samt økono-
miske og andre følger ved fund af fortidsminder under byggeriet. 
 
Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser m.v. gældende i anledning af mangler ved det 
solgte, det være sig i form af ophævelse, erstatning eller forholdsmæssig afslag. 
 
Kommunen er ikke bekendt med forhold, der kan bevirke vanskelige bundforhold. 
 
Kommunen oplyser, at grunden ikke er registreret som affaldsdepot. 
 
Omkostninger til evt. jordbundsundersøgelser, arkæologiske undersøgelser m.v. afholdes af køber. 
 

GRUNDSTØRRELSE: 
Udstykningen af grunden sker i henhold til ovenstående vejledende principrids.  

 

2. EJENDOMMENS DATA 
 
BELIGGENHED:  
 Adresse Karlsbergvej 

8940 Randers SV 
 Matr.nr. Del af 17p, Askildrup By, Ølst 
  
KOMMUNE: Randers 
    

AREALER:    
 Grundareal i alt Ca. 842 m²   
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3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. 
 
ZONESTATUS: 

Grunden er beliggende i byzone. 
 

OFFENTLIGE PLANER 
Området er omfattet af lokalplan 523, Erhvervsområde syd for Sdr. Borup.  
 
Lokalplanens intentioner for grunden er at give mulighed for en anvendelse sammen med de omkringlig-
gende boliger afskærmet fra det resterende lokalplanområde af beplantningsbælte.  
 
Der må ikke opføres eller indrettes nye boliger på grunden.  

  
SERVITUTTER: 

I forbindelse med udstykning vil der ved landinspektørens servituterklæring blive taget stilling til, hvilke 
servitutter, der berører den berørte grund. 

 
4. ØKONOMISKE FORHOLD 
 
SALGSPRIS: 

Grunden udbydes med en fastsat mindstepris på 80 kr./m2 med tillæg af moms.  
 
Grunden er ikke byggemodnet. Der er således ikke foretaget arkæologisk forundersøgelser, ligesom 
grunden ikke er forsynet med hverken el, vand, kloak, varme m.v. Forholdet er Randers Kommune uved-
kommende. 

 
GÆLD: 

Grunden overtages i ubehæftet stand, og der påhviler ikke i øvrigt grunden gæld af nogen art. 
 

UDGIFTER: 

Udover købesummen skal køber afholde følgende udgifter: 
1: Evt. tilslutning til el, vand, kloak og varme. 
2. Udstykningsomkostninger, herunder udgifter til landinspektør mv. 
3. Tinglysningsafgift. 
 
Køber betaler forholdsmæssig andel af skatter og afgifter m.v., der hviler på grunden indtil grunden er ble-
vet selvstændig ansat i ejendomsværdi. 
 
Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigti-
ges kontant på anfordring. 
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5. AFGIVELSE AF BUD 
 

Grunden udbydes offentligt til salg i overensstemmelse med Indenrigsministeriets udbudsbekendtgørelse 
nr. 396 af 3. marts 2021. Alle købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.   
 
Grunden udbydes med en fastsat mindstepris på 80 kr./m2 med tillæg af moms.  
 
Randers Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, og tilbudsgiver er ikke afskå-
ret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris 
 
Randers Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder forkaste dem 
alle. 
 
Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 
 
Afgivelse af bud sker på vedlagte tilbudsformular. 
 
Administration af grundsalg varetages af: 
Randers Kommune 
Erhverv og Bosætning 
Laksetorvet 
8900 Randers C 
 
Claus Hilligsø Bak 
tlf.: 29 12 93 87  
mail: claus.bak@randers.dk 
 
Randers Kommune vil efter den 20. juni 2022 løbende tage stilling til indkomne bud. 

 
6. BILAG 

 

Tingbog 
Principrids 
Generelle udbudsvilkår for salg af erhvervsjord Randers Kommune. 

Tilbudsformular. 

 



25.05.2022 15:09:32 Side 1 af 15

Tingbogsattest
   
Udskrevet: 25.05.2022 15:09:32
 

Ejendom:
Adresse: Karlsbergvej 31
  8940 Randers SV
 
BFE-nummer: 8383241
 
Dato: 31.01.2022
Landsejerlav: Sdr. Borup By, Haslund
Matrikelnummer: 0001u
Areal: 236071 m2
Heraf vej: 0 m2
Matr.nr. notering: dc295f86-5157-40c3-81ee-c0a139bcf6dc, c9e76b66-9e36-

4dfe-8bd1-678bf1248a19, e33fe62a-6300-4b9a-9391-
5a4577a769b5, b4244297-40d9-48a7-93ca-5a73579576b2, 
b75e799f-9c66-431d-a6be-6b544359c0e7

 
Dato: 16.07.2021
Landsejerlav: Ølst By, Ølst
Matrikelnummer: 0004n
Areal: 124217 m2
Heraf vej: 2165 m2
Matr.nr. notering: dc295f86-5157-40c3-81ee-c0a139bcf6dc, e33fe62a-6300-

4b9a-9391-5a4577a769b5,
 
Dato: 14.02.2000
Landsejerlav: Stånum By, Kristrup
Matrikelnummer: 0008a
Areal: 9394 m2
Heraf vej: 0 m2
 
Dato: 20.10.2011
Landsejerlav: Askildrup By, Ølst
Matrikelnummer: 0017o
Areal: 35267 m2
Heraf vej: 0 m2
 
Dato: 20.10.2011
Landsejerlav: Askildrup By, Ølst
Matrikelnummer: 0017p
Areal: 4550 m2
Heraf vej: 550 m2
 
Dato: 03.07.2020
Landsejerlav: Sdr. Borup By, Haslund
Matrikelnummer: 0001ah
Areal: 3379 m2
Heraf vej: 0 m2
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Matr.nr. notering: Udstykket fra 1u smst., dc295f86-5157-40c3-81ee-
c0a139bcf6dc

 
Dato: 16.07.2021
Landsejerlav: Sdr. Borup By, Haslund
Matrikelnummer: 0001ak
Areal: 35770 m2
Heraf vej: 743 m2
Matr.nr. notering: Tildeling af matrikelnummer til lod, fra 1u e33fe62a-6300-

4b9a-9391-5a4577a769b5,
 
Samlet areal: 448648 m2
Heraf vej: 3458 m2
 

Hovednotering:
Hovednotering: Landbrugsejendom
 

Noteringer:
Dato: 11.11.1111
  tillige 1/4 af matr nr 13A Sønder Borup by Haslund sogn
 
 
  Der findes ingen hæftelser på ejendommen
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 01.09.1998-53075-67
 

Også tinglyst på:
Antal: 3
 

Adkomsthavere:
Navn: Randers Kommune
Cvr-nr.: 29189668
 

Købesum:
Kontant købesum: 2.000.000 DKK
Købesum i alt: 2.000.000 DKK
 

Dato for overtagelse:
  01.09.1998
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Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 03.11.1999-50464-67
 

Også tinglyst på:
Antal: 3
 

Adkomsthavere:
Navn: Randers Kommune
Cvr-nr.: 29189668
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købesum: 2.250.000 DKK
Købesum i alt: 2.250.000 DKK
 

Dato for overtagelse:
  03.11.1999
 

Tillægstekst:
  Ejererklæring afgivet:
  Arealoverførsel af delnr. 2 (229m²) af matr.nr. 4b Sdr. Borup 

By, Haslund til offentlig vej Gl. Århusvej (litra d).
 

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 17.06.1845-917484-67
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Deltagelse i vedligeholdelse af skelbakken
 
  og bro eller s tenkiste
 
  Findes evt.
  på landsarkiv
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Dokument:
Dato/løbenummer: 19.10.1905-917487-67
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om fælles brønd,(72/L1298)
 
  Akt
  67_E-H_659
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 19.10.1905-917455-67
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Brønden i skellet mellem 1G,7D og 1H,2C,7A
 
  er fælles, (72 /L 1297)
 
  Akt
  67_E-H_492
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 16.11.1911-927078-67
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om færdselsret mv, Se akt, Vedr 1L
 
  (82/L1750) §11 not vedr 6C ølst
 
  Findes evt.
  på landsarkiv
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Dokument:
Dato/løbenummer: 06.04.1938-917488-67
Prioritet: 5
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 
Akt nr: 67_A-H_362
 

Bebyggelse:
  Byggelinie
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 06.04.1938-927080-67
Prioritet: 6
Dokumenttype: Servitut
 

Senest påtegnet:
Dato: 06.09.2021 11:33:30
 

Også tinglyst på:
Antal: 3
 
Akt nr: 67_F-H_98
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv, Vedr 17A, 17C, 3F
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 06.04.1938-927081-67
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Prioritet: 7
Dokumenttype: Servitut
 

Senest påtegnet:
Dato: 23.09.2021 08:48:17
 

Også tinglyst på:
Antal: 3
 
Akt nr: 67_F-H_98
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv, Vedr 1L, 5N, 13B, 11A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 22.12.1938-927082-67
Prioritet: 8
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om på parcellerne må ikke holdes
 
  løsgående høns, Vedr 3F, 17A
 
  Akt
  67_A-H_600
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 05.04.1947-917457-67
Prioritet: 9
Dokumenttype: Servitut
 
Akt nr: 67_A-H_442
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
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  Dok om oversigt mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 14.08.1948-917485-67
Prioritet: 10
Dokumenttype: Servitut
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om færdselsret mv vedligeholdelse,
 
  Prioritet forud for pantegæld §11 not
 
  Akt
  67_G-L_510
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 24.01.1962-917486-67
Prioritet: 11
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om adgangsbegrænsning mv, byggelinier mv
 
  , Vedr 4N
 
  Akt
  67_H-L_444
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 18.04.1962-917489-67
Prioritet: 12
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
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Antal: 1
 
Akt nr: 67_N-L_434
 

Færdsel:
  Adgangsforhold
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om adgangsbegrænsning mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 22.01.1968-643-67
Prioritet: 13
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 4
 
Akt nr: 67_F-H_5
 

Bebyggelse:
  Byggelinie
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv
 
  KORREKT AKT
  67_F-R_5
 

 
 

Dokument:
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Dato/løbenummer: 22.01.1968-661-67
Prioritet: 14
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 25
 
Akt nr: 67_F-H_227
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv, Vedr 2X,4N
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.04.1980-6545-67
Prioritet: 15
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 
Akt nr: 67_A-H_600
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om nedsivningsbrønd mv, Se akt, Vedr 17A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 23.08.1991-9832-67
Prioritet: 16
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 7
 
Akt nr: 67_B-H_304
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dekl m Elro mv, Se akt, Resp lån i off
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  midler, Vedr 17A
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 15.04.1994-10456-67
Prioritet: 17
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 67_G-L_561
 

Tillægstekst:
  Anmærkning
  anm hæftelser
 
  Tillægstekst
  Dok om sikring og drift af kloakledning,
 
  Prioritet forud for pantegæld
 
  korrekt lb.nr. 10486
  -
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 15.04.1994-10486-67
Prioritet: 18
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 67_G-L_561
 

Tillægstekst:
  Anmærkning
  anm hæftelser
 
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,
 
  Prioritet forud for pantegæld, Vedr 1U
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Dokument:
Dato/løbenummer: 03.11.1998-63932-67
Prioritet: 19
Dokumenttype: Servitut
 

Senest påtegnet:
Dato: 11.04.2018 12:57:25
 

Også tinglyst på:
Antal: 82
 
Akt nr: 67_B-H_611
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dekl. om byggelinier m.v. Vedr. 17A, 11A,
 
  Fortrinsret
 
  akt.
  67_B-H_611
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 06.03.2001-7312-67
Prioritet: 20
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 16
 
Akt nr: 67_A-H_362
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om adgangsbegrænsning
 
  Prioritet forud
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Dokument:
Dato/løbenummer: 04.06.2002-20143-67
Prioritet: 21
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 8
 
Akt nr: 67_C-H_411
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dekl med Elro. Resp se akt.
 
  lb.nr. 20137
  -
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 02.10.2002-36311-67
Prioritet: 22
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 13
 
Akt nr: 67_D-H_573
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om kloak og trykledninger.
 
  Pr. forud.
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 14.10.2005-57640-67
Prioritet: 23
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 4
 
Akt nr: 67_I-L_240
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om fri oversigt,
 
  Prioritet forud for pantegæld
 
  KORREKTE AKT
  67_I-B_240
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 24.11.2006-51901-67
Prioritet: 24
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 7
 
Akt nr: 67_I-L_240
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Lokalplan nr. 357,
 
  KORREKTE AKT
  67_I-B_240
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 30.06.2009-17710-67
Prioritet: 25
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 4
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
 
  vedr. 4B
 
  Akt
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  67_I-B_240
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 04.08.2009-22142-67
Prioritet: 26
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 8
 
Akt nr: 67_H-L_492
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Lokalplan nr. 523
 
  Akt. 67_E-H_492
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 28.08.2012-1003816039
Prioritet: 27
Dokumenttype: Servitut
  Kloakanlæg
 

Senest påtegnet:
Dato: 15.11.2021 08:22:14
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 

Ledninger:
  Forsyning / afløb
 

Påtaleberettiget:
Navn: RANDERS SPILDEVAND A/S
Cvr-nr.: 32285708
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Dokument:
Dato/løbenummer: 06.11.2015-1006848625
Prioritet: 28
Dokumenttype: Servitut
  Byggepligt, forbud mod videresalg i ubebygget stand, 

tilbagekøbsret
 

Senest påtegnet:
Dato: 11.04.2022 11:18:11
 

Også tinglyst på:
Antal: 10
 

Køb/salg:
  Forkøbsret/tilbagekøbsret
 
  Salgsforhold
 

Bebyggelse:
  Andet
 

Påtaleberettiget:
Navn: Randers Kommune
Cvr-nr.: 29189668
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 38.000.000 DKK
Grundværdi: 35.350.900 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2020
Kommunekode: 0730
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 017215
 

Indskannet akt:
Akt nr: 67_I-B_240





  
  

  

 

 
 

 

 
GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD 

I RANDERS KOMMUNE 
 
Følgende vilkår er gældende for alle handler, hvor Randers Kommune sælger erhvervsjord belig-
gende i Randers Kommune. 
 

A. Udgifter indeholdt i den kontante købesum. 
B. Udgifter, der skal betales af køber udover den kontante købesum. 
C. Betalingsvilkår og berigtigelse. 
D. Salgsform. 
G. ”Reservation” af grunde. 
F. Servitutter. 
H. Mangler ved grunden. 
I. Nedslag for grunde over 10.000 kvm. 
 

 

A. Udgifter indeholdt i den kontante købesum. 
Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, er følgende udgifter indeholdt i købesummen: 

• anlæg af adgangsveje med gadebelysning 

• anlæg af kloak med brønd for regnvand og spildevand anlagt indtil 1 meter fra skel mod 
adgangsveje 

• etablering af vandforsyning med fremføring af stik til skel 

• udstykningsomkostninger 

• overordnet etablering af elforsyning 

• berigtigelse af handlen, herunder udarbejdelse af skøde varetages af kommunen 

• tinglysningsafgift af skødet 

• arkæologiske forundersøgelser, medmindre museet konkret skønner det overflødigt 
 

B. Udgifter, der skal betales af køber udover den kontante købesum. 
Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal køberen udover købesummen betale følgende: 

• Tilslutningsbidrag til kloakforsyning. Beløbet udgør 46.945 kr. excl. moms (2013) pr. 
påbegyndt 800 m2 grund areal. Ved grunde større end 4.000 m2 kan der efter et konkret 
skøn ydes en reduktion for efterfølgende arealer efter nærmere aftale mellem køber og 
Randers Spildevand A/S. 

• Tilslutningsbidrag til el, vand og varme. Der henvises til de relevante leverandører.  

• Byggetilladelser.  
 

C. Betalingsvilkår og berigtigelse. 
Alle handler berigtiges kontant, hvilket vil sige, at køberen selv skal fremskaffe hele købesummen 
og at køberens finansieringsomkostninger er kommunen uvedkommende. 
 
Ved handlens indgåelse betales et depositum svarende til 10 pct. af købesummen, dog minimum et 
beløb svarende til de anslåede udgifter til udstykning, jf. punkt B. Restkøbesummen betales kontant 
pr. overtagelsesdagen. 
 
Overtagelsesdagen aftales maksimalt tre måneder fra aftalens indgåelse. Såfremt køber stiller 
uigenkaldelig bankgaranti for restkøbesummens betaling, kan overtagelsesdagen fastsættes til seks 
måneder fra aftalens indgåelse. 
 

 

 



Købers opmærksomhed henledes på, at pantehæftelser (eks. kreditforenings- og banklån) først kan 
tinglyses på den købte grund, når udstykningssagen er gennemført. Kommunen vil efter en konkret 
vurdering være indstillet på at udstede en garanti for, at udstykningen gennemføres som forudsat 
samt tillade tinglysning af pantehæftelser i stamparcellen mod vished for at pantet relakseres, når 
udstykningen er tilendebragt. 
 

D. Salgsform. 
Som alt overvejende hovedregel udbydes kommunens grunde til salg efter offentlig bekendtgørelse. 
Reglerne herom findes i Udbudsbekendtgørelsen (bekt. nr. 472 af 20.06.91). Efter førstegangsud-
buddet overgår grundene til salg efter løbende udbud. 
 
Grundene udstykkes så vidt muligt efter nærmere aftale med køberen. 
 
Handlen er som udgangspunkt ikke indgået før skødet er underskrevet af såvel køber som sælger. 
 

G. ”Reservation” af grunde. 
Der kan ved det løbende udbud ske reservation af en grund, således køber får tid til at undersøge 
grunden, kontakte pengeinstitut m.v. 
 
Retsvirkninger af en reservation: 
 

• Reservation af en erhvervsgrund kan højest opnås for 3 måneder, og udløber automatisk, 
hvis ikke den forlænges. Reservationen bekræftes skriftligt. 

• Reservationen kan forlænges i højest 3 måneder af gangen, hvis ikke der er andre reserva-
tioner i kø. 

• En reservation medfører, at grunden reserveres i perioden til den af kommunen fastsatte 
mindstepris, og at den reserverede grund som udgangspunkt ikke sælges til anden side i 
reservationsperioden 

• Dette udgangspunkt fraviges, hvis der fra anden side fremkommer købsønske i reservati-
onsperioden. Hvis reservanten fastholder sit købsønske tilbyder kommunen alle reservanter 
mulighed for at afgive supplerende bud i én samlet budrunde. Buddene skal være højere 
end den fastsatte mindstepris. Der gives de bydende en frist på 7 hverdage til at fremkom-
me med supplerende bud. Grunden sælges herefter til højestbydende 

• Reservationen udelukker dog ikke, at kommunen kan afhænde grunden, hvis dette sker til 
en køber, som kommunen i øvrigt vil kunne afhænde til uden offentligt udbud. Eksempler 
på sådanne købere er staten, andre kommuner/kommunale fællesskaber og institutioner 
m.v. som kommunen lovligt kan støtte. Ligeledes indebærer en reservation ikke en købsret; 
kommunen kan således helt undlade at sælge en reserveret grund. 

 

F. Servitutter. 
Udover de på grunden tinglyste servitutter, vil der på hver enkelt grund blive tinglyst vilkår om føl-
gende: 

• Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand. 

• Byggeri på grunden skal være påbegyndt inden to år fra overtagelsesdagen og færdiggøres 
i rimelig tid herefter. 

• Kommunen har tilbagekøbsret, men ikke pligt, til grunden, hvis byggefristen ikke overhol-
des. Kommunes tilbagekøbspris vil maksimalt udgøre den udbudte mindstepris, således 
købers eventuelle overbud fortabes. Er grunden solgt efter udbud uden angivelse af mind-
stepris, udgør tilbagekøbssummen det laveste beløb af enten den offentlige ejendomsvur-
dering eller den faktiske, oprindelige handelspris. Kommunens omkostninger ved salg samt 
tilbageskødning afholdes af køberen. Beløbet modregnes i tilbagekøbssummen. 

 

H. Mangler ved grunden. 
• De almindelige mangelsbeføjelser indebærer, at køber ved ukendte mangler vil kunne 

kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Beløbets størrelse skal ikke udgøre den 
faktiske udgift til udbedring så som ekstrafundering, men et anslået værditab køber lider 
ved at have købt en grund med en ukendt og ikke uvæsentlig mangel. 

• Der foretages almindeligvis ikke boreprøver i forbindelse med udbud af erhvervsjord, 
medmindre kommunen er vidende om, at jordbundsforholdene er særligt vanskelige i det 
pågældende område. I de tilfælde kommunen måtte vælge at få foretaget boreprøver, fore-



lægges køber ved udbuddet den geotekniske rapport på grundene og opfordres til selv at 
foretage yderligere undersøgelser. 

• Krav på afslag som følge af vanskelige funderingsforhold skal rettes inden fire måne-
der fra overtagelsesdagen. Kravet skal dokumenteres ved en geoteknisk rapport. Kommu-
nen betaler udgiften til rapportens udarbejdelse, hvis dette konkret aftales inden rapporten 
udarbejdes og hvis kommunen er enig i, at funderingsforholdene berettiger til et afslag i kø-
besummen. 

• Arkæologiske forhold på grunden er ikke at betragte som en mangel. Købers opmærk-
somhed henledes på, at såfremt der i grunden findes fortidsminder skønt en arkæologisk 
forundersøgelse ikke har vist tegn herpå, betaler Staten i medfør af Museumsloven udgif-
terne til en eventuel udgravning, men ikke udgifter som følge af byggeriets forsinkelse. 
Randers Kommune bekoster som udgangspunkt en arkæologisk forundersøgelse inden et 
grund sættes i udbud. Skulle en sådan undersøgelse undtagelsesvist ikke have fundet sted, 
bærer køber enhver risiko for arkæologiske forhold på grunden. 

• Eventuelle udleverede planskitser for området – herunder i lokalplaner – er alene at 
opfatte som hensigtserklæringer og dermed ikke en garanti for områdets endelige udform-
ning. 

 

I. Nedslag for grunde over 10.000 kvm. 
For at tilpasse kommunens udbudspriser til markedssituationen samt afspejle den kommunale be-
sparelse ved salg af større parceller, ydes et nedslag i prisen efter følgende principper: 

• De første 10.000 kvm. betales fuld pris, herefter reduceres prisen med 5 pct. pr. interval af 
10.000 kvm. jord, dog aldrig til mindre end 75 pct. 

• Skematisk oversigt: 
0-10.000 kvm 100% 
10.001-20.000 kvm 95% 
20.001-30.000 kvm 90% 
30.001-40.000 kvm 85% 
40.001-50.000 kvm 80% 
50.000+ kvm 75% 

• Beregningseksempel: en grund på 36.000 kvm. med en udbudspris på 100 kr. pr. kvm. vil 
herefter kunne købes for 3.360.000 (10.000 kvm. á 100 kr + 10.000 kvm. á 95 kr. + 10.000 
kvm. á 90 kr + 6.000 kvm. á 85 kr.) 

 
 
 
Vedtagelse 09/225 
Byrådet 26. oktober 2009 kl. 17:00 
 
Tiltrådt. 
 
Vedtagelse 10/140 
Byrådet 1. marts 2010 kl. 17:00 
 
Tiltrådt. 
 
Vedtagelse 17/596 
Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00 
 
Godkendt. 
 



 

 

1 

 
Ejerlav: Askildrup By, Ølst  
Matr. nr.: Del af 17p    
Beliggende: Karlsbergvej, 8940 Randers SV  

 
 
 

KØBSAFTALE 
 
§1 - Parterne ......................................................................................................................................... 1 
§2 – Det solgte ...................................................................................................................................... 2 
§3 – Købesummen ................................................................................................................................ 2 
§4 – Overtagelsesdag. .......................................................................................................................... 3 
§5 – Lokalplaner m.v. .......................................................................................................................... 3 
§6 – Anvendelsesbegrænsninger, byggepligt samt tilbagekøbsret. ...................................................... 3 
§7 – Ejendomsvurdering. ..................................................................................................................... 4 
§8 – Erklæring i henhold til Sommerhusloven ..................................................................................... 4 
§ 9– Omkostninger. .............................................................................................................................. 4 
§10 – Betingelser for handlen. ............................................................................................................. 4 
§11 – Aftalegrundlag i øvrigt ............................................................................................................... 4 
Underskrifter ........................................................................................................................................ 5 
 
 

§1 - Parterne 
 

Randers Kommune 
Erhverv & Bosætning 
Laksetorvet 1 
8900 Randers C 
CVR-nr. 29189668  
Sagsnr.: 82.02.00-G10-2-20 
 
sælger og endelig overdrager herved til 
 
køber i henhold til aftalens § 12 
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§2 – Det solgte 

 
stk. 1. Del af matr. nr. 17p, Askildrup By, Ølst, med et grundareal på ca. 842 m2 (”Ejendommen”). 
 
stk. 2. Ejendommen er beliggende ved Karlsbergvej, 8940 Randers SV som vist på vedhæftede 
vejledende principrids, udarbejdet den 25. maj 2022 af sælger. 
 
stk. 3. Ejendommen sælges, som den er og forefindes, med træer, beplantninger, bevoksninger mv. 
 
stk. 4. Ejendommen sælges endvidere med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt 
sælger. Med hensyn til de på Ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises der til 
Ejendommen blad i tingbogen. I forbindelse med udstykning af Ejendommen vil der ved 
servituterklæring blive taget stilling til, hvilke servitutter der skal overføres. 
 
stk. 5. Køber er pligtig at respektere de servitutter, der påhviler Ejendommen, samt sådanne 
servitutter, som måtte blive pålagt Ejendommen som en betingelse for udstykning. 
 
stk. 6. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for jordbundsforholdene, miljøforurening af Ejendommen 
samt økonomiske og andre følger ved fund af fortidsminder mv. 
 
Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser m.v. gældende i anledning af mangler ved 
Ejendommen, det være sig i form af ophævelse, erstatning eller forholdsmæssig afslag. 
 
Sælger er ikke bekendt med forhold, der kan bevirke vanskelige bundforhold. 
 
Sælger oplyser, at Ejendommen ikke er registreret som affaldsdepot. 
 
stk. 7. Ejendommen er ikke byggemodnet. Der er således ikke foretaget arkæologisk 
forundersøgelser, ligesom Ejendommen ikke er forsynet med hverken el, vand, kloak, varme m.v. 
Forholdet er sælger uvedkommende. 
 
Omkostninger til evt. forsyning, jordbundsundersøgelser, arkæologiske undersøgelser m.v. afholdes 
således af køber. 
 

§3 – Købesummen 
 
stk. 1. Købesummen fremgår af aftalens § 12. 
 
stk. 2. Ejendommen er under udstykning og dens endelige størrelse kendes først, når beskikket 
landinspektør har foretaget opmåling. Købesummen reguleres kontant med den af køber tilbudte 
kvadratmeterpris med tillæg af moms, som Ejendommens størrelse afviger fra den i §2, stk. 1 
angivne størrelse. Betaling sker efter påkrav. Krav på regulering bortfalder, hvis ingen af parterne 
har fremsendt påkrav senest tre måneder efter skødet er lyst endeligt og uden frist for matrikulær 
berigtigelse. 
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stk . 3. Købesummen erlægges kontant på overtagelsesdagen. 
 
stk. 4. Sælger er pligtig at fremsende faktura på købesum og tinglysningsafgift. 
 
 

§4 – Overtagelsesdag. 
 
stk. 1. Ejendommen overtages af køber den 1. august 2022, med hvilken dag som skæringsdag der 
skal udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse. Indtil Ejendommens ejendomsværdi er selvstændigt 
ansat, betaler køber på anfordring den del af de på hovedejendommen hvilende skatter og afgifter, 
som forholdsvis falder på Ejendommen. 
 
stk. 2. Før køber disponerer over Ejendommen, skal handlen være endelig og alle beløb i henhold til 
nærværende aftale være betalte. 
 

§5 – Lokalplaner m.v. 
 
stk. 1. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 523, som køber ved sin underskrift erklærer sig 
bekendt med. 
 
stk. 2. Lokalplanens intentioner for Ejendommen er at give mulighed for en anvendelse sammen 
med de omkringliggende boliger afskærmet fra det resterende lokalplanområde af 
beplantningsbælte.  
 
stk. 3. Købers opmærksomhed henledes på, at lokalplanen i sig selv ikke medfører pligt for sælger til 
at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen, og at sælger således ikke kan garantere, at områdets 
endelige udformning bliver som i lokalplanen. 
 

§6 – Anvendelsesbegrænsninger, byggepligt samt tilbagekøbsret. 
 
stk. 1. Ejendommen må anvendes i overensstemmelse med lokalplan 523. Lokalplanens intentioner 
for Ejendommen er at give mulighed for en anvendelse sammen med de omkringliggende boliger 
afskærmet fra det resterende lokalplanområde af beplantningsbælte. 
 
stk. 2. I det omfang Ejendommen grænser til et areal tilhørende Randers Kommune, påhviler der 
Ejendommen fuld hegnspligt, hvis køber ønsker hegn opsat. 
 
stk. 3. Bestemmelserne i nærværende §6 begæres tinglyst som servitutstiftende på Ejendommen med 
Randers Byråd som påtaleberettiget. 
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§7 – Ejendomsvurdering. 
 

stk. 1. Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Værdien af Ejendommen på anmeldelsestidspunktet 
svarer efter parternes bedste skøn til købesummen. 
 

§8 – Erklæring i henhold til Sommerhusloven 

 
stk. 1. I henhold til § 8 i lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli 2013 udlejning af fast ejendom til ferie- 
og fritidsformål m.v. og campering m.v., erklærer køberen herved, at [aftales mellem parterne i 
forbindelse med aftaleindgåelse]. 
 

§ 9– Omkostninger. 
 
stk. 1. De med denne overdragelse forbundne udgifter til tinglysning af skøde afholdes af sælger 
under forudsætning af, at berigtigelsen varetages af sælger. Tinglysningsafgiften betales af køber. 
Der henvises i øvrigt til Randers Kommunes generelle vilkår for salg af erhvervsjord, december 
2017. 
 
stk. 2. Omkostninger til udstykning afholdes af køber. 
 
 

§10 – Betingelser for handlen. 
 
stk. 1. Nærværende købsaftale er betinget af Geodatastyrelsens udstykningstilladelse samt 
købesummens betaling. Når betingelserne er opfyldt, er sælger pligtig at udstede endeligt skøde. 
 
 

§11 – Aftalegrundlag i øvrigt 
 
stk. 1. Ejendommen sælges efter offentligt udbud, og aftalegrundlaget består udover nærværende 
købsaftale af: 

 Vejledende principrids af 25. maj 2022. 
 Udbudsmateriale dateret maj 2022 
 Randers Kommunes generelle vilkår for salg af erhvervsjord, december 2017 
 Tingbog 

 
stk. 2. Køber erklærer ved sin underskrift af nærværende købsaftale at have modtaget kopi af 
udbudsmaterialet inkl. bilag. 
 
stk. 3. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udbudsmaterialet og nærværende købsaftale, har 
sidstnævnte forrang. 
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§12 – Beløb, navn på køber (tilbudsformular) 

 
Undertegnede køber/tilbudsgiver 
 
Navn:________________________________ 
 
CVR-nr.:______________________________ 
 
E-mail:_________________________ 
 
køber Ejendommen til følgende pris pr. m2 (DKK ekskl. moms):    
 
Prisen skal tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. 
 
Ejendommen udbydes til en fastsat pris på 80 kr./m2 med tillæg af moms. Sælger er ikke forpligtet 
til at sælge Ejendommen til den udbudte pris. Køber/tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et 
højere købstilbud end den fastsatte pris 
 
Indtil aftalen er underskrevet af sælger, er den at betragte som et tilbud til sælger. Tilbuddet er 
bindende for tilbudsgiver/køber til og med den 27. juni 2022. 
 
Sælger vil efter den 20. juni 2022 løbende tage stilling til indkomne bud. 
 

Underskrifter 
 
Som køber:     
Dato: 
  
 
 
    
Navn angives med blokbog- Navn angives med blokbog- 
staver staver  
 
 
 
Som sælger – Randers Byråd:  
Dato: 
 
 
 
    
Torben Hansen Alex Weinreich 
Borgmester Chef for Erhverv & Bosætning 
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