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§ 1 - Parterne 

 
Randers Kommune 
Udvikling, Miljø og Teknik 
Laksetorvet 1 
8900 Randers C 
cvr. nr. 29189668 

 
sælger og endelig overdrager herved til  
køber i henhold til aftalens § 13.  

  
§ 2 – Det solgte 

 
stk. 1.  Det solgte udgør en del af matrikel 13d, Hørning By, Hørning, med et 

grundareal på ca. 325 m2 (”Ejendommen”).  
 
stk. 2.  Ved ejendommens udstykning skal det sikres, at der fortsat er tilstrækkelig og 

farbar vejadgang til den bagvedliggende matrikel. Vejadgangen skal minimum 
være 5 meter bred.  

 
stk. 3.  Ejendommen er beliggende ved Damsøvej 5, 8960 Randers SØ, som vist på 

vedhæftede rids.  
 
stk. 4.  Ejendommen sælges som den er og forefindes med beplantning mv. 
 
stk. 5.  Ejendommen sælges endvidere med de rettigheder og forpligtelser indeholdt i 

servitutter, hvormed den har tilhørt sælger.  
 
stk. 6.  Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises 

til ejendommens blad i tingbogen. 
 
stk. 7.  Køber er pligtig at respektere de servitutter, der påhviler ejendommen.  
 
 
§ 3 – Købesummen 

 
stk. 1.  Købesummen fremgår af nærværende aftales § 13 (tilbudsformular).  
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stk. 2.  Ejendommen er under udstykning og dens endelige størrelse kendes først, når 
beskikket landinspektør har foretaget opmåling. Købesummen reguleres kontant 
i henhold til prisen i nærværende købsaftale § 13. 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.  

 
stk. 3.  Købesummen erlægges kontant på overtagelsesdagen.  
 
stk. 4.  Sælger er pligtig at fremsende faktura på købesum og tinglysningsafgift.  
 

§ 4 – Overtagelsesdag 

 
stk. 1.  Grunden overtages af køber den 1. i måneden efter handlen er endelig, jf. 

købsaftalens § 11. Køber betaler til sælger på anfordring de på ejendommen 
hvilende skatter og afgifter som forfalder efter overtagelsesdagen.  

 
stk. 2.  Sælger kan efter anmodning fra køber udstede en fuldmagt til brug for relevante 

byggeansøgninger på matriklen.  
 
§ 5 – Lokalplaner m.v. 

 
stk. 1.  Der er ikke udarbejdet lokalplan for matr. 13d, Hørning By, Hørning. Grunden 

er omfattet af Kommuneplan 2021, rammeområde 2.04.BE.1 Hørning, udlagt til 
blandet bolig og erhverv.  

 
stk. 2. Der er ikke foretaget arkæologiske prøvegravninger på arealet.  
 
§ 6 – Jordbundsforhold 

 

stk. 1. Der er ikke udført geotekniske prøveboringer på matriklen.  

stk. 2.  Kommunen påtager sig ikke ansvar for jordbundsforholdene, hvorfor køber 
opfordres til, for egen regning, at lade jordbunden undersøge yderligere. 

stk. 3. Der er indhentet jordforureningsattest. Af attesten fremgår, at grunden er udgået 
før kortlægning. Attesten er vedlagt som bilag.  

§ 7 – Ejendomsvurdering  
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stk. 1.  Det solgte areal er ikke særskilt vurderet. Værdien af den solgte ejendom 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 om sommerhuse og 

campering mv. erklærer køberen herved, at ejendommen erhverves til 
anvendelsesformål der ikke er omfattet af nævnte lovs § 1. 

 
§ 10 – Omkostninger  

 
stk. 1.  Berigtigelsen varetages af sælger. Udgifter til tinglysning af skøde afholdes af 

køber, herunder tinglysningsafgift.  
 
stk. 2.  Køber afholder alle omkostninger forbundet med udstykning af grunden.  
 
§ 11 – Betingelser for handlens gennemførelse 

 
stk. 1.  Nærværende købsaftale er betinget af købesummens betaling.  
 
stk. 2. Nærværende handel er betinget af Geodatastyrelsens godkendelse af 

arealoverførslen.  
 
stk. 3.  Når betingelserne er opfyldt, er sælger pligtig at udstede endeligt skøde. 
 
§ 12 – Aftalegrundlag i øvrigt 

 
stk. 1.   Aftalegrundlaget består udover nærværende købsaftale af: 
 

 Vejledede matrikelkort 
 Tingbogsattest 
 Forureningsattest 

 
 

stk. 2.  Køber erklærer ved sin underskrift af have modtaget kopi af aftalegrundlaget. 
 
§ 13 – Beløb, navn på køber (tilbudsformular)  
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Det tilbudte beløb i kr. pr. kvm. inkl. moms: _____________ kr.  

 

Underskrifter 

 
Som tilbudsgiver/køber:  

Sted:                              , den 

 

  

_____________________________ 

Køber 

 

  

Som sælger: 

Dato: 

RANDERS BYRÅD 

 

 

  

______________________________  

Torben Hansen 

Borgmester 

 

 ________________________________ 

Søren Degn-Pedersen 

Chef for stab og bæredygtighed 

 

 


