
 

 

Engelsholmvej 19, 8940 Randers SV 
 

 

- tæt på motorvej Sag 13.06.02-G10-3-18 

Engelsholmvej 19, 8940 Randers SV (matr. nr. 10æ, Sdr. Borup By, Haslund) 

●

●

● 

● 

En vis eksponering mod E45 
Beliggenhed i udbygget erhvervsområde  
Den 7.750 m2 store grund er udlagt til industri-, entreprenør, oplagsvirksomhed m.v.. 

Pris 1.162.500 kr. ex. moms 

 

 

Udbudsmateriale 

Januar 2018 



 

Sagsnr. 12/003099  - Side 2 af 5 
 

 

1. BESKRIVELSE 
 
GRUNDBESKRIVELSE: 

Randers Kommune udbyder denne 7.750 kvm. store grund. Grunden er meget ujævn og køber må påreg-
ne en del omkostninger til terrænreguleringer. Til gengæld vil det være muligt at opnå en vis synlighed fra 
motorvejen. 

Grunden må anvendes til Industri og større værkstedsvirksomhed, entrepenør- og oplagsvirksomhed, en-
groshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Der må ikke eta-
bleres butikker eller boliger i området. 

 
VEJADGANG TIL OMRÅDET: 

Sker via Engelsholmvej 

 
JORDBUNDSFORHOLD: 

Kommunen er ikke bekendt med forhold, der kan bevirke vanskelige bundforhold. 
 
Grunden overdrages således som den er og forefindes. 
 
Omkostningerne til evt. jordbundsundersøgelser m.v. afholdes af køber. 

 
Grunden er undersøgt for fortidsminder og er frigivet af Museum Østjylland. Dvs. hvis der mod for-
ventning konstateres fortidsminder, skal arbejdet standses og de museale myndigheder underret-
tes. Udgiften til udgravning betales i så fald af Staten. 
I grundens nordlige del findes kloakledninger. Køber skal respekterer ledningerne uanset om de er 
tinglyste eller ej. 

 

2. EJENDOMMENS DATA 
 
BELIGGENHED:  
 Adresse Engelsholmvej 19, 8940 Randers SV 

 Matr.nr. 10æ, Sdr. Borup By, Haslund 

  
KOMMUNE: Randers 

    

AREALER:    
 Grundareal i alt 7.750 m²  ifølge tingbogen. 
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3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. 
 

ZONESTATUS: 
Ejendommen er beliggende i Byzone. 

 
VEJ: 

Engelsholmvej er en offentlig vej. 

 

Opmærksomheden henledes på, at kommunens juridiske muligheder for nu eller senere at overdrage en 
vej til private, ikke begrænses af nærværende udbud. 

 

OFFENTLIGE PLANER  
Området er omfattet af lokalplan nr. 250-R "Sdr. Borup.” 
 
Området er udlagt til erhvervsformål, såsom Industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og op-
lagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. 

 

Der må ikke etableres butikker eller boliger i området. 
 

 
MILJØFORHOLD: 

Der må ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige 
afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav med hensyn til forebyggelse af forurening. Det gælder 
virksomheder, som giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings-, lugt-, eller vibrationsgener. 
 
Der er i lokalplanen bestemmelser om støjgener.  
 

 

SERVITUTTER: 
Se tingbogen 

 

4. VARME 
 
 

Der er tilslutningspligt til naturgas. 
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5. ØKONOMISKE FORHOLD 
 

 
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: Tilslutning til el, vand, kloak og naturgas. 
2. Udgifter til anlæg af el- og stikledninger fra ledningerne i vejen/skel til bebyggelsen. 
3. Øvrige gebyrer/udgifter ved bebyggelsen. 
 
Randers Kommune afholder omkostningerne i forbindelse med tinglysning af skøde, såfremt berigtigelsen 
varetages af kommunen. 
 
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. 

 

 

6. FORBUD MOD VIDERESALG I UBEBYGGET STAND, TILBAGEKØBSRET 
 

Bebyggelsen af grundene skal påbegyndes senest 2 år efter overtagelsen. Grunden må ikke videresæl-
ges i ubebygget stand, og kommunen har tilbagekøbsret af grunden til den solgte pris, hvis byggefristen 
ikke overholdes. 

 

 



 

Sagsnr. 12/003099  - Side 5 af 5 
 

 

7. AFGIVELSE AF BUD 
 

Grunden udbydes offentlig til salg i henhold til Indenrigsministeriet bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. 
 
Opmærksomheden henledes på, at Byrådet kan forkaste alle indkomne tilbud og at udbuddet i sin helhed 
er betinget af Byrådets godkendelse. 
 
Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. 
 
Tilbud skal lyde på bestemte beløb og skal ske ved at udfylde, underskrive og returnere bilagte ”Købsafta-
le”. 
 

Administration af salget varetages af: 
Randers Kommune 
Erhverv- og Udvikling 
Laksetorvet 
8900 Randers C 
Alex Weinreich 
tlf.: 8915 1013 / 5156 2013 

mail: aw@randers.dk 
 

Kommunen behandler indkomne bud løbende efter den 12. februar 2018. 
 

 

8. BILAG 
 

1. Lokalplan 250-R 

2. Museal forundersøgelserapport MOE00465 – Engelsholmvej (29. januar 2016) 

3. Vejledende kloaktegning dateret 5. juli 2012 

4. Generelle vilkår for salg af erhvervsjord i Randers Kommune - december 2017 

5. Købsaftale (skal benyttes som tilbudsformular ved at udfylde, underskrive og returnere sidste side) 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejen-
domme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun ud-
stykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overenstemmelse med
planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte
som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at
udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensatio-
nen ikke er i strid med principperne i planen.

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres
ved en ny lokalplan.

En del af lokalplanens område overførers til byzone. Retsvirknin-
gerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (lov-
bekendtgørelse nr 549 af 9. juli 1991).

Private byggeservitutter og andre tilstands- servitutter, der er i
strid med planen, fortrænges automatisk ifølge planlovens § 18.

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆG-
NING

Kommuneplan Randers 1993 I kommuneplanen er lokalplanområdet  beliggende inden for om-
råde 19, Sdr. Borup. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse
med kommuneplanens lokalplanrammer. Teknisk forvaltning har
derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 11. Tillægget er ved-
hæftet lokalplanen.

Lokalplanrammer I kommuneplanen er lokalplanens område en del af området med
betegnelsen E 27. Hele området er i følge lokalplanrammerne
forbeholdt til produktions-, lager-, vognmandsvirksomhed og
lignende.

Zoneforhold To mindre arealer af lokalplanens område ligger idag i landzone,
resten ligger i byzone. Lokalplanen overfører landzonearealet til
byzone.

Ophævelse af byplanvedtægt Den 25. partielle byplan i Randers (Erhvervsområde mellem
Karlsbergvej og Hovedvej A10) ophæves delvist ved godkendel-
sen af denne lokalplan. Ophævelsen sker for denne lokalplans
område. Den 25. partielle byplanvedtægt gælder således stadig for
området syd for Bækholmsvej. Det skyldes at en forsvarlig løsning
af vej-adgangen ikke har været mulig på dette tidspunkt. Området
afventer derfor en eventuel planlægning af et større område syd for
Sdr. Borup.

Støjforhold Lokalplanen fastlægger grænser for støjbelastningen fra virksom-
hederne i lokalplanens område.
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Miljøforhold I lokalplanens område gælder miljøbeskyttelsesloven. Det vil sige
at også bestemmelser og reglementer, der er lavet i henhold til
miljøbeskyttelsesloven gælder. Randers kommune har derfor
skønnet, at det ikke i lokalplanen er nødvendigt, at skærpe kravene
til virksomhedernes udledning af ventilationsluft, der indeholder
støvpartikler og opløsningsmidler. Der må dog ikke udøves virk-
somhed, som kan være til gene for levnedmiddelindustri i områ-
det.

Vandløb Lokalplanens nordlige grænse udgøres delvist af et offentligt
vandløb. Vandløbet trækker ikke beskyttelseslinie, men er beskyt-
tet af et vandløbsregulativ.

Trafikale forhold Lokalplanens område har adgang til motorvejen umiddelbart øst
for Sdr. Borup; fra Bækholmsvej. Adgang til selve området sker
fra Hadstenvej og Bækholmsvej.

Kollektiv trafik Området betjenes af bybusrute nummer 16 og regionalrute 118
(Randers - Århus).

Spildevandsplan Lokalplanens område dækkes af den godkendte spildevandsplan.
Området er i spildevandsplanen benævnt E 27 og er kloakeret
med seperatsystem. Det bemærkes at såvel regn- som spildevand
skal bortledes ved pumpning inden for en mindre del af område I,
jvf. bilag 2.

FORSYNINGSFORHOLD

Varmeforsyning Ny bebyggelse i området skal opvarmes med naturgas. Derudover
vil der være mulighed for at få gas til proces-varme. Naturgasfor-
syningen varetages af Naturgasselskab Midt-Nord.

Vandforsyning Ny bebyggelse i området ligger i Randers kommunale værkers
vandforsyningsområde. Matrikel nr 1x (Danish Crown's levneds-
middelvirksomhed) udgør dog et selvstændigt, eget forsyningsom-
råde for virksomheden.

Elforsyning Lokalplanens område ligger i ELRO's forsyningsområde.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER

I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august
1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 1
nævnte område:

LOKALPLANENS FORMÅL

Lokalplanens formål er at sikre:

at: området anvendes til erhvervsformål,

at: der etableres beplantningsbælter, som vist på kortbilag 2,

at: der bliver plantet allé-træer langs Engelsholmsvej, for at
tydeliggøre den som adgangsvej ind gennem området samt

at: overføre de områder, der er markeret med åben skravering på
kortbilag 1, til byzone.

§ 1 § 1  LOKALPLANENS OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Overførsel til byzone

Delområder

Stk. 1.   Lokalplanen afgrænses som vist på kort bilag 1 og omfat-
ter følgende matr. numre: 1x, 9a, 10a, 10b, 10c, 10e, 10f, 10g,
10h, 10k, 10l, samt dele af 1m og 4 Sdr. Borup by, Haslund sogn
samt del af 2a, 2af, 3a, 3d Munkdrup by, Kristrup sogn, del af
aflagt hovedlandevej samt alle parceller, der efter den 27. juni
1994 udstykkes fra de nævnte ejendomme.

Stk. 2.   Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af
den endelige vedtagne lokalplan, overføres de på kortbilag 1 med
åben skravering viste områder, fra landzone til byzone.

Stk. 3.   Lokalplanens område opdeles i delområde I og II, som
vist på kortbilag 1.

§ 2 § 2  OMRÅDETS ANVENDELSE

Erhvervsområde

Delområde I

Når der i det følgende står støjniveau og støjbelastning, er ordene
brugt i den betydning som er defineret i Vejledning fra miljøsty-
relsen:" Ekstern støj fra virksomheder", nr 5/1984.

Stk. 1.   Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun
opføres eller indrettes bebyggelse til, eller udøves erhverv som
følgende:
Industri og større værkstedsvirksomhed, entrepenør- og oplags-
virksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har
tilknytning til de pågældende erhverv.

Der må ikke i området udøves nogen art af virksomhed, som ved
støv, røg, lugt, rystelser eller på anden måde, efter byrådets skøn,
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Driftsnødvendige boliger

Støjgrænser

kan være til gene for levnedsmiddelindustri i området eller til
ulempe for den omliggende bebyggelse.

Stk. 2.   Kun i tilfælde hvor det kan dokumenteres, at virksomhe-
dens forsvarlige drift kræver at en person er tilstede uden for
normal arbejdstid, kan det tillades, at der opføres eller indrettes,
en bolig på hver ejendom. Det kan for eksempel være til en vagt-
mand eller portner, som af sikkerhedsmæssige årsager kan træde i
funktion med meget kort varsel.

I forbindelse med tilladelsen vil byrådet stille særlige krav til
boligens lydisolering. Det sker for at sikre, at den indendørs støj-
belastning i boligen ikke overstiger 30 db(A). Dette gælder hvad
enten den pågældende støjbelastning kommer fra virksomheden
selv eller fra andre virksomheder i området.

Stk. 3.   I delområde I må den enkelte virksomheds støjbelastning
af omgivelserne uden for egen grund ikke overstige 60 db(A).

Stk. 4.   Erhverv, der placeres i området, skal etableres under
hensyntagen til boligområderne i Paderup og Sdr. Borup.

Den enkelte virksomheds støjbelastning af boligområderne i Pa-
derup, må derfor ikke overstige de almindelige grænseværdier for
boligområder:

Mandag - fredag kl. 07.00 -18.00: 45 dB(A)
Lørdag                  kl. 07.00 -14.00: 45 dB(A)
Lørdag                  kl. 14.00 -18.00: 40 dB(A)
Søn og helligdage kl. 07.00 -18.00: 40 dB(A)
Alle dage              kl. 18.00 -22.00: 40 dB(A)
Nat                        kl. 22.00 -07.00: 35 dB(A)
Maksimalværdien for støjniveauet må om natten ikke overstige 50
dB(A)

Den enkelte virksomheds støjbelastning af:
boligområderne i Sdr. Borup og den spredte landbebyggelse øst
for motorvejen og langs Hadstenvej
- må derfor ikke overstige de almindelige grænseværdier for blan-
det bolig- og erhvervs-områder samt spredt landbebyggelse:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00: 55 dB(A)
Lørdag kl. 07.00 - 14.00: 55 dB(A)
Lørdag kl. 14.00 - 18.00: 45 dB(A)
Søn og helligdage kl. 07.00 - 18.00: 45 dB(A)
Alle dage kl. 18.00 - 22.00: 45 dB(A)
Nat kl. 22.00 - 07.00: 40 dB(A)
Maksimalværdien for støjniveauet må om natten ikke overstige 55
dB(A).
Delområde II

Stk. 5.   Området udlægges til offentligt formål (regnvandsbassin).
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§ 3 § 3  UDSTYKNING

Udstykningsplan

Grundstørrelser

Stk. 1.   Udstykning må ske i overensstemmelse med den på kort-
bilag nr. 2 viste udstykningsplan.

Stk. 2.   Grundene må ikke udstykkes med en størrelse under
4000m2 (eksklusiv vejareal), eller med en sidelængde mindre
end 40m.

Stk. 3.   Eventuelle boliger må ikke udstykkes som selvstændige
ejendomme.

§ 4 § 4  VEJ- OG STIFORHOLD

Ny vej

Hjørneafskæringer

Allé-plantning

Byggelinier

Stk. 1.   Der udlægges areal til følgende ny vej, med beliggenhed
som vist på kortbilag nr 2:

Vej A-B i en bredde af 12m, med tilhørende vendeplads.

Stk. 2.   Ved vejtilslutninger skal hjørnerne på de tilstødende ejen-
domme afskæres som vist på kortbilag nr 2. Afskæringerne skal
være 7m x 7m langs vejskel.

Stk. 3.   For at styrke opfattelsen af Engelsholmvej som adgangs-
vej ind gennem området, plantes allé-træer langs vejens ene side,
som vist på kortbilag 2.

Stk. 4.   Byggelinien langs motorvejen er fastlagt efter følgende
retningslinier:
Fra motorvejens midte 50m
Fra afkørselsrampens kørebanekant nærmest motorvejen 25m
Hadstenvej 35m

Der kan bygges ud til byggelinien, hvis bygningens jordlinie lig-
ger i højde med vejen.

Hvis bygningens jordlinie ikke ligger i samme højde som vejen,
skal bygningen rykkes så langt tilbage, at afstanden mellem byg-
ningen og byggelinien svarer til 2 gange højdeforskellen. Hertil
kommer den nødvendige bredde til at kunne passere bygningen på
egen grund - mindst 1m.

Dog skal byggelinien ligge mindst 35m fra vejskel; svarende til
beplantningsbæltets bredde + 5m.

Langs Bækholmsvej pålægges en byggelinie på 20m fra vejmidte.

Langs de øvrige veje pålægges byggelinie i en afstand af 5m fra
vejskel.

Langs delområde II pålægges en byggelinie i en afstand af 5m fra
skel.
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§ 5 § 5  LEDNINGSANLÆG

Elledninger Stk. 1.   Elledninger, herunder til vejbelysning, må kun føres som
jordledninger.

§ 6 §  6  BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Bebyggelsesprocent

Bygningshøjde

Afstand til skel

Stk. 1.   Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke
overstige 100, og det bebyggede areal må ikke overstige halvde-
len af grundarealet.

Stk. 2.   Bygningerne må ikke være højere end 10m over terræn.
Byrådet kan dog tillade, at en bygning eller dele af en bygning
opføres i større højde, hvis særlige hensyn til virksomhedens drift
nødvendiggør det.

Stk. 3.   Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod nabo end
5m.

§ 7 § 7  BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Materialevalg

Skilte og reklamer

Stk. 1.   Der må ikke anvendes materialer til facader og tagflader,
som efter byrådets skøn virker skæmmende.

Stk. 2.   Der må ikke opsættes fritstående skilte og reklamer på are-
alerne mellem:

Byggelinien og Motorvejen
Byggelinien og Bækholmsvej
Byggelinien og Hadstenvej

Der må på bygningens facade opsættes logo og navn.

Et fælles skilt for områdets virksomheder kan opsættes ved ind-
kørslen til området fra henholdsvis Bækholmsvej og Hadstenvej.
Skiltenes udformning og placering skal ske i samarbejde med
Teknisk forvaltning.

§ 8 § 8  UBEBYGGEDE AREALER

Regnvandsbassin

Skovagtig beplantning

Åbne beplantningsbælter

Stk. 1.   Delområde II udlægges til forsinkelsesbassin for regn-
vand.

Stk. 2.   Der udlægges et areal til tæt, skovagtigt beplantningsbælte,
som vist på kortbilag 2 med skovraste.

Stk. 3.   Der udlægges arealer til til åbne beplantningsbælter, som
vist på kortbilag nr. 2 med lys raste.
Beplantningsbælterne skal fremstå som et åbent parklignende om-
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Eksisterende beplantnings-
bælte

Ubebyggede arealer

Terrænreguleringer

råde med grupper af træer på en græsplæne. ∗)

Det 30 m brede beplantningsbælte, vist med mørk  raster på kort-
bilag 2, er etableret af Randers kommune.
Der kan udhugges/udtyndes i dette beplantningsbælte, dels for at
sikre grundenes karakter af facadeareal ,dels for at sikre at også
dette beplantningsbælte fremstår som grupper af træer på græs.
Omfanget af udhugningen/udtyndningen aftales nærmere med park
og kirkegårdsforvaltningen, når planerne for byggeri foreligger.
Efter udhugning/udtyndning tilsås arealet med græs.

Stk. 4.   Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller
lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden
ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes.

Stk. 5.   Terrænreguleringer på mere end +/- 1m i forhold til eksi-
sterende terræn, må kun foretages med byrådets tilladelse.

§ 9 § 9  FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF
NY BEBYGGELSE

Naturgaspligt Stk. 1.   Ny bebyggelse inden for lokalplanens område må ikke
tages i brug, før den er tilsluttet naturgasforsyningen fra naturgas-
selskab Midt-Nord (bygningsopvarmning).

§ 10 § 10  VEDTAGELSESPÅTEGNING

Således vedtaget af Randers byråd, den 10. oktober 1994

Randers, den 17. oktober 1994.

Keld Hüttel

Borgmester

I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt.

Randers byråd den 30. januar 1995

Keld Hüttel

Borgmester

                                                
∗ ) Beplantningsbælterne etableres af Randers kommune. Det forudsættes at vedligeholdelsen, efter overenskomst med
kommunen, overgår til de af lokalplanen berørte grundejere.
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Forsidefoto: søgegrøfterne i landskabet set fra syd. Foto: MOE00465-DP-0001. 

 

Abstract 

Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodningen af matrikel 10æ, Sdr. Borup by. Der blev 

gravet 4 nordvest-sydøst vendte søgegrøfter på det ca. 7.700 m2. store areal. På toppen af bakken 

mod syd blev der registreret 6 mindre gruber, en del med ildskørnede sten. De kulturhistoriske 

spor på arealet blev udgravet i forundersøgelsen og der er ikke grundlag for yderligere 

undersøgelser af arealet.  
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Tidstavle 

1500 Nyere tid Historisk tid 

1050 Middelalder  

900 Yngre Vikingetid Forhistorisk tid 

775 Ældre vikingetid  

530 Yngre germansk jernalder  Yngre jernalder 

375 Ældre germansk jernalder  

160 Yngre romersk jernalder  

0  Ældre romersk jernalder Ældre jernalder 

200 f.Kr. Yngre førromersk jernalder  

500 f.Kr. Ældre førromersk jernalder  

1000 f.Kr. Yngre bronzealder Bronzealder 

2000 f.Kr. Ældre bronzealder  

2400 f.Kr.  Dolktid / Senneolitikum   Yngre stenalder (neolitikum) 

2800 f.Kr.  Enkeltgravskultur / Mellemneolitikum B.   

3200 f.Kr. Tragtbægerkultur / Mellemneolitikum A.  

3900 f.Kr. Tragtbægerkultur / Tidligneolitikum  

5400 f.Kr. Ertebøllekultur Ældre stenalder (mesolitikum) 

6800 f.Kr.  Kongemosekultur   

9000 f.Kr. Maglemosekultur  

 Ahrensburgkultur Palæolitikum 

 Brommekultur  

12000 f.Kr. Hamburgkultur  

 
Arkæologiske perioder og deres begyndelsesdatering i det danske område. Skemaet skal læses sådan, at eksempelvis 
ældre romersk jernalder begynder omkring år 0 og skifter til yngre romersk jernalder omkring 160 e.Kr. Perioden fra 
ældre førromersk jernalder til og med ældre romersk jernalder kaldes samlet for ældre jernalder. 
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Undersøgelsens forhistorie 

Randers Kommune henvendte sig til Museum Østjylland med henblik på at få undersøgt en række 
ledige industribyggegrunde i kommunen for fortidsminder. Fra kommunens side ønskedes 
grundene klar til videresalg, når sådan en mulighed opstod, og der var således ikke tale om nært 
forestående byggeri ved grundene. Randers kommune stillede et beløb på 500.000 kr. til rådighed 
til en opstart af screening af kommunalt ejede erhvervsområder.    

 

 

 

Fig. 1. Kortet viser hvor der er registreret og undersøgt fortidsminder i den umiddelbare nærhed af den 

aktuelle forundersøgelse af MOE 478 Blommevej III, der er markeret med en blå firkant. 

 

Området omkring udgravningen er især præget af lokaliteter dateret til jernalderen. Sb.nr. -12 

dækker over en gravhøj med tre rige gravlæggelser, mens Sb.nr. 13. dækker over en kammergrav. 

Begge grave dateres til yngre romersk jernalder. Sb.nr. -19 og -26 dækker begge over bopladsspor 

fra bondestenalderen. Desuden dækker sb.nr. -26 over en stor bebyggelse fra germanertid. 

Lokaliteterne med sb.nr. -78 og -102 dækker over bopladsspor fra førromersk jernalder mens 

sb.nr. -63 dækker over en boplads fra ældre romersk jernalder.  

På baggrund af de registrerede fortidsminder i området, blev det i samarbejde med Randers 

Kommune, besluttet at igangsætte en forundersøgelse, forud for byggemodningen af grunden. Se 

fig. 2. 

Den arkæologiske forundersøgelse af matrikel 10æ, Sdr. Borup by blev igangsat i oktober 2015. 

Forundersøgelsen blev iværksat på baggrund af museumslovens kap. 8 § 23-27, der omhandler 

samarbejde i planlægningsfasen mellem museet, planmyndighederne og bygherren.  
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Fig. 2. MOE 465 Engelsholmvej 

 

Administrative data 

Bygherre er Randers Kommune og kontaktpersonen er Alex Weinreich, Erhverv og Udvikling. 

Kontaktperson og sagsbehandler ved Kulturstyrelsen var Claus Feveile. Budgettet for den 

arkæologiske forundersøgelse blev sendt til Kulturstyrelsen den 2. marts 2015 og godkendt den 

10. marts 2015. Kommunen godkendte budgettet telefonisk. Ifølge museumslovens § 26 stk. 2 

finansieres forundersøgelsen af bygherre. 

    

Udgravningsansvarlig er Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, med 

overinspektør Ernst Stidsing som sagsansvarlig og arkæolog Nanna Kirkeby som daglig 

udgravningsleder. Forundersøgelsen blev foretaget fra den 12. oktober, 2015. 

 

Det udarbejdede budget på 49.426,88 kr. inkl. moms for den arkæologiske forundersøgelse af det 

7.600 m2 store areal. Regnskabet endte på et beløb på 39.759,14 kr. inkl. moms. 
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Adresse Hjemmeside Tlf. 

Museum Østjylland  
Stemannsgade 2, 8900 Randers 

www.museumoj.dk 8712 2600 

Slots- og Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V 

www.slks.dk 3373 3373 

Randers Kommune. Erhverv og Udvikling 

Laksetorvet Lok. D2.90 

www.randerskommune.dk 8915 1013 
 

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S, Kirkegade 1, 

8950 Ørsted 

www.eep-as.dk 8648 8004 

 

Søgegrøfterne blev gravet d. 12. og 13. oktober, 2015 og opmåling af grøfterne med gps blev 

udført d. 12. og 13. oktober, 2015. Der blev fortaget en registrering og dokumentation af de 

fremgravede anlæg d. 13. oktober, 2015, hvor udgravningen blev afsluttet. 

 

Originaldokumentation m.m. opbevares i Museum Østjyllands (MOE) arkiv, samt på museets 

server under sagsnummer MOE 00465 Engelsholmvej. Elektroniske dokumenter som mails, og 

den kulturhistoriske rapport findes ligeledes i sagen på museets server. Oldsager, 

naturvidenskabelige prøver m.v. opbevares i museets magasin.  

Alle data fra udgravningen er indtastet i MUD (Museernes Udgravningsdata). 

 

Øvrige data 

Til muldafrømningen blev der benyttet en gravemaskine med en 2,00 m bred skovl. 

Gravemaskinen og maskinføreren er fra Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S, Ørsted.  

 

Topografi, terræn og undergrund 

Fig. 3 viser et udsnit af et målebordskort fra 1870. Lokaliteten MOE 465 Engelholmvej ligger på en 

nordvendt skråning hvor der tidligere lå et mindre vådområde nedenfor. Vådområdet er en mindre 

arm af Paderup Mose. I dag er vådområdet ført i en dybtliggende grøft for enden af 

undersøgelsesområdet. Mod syd stiger området fortsat jævnt. Det samme gør sig gældende for 

den sydvendte skråning på den anden side af vådområdet. Fra begge sider kendes 

jernalderlokaliteter på de højere liggende områder.   

Undergrunden er vekslende med hårde, lerede områder samt områder med let sandet og sandet 

ler.  

http://www.museumoj.dk/
http://www.slks.dk/
http://www.randerskommune.dk/
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 Fig. 3. I den røde cirkel ses søgegrøfterne for MOE 465 Engelsholmvej 

 

Målesystem 

Feltgrænserne og alle anlæg er opmålt ved brug af GPS i system DK-UTM 32N/ETRS89 af 

undertegnede. Alle data fra opmålingen ligger under sagsnummer MOE 00465 Engelsholmvej på 

Museum Østjyllands server.  

 

Udgravningsmetode 

Der blev lagt 4 nordvest-sydøst-gående ca. 4 m brede søgegrøfter, på 45 til 147 meters længde. 

Grøfternes indbyrdes afstand var ca. 16 meter. 



  MOE 00478 Blommevej III  

 
 

7 

 
Fig. 4. MOE 465 Engelsholmvej (indrammet med blåt) med søgegrøfterne. 

 

I alt blev afrømmet ca 1530 m2 (grøfter og udvidelse) af det 7.700 m2 store areal. Der fremkom 7 

anlæg af arkæologisk interesse i grøfterne.  

Anlæg blev indridset og markeret med en gul træpind. Herefter blev alle fyldskifter, både reelle 

forhistoriske anlæg og recente forstyrrelser som dræn, samt feltgrænser blevet målt ind med GPS. 

Alle anlæg har får et A-nr og er blevet beskrevet of fotograferet. 

Alle billeder er digitale og de gives fortløbende nr. fra MOE00465-DP-0001 (se bilag). 

 

Forundersøgelsens resultater  

Grøft 1: Den vestligste grøft var stærkt forstyrret af et tykt (mere end 70 cm) opfyldslag. Der var 

ingen anlæg af arkæologisk interesse. 

Grøft 2: I den sydlige højtliggende del af grøft 2 fremkom et enkelt muligt anlæg A7. Grøften var 

stærkt forstyrret i den nordlige lavtliggende del med tykke opfyldslag af sand og 

undergrundsmateriale opblandet med muld. 
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Fig. 5. MOE 465 Engelsholmvej søgegrøft 2 og 3 samt udvidelsen. Der fremkom 6 mindre kogestensgruber 

(A1-A6) samt et enkelt muligt stolpehul (A7). 

 

Grøft 3: I den sydlige højtliggende del af grøft 3 fremkom fire mindre kogestensgruber. Der blev 

udvidet mod grøft 2 og 4 og yderigere to kogestensgruber fremkom.  
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Fig. 6. MOE 465 Engelsholmvej kogestensgrube A5 i profil. Foto: MOE00465-DP-0015. 

 

Gruberne indeholdte desværre ingen daterende fund. Grøften var stærkt forstyrret i den nordlige 

lavtliggende del med tykke opfyldslag af sand og undergrundsmateriale opblandet med muld. 

Grøft 4: Der fremkom ingen anlæg af arkæologisk interesse. Grøften var stærkt forstyrret i den 

nordlige lavtliggende del med tykke opfyldslag af sand og undergrundsmateriale opblandet med 

muld. 

  



  MOE 00478 Blommevej III  

 
 

10 

Sammenfatning 

Ved forundersøgelsen af MOE 465 Engelsholmvej fremkom der seks mindre kogestensgruber. 

Kogestensgruberne lå på et højtliggende område. Mod nord skrånede arealet mod et 

lavereliggende vådområde. Arealet var i det lavliggende område stærkt ødelagt af opfyldslag og 

afgravninger af undergrundsoverfladen. Dette er sandsynligvis sket i forbindelse med bortskaffelse 

af overskudsjord og byggeaffald, da de omkringliggende grunde er blevet bebygget. 

En datering af de fremkomne anlæg er bred til perioden fra bronzealder til og med jernalder. 

 

Fremtidigt arbejde  

Forundersøgelsen af arealet er afsluttet. De få kulturhistoriske spor, der fremkom, blev udgravet i 

forundersøgelsen, og der er ikke behov for yderligere undersøgelser af matrikel 463m. Arealet kan 

frigives. 

 

 

Randers den 29. januar 2016 

Arkæolog, cand.mag. Nanna Kirkeby 

 

 

 

Stemannsgade 2 

DK-8900 Randers C 

Tlf. 8712 2600 

www.museumoj.dk 

  

http://www.museumoj.dk/
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Anlægsliste 

 

Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af 

A1 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Jernalder 

 T1   

A2 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Jernalder 

 T1   

A3 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Jernalder 

 T1   

A4 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Jernalder 

 T1   

A5 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Jernalder 

 T1   

A6 Grube Koge-/ildgrube Bronzealder-

Jernalder 

 T1   

A7 Stolpehul Stolpehul Oldtid-

Oldtid 

 T1   

 

 

 Anlægsbeskrivelse 

 

A1 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Jernalder 

Ø 60 D 26 uden fund. 

Lille grube med ildskørnede sten. 

undergrund: hård komppakt (evt. traktose) gult ler. 

1: lyst gråbrunt gruset sand. Tæt pakket med ildskørnede sten. Enkelte trækulsnister og mindre klumper, dog uden 

særligt meget brændt materiale. Tydeligt afgrænset. Homogen. 

 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/8, DP/11  

   

A2 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Jernalder 

Ø 63 D 24 uden fund. 

Lille grube med ildskørnede sten. 
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undergrund: hård komppakt (evt. traktose) gult ler. 

1: lyst gråbrunt gruset sand. Tæt pakket med ildskørnede sten. Enkelte trækulsnister og mindre klumper, dog uden 

særligt meget brændt materiale. Tydeligt afgrænset. Homogen. 

 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/8, DP/12  

   

A3 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Jernalder 

Ø 56 D 18 uden fund 

Lille kogestensgrube. 

1: lyst gråbrunt leret sand. Enkelte trækusnister. Diffust afgrænset. 

2: sort trækulslag. Homogent Klart afgrænset. 

3: gråbrunt muldet let leret sand pakket med ildskørnede sten. En del trækulsnister, heterogent, tydeligt afgrænset. 

 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/8, DP/13  

   

A4 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Jernalder 

Ø 53 D 13 uden fund. 

Lille kogestensgrube. 

1: lyst gråbrunt leret sand. Enkelte trækusnister. Diffust afgrænset. 

2: mørkt gråt let brunligt trækulsblandet gruset let leret sand. Mange kraftigt ildskørnede sten. Heterogent, tydeligt 

afgrænset. 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/8, DP/14  

   

A5 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Jernalder 

Ø 112 D 44 uden fund. 

Kogestensgrube. 

undergrund: gult sandet ler. 

1: sort trækulslag med mange stærre og mindre ildskørnede sten. Homogent, klart afgrænset. 

2: sortgråt kraftigt trækulsblandet leret sand, heterogent. Mange kraftigt ildskørnede sten. 

3: gråbrunt, let leret sand med mange trækulsnister. Flere gullige plamager. Heterogent, tydeligt afgrænset. 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/8, DP/15  
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A6 

Grube, Koge-/ildgrube, Bronzealder-Jernalder 

Ø 107 D 30 uden fund. 

Kogestensgrube. 

undergrund: gult sandet ler. 

1: lyst gråbrunt let leret sand med mange trækulsnister. I området mellem stenene er jorden kraftigt trækulsblandet. 

Mange store ildskørnede sten. Meget heterogent, tydeligt afgrænset. 

 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/8, DP/16  

   

A7 

Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid 

Ø 65 D 7 uden fund 

Mulig rest af stolpe/grube, dog noget en smule naturligt udseende. 

1: lyst gråbrunt let hvidligt let leret sand. Enkelte trækulsnister og grå plamager. Diffust afgrænset. 

2: mørkt gråbrunt trækulsblandet let leret sand. En del hvidgrå nister, Heterogent, tydeligt afgrænset. 

Tegninger:  T1 

Foto:  DP/17  

 

 

Tegningsliste 

 

Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner 

T1 1:20 Profiltegning A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, 

A7 

 Profiltegninger og 

skitse af 

udgravningsfeltet 

13-10-

2015 

Nanna 

Kirkeby 

 

 

Fotoliste 

 

Billed Motiv Beskrivelse Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf 

DP/1 Udgravningsf

eltet set fra 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 
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SV 

DP/2 Udgravningsf

eltet og 

grøfterne set 

fra S 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/3 Opfyldningsla

g i den 

norlige del af 

grøft 2. Set 

fra SØ 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/4 Opfyldningsla

g i den 

norlige del af 

grøft 2. Set 

fra SØ 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/5 Opfyldningsla

g i den 

norlige del af 

grøft 2. Set 

fra S 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/6 Grøft 3 set 

fra nordvest. 

Opfyldningsla

g i 

forgrunden 

set fra NV 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/7 Grøft 4. Hele 

den 

fremgravede 

flade er med 

opfyld. set fra 

SØ 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/8 Udgravningsf

eltet set fra S 

 A1, A2, 

A3, A4, 

A5, A6 

 digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/9 Grøfter og 

feltet set fra 

S 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/10 Grøfter og 

feltet set fra 

Ø 

   digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/11 A1 profil set  A1  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 
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fra NØ Kirkeby 

DP/12 A2 profil set 

fra Ø 

 A2  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/13 A3 profil set 

fra S 

 A3  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/14 A4 profil set 

fra Ø 

 A4  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/15 A5 profil set 

fra V 

 A5  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/16 A6 profil set 

fra N 

 A6  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 

DP/17 A7 profil set 

fra N 

 A7  digitalt foto 13-10-2015 Nanna 

Kirkeby 
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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. 
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§1 - Parterne 

 
Randers Kommune 
Erhverv & Udvikling 
Laksetorvet 1 
8900 Randers C 
cvr. nr. 29189668  
 
sælger og endelig overdrager herved til 
 
køber i henhold til aftalens §10 
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§2 – Det solgte 

 
stk. 1. Matr. nr. 10æ, Sdr. Borup By, Haslund med et tinglyst areal på 7.750 m2. 
 
stk. 2. Det solgte areal er beliggende ved Engelsholmvej 19, 8940 Randers SV. 
 
stk. 3. Grunden sælges, som den er og forefindes, med træer, beplantninger, bevoksninger mv. 
 
stk. 4. Grunden sælges endvidere med de rettigheder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt 
sælger. Med hensyn til de på grunden hvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens 
blad i tingbogen. 
 
stk. 5. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 
 
stk. 6. Køber er pligtig at respektere de servitutter, der påhviler det solgte areal. 
 

§3 – Købesummen 

 
stk. 1. Beløb fremgår af nærværende aftales §10. 
 
stk. 2. Beløbene bedes overført til kommunens konto 2212-5908764988 under henvisning til sagsnr. 
13.06.02-G10-3-18/AW 
 

§4 – Overtagelsesdag. 

 
stk. 1. I mangel af anden aftale fastsættes overtagelsesdagen til den 1. i den tredje måned efter 
købsaftalen er underskrevet af begge parter.  
 
stk. 2. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges der sædvanlig refusionsopgørelse. Indtil 
den solgte grund er selvstændigt ansat til ejendomsværdi, betaler køber på anfordring den del af de 
stamparcellen påhvilende skatter og afgifter, som forholdsvis falder på den solgte grund. 
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§5 – Lokalplaner m.v. 

 
stk. 1. Grunden er omfattet af lokalplan nr. 250-R, som køber ved sin underskrift erklærer sig 
bekendt med.  
 
stk. 2. 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. På grunden må opføres bebyggelse til erhvervsformål i overensstemmelse med lokalplan 250-
R. 
 
stk. 2. Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand. Herved forstås, at før videresalg kan finde 
sted uden samtykke fra sælger, skal der på grunden været færdigopført mindst én bygning af en 
sådan karakter, at grund og bygning udgør en ejendom, som vil kunne belånes på sædvanlige vilkår 
op til lånegrænsen i henhold til den til enhver tid gældende lov om realkreditlån og 
realkreditobligationer m.v. Lånegrænserne ved nærværende aftales indgåelse er 60 pct. for 
erhvervsejendomme og 80 pct. for private helårsboliger. Køber bærer bevisbyrden for, at der på 
grunden er opført en bygning, der opfylder disse krav. 
 
stk. 3. Såfremt køberen er et selskab, er overdragelse af bestemmende indflydelse i selskabet at 
betragte som en overdragelse af grunden.  
 
stk. 4. Videresalgsklausulen er ikke til hinder for, at køberen foretager selskabsretlige 
omstruktureringer, hvor ved forstås overdragelse af grunden til et selskab hvor i den oprindelige 
køber har bestemmende indflydelse. 
 
stk. 5. Køber er forpligtet til senest to år efter overtagelsesdagen at påbegynde bebyggelse af 
grunden og fuldføre byggeriet inden for rimelig tid efter påbegyndelsen. Ved rimelig tid forstås den 
frist, som fastsættes i henhold til byggetilladelsen. Såfremt byggeriet ikke er færdiggjort og køber 
har fået afslag eller undladt at søge om en forlængelse af fristen i henhold til byggetilladelsen, anses 
nærværende frist uden videre for overskreden. 
 
stk. 6. Fælles for såvel videresalgsforbuddet som byggepligten gælder det endvidere, at byggeriet 
skal være af en sådan karakter og størrelse i forhold til grunden, at der ikke må antages at foreligge 
omgåelse. Bevisbyrden herfor påhviler køberen. 
 
stk. 7. Sælger har tilbagekøbsret – men ikke pligt - til grunden eller det areal, der sælges, for et beløb 
svarende til købesummen efter nærværende skøde uden tillæg af renter eller andet og med fradrag af 
de af sælger afholdte tinglysningsafgifter vedrørende såvel nærværende handel som tilbagekøb, 
dersom bebyggelsen ikke påbegyndes og fuldføres som angivet straks ovenfor. Det samme gælder, 
hvis der sker en overdragelse af ejerandele i det købende selskab. De nødvendige handlinger til brug 
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for den praktiske gennemførelse af tilbagekøbet kan gennemtvinges via Fogedretten, uden der for-
inden foreligger en anerkendelsesdom og uden sikkerhedsstillelse. 
 
stk. 8. Den i stk. 7. nævnte tilbagekøbsret sker til den laveste af enten nærværende salgssum eller 
udbudsprisen, hvilket indebærer at et eventuelt overbud fortabes. Samtlige omkostninger ved 
tilbagekøbet fratrækkes i tilbagekøbssummen. 
 
stk. 9. I den udstrækning, den solgte grund grænser til noget kommunen tilhørende areal, påhviler 
der den solgte grund fuld hegnspligt, hvis køber ønsker hegn opsat. 
 
stk. 10. Bestemmelserne i nærværende §6 begæres tinglyst som servitutstiftende på den solgte grund 
med Randers Byråd som påtaleberettiget. 
  

§7 – 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 skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er 
omfattet af lovens § 1. Køber er forpligtet til at oplyse den påtænkte anvendelse inden der 
udfærdiges skøde. 
 

§8 – 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 parterne 
med halvdelen til hver. Der henvises i øvrigt til Randers Kommunes generelle vilkår for salg af 
erhvervsjord, december 2017. 
 

§9 – Aftalegrundlag i øvrigt 

 
stk. 1. Grunden sælges efter offentligt udbud og aftalegrundlaget består udover nærværende 
købsaftale af: 

• Udbudsmateriale dateret januar 2018 inkl. bilag 
 
stk. 2. Køber erklærer ved sin underskift af 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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§10 – Beløb, navn på køber (tilbudsformular) 

 
Undertegnede køber: 
 
 
Navn:________________________________ 
 
Cvr. nr.:______________________________ 
 
Email/telefax:_________________________ 
 
køber hermed en erhvervsgrund som nærmere specificeret i §2 til følgende pris: 
 
a) pris for grund i dkr: _______________________  
 
b) kloaktilslutningsbidrag betales i henhold til de af Vand Miljø Randers A/S offentliggjorte takster. 
 
Alle beløb skal tillægges moms i henhold til gældende lovgivning. 
 
Indtil aftalen er underskrevet af sælger, er den at betragte som et tilbud til sælger. 
 

Underskrifter 

 
Som køber: 
 
Sted:                        , den 
 
 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Tegningsberettiget   Tegningsberettiget 
(navn og stilling bedes tillige  (navn og stilling bedes tillige 
angivet med blokbogstaver)  angivet med blokbogstaver) 
 
 
Som sælger:  
RANDERS BYRÅD, den 
 
 
______________________________  ________________________________ 
Torben Hansen   Lene Andersen 
Borgmester    Direktør for Udvikling, Miljø & Teknik 


