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SALGSBETINGELSER
for

boliggrunde på Kornblomsten 2 – 26, Bording
i Ikast-Brande Kommune
I budrunde:
De enkelte grunde udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen, der er angivet i salgsopstillingen og på
tilbudsblanketten.
De tilbud, Ikast-Brande Kommune modtager i tidsrummet fra 1. annoncering og indtil tilbudsfristens udløb,
deltager i en lukket budrunde.
Når der er taget stilling til alle tilbud fra den lukkede budrunde, tages der stilling til de tilbud, der er kommet
senere.
I udbudsperioden sælges der kun én grund pr. husstand, firma eller registreret selskab.
Der er dog mulighed for køb af indtil 2 grunde til sammenlægning, mod at køber betaler for
udstykningen/sammenlægningen af disse. Køber underskriver deklaration om, at senere frastykning kun kan
tillades på nærmere aftalte vilkår.
Der er ikke mulighed for at udskyde overtagelsesdagen, men der skal være overtagelse på grundene den
førstkommende 1. Når fortrydelsesretten er udløbet betales 2% af købesummen og restkøbesummen betales
pr. overtagelsesdagen.
Tilbudsskema indsendes i lukket kuvert til
Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande
Bemærk ny adresse pr. 27. marts 2019: Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast
mrk. "Kornblomsten".
Uden for budrunde:
De enkelte grunde sælges til den mindstepris som er angivet i salgsopstillingen og på tilbudsblanketten.
Køb sker ved, at tilbudsblanket indsendes til Ikast-Brande Kommune, Grundsalg. Herefter modtager køber en
købsaftale til underskrift.
Betingelser:
1. Ved overtagelse inden for 2 måneder efter tilbudsblankettens modtagelse, betales hele købesummen
kontant pr. overtagelsesdagen.
Ved overtagelse mellem 2 og 6 måneder efter tilbudsblankettens modtagelse, betales 2 % af
købesummen, når fortrydelsesretten er udløbet. Restkøbesummen berigtiges ved kontant betaling pr.
overtagelsesdagen. Såfremt køber misligholder handlen ved ikke at betale restkøbesummen pr.
overtagelsesdagen, returneres de 2 % af købesummen ikke.
Køber skal tåle de ulemper og gener, der er forbundet med byggemodning af området.
Skelpæle:
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Køber skal inden 8 dage efter overtagelsesdagen af regne fremsætte evt. krav om reetablering af skelpæle
over for kommunen. Herefter sker reetablering for egen regning.
2. Købesummen indeholder som hovedregel:


Bidrag til vej- og stianlæg, herunder belysning i henhold til vejprojekt.



Omkostninger i forbindelse med udfærdigelse og tinglysning af adkomst.



Bidrag til kloak- og rensningsanlæg.
Tilslutningsbidrag til kloak i henhold til “Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg – Ikast-Brande
Spildevand as” er indeholdt i købesummen.
Kloaktilslutningsbidraget omfatter 2 kloakstik til hver parcel, ét til regnvand og ét til spildevand.
Afgift til drift af kloaker og renseanlæg opkræves særskilt og betales af køberen over
vandafledningsbidraget i henhold til gældende betalingsvedtægt.



Vandværk
Bebyggelsen skal tilsluttes privat fælles vandforsyning i henhold til salgsopstillingen.

3. Udover købesummen skal køber påregne udgifter til:


Varme
Bebyggelsen skal varmeforsynes med fjernevarme, jf. planlægningen for området.
Betalt basisbidrag til varmeforsyning fremgår af salgsopstillingen.
Bording Fjernvarmeværk kan ikke garantere tilstrækkelig flow og differenstryk til drift af
gennemstrømningsvandvarmere, hvorfor installationen skal udføres med varmtvandsbeholder.



El
Bebyggelsen skal tilsluttes el under det lokale elværk.
Inkluderet investeringsbidrag til el fremgår af salgsopstillingen.



Bredbånd/antenneforsyning o. lign.
Tilslutningsmuligheder til bredbånd/antenneforening o. lign fremgår af salgsopstillingen.

4. Færdig gulvkote skal være mellem 10 og 30 cm over højeste vejmidtekote ud for den aktuelle
parcel. Dette for at udgå vandproblemer i kommende boliger. Der henvises i øvrigt til regler for
terrænregulering i lokalplanen § 8.7.
5. Køber skal tåle, at der bliver placeret el- og teleskabe i skel mellem grundene (ud mod vejarealet) efter elog teleselskabernes ønsker.
7.

Interne veje og stier i udstykningsområdet vil først blive færdiggjort, når ca. 80 % af grundene er
bebyggede eller efter byrådets nærmere bestemmelse.
Eventuelle højdeforskelle mellem grundene og tilgrænsende veje og stier skal udlignes på grundene som
anført i den aktuelle lokalplan.
Oplysning om projekterede højder på veje og stier kan fås ved henvendelse til Teknisk Område, Drift og
Anlæg.

8.

Køber bærer det økonomiske ansvar for eventuel beskadigelse af vej- og stianlæg, der opstår i forbindelse
med byggeri på grunden, og har pligt til straks at anmelde eventuel beskadigelse til kommunen.
Køber er bekendt med, at byggematerialer, skurvogne m.m. skal holdes inden på egen grund.

9.

Grundene overtages, som de er og forefindes.
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Sælger er ikke bekendt med, om der på grunden skulle findes kemikalier eller andre forurenende stoffer,
der kan medføre krav fra miljømyndigheder om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Grunden er
ikke registreret som affaldsdepot og heller ikke kortlagt efter lov om forurenet jord.
Overdragelsen sker uden ansvar for sælger og køber kan således ikke rejse erstatningskrav eller kræve
forholdsmæssigt afslag i købesummen, såfremt det viser sig, at grunden er forurenet.
Køber har dog ret til at træde tilbage fra handlen senest 3 uger efter overtagelsesdagen, såfremt det viser
sig, at det er et myndighedskrav, at der skal ske hel eller delvis oprensning af arealet, før det kan
anvendes til boligformål. Ingen af parterne kan i den anledning rejse krav mod den anden part.
10. Der gøres opmærksom på, at køber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14-12-2006 om museer §§ 25-27
m.fl., har pligt til straks at anmelde fundne fortidsminder til kulturministeren, og hjemmel for samme til
at standse allerede påbegyndt byggeri, ligesom bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde
udføres, skal standse jordarbejdet i det omfang, dette berører et fortidsminde.
I det omfang påbegyndt byggeri standses, fordi museet ønsker at foretage yderligere undersøgelser, kan
køber ikke over for sælger gøre mangelsindsigelser gældende, hverken erstatning, forholdsmæssigt
afslag, eller ophævelse, som følge af, at byggeriet standses. Arealet overdrages altså uden ansvar for
sælger også vedrørende dette forhold.
Sælger kan alene henvise køber til at søge erstatning i medfør af forannævnte lovbekendtgørelse om
museer § 27. Opmærksomheden henledes specielt på lovens § 27, stk. 4-7.
11.

Ikast-Brande Kommune har ladet foretage geoteknisk jordbundsundersøgelse.
Hvis det viser sig, at der er problematiske jordbundsforhold, yder Ikast-Brande Kommune under visse
forudsætninger kompensation for nødvendige ekstra funderingsomkostninger. Ved ekstrafundering forstås
fundering ud over et normal fundament til ca. 0,9 m under terræn eller ekstrafundering under normalt
kælderfundament, der skyldes jordbundsforholdene.
Køber afholder selv de første 25.000 kr. til ekstra funderingsomkostninger.
Kommunens kompensationstilbud kan ikke overstige grundens salgspris ekskl. tilslutningsafgifter.
I opgørelsen af ekstra funderingsomkostninger indgår købers udgifter til jordbundsundersøgelser.
Det er et vilkår for udbetaling af kompensation for ekstra fundering, at


køberen for egen regning får foretaget jordbundsundersøgelser af anerkendt firma med ekspertise i
geotekniske undersøgelser efter aftale med Ikast-Brande Kommune,



undersøgelserne gennemføres inden fundamenterne støbes,



den geotekniske rapport afleveres til Ikast-Brande Kommune sammen med overslagspriser over
udgifter til ekstrafundering. Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret til at få foretaget yderligere
undersøgelser, beregninger m.v. på købers regning,



byggeriet ikke igangsættes, før Ikast-Brande Kommune har gennemgået materialet, og det
fremsendte kompensationstilbud er godkendt af køber.

Kompensationsbeløbet for ekstra funderingsomkostninger vil tidligst blive udbetalt, når byggeriet er
færdigmeldt.
Der ydes kun kompensation for ekstra funderingsomkostninger for det byggeri, som opføres umiddelbart
efter overtagelsen af grunden og ikke for senere om- og tilbygninger.
Hvis køber ikke kan acceptere det tilbud som kommunen fremsætter, som kompensation for
problematiske jordbundsforhold, forpligter Ikast-Brande Kommune sig til at tilbyde at tilbageskøde
grunden på vilkår, som er nævnt i deklaration om bebyggepligt og tilbagekøbsret for Ikast-Brande
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Kommune. Ikast-Brande Kommune refunderer købers udgifter til jordbundsundersøgelser, der overstiger
25.000 kr.
Det fremhæves udtrykkeligt over for køber, at køber ikke på et senere tidspunkt eller ved om og/eller
udvidelse af byggeriet kan gøre nogen mangelindsigelser gældende over for sælger, det være sig
erstatning, forholdsmæssig afslag eller ophævelse.
Køber gøres opmærksom på, at ovennævnte aftale om kompensation KUN gælder den køber, som køber
grunden af Ikast-Brande Kommune.
12. Grundejerne har i henhold til lokalplanen pligt til medlemskab af grundejerforeningen. Der gøres
opmærksom på, at de grønne arealer (benævnt ”fællesarealer” i lokalplanen) i lokalplanområdet vil blive
overdraget til grundejerforeningen, i forbindelse med færdiggørelse af byggemodningen. Jf. lokalplanen §
11.2 og 11.3 skal grundejerforeningen forestå drift, vedligeholdelse mm., samt renholdelse, snerydning
og glatførebekæmpelse på veje og stier, samt vedligeholdelse af belysning. Grundejerforeningen skal
forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanens § 8 nævnte fællesarealer og beplantninger.
13. Køber skal respektere de i byggeloven, planloven og vejloven fastsatte bestemmelser, samt
- deklaration om bebyggelsespligt og tilbagekøbsret for Ikast-Brande Kommune
14. Såfremt køberen afbryder eksisterende markdræn på grunden, skal drænet omlægges forsvarligt.
15. I henhold til lov nr. 1142 af 28-09-2007 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.,
kan køber efter lovens kapitel 2 på nærmere angivne betingelser træde tilbage fra aftalen om køb.
Betingelserne er nærmere anført i særskilt dokument, udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 950 af
08-12-1995.
16. Salget af grundene sker i øvrigt efter bestemmelserne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 24. juni
2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, der fastsætter at:





Kommunen ikke er forpligtet til at sælge
Købstilbud skal være skriftlige
indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted
Byrådet kan forkaste alle indkomne tilbud.

******************
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