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KØBSTILBUD 

 

1.  VILKÅR FOR AFGIVELSE AF BUD 
Arealet bliver udbudt i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 
3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste 
ejendomme, samt de salgsbetingelser, der er fastsat af Silkeborg Byråd. 
 
Købstilbud på arealet skal afgives på dansk på denne tilbudsblanket, som ligger på hjemmesiden 
og med beløbsangivelsen i danske kroner ekskl. moms (DKK). Tilbudsblanketten skal sendes til 
grundsalg@silkeborg.dk, som indscannet, vedhæftet PDF-fil. I emnefeltet på mailen anføres: 
”Fortroligt - udbud af delareal af matr. nr. 10d/23b, Kjellerup by, Hørup”. 
 
Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde 
 

Senest FREDAG d. 9. JULI 2021 kl. 10.00. 
 
Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg 
Kommune. Der kvitteres automatisk for modtagelse via mail. 
 
Betingede tilbud, variable tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke blive taget 
i betragtning. 
 
Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. 
Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud. 
 
Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal 
fremsendes med en udskrift af dette dokument som købstilbud i sin helhed. Dokumentet skal 
være underskrevet på side 5. 
 
Undertegnede (inkl. CVR-nr.) 

 

 

tilbyder herved Silkeborg Kommune at erhverve delareal af matr.nr. 10d og 23b, Kjellerup By, 
Hørup, areal i alt ca. 2.500 m2, dog ekskl. tekniske installationer til eksisterende 
regnvandsbassin på ca. 1.100 m2, i henhold til vedlagte skitse. Eksisterende bassin skal 
udvides på det resterende areal. 

Købesummen (tilbuddet) beløber sig til kr. kontant ekskl. moms  
 
Kr. (i tal) _________________________________________________________________________________ 
 
Skriver kroner ____________________________________________________________ 
 
 
Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale mellem køber og sælger, dog senest 3 måneder efter 
udløbet af den måned, hvor købstilbuddet modtages. 
  
Overtagelsesdagen ønskes at være (dato):______________________________________ 
 
Det afgivne tilbud er bindende. 
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Jeg accepterer endvidere, 

 at salget af grunden sker efter reglerne om offentligt udbud, hvorfor tilbuddet først kan 
accepteres, når det har været forelagt og godkendt af Silkeborg Byråd. 

 at Silkeborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne bud. 
 
Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: 
 

2. GRUNDEN 
Det solgte areal overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder, byrder og 
forpligtelser, hvormed sælgeren og tidligere ejere har besiddet grunden, og hvorom der henvises 
til stamejendommens blad i tingbogen. 
 
Arealet overdrages fri for pantegæld. 

Arealet overdrages i øvrigt uden ansvar for sælgeren for mangler af nogen art, også for så vidt 
angår jordbundsforholdene, herunder grundens bæredygtighed og eventuelle miljørisici. 

Køber er bekendt med og respekterer, at køber overtager arealet i den på overtagelsesdagen 
foreliggende stand, dog undtaget selve det eksisterende regnvandsbassin inkl. dertilhørende 
tekniske installationer, som tilhører Silkeborg Forsyning, som tillige fastholder tinglyste som 
utinglyste rettigheder i forbindelse med anlægget og forsyningsledninger til/fra dette. 
 
Køber tillades tinglyst vejadgang fra Agertoften, som anført på kortbilag. 
 
Grunden er omfattet af lokalplan 51, Silkeborg / kommuneplanramme nr. 23-R-02 samt 23-B-
027.  
 
Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købsaftale at have gjort sig bekendt med 
indholdet af lokalplanen, som udgør en integreret del af købsaftalen, hvor den pålægger 
grundejerne forpligtelser. 
 

3. OVERTAGELSE 
Overtagelsesdagen fremgår af side 2. 
 
Grunden ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. 
 

4. REFUSION 
Indtil grunden er særskilt skatteansat, betaler køber en forholdsmæssig andel af de skatter og 
afgifter, der hviler på stamejendommen. 
 
Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. Køber modtager opkrævning på ejendomsskat direkte 
fra Silkeborg Kommune. 
 

5. KØBESUMMENS BETALING 
Købesummen for grunden fremgår af side 2. 
 
Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen, via senere fremsendt faktura fra 
Silkeborg Kommune. 
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Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke bliver betalt til 
forfaldstid. 
 
For sen betaling af købesummen forrentes efter rentelovens almindelige regler. 
Købesummen forrentes fra overtagelsesdagen og indtil betaling sker, eller til handlen ophæves. 
 
Såfremt sælger hæver handlen grundet manglende betaling, skal køber afholde samtlige udgifter 
ved en evt. tilbageskødning, ligesom køber herudover skal godtgøre sælger dennes udgifter ved 
den oprindelige overdragelse. 
 
Når Silkeborg Kommune har registreret indbetaling, vil det endelige skøde blive udstedt. 
 
Enhver form for transport over rettigheder m.v. i forbindelse med grundkøbet kan ikke noteres, 
før endeligt skøde er udstedt. 
 
Køber anmoder (for egen regning og risiko) landinspektøren om at foretage udstykning af det 
solgte, når købesummen er betalt. Såfremt udstykningen af en eller anden grund ikke kan 
gennemføres, tilbagebetales købesummen uden renter og med fradrag af udgifterne ved den 
oprindelige handel og udgifter ved tilbageskødningen. Se pkt. 2. 

Købesummen er alene prisen for råjord. 

Der foretages ikke refusion af ejendomsskatter. 

6. MYNDIGHEDSKRAV 
Silkeborg Kommune som sælger påtager sig intet ansvar for krav fra offentlige myndigheder, 
som måtte have betydning for anvendelsen af grunden og købers realisering af et påtænkt 
byggeri. Køber har derfor intet krav mod sælger på at få dækket tab eller udgifter som følge af 
forsinkelse af byggeri, driftstab, eller andre lignende tab eller udgifter som følge af krav fra 
offentlige myndigheder. 
 
Indgåelse af denne købsaftale afskærer ikke Silkeborg Kommune fra efterfølgende at stille krav 
overfor køber, hvis der stilles krav på baggrund af den lovgivning, som kommunen som offentlig 
myndighed skal påse bliver overholdt. 
 

7. SERVITUTTER 
Der henvises til stamejendommens blad i tingbogen. 
 

8. BETINGELSER 
Køber er bekendt med, at overtagelsen er afhængig af 

- Matrikulær berigtigelse af arealoverførsel  
- Silkeborg Byråds godkendelse 
- Købesummens betaling 

 

9. OMKOSTNINGER 
De med denne handel forbundne omkostninger, herunder udgifter til landinspektør, 
skøderegistrering og tinglysning mv. afholdes alene af køber.  

Hver part afholder egne eventuelle rådgiverudgifter. 
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10. BILAG 
SILKEBORG KOMMUNE BEHANDLER OPLYSNINGER OM DIG 
Rids over arealet inkl. forsyningsledninger 
Lokalplan 51  
Kommuneplanrammer  
Tingbogsattest  
Jordforureningsattester 
 

11. UNDERSKRIFT 
 
 
Dato:_________________ 
 
 
Underskrift tilbudsgiver:________________________________________________________ 
  (i henhold til gyldig tegningsudskrift) 
 
 
Dato:_________________ 
 
 
Accept fra sælger: ____________________________________________________________ 
 
Når meddelelse om Silkeborg Kommunes godkendelse (underskrift) af ovenstående 
købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, udgør disse tilsammen en købsaftale 
vedrørende grunden.  
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SILKEBORG KOMMUNE BEHANDLER OPLYSNINGER OM DIG 
 

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående 
personoplysninger: 
Dine oplysninger vil blive behandlet i Ejendomme i forbindelse med køb af et areal.  

Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og 
dansk lov på området. Vores lovhjemmel er forordningens artikel. 6, stk. 1, litra b for så vidt 
angår almindelige oplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik 
på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 
 
Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig: 
Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr./cvr.nr.  

Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via købstilbuddet. 

Dine oplysninger vil blive behandlet i Sitecore, IT-systemet GetOrganized, IT-systemet Prisme, 
websitet tinglysning.dk. 

 

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen: 
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem. 

 

Videregivelse af oplysninger: 

Dine oplysninger bliver videregivet til relevante parter i forbindelse med handlens 
gennemførelse. 

 

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og 
klagemuligheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg 
Kommunes behandling af dine oplysninger.  
 
Du kan læse mere på www.databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde informationer 
om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 


