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Salgsvilkår  
for  

storparceller på Skovvænget i Bryrup 
matr.nr.e 14at, 14aæ og 14az Bryrup, Velling  

beliggende Skovvænget 25, 45 og 34 i Bryrup 
 
 
 
 
Parcellerne er på 4127 m2, 6301 m2 og 2821 m2 og der kan opføres ca. 13, ca. 20 og ca. 9 
boliger. 
 
 
Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: 
 
 
1.  PARCELLEN 
Den solgte parcel overdrages således, som den er og forefindes, og med de samme 
rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed sælgeren og tidligere ejere har besiddet 
ejendommen, og hvorom henvises til stamejendommens blad i tingbogen. 
 
Parcellen er omfattet af lokalplan nr. 82. Køber har modtaget et eksemplar af lokalplanen. 
 
 
2.  OVERTAGELSESDAG 
Overtagelsesdagen er fastsat til den  _________________ og parcellen henligger fra 
overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende.  
 
Køberen er indforstået med, at byggeriet tidligst kan påbegyndes på overtagelsesdagen. 
 
 
3.  REFUSION 
Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, og 
saldoen afgøres kontant på anfordring. 
 
Indtil parcellen er særskilt skatteansat, betaler køberen en forholdsmæssig andel af de på 
stamejendommen hvilende skatter og afgifter. 
 
 
 



4.  KØBESUM OG BETALING 
 
Købesummen er fastsat til    
 
Adresse: matr.nr.  Areal: 

 
Købesum incl. moms 

Skovvænget 25 14at Bryrup 4.127 m2 
 

2.442.000 kr. 

Skovvænget 45 14aæ Bryrup 6.301 m2 3.738.000 kr. 
 

Skovvænget 34 14 az Bryrup 2.821 m2 1.676.000 kr. 
 

 
 
Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen.  
 
Enhver form for transport over rettigheder m.v. i forbindelse med grundkøbet kan ikke 
noteres, før endeligt skøde er udstedt. 
 
 
5. JORDBUNDSFORHOLD. 
Parcellen købes uden ansvar for sælger for mangler af nogen art, også for så vidt angår 
jordbundsforholdene, herunder parcellens bæredygtighed og eventuelle miljørisici. 
 
Køber opfordres til at få foretaget geotekniske undersøgelser. Undersøgelserne sker for købers 
egen regning. Såfremt køberen kan dokumentere, at der i forbindelse med byggeri på grunden 
skal foretages ekstraordinært omfattende funderingsarbejder på grund af jordbundsforholdene, 
kan køber annullere handlen inden 6 måneder fra overtagelsesdagen.  
 
Alternativt kan der optages forhandling med Silkeborg Kommune. Der kan eventuelt gives 
refusion i henhold til Silkeborg Kommunes retningslinjer. Henvendelse herom skal ske senest 6 
måneder fra overtagelsesdagen, ellers mistes retten til refusion. Refusionen udbetales efter 
kommunes retningslinjer og der kan ikke senere ansøges om yderligere refusion. 
 
Såfremt køber videresælger grunden inden 6 måneder fra overtagelsesdagen bortfalder retten 
til annullation og refusion. 
 
Skulle resultatet af jordbundsundersøgelsen medføre, at grunden ikke erhverves kan der 
fremsendes ansøgning til Silkeborg Kommune om overtagelse af undersøgelsesrapporten. Hvis 
undersøgelsen vil kunne anvendes af andre købere, overtager Silkeborg Kommune rapporten 
for halvdelen af udgiften hertil. Silkeborg Kommune er dog ikke forpligtet til at erhverve 
undersøgelsesrapporten. 
 
 
6. VEJANLÆG M.V. 
I købesummen er indbefattet samtlige udgifter til vej- og belysningsanlæg på stamvejen 
Skovvænget.  
 
Køber etablerer interne veje og belysningsanlæg samt parkeringspladser. Udgifterne hertil 
betaler køber uden for købesummen. 
 
Køberen er indforstået med at belysning, kantsten, græsrabatter og grønne områder først vil 
blive færdigetableret, når byrådet finder dette hensigtsmæssigt, dog senest når området er 
færdigudbygget.   
 
 
 



7. FORSYNING OG TILSLUTNINGSBIDRAG 
Kloak: 
I købesummen er indeholdt tilslutningsbidrag til kloak, jfr. kloakbetalingsvedtægt for Silkeborg 
Kommune. 
 
Køber skal tillige selv bekoste detailkloakering på arealet uden for købesummen. Arbejdet skal 
udføres i overensstemmelse med nærmere angivne retningslinjer fra Silkeborg Forsyning.  
 
Såfremt, der forfalder yderligere tilslutningsbidrag i forbindelse med senere udstykninger er 
dette Silkeborg Kommune uvedkommende. 
 
Vand: 
I købesummen er indeholdt 1 tilslutningsbidrag. Øvrige tilslutningsbidrag betales af køber 
udenfor købesummen. Alt vandledningsarbejde på parcellen i øvrigt påhviler og betales af 
køberen, såfremt den ikke udstykkes yderligere.  
 
Såfremt, der forfalder yderligere tilslutningsbidrag i forbindelse med senere udstykninger er 
dette Silkeborg Kommune uvedkommende. 
 
Varme: 
I købesummen er indeholdt byggemodningsbidrag. 
 
Køber er bekendt med, at stikledningsbidrag til Naturgas betales af køber uden for 
købesummen. Naturgas M/N opkræver disse bidrag direkte ved køber før tilslutningen. 
 
Køberen er endvidere indforstået med, at fremføring af stik til varme fra hovedledninger i 
vejen skal aftales med Naturgas M/N. 
 
Såfremt, der forfalder yderligere tilslutningsbidrag i forbindelse med senere udstykninger er 
dette Silkeborg Kommune uvedkommende. 
 
El: 
Der er includeret 1 tilslutningsbidrag i købesummen. De resterende tilslutningsbidrag betaler 
køber uden for købesummen. Køber retter selv henvendelse til EnergiMidt I/S for tilslutning.  
 
 
8. BETINGELSER 
Køberen er bekendt med, at overtagelsen er betinget af Silkeborg Byråds godkendelse og 
købesummens betaling. 
 
 
9. OMKOSTNINGER 
De med handlen forbundne udgifter til landinspektør i forbindelse med eventuel yderligere 
udstykning er sælger uvedkommende. Samtlige omkostninger i forbindelse med stempling og 
tinglysning af skøde, betales af køber og sælger i forening med halvdelen til hver. 
 
Hver part bærer dog egne advokatomkostninger.  
 
 
 
 
 
 


