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SÆLGES I UDBUD MED BUDFRIST DEN 10. FEBRUAR 2023 KL. 12.00 

 

 

Vesthimmerlands Kommune udbyder areal efter de tidligere boldbaner på 
Vester Vang, Løgstør som projektudbud til opførelse af boliger. 
 

 

Arealet ligger ud til Vester Vang i den sydvestlige del af Løgstør ved Lanternen. Arealet er ikke endeligt 

udstykket eller byggemodnet, hvilket først påbegyndes efter arealet er solgt. Der skal ske ny planlægning for 

området, og dette vil ske i samråd med ny ejer i respekt for den oprindelige lokalplanforhold til materialevalg og 

samhørigheden med området. 

 

Arealet der udstykkes er en del af matrikel 97eq Løgstør Markjorder, Løgstør og beregnes til at være mellem 

35-40.000 m2. 

 

 

 

FREDERIK 
VII’S ALLÈ, 
LØGSTØR   

 
 
 

 
 

 
Dato: Januar 2023 

 
Sagsnr.: 13.06.02-G10-1-22 
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Arealet udbydes med en mindste pris på 6 millioner kr. eksklusiv moms og tilbuddet kan fremsættes enten som 

et projektudbud eller som en parcelhusgrund udstykning. Tilbuddene kan tage afsæt i et af de to vedlagte 

dispositionsforslag, som er følgende; 

 

Mulighed 1 - Projekttilbud 

Et projekttilbud kan fremsættes med afsæt i følgende politiske ønsker, som vil danne rammerne for 

udvælgelsen af det vindende projekt; 

❖ At tilbuddet tager afsæt i vedlagte dispositionsforslag 

❖ At projektets struktur er med et multifunktionelt strøg, hvilket er et krav i kommende planlægning 

❖ At projektets struktur kendetegnes med de højeste bygninger i midten af området, hvilket er et krav i 

kommende planlægning 

❖ At der på indtil 33 % af arealet kan bebygges med etagebyggeri i op til 3 fulde etager 

❖ At tilbuddet indeholder et projekt med blandede bolig- og bygningstyper 

❖ At tilbuddet indeholder mulighed for drøftelse af bygningstypologier i forbindelse med den kommende 

planlægning 

❖ At vedlagte ”Præsentation af vision for udbuddet” indgår i tilbuddet. 

 

Tilbudsmateriale med vedlagte ”Præsentation for vision for udbuddet” kan findes på følgende side; 

www.grundeivesthimmerland.dk 

 

De indkomne projekttilbud vil blive vurderet ud fra opfyldelsen af de ovennævnte politiske ønsker og den tilbudte 

pris for arealet. 

Nærmere beskrevet som følger; 

❖ Den tilbudte pris vægter 25 %  

❖ og tilbuddets planmæssige tanker, visioner og ideer til områdets udvikling i relation til de politiske 

ønsker vægter 75 % 

i) Ude- og fælles arealer – strøget/akserne, gårdrum, ”shared spaces” herunder beskrivelse af 

afledning af regnvand m.v., vægter 25 % 

ii) Bygningstypologier – materialevalg, kvaliteter, udsigt m.m., vægter 25 % 

iii) Boliger – boligtyper, boligbeliggenhed og boligudbud, vægter 25 % 

 

 

Mulighed 2 – udbud som parcelhusgrund udstykning 

Et tilbud der beskriver muligheden for en parcelhusgrund udstykning med afsæt vedlagte vision for 

parcelhusbebyggelse. 

 

De indkomne bud vil blive vurderet ud fra opfyldelsen af de politiske ønsker og pris. 

 

 

Her ses arealet som udbydes til salg i nærværende udbud. 

 

http://www.grundeivesthimmerland.dk/
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Generel info om området og Løgstør 

Løgstør er en fjordby ved Løgstør Bredning i Limfjorden i Himmerland med 4.014 indbyggere. Den ligger 47 km 

vest for Aalborg og 64 km nord for Viborg. Et par kilometer mod nordøst forbinder primærrute 29 Himmerland 

med Han Herred via Aggersundbroen. 

Løgstør er den næststørste by Vesthimmerlands Kommunes med ca.37.000 borgere, som er beliggende i 

Region Nordjylland efter Kommunalreformen i 2007, og omfatter byerne Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. 

 

 
Beskrivelse af området ”de gamle boldbaner” 

Arealet efter ” de gamle boldbaner er beliggende på Vester Vang i nær tilknytning til boligudstykningerne 

Skonnerten, Sjægten og Golfparken.  

I forbindelse med opførelsen af Løgstør bys nye fyrtårn Lanternen i 2015, som indeholder en stor del af byens 

idrætsfaciliteter blev der etableret nye fodboldbaner i nærtilknytning hertil. Det betød af arealerne efter ”de 

gamle boldbaner” inddrages til boligformål, da de ligger med direkte udsigt over Limfjorden.  Uden 

sammenligning betragtes de som kommunens bedst beliggende byggegrunde med fuld havudsigt. 

 

Området, hvor arealet udstykkes fra, er et attraktiv roligt parcelhusområde, hvor der er under en kilometer til den 

lokale folkeskole med ca. 800 elever, børnehave og plejecenter, og Lanternen. Og ikke mindst et større 

naturområde ved Fredsskoven Christiansminde. 

 

 
Lokalplan 2.04-09 
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Den eksisterende lokalplan for Vestervang fra 1988 (Lokalplan 2.04-09) udlægger området til offentlig 

anvendelse i form af stadion- og idrætsanlæg med dertil knyttede faciliteter.  

 

Der udlægges to delområder, der fremgår af kortet: Delområde A skal primært anvendes til klubhus og 

parkering, men kan også anvendes til baner, mens område B udelukkende må anvendes til baner. 

 

Der udlægges et grønt bånd mod parcelhuskvarteret i områdets sydlige grænse. 

 

Bebyggelsesprocent i område A (klubhus) må maksimalt være 25 og i område B (baner) maksimal 1. 

Bebyggelse i delområde B skal desuden godkendes af kommunalbestyrelsen 

 

Bebyggelse skal fremstå i tegl og med tegltag. Dog kan facader skures eller pudses. 

 

Området er delvist omfattet af fredningslinje af Frederik d. VII’s kanal. Denne udgør en mindre del af arealet end 

strandbeskyttelseslinjen. 

 

På kortet er der desuden aftegnet afgrænsningen af området vi udbyder med rød stiplet. 
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Udstykningen af området 

Arealet bliver udstykket af Vesthimmerlands Kommune. Landinspektørfirma forestår udstykningen i praksis.  

 

Området bliver udstykket i ca. 35-40.000 m2.  

 

Hele udstykningen skal endeligt godkendes af Geodatastyrelsen. Godkendelsen forventes at være igennem i 

forbindelse med afslutningen på byggemodningen.  

 

Udstykningsplanen indgår som del af det samlede udbudsmateriale og er vedhæftet som bilag nr. 2.  

 

Udstykningen betales af Vesthimmerlands Kommune.  

 

Køber får ved endelig overtagelse af grunden udleveret matrikelkort med afsatte koter på grunden. 

Matrikelkortet udleveres af Vesthimmerlands Kommune. 

 

 
Foreløbige grundstørrelser 

Idet byggemodningen endnu ikke er endeligt gennemført er de endelige grundstørrelser endnu ikke fastlagt. 

 

Foreløbige grundstørrelser i fremgår af Bilag 2, heraf fremgår ligeledes, hvilket del nummer de enkelte grunde 

har i forbindelse med udstykningen.  

Der kan dog komme afvigelser på nogle af grundene i forbindelse med byggemodningen. 

 
 
Arkæologi og kulturarv 

I forbindelse med byggemodningen prøvegraves og udgraves arealet på Frederik VII’s Allé af Vesthimmerlands 

Museum i henhold til Museumsloven. Arealet frigives efterfølgende til byggemodning fra museet. 

 

Udgravningen betales af Vesthimmerlands Kommune.  

 
Salgsvilkår for arealet på Vester Vang 

Arealet sælges efter Lov om kommunernes styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 396 af marts 2021 og 

gældende salgsvilkår for Vesthimmerlands Kommune.  

Lov om kommunernes styrelse kan læses på retsinfo.dk  

Gældende salgsvilkår for Vesthimmerlands Kommune kan også læses på www.grundeivesthimmerland.dk 

 

Salgsvilkårene for Vesthimmerlands Kommune er som følger: 

 

Betaling af købesum 

Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Ved senere betaling betales morarenter med en 

årlig rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 %. Renten fastsættes på baggrund 

af Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli. 

 
Køber er forpligtet til at stille pengeinstitutgaranti i forbindelse med afgivelse af buddet. 

 

Overtagelsesdag 

Overtagelsesdagen fastsættes når dato for endelig udstykning og byggemodning af grundene er fastlagt. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161763#KapIV
http://grundsalg.kortinfo.net/vesthimmerland-grundsalg/om-salg-af-grunde-og-bygninger/faelles-i-forbindelse-med-salg/
http://www.grundeivesthimmerland.dk/
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Økonomiudvalget har mulighed for at forkaste alle indkomne bud i denne budrunde. 

 

Tilbageskødning 

Handlen kan kun gå tilbage hvis kommunen accepterer dette. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker handlen 

skal gå tilbage er det en beslutning, der træffes i Økonomiudvalget.  

 

Tilbageskødning af en handel kan kun ske, hvis Økonomiudvalget accepterer det. 

 

Hvis køber ønsker at tilbageskøde grunden til sælger koster det 10% af købesummen, såfremt sælger 

acceptere det. 

 

Fortrydelsesret 

Fortrydes købet, skal køber give kommunen skriftlig underretning herom inden 6 hverdage, efter begges parters 

underskrift på købsaftalen. 

 

Hvis køber fortryder købet inden for ovennævnte frist, skal køber betale en godtgørelse på 1% af den aftalte 

købesum til sælger. Beløbet betales inden udløbet af 6 dages fristen. 

Hvis købet fortrydes efter fortrydelsesfristens udløb tilfalder 10% af købesummen Vesthimmerlands Kommune. 

 

Byggefrist 

Senest 2 år efter overtagelsen skal byggeri på grunden være påbegyndt. Efter yderligere 1 år skal ejendommen 

være færdigmeldt. 

 

Ved manglende overholdelse af denne byggefrist kan Vesthimmerlands Kommune kræve grunden 

tilbageskødet uden nogen udgift for kommunen. 

 

Videre salg af ubebygget parcel 

En ubebygget parcel kan kun videre sælges, efter den har været tilbudt til Vesthimmerlands Kommune til 90% 

af overtagelsesprisen uden rentetillæg. Ved tilbageskødning til kommunen afholdes omkostninger hertil, inkl. 

tinglysningsudgifter ikke af Vesthimmerlands Kommune.  

 

Der tinglyses servitutstiftende deklaration om byggefristen og videresalg. Tinglysningen sker på 

Vesthimmerlands Kommunes ansvar og omkostningen dækkes af kommunen.  

 
Øvrige forhold i forbindelse med handler 

Tilslutningsbidrag betales til Vesthimmerlands Kommune i det omfang kommunen, i forbindelse med 

byggemodningen, har haft udlægget for tilslutningerne.  

 

Tilslutninger til varme betales direkte til det private værk, der har ansvaret. Det vil sige direkte til Løgstør 

Fjernvarmeværk.  

 

Tinglysning af handler 

I forbindelse med handler står køber for tinglysning af skødet. Tinglysningsafgiften deles mellem køber og 

sælger med halvdelen til hver.  

Køber anbefales at have egen rådgiver med i forbindelse med handel og skøde på grunden. Omkostningerne 

hertil er udelukkende købers.  

 

Ejendomsskat 

Der opkræves ejendomsskat til 1. februar og 1. august i Vesthimmerlands Kommune. 
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Jordbundsforhold 

Hvis jordbundsforholdene i forbindelse med byggeri på arealet, viser dokumenteret behov for ekstra fundering 

og pilotering, er der mulighed for at lade handlen gå tilbage. Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg, skal 

i forbindelse med en eventuel annullering af handel acceptere at handlen går tilbage.  

 

Der foretages geotekniske undersøgelser i forbindelse med byggemodningen, men ikke dækkende for hele 

udstykningen.  

 

Omkostninger til geotekniske undersøgelser på den enkelte grund, afholdes alene af køber, udgiften refunderes 

ikke, hvis handlen går tilbage. 

 

Forurening 

Der er ikke fundet forurening på arealet, der bliver udstykket.  

 

 
Vilkår for budrunden 

Vilkårene skal tages i betragtning når du afgiver bud.  

 

Forbehold for ændringer i udstykningsplan 

Idet byggemodningen ikke er gennemført endnu, udbydes arealet alene på baggrund af tegningsmateriale fra 

lokalplan og foreløbig udstykningsplan. Der kan komme ændringer til grundstørrelser og vejforløb når 

byggemodningen igangsættes. 

 

I købsaftale indsættes frase om forbehold for accept af ændrede forhold på arealet. Når grundstørrelsen og 

vejforløb er endeligt fastlagte laves tillæg til købsaftale om accept af ændrede forhold. Sker der ikke ændringer 

på den købte grund, bortfalder forbeholdet og køber orienteres om dette.  

 

Sådan giver du bud 

Du kan give bud på arealet på følgende måde; 

Du skal udfylde blanketten til bud, som er en del af det samlede udbudsmateriale. Blanketten skal sendes eller 

afleveres, i lukket kuvert, til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars mærket ”Udbud af 

boldbanerne” 

 

Bud, der kommer på anden vis tages ikke i betragtning og indgår ikke i de samlede bud, der behandles af 

Økonomiudvalget. 

 

Bud skal være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest mandag den 2. maj 2022, kl. 12.00. Bud, der 

kommer senere ind, afvises. 

 

Bud skal angives med et bestemt beløb. Der kan ikke afgives bud med variable beløb som eksempelvis 

"højeste bud + x kr.” 

 

Mindstepris 

Arealet udbydes med en mindstepris på 6 millioner kroner. Eksklusiv moms og  ekskl. tilslutningsafgifter. 

 

Buddet skal afgives i overensstemmelse med vilkårene på side 1 og 2 i udbudsmaterialet 

 

Flere bud på samme grund og prioritering af bud 
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Hvis to eller flere tilbudsgivere herefter har afgivet lige høje bud på den samme parcel, vil kommunen indhente 

overbud. Hvis ingen af budgiverne vil give overbud, foretager kommunen en lodtrækning mellem budgiverne, 

der har samme og højeste bud.  

Køber kan prioritere sine bud. Prioriteringen skal angives med tal, således at laveste tal angiver højeste 
prioritet. Prioriteringen vil kun blive lagt til grund, hvor en tilbudsgiver er højstbydende på flere parceller. Bortset 
herfra vil prioriteringen ikke blive tillagt betydning. 

Hvis en køber, som har afgivet bud på flere parceller, kun ønsker én parcel, bortfalder denne købers øvrige 

tilbud efter kommunens accept af et af buddene. Det skal af blanketten som buddene afleveres på tydeligt 

fremgå, at køber kun ønsker at købe en parcel.  
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Behandling af indkomne bud 

Alle bud, der er kommet ind korrekt og til rette tid, åbnes d. 2. maj 2022 kl. 12.00. Åbningen af bud sker ikke i 

overværelse af de, som har givet bud.  

 

De indkomne bud vurderes af forvaltningen i forhold til de vægtede kriterier inden de bliver behandlet på 

Økonomiudvalgsmødet d. 8. juni 2022. På mødet træffer Økonomiudvalget beslutning om, buddene bliver 

accepteret eller afvist.  

 

Når beslutningen fra Økonomiudvalget er tilgængelig (formentlig torsdag d. 9. juni 2022), får budgiverne besked 

om udfaldet på deres individuelle bud. Der bliver givet besked via mail eller digital post.  

 

Buddene bliver behandlet på et lukket punkt på Økonomiudvalgsmødet. Det betyder, at offentligheden ikke får 

kendskab til de konkrete projekter.  

 

Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle bud, der kommer ind.  

 

 
Det samlede udbudsmateriale 

Det samlede udbudsmateriale består af 

• Vilkår for udbuddet 

• Blanket til afgivelse af bud 

• Bilag 1: Lokalplan 2.04-09 

• Bilag 2: Vision for udbud og planlægning - Fjordblikket 

• Bilag 3: Vision for parcelhusbebyggelse 

• Bilag 3: Kotekort 
 

Spørgsmål til udbuddet på Vester Vang 
Du er velkommen til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Du kan stille dine spørgsmål til Vesthimmerlands Kommune  
Michael Skatka på telefon 20231876 eller Jurist Charlotte Jakobsen på telefon 9966 7023. 
Eller på e-mail salg@vesthimmerland.dk 
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