
 
 

 
 

 

 

 
 

Særlige salgsvilkår 
for parcelhusgrund Ludvig Andresensvej 39G, Tønder 

 

Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder sælger Ludvig Andresensvej 39G,  

matr. nr. 2690e Tønder.  

 

Adresse:   Ludvig Andresensvej 39G 

Arealet:   1.262 m² 

Mindsteprisen:  348.312 kr. inkl. moms.  

 

Grunden sælges som beset af køber. Køber overtager grunden med de rettigheder, byrder og 

forpligtelser, som har tilhørt Tønder Kommune. 

 

Grunden  

Der har tidligere været bygninger på grunden, som i 2019 er nedrevet af Tønder Kommune. 

Køber skal også acceptere, at der kan ligge byggeaffald på grunden fra tidligere ejere. 

 

Køber skal respektere de servitutter af offentligretlig karakter, som måtte blive pålagt ejen-

dommen indenfor udstykningsplanens rammer. 

 

Tæt/lav 

Området er også udlagt til tæt-lav bebyggelse. Der henvises til lokalplanens kortbilag B for op-

deling af grundene i 3 tæt-lav parceller - parcel I, II og III.  

 

Ved opførelse af byggeri 

Køber skal sikre fællesarealer, vej, grønne områder, overkørsler o.lign. mod tunge køretøjer. 

Ved retablering af skader skal bygherre stå for retablering af disse og afholde alle udgifter hertil. 

 

Vejstatus 

Vejen ind på området, de første ca. 50 m og ned mod syd til Vidåværkstedet, er en offentlig vej. 

Resten af vejen omkring de 9 parcelhusgrunde udlægges som privat fællesvej og vedligeholdel-

se påhviler grundejerne. 

 

Zonestatus 

Grunden ligger i byzone. 

 

Lavtliggende 

Grundene i området er beliggende i kote 1,25 DNN, hvilket er et lavtliggende område, hvor der 

er risiko for oversvømmelse. I henhold til § 7 stk. 1 i Lov nr. 349 af 17.5.2000 om stormflod og 

stormfald (bilag 11) kan erstatning for skader forårsaget af stormflod nedsættes eller helt bort-

falde, hvis bygninger er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner. Ved 

opførelse af nybyggeri skal der derfor bygges i en bestemt gulvkote, som fastsættes i byggetil-

ladelsen. 

 

Tønder Kommune skal udarbejde en risikovurdering med udgangspunkt i den konkrete ansøg-

ning om byggetilladelse. Generelt er der ved risikovurderingen mulighed for ingen, mindre eller 

større terrænregulering, eventuelt kombineret med byggeteknisk sikring. Tønder Kommune af-

holder ikke omkostninger til sikring af byggeri. 

 

Vedlagt er et eksempel på en risikovurdering (bilag 12). 

 

Lokalplan 
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Lokalplan nr. 135-630 ”Boliger ved Ludvig Andresensvej i Tønder” gælder for grunden. Ifølge 

denne er området udlagt til boligformål med åben-lav og/eller tæt-lav bebyggelse. 

 

Grundejerforening 

Køber forpligter sig til medlemskab af grundejerforening, se lokalplan nr. 135-630. 

 

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, grønne områ-

der og øvrige fællesarealer indenfor lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og sne-

rydning af boligveje og stier. 

 

Varmeforsyning  

Ejendommen er omfattet af en tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. 

Tilslutningspligten indebærer en forpligtelse til at være tilsluttet det kollektive varmeforsynings-

anlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den 

kollektive forsyning.  

 

Tilslutningspligten medfører dog ikke en egentlig pligt til at aftage fjernvarme, og forhindrer ikke 

anvendelsen af alternativ boligopvarmning, herunder eksempelvis varmepumpe, solvarme mv.  

 

Tønder Kommune giver, under forudsætning af, at den pågældende ejendom er en enfamilies-

ejendom, efter ansøgning dispensation fra tilslutningspligten:  

 til en person, der er folkepensionist på ibrugtagningstidspunktet af ejendommen. 

 for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger, dvs. bebyggelser, hvor det kan 

dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de 

energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsregle-

mentet.  

 

Herudover kan Tønder Kommune i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksiste-

rende bebyggelse, der er pålagt en tilslutningspligt, skal fritages for pligten. 

 

Kontakt Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for tilslutning. 

 

Vandforsyning 

Kontakt Tønder Vand A/S (del af Tønder Forsyning A/S) ved tilslutning af vand. 

 

El 

Eltilslutningsbidrag betales særskilt efter gældende takst til Evonet. 

Kontakt Evonet via en el-installatør ved tilslutning til el. 

 

Kloakering 

I henhold til spildevandsplanen skal området spildevandskloakeres (i ejendomsdatarapporten 

står, at området er separatkloakeret – det er en fejl).  

 

Regnvand og overfladevand skal begrænses ved bl.a. at minimere befæstede overflader. Regn-

vand fra tagflader skal håndteres på egen grund og kan med fordel opsamles i regnvandsanlæg 

og genanvendes til havevanding, toiletskyl og maskinvask. Anvendes regnvand til toiletskyl/vas-

kemaskine skal dette anmeldes til Tønder Forsyning A/S. Der skal årligt betales kloakafled-

ningsbidrag for dette. Udgiften bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. 

 

Inden påbegyndelse af byggeri skal køber søge tilladelse hos Tønder Kommunes Miljøafdeling til  

nedsivning af regnvand (overfladevand) på egen grund. 

 

Etablering af overkørsel 

Der må kun etableres én overkørsel for biler pr. parcel. Overkørslen må have en bredde på 

maks. 6 meter og kan udføres i græsarmering eller anden vandgennemtrængelig (permeabel)  

belægning. 

 

LAR 
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Regnvand fra tage skal håndteres på egen grund. Ved tæt-lav bebyggelse kan regnvand håndte-

res som en samlet løsning inden for den / de parceller, der anvendes til tæt-lav bebyggelse. 

 

Fortidsminder 

Museum Sønderjylland har vurderet, at køber kan bygge på grunden uden, at der er risiko for at 

støde på væsentlige fortidsminder. Dog skal køber være opmærksom på, at hvis der alligevel 

dukker fortidsminder op ved byggeri, skal byggeriet stoppes omgående og Museum Sønderjyl-

land skal kontaktes. Der henvises til bilag fra Museum Sønderjylland dateret 8. januar 2018. 

 

Forurening 

Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på 

grunden.  

 

Tønder Kommune er ikke bekendt med forekomst af forurening på grunden. 

 

Jordbundsforhold 

Der foreligger en geoteknisk rapport for grunden – se bilag. 

 

Fredskovspligtig 

Grunden er ikke et fredskovspligtigt areal. 

 

Beplantning 

Hegn skal være hække og kan etableres som afgræsning af de enkelte parceller. Hækbeplant-

ning skal placeres på egen grund i en afstand på mindst 0,5 m fra vejskel, stiskel og offentlige 

arealer og skal holdes i en højde på maks. 2 m.  

 

Hækbeplantning mod naboskel, skal etableres som fælles hegn og skal placeres i skellinjen. 

 

Køber må selv opsætte og vedligeholde skelhegn ud til vej/sti og byggegrunde ejet af Tønder 

Kommune. Kommunen deltager ikke i denne udgift. 


