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Særlige salgsvilkår 

for parcelhusgrund på Højervej 9-11, Ballum  
 

 

Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder sælger matr. nr. 132 Husum-Ballum, 

Ballum  

 

Adresse:  Højervej 9-11, Ballum, 6261 Bredebro 

Arealet:  2.680 m2  

Mindstepris 150.000 kr. inkl. moms (prisen er inkl. tilslutningsafgifter) 

 

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

pligtelser, som har tilhørt Tønder Kommune. 

 

Landzone 

Grunden ligger i landzone. Køber skal derfor søge om landzonetilladelse før byggeri må påbegyndes. 

 

Udstykning 

Køber har mulighed for at udstykke grunden i mindre arealer. Køber skal selv betale for udstyknin-

gen. 

 

Ved en eventuel udstykning skal køber være forberedt på, at der kommer yderligere udgifter til til-

slutningsbidrag for kloak, vand og el. 

 

Vandforsyning 

Der er betalt vandtilslutningsbidrag. Køber skal betale for genåbning. Kontakt Ballum Vandværk ved 

tilslutning af vand. 

 

Elforsyning 

For Højervej 9 til 11, er der betalt eltilslutning for 3 installationer til tæt/lav bebyggelse. Installati-

onsnr. 44188140+44177821 for Højervej 9 og 44167235 for Højervej 11. Køber skal betale for gen-

etablering. Kontakt Syd Energi ved tilslutning til el. 

 

Kloakforsyning 

Der er betalt kloaktilslutningsbidrag. Køber skal betale for genåbning. 

Kontakt Tønder Forsyning A/S ved tilslutning af kloak. 

 

Grunden er fælleskloakeret. Det forventes, at kloakken separeres inden for de næste 2-3 år, så 

regn- og spildevand skal bortledes til kloak i hver sin ledning. Det er endnu ikke endeligt afklaret, 

om ejendomme kan udtræde af kloakforsyningen for så vidt angår regnvand og derved lade regn-

vand nedsive på egen grund.   

 

Grunden 

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

 

Kommuneplan 

Kommuneplanramme 120.11.1 udlægger grunden til boligområde. 

 

Fortidsminder  

Museum Sønderjylland har ikke tidligere gjort fund af arkæologiske levn på området. Museet vurde-

rer derfor risikoen for at støde på arkæologiske levn minimal og mener, at en arkæologisk forunder-

søgelse ikke er nødvendigt. Skulle man alligevel støde på arkæologiske levn under anlægsarbejdet, 

skal Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev i henhold til museumslovens § 27 straks tilkal-
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des, og arbejdet indstilles i det omfang det berører fortidsmindet  (hvis det sker, er det Kulturarvsty-

relsen, der skal betale udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse). 

 

Forurening 

Region Syddanmark har oplyst, at grunden ikke er kortlagt som forurenet. 

 

Fredskovspligtig 

Grunden er ikke et fredskovspligtigt areal. 

 


