
 

 
 

 
 

 

23 nye parcelhusgrunde i dejligt kvarter på Bjergtoften  
i Skærbæk udbydes til salg 

 
 

Kunne du tænke dig at bo i et roligt område med dejlig natur lige uden for døren og kort 

afstand til en helt ny folkeskole (gåafstand på ca. 5 min), børnehave, handel og 

fritidsaktiviteter. Så er Bjergtoften i den vestlige del af Skærbæk lige noget for dig.  

 
Her udbyder vi nu 23 attraktive parcelhusgrunde til salg: Bjergtoften 5, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 6780 Skærbæk. Grundene 

ligger tæt på naturskønne omgivelser med bl.a. Nationalpark Vadehavet, Rømø, strand, skov, 

skole, børnehave, idrætsanlæg og rige indkøbsmuligheder. Området har et sammenhængende 

stisystem. 

 

Området klimatilpasses via fællesløsninger med lokal afledning af regnvand, (LAR), så 

regnvandet nedsives i stedet for at komme i kloaksystemet. Nedsivning sker bl.a. i 

stenfaskiner og regnbede i fællesarealer samt i veje med belægning, hvor vandet kan trænge 

igennem. 

 

Grundenes størrelser er fra ca. 920 m² til ca. 1.350 m², og mindsteprisen er 250 kr. pr. m² 

inkl. moms. Hertil kommer kloaktilslutningsbidrag på 66.913 kr. Grundene er separatkloakeret. 

 

Grundene er under byggemodning og kan overtages 15. august 2021. 

 

Bud skal afgives skriftligt på blanketten, der er en del af salgsmaterialet.  



 

 
 
Tønder Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris.  

 

Du kan ikke byde under den fastsatte mindstepris, men må gerne afgive et højere købstilbud 

end mindsteprisen. 

 
Vi forbeholder os ret til at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste dem alle. 

 

Er grundene ikke solgt efter budrunden på 14 dage, er de fortsat til salg. 

 

Udbudsmateriale med salgsvilkår, yderligere oplysninger om grunden og 

tilbudsblanket kan ses på hjemmesiden: https://grundsalg.toender.dk/. Klik herefter på Udbud 

øverst i højre side. 

 

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Guri Alm på 

telefon 74 92 92 98.  

 
Tilbudsfrist: onsdag den 17. marts 2021. 

 
 
Skærbæk ligger lige på kanten af Nationalpark Vadehavet med kun få kilometer til dæmningen, der forbinder Rømø 
med fastlandet. Rømø har bl.a. en af Danmarks bedste badestrande. Naturen omkring Skærbæk er præget af tidevand 
og stormfloder, der har sat sit helt eget præg på landskabet, historien og den specielle natur.  
Skærbæk har et godt og varieret handelsliv med masser af indkøbsmuligheder. Der er gode spise muligheder i 
nærheden, museum, sundhedshus med læger, jordemoder og andre sundhedsfaglige tilbud. Der er bibliotek, 

togstation, busstation, gokartbane, motorbane, rideskole, flugtskydningsbane, autocamperplads med et udsigtstårn på 
25 m, feriecenter, og et aktivt fritidscenter, som byder på blandt andet idrætsfaciliteter, svømmehal, bowling, 
indendørs skydebaner, kunstnerhus og meget mere. I den østlige del af Skærbæk er en del skovplantager med 
mountainbike ruter og rige muligheder for løbeture. 
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