
 

UDBUDSMATERIALE  

For en grund ved Stationsvej i Gørløse Station til liberale erhverv, 

offentlig og privat service 

 

 

By og Miljø      August 2013 

                                                                             Revideret marts 2018 

     



Hillerød Kommune udbyder matr. nr. 3bp Gørløse by, Gørløse på 2.878 m2, 

beliggende på Stationsvej 23 i Gørløse til opførelse bebyggelse til liberal erhverv, 

offentlig og privat service. 

 

 
1. Indledning  

Den udbudte grund på Stationsvej i Gørløse ligger ved rundkørslen ved den nye omfartsvej 

ved Gørløse. Grunden er på 2.878 m². 

 

 

2. Valg af tilbud 

 

2.1  Udvælgelseskriterier 

Tilbud vil blive vurderet ud fra både pris og projekt. Det betyder at grundens fremtidige 

anvendelse, disponering af areal og fremtidige udtryk vil indgå som en væsentlig faktor, 

sammen med pris. De to kriterier ”pris og projekt” er ikke vægtet, men vil blive vurderet som 

en helhed, hvor efter Byrådet vil vælge det for kommunen mest fordelagtige projekt.  

 

2.2  Pris 

Grunden udbydes uden en prisidé. Tilbudsprisen skal angives inkl. moms.  



Tilbudsprisen skal ikke omfatte tilslutningsbidrag, hovedledningsbidrag og lignende, der 

efterfølgende betales af køber i overensstemmelse med, de på byggetidspunktet, gældende 

takster og betalingsvedtægter for de respektive forsyningsselskaber. 

 

2.3  Tilbuddets omfang  

Ud over pris skal tilbuddet omfatte følgende beskrivelse af projektet: 

- Redegørelse for købers forventede anvendelse af grunden, herunder angivelse af 

brutto- og nettoarealer, samt bebyggelsesprocent jf. punkt 3.4. 

- Dispositionsskitse med målstok og nordpil, der angiver bebyggelsens placering, 

adgangsforhold for trafik til ejendommen, herunder en løsning og udformning af 

parkeringsforhold samt behandling af udendørsarealer, skiltning samt terrænregulering.  

 

 

3.      Oplysninger om grunden 

3.1  Beliggenhed 

Den udbudte grund er beliggende i Gørløse, tæt op ad Hovedvej 6, og i en afstand af ca. 10 

km fra Hillerød centrum. Grunden er beliggende lige nord for Gørløse Station og sydvest for 

rundkørslen ind til Gørløse fra Hovedvej 6.  

Området grænser således op til Stationsvejen mod øst samt dagligvarebutik, et boligområde 

mod syd, marker mod vest og mod nord Borupvej. Umiddelbart syd for området, er der 

frasolgt et areal til Hillerød forsyning, til brug for et forsinkelsesbassin. Der skal etableres 

fælles indkørsel til forsinkelse bassin og til grunden.  

Luftfoto over grunden kan ses på kortbilaget ”Udbudt areal_luftfoto_6.2.2015”.  

 

3.2  Servitutter 

Der er lyst følgende servitutter på grunden:  

21.05.1955: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. 

06.08.1990: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. 

14.03.1994: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv. 

27.08.1998. Dokument om naturgasanlæg nr. 231.03 

05.11.2001: Dokument om elkabler mv. 

12.07.2010: Anden servitut statsekspropriation 

Der henvises i øvrigt til ejendommen blad i tingbogen. 

 

 



 

3.3  Planforhold 

Den udbudte grund er omfattet af lokalplan nr. 390 for dagligvarebutik i Gørløse.  

Lokalplanen giver på den omhandlende grund mulighed for opførelse af bebyggelse til liberalt 

erhverv, offentlig og privat service, samt andre ikke genegivende erhverv, som Byrådet finder, 

kan indpasses naturligt i området. 

Kommuneplanrammen for området angiver en maks. bebyggelsesprocent på 50 %, samt et 

maks. antal etager på 2 og med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter.  

 

3.4  Anvendelse 

Grunden må kun anvendes til liberalt erhverv, offentlig og privat service, samt andre ikke 

genegivende erhverv, som naturligt kan indpasses i området, indenfor miljøklasse 1 og 2. 

 

3.5  Ny bebyggelse 

Bebyggelse på ejendommen skal opføres i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, 

samt bestemmelserne i den kommende lokalplan.  

 

Bebyggelse må maks. have en bygningshøjde på 8,5 meter.  

 

Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri i overensstemmelse med de energirammer 

jf. det der til enhver tid gælder for lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende 

bygningsreglementet. 

 

3.6  Ubebyggede arealer/opholdsarealer 

Behandlingen af det ubebyggede areal skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i 

lokalplan nr. 390.  

 

Der skal i projektmaterialet tages hensyn til, at området er beliggende ud til det åbne land 

mod nord og mod vest. Der skal derfor være en balancere mellem bebyggelsens behov for 

synlighed fra omfartsvejen og en tilpasning af området, således at området ikke syner og 

skæmmer voldsomt i det åbne land. Lokalplanen stiller derfor krav i forhold til skiltning, 

materialer og byggeriets udtryk.  

 

3.7  Skiltning 

Lokalplanen stiller krav om, at skiltning ikke syner og skæmmer for voldsomt. Hverken fra 

omfartsvejen (Hovedvej 6) eller fra det åbne land. Der vil derfor være begrænsninger i forhold 



til skilt/pyloners højde/volumen og placering. Det kan derudover forventes, at Vejdirektoratet 

vil stille begrænsninger i forhold til skiltning af hensyn til trafiksikkerheden på Hovedvej 6. 

 

3.8  Tilgængelighed 

Opholds-, færdsels- og adgangsarealer skal udformes under størst mulig hensyntagen til 

synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolebrugere. 

 

3.9  Trafikforhold og vejadgang/stiforhold 

Ejendommen skal vejbetjenes fra Stationsvej og med en overkørsel som angivet på 

illustrationen herunder. Overkørslen skal min. være 6 meter bred, og det skal sikres at der er 

gode oversigtsforhold. Overkørsel skal etableres overfor overkørsel til grund A. Der skal 

etableres en samlet overkørsel til både grund B og til det forsinkelsesbassin der placeres 

umiddelbart syd for området, og som er ejet af Hillerød Forsyning. (se projektskitse) 

Overkørsel og første stykke fællesvej, skal etableres som en privat fællesvej, hvortil udgifter 

skal deles mellem begge grundejer af området.  

 

Hillerød Kommune kan kræve at projektet vurderes af en trafikrevisor for bygherres regning. 

Dette sker for at sikre forsvarlig afvikling af trafikken, samt at projektet udføres 

trafiksikkerhedsmæssigt korrekt.  



 

 

3.10  Parkering 

Indenfor området skal der udlægges areal til parkering svarende til min. 1 pr. 50 m² for kontor 

og service, 1 pr. 100 m² for værkstedserhverv og intensiv produktioner, samt 1 pr. 200 m² for 

ekstensiv produktion og lagerarealer. 

Heraf skal mindst 2 etableres som handicapparkeringspladser. Der skal dertil anlægges et 

passende areal til cykelparkering. 

Ved anlæg af samlede parkeringspladser til mere end 30 biler, skal der indrettes pladser til 

motorcykler svarende til 1-3 % af det samlede antal parkeringspladser til biler. 

 

 

3.11  Terrænforhold 

Hillerød Kommune foretager således ikke terrænregulering på ejendommen. Udgifter til 

eventuel nødvendig terrænregulering, inden for lokalplanens rammer, er sælger 

uvedkommende.  

 

3.12  Arkæologi 

Nordsjællands Folkemuseum har foretaget en arkæologisk forundersøgelse af grunden i 

forbindelse med anlæggelsen af Gørløse Omfartsvej i 2010, og har derfor ikke behov for 

yderligere undersøgelser inden for området. 

 

Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes spor af fortidsminder, der er 

beskyttet af Museumslovens kap. 8, § 27 stk. 2., skal arbejdet standses, i det omfang det 

berører fortidsmindet og fundet skal indberettes til Folkemuseet. Museet vil efterfølgende 

beslutte, hvornår anlægsarbejdet kan genoptages. Dette er sælger uvedkommende.   

 

3.13  Jordbundsforhold 

DJ Miljø og Geoteknik har foretaget geotekniske undersøgelse på grunden og udarbejdet 

rapport, som er vedlagt udbudsmaterialet. 

Historiske kort viser, at området er gammel mose, hvilket området bærer præg af.  

Sælger er uden ansvar for jordbundens beskaffenhed, herunder forekomsten af eventuelle 

byggerester, ubenyttede rør, drænledninger eller lignende og eventuelle udgifter til særlige 

foranstaltninger er Hillerød Kommune uvedkommende. 

 

Hvis der for det planlagte byggeri kræves pilotering/ekstrafundering betales samtlige udgifter 

inkl. moms til nævnte pilotering/ekstrafundering af køber.  

 



Køber er berettiget for egen regning og efter aftale med sælger at foretage supplerende 

geotekniske undersøgelser. 

 

 

3.14  Forurening 

Der er ikke kortlagt forurening på den udbudte grund og Hillerød Kommune har ikke kendskab 

til forurening. 

Hvis der, mod forventning i forbindelse med det planlagte projekt måtte findes forurening 

betaler køber samtlige udgifter til en eventuel oprensning. 

Parterme er enige om, at en eventuel forurening oprenses til Miljøstyrelsens kvalitetskriterium 

for ren jord til formålet, jf. den anvendelse der fremgår af lokalplan nr. 390. 

Køber er berettiget for egen regning og efter aftale med sælger at foretage supplerende 

geotekniske undersøgelser.  

 

3.15  Byggemodning 

Grunden er ikke byggemodnet.  

Køber skal selv rette henvendelse til de forskellige forsyningsvirksomheder med henblik på 

etablering af forsyning på egen grund.  

 

3.16  Forsyningsforhold og tilslutningsbidrag 

Køber betaler tilslutning/investeringsbidrag til forsyningsselskaberne vedrørende el, vand, 

varme og kloak i henhold til de til enhver tid gældende betingelser og takster på 

byggetidspunktet.  

Køber er forpligtet til selv at rette henvendelse til de forskellige forsyningsselskaber 

med henblik på etablering af forsyning på egen grund, samt på at få oplysninger om 

aktuelle ledningsforhold. 

Vandforsyning 

Vandforsyningen varetages af Gørløse Vandværk. Køber betaler investeringsbidrag efter de 

gældende takster på byggetidspunktet. 

 

Varmeforsyning 

Der ligger ingen fjernvarmeledning på den pågældende grund. Nærmeste fjernvarmeledning er 

på matr.nr. 3ae Gørløse By, Gørløse beliggende på Stationsvej. Varmeforsyningen varetages af 

E.ON Danmark A/S.  

 

Køber betaler for etablering af forsyning til grunden fra nærmeste tilslutningspunkt på 

byggetidspunktet, som anvises af E.ON. Køber betaler endvidere stikledningsbidrag samt 



investeringsbidrag mv. efter gældende takster på byggetidspunktet. Hovedledningsbidrag 

opkræves af byggemodner/sælger.  

Alternativt kan Byrådet jf. lov nr. 520 af 7. juni 1006 dispensere fra kravet om fjernvarme, da 

bebyggelsen skal opføres som lavenergibyggeri. 

Elforsyning 

Elforsyningen etableres afhængig af forsyningens omfang efter anvisning fra Dong Energy for 

købers regning, jf. gældende takster på byggetidspunktet.  

 

Kloakforsyning 

Området skal udlægges til separatkloakering, jf. gældende spildevandsplan. Overfladevand fra 

tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives på egen grund.  

 

På grund af større hyppighed af voldsomme regnskyl med oversvømmelser til følge, skal der 

lægges et forsigtighedsprincip ind i lokalplaner med hensyn til placering af byggefelter og evt. 

fastsættelse af byggekoter for ny bebyggelse. 

 

Bygherre anbefales at få udarbejdet en risikovurdering forud for udarbejdelse af 

byggeansøgning med forslag til fastsættelse af stuegulvskote. 

 

Lokal afledning af regnvand 

Hillerød Byråd har den 26. september 2012 vedtaget et tillæg til spildevandplanen som betyder 

at:  

 

Etablering 

• Regnvand skal afledes i terrænniveau, gerne synligt. 

• Større faskiner (fra arealer større end 500m²) skal kunne renses og inspiceres, for at sikre 

adgang og opretholdelse og verificering af funktion.  

• Vejvand skal tilbageholdes i området, hvor det er muligt på vejniveau.  

• Vejvand skal renses/filtreres langs vejen, f.eks. i wadi-grøfter eller regnbede. 

 

Forsinkelse 

• Vejvand skal, i størst muligt omfang, forsinkes lokalt. 

• Regnvand tilbageholdes på matrikelniveau svarende til 1 l/s pr. ha. (ikke reduceret areal) 

• LAR-anlæg skal kunne håndtere en 5 årsregn uden overløb. Beregningerne skal, som 

minimum, udføres efter Spildevandskommiteens ”Dimensionering af LAR-anlæg”, med en 

samlet sikkerhedsfaktor på 1,43.  

 

Rensning 

• Regnvandsbassiner skal udføres, som naturlige åbne jordbassiner, med fokus på maksimal 

stoftilbageholdelses evne. 

• Det en forudsætning for at opnå tilladelse til nedsivning af vejvand, at det ledes via filterjord 

eller olie og sandfang, inden det ledes til faskiner.  

• På lokale boligveje skal oliefanget, som minimum, kunne indeholde 50 liter olie/benzin.  

• Faskiner skal være udluftede, da ilt indgår nedbrydningsprocessen, af miljøfremmede stoffer.  

• Ved anvendelse af wadi-grøfter, regnbede eller lignende løsninger, kan jordmatricen 

anvendes som sand og oliefang. 



 

Vedligeholdelse 

• Lodsejeren er ansvarlig for at sikre, at LAR-anlægget til stadighed lever op til de stillede 

krav.  

 

Afledning af spildevand skal se i henhold til retningslinjer i gældende Spildevandsplan. 

Betaling for tilslutning til det offentlige spildevandssystem, betales i henhold gældende 

betalingsvedtægt og takstblad på byggetidspunktet. 

 

Drænledninger 

Drænledninger skal opretholdes, men kan omlægges. Drænledninger må ved omlægning ikke 

sluttes til spilde- eller regnvandsledninger. Der er vedhæftet et vejledende kortbilag over 

drænledninger. Eventuelle omlægninger skal være omkostningsfrit for Hillerød Kommune.  

 

3.17  Renovation og Affaldshåndtering 

Der skal etableres renovation i overensstemmelse med AT-vejledning D.2.24-1 af juli 2009,

opdateret april 2015, om indretning og brug af dagrenovationssystemer samt Hillerød Kommunes 

regulativer vedrørende husholdningsaffald og erhvervsaffald. 

 

www.arbejdstilsynet.dk/regler/at-vejledninger/i/d-2-24-indretning-og-brug-renovationssystemer
 
www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/affald/

 

3.18  Eksisterende ledninger 

Eksisterende ledninger og kabler skal kunne fungere i bygge- og anlægsperioden. 

Eventuel omlægning af ledninger, brønde og kabler skal udføres under anvisning af 

ledningsejeren og Hillerød Kommune. Omlægningen skal være omkostningsfrit for Hillerød 

Kommune og dennes forsyningsselskaber. 

Hillerød Kommune har kendskab til at der ligger spildevandsledninger, gasledning, samt 

drænledninger på grunden. 

Køber har ansvaret for ikke at skade eventuelt eksisterende ledningsanlæg og dræn. 

Kort over kendte ledninger er vedlagt udbudsmaterialet. Køber opfordres til at rette 
henvendelse til forsyningsselskaberne for ledningsoplysninger, da sælger ikke indestår for 

oplysningernes rigtighed.   

 

3.19  Støj 

http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d224-indretning-og-brug-renovationssy.aspx
http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d224-indretning-og-brug-renovationssy.aspx
http://www.arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdets-udforelse/at-vejledninger-om-arbejdets-udforelse/d2-enkelte-typer-af-arbejde/d224-indretning-og-brug-renovationssy.aspx
http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Natur_Miljoe_og_Klima/Miljoe/Affald.aspx


Gældende lovgivning om støj skal opfyldes. For tiden skal Miljøministeriets vejledning nr. 5 fra 

1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” følges.  

www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/vejledninger-og-forskrifter/

 

 

4. Overtagelse og berigtigelse 

 

Overtagelsesdagen aftales nærmere mellem parterne. Ejendommen overtages som den er og 

forefindes og som beset af køber.  

 

Ejendommen henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver 

henseende. 

 

Sælger udarbejder købsaftale. Salget er betinget af Hillerød Byråds godkendelse. 

 

Købesummen betales kontant. Køber deponerer købesummen eller stiller bankgaranti for 

købesummen i et pengeinstitut senest samtidig med at underskrift af købsaftalen. 

 

Købesummen frigives til sælger, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende 

retsanmærkninger. 

 

Hvis der pr. overtagelsesdagen fortsat sker sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør 

forrentningen overfor sælger diskontoen + 5 % p.a. fra overtagelsesdagen til udbetalingen. 

Hvis garantien pr. overtagelsesdagen overgår til deponering forrentes den med den til en hver 

tid gældende depotrente. 

 

Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler omkostningerne i forbindelse hermed. 

Køber forpligtiger sig til at lade sig repræsentere af bestallingshavende advokat. Sælger bærer 

omkostningerne til egne udgifter. 

 

Hvis byggeriet på ejendommen ikke er påbegyndt senest 2 år fra overtagelsen har sælger ret 

men ikke pligt til at tilbagekøbe ejendommen for salgsprisen og uden tillæg af de af køber 

afholdte udgifter vedrørende ejendommen eller af eventuel værdistigning. 

 

Sælger betaler dog de af køber afholdte udgifter eller overtager de udgifter til tilslutnings- og 

investeringsbidrag der påhviler køberen, samt købers eventuelle supplerende geotekniske- og 

miljøundersøgelser. 

 

Køber er pligtig til at betale samtlige omkostninger, som må bliver pålagt Hillerød Kommune i 

forbindelse med tilbagekøb af ejendommen. 

 

Er der påbegyndt byggeri på ejendommen fastsættes prisen på baggrund af en vurdering fra 

en uvildig ejendomsmægler. 

 

http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Natur_Miljoe_og_Klima/Miljoe/Vejledninger_og_foreskrifter.aspx


Det er et vilkår for handlen, at der tinglyses en servitut om Hillerød Kommunes tilbagekøbsret, 

som køber er forpligtet til at få udarbejdet.  

 

Køber foranlediger udarbejdelse af servitut og betaler omkostninger til tinglysning.  

 

 

 

 

 

5. Tidsfrister 

Køber forpligter sig til at indsende ansøgning om byggetilladelse til byggeriet til Hillerød 

Kommune senest 6 måneder efter overtagelsen. 

Køber er forpligtet til at påbegynde opførelsen af bebyggeriet senest 2 år efter overtagelsen.  

Ved påbegyndelse af byggeriet forstås, når støbning af fundament er påbegyndt. 

 

6. Krav under udførelsen 

Forsikringsforhold 

Køber forpligtiger sig til at tegne en entrepriseforsikring (all-risk), inklusiv rammeforsikring. 

 

Generelt 

Eksisterende ledninger og kabler skal fungere i bygge- og anlægsperioden. 

Fortove og veje, som beskadiges i forbindelse med byggeriets opførelse, skal retableres. 

Eventuel omlægning af ledninger, brønde og kabler skal udføres efter anvisning fra Hillerød 

Kommune (og evt. ledningsejere). 

 

Byggeplads 

Køber kan i byggeperioden ikke disponere eller råde over arealer uden for grunden til plads for 

materiel og mandskabsskure m.v. 

 

Regler for anvisning af bygge- og anlægsaffald i Hillerød Kommune skal overholdes. Reglerne 

kan ses på kommunens hjemmeside. 

 

Der kan ikke påregnes anvist plads for udgravet jord. I tilfælde af forekomst af forurenet jord 

varetager køber alle forpligtigelser i henhold til gældende lovgivning om forurenet jord. 

 

Støj og vibrationer 

Hillerød Kommunes vejledning om støj og vibrationer ved bygge- og anlægsarbejder skal 

overholdes. Vejledningen kan ses på kommunens hjemmeside.  

www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/vejledninger_og_foreskrifter/ 
 

 

7. Udbudsbetingelser og tilbudsgivning 

http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Natur_Miljoe_og_Klima/Miljoe/Vejledninger_og_foreskrifter.aspx


Ejendommen udbydes til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. 

juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme 

og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste 

ejendomme. 

Offentliggørelsen af udbuddet er annonceret på kommunens hjemmeside. Udbudsmaterialet 

kan rekvireres på Hillerød Kommunes hjemmeside 

www.hillerod.dk/erhverv/kommunale-grunde-og-byggerier/erhvervsgrunde-og-ejendomme-til-salg
 
Der skal ved afgivning af tilbud på grunden leveres følgende: 

 Udfyldt tilbudsliste, med angivelse pris på grundareal inkl. moms. 

 Redegørelse for købers forventede anvendelse af grunden, herunder angivelse af 

brutto- og nettoarealer, samt bebyggelsesprocent. 

 Dispositionsskitse med målstok og nordpil, der angiver bebyggelsens placering, 

adgangsforhold for trafik til ejendommen, herunder en løsning og udformning af 

parkeringsforhold samt behandling af udendørsarealer, skiltning samt terrænregulering.  

 

Tilbud og tilbudsliste sendes digitalt til Hillerød Kommune, By og Miljø, Birgitte Christensen,  
 bc@hillerod.dk.
 

Der udbetales ikke vederlag til de bydende. 

 

Ifølge § 4 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens og 

regionens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011 er indkomne købstilbud fortrolige, indtil 

salg har fundet sted. 

 

Spørgsmål kan rettes til Birgitte Christensen på tlf. 7232 2136. 

 

 

8. Bedømmelse af tilbud 

Tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, omfattende såvel pris på køb af grunden, som 

redegørelse for bebyggelsesmæssigt udtryk og skitsemæssigt oplæg til bebyggelse.  

Tilbuddene skal på alle punkter opfylde de i nærværende udbudsmaterialet stillede krav til 

tilbuddenes indhold og udformning.  

Der vil ved bedømmelsen af det for Hillerød Kommune bedste tilbud blive lagt vægt på såvel 

den tilbudte pris som tilbudsgivernes oplæg til byggeri på grunden.  

De to kriterier ”pris og projekt” er ikke vægtet, men vil blive vurderet som en helhed, hvor 

efter Byrådet vil vælge det for kommunen mest fordelagtige projekt.  

http://www.hillerod.dk/NyForVirksomheder/Udbud/Grundsalg/Erhverv.aspx


Hillerød Kommune vil, ved kvitteringen for indkomne bud, oplyse, hvornår den politiske 

behandling af tilbuddene, og dermed valg af tilbud planlægges afholdt.  

Hillerød kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de modtagne tilbud eller forkaste 

dem alle, jfr. § 6 i Indenrigsministeriets ”Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af 

kommunens og regionens faste ejendomme” nr. 799 af 24. juni 2011.  

 

9.      Grundlag for afgivelse af tilbud 

-  Dette dokument, UDBUDSMATERIALE For en grund ved Stationsvej i Gørløse Station til 

liberale erhverv, offentlig og privat service” ” August 2013, revideret feb. 2015 med 

angivelse af betingelser  

-  Tilbudsliste  

-  Udkast til købsaftale  

- Lokalplan nr. 390 

         (www.hillerod.dk/erhverv/byggeri-og-miljoe/lokalplaner-og-kommuneplan/lokalplanliste)
     -  Digitalt kort med vejledende koter (Samlet.dxf) 

     - Terrænkurver 

     -  Udbudt areal_luftfoto_6.2.2015.pdf 

     -  Projektskitse for forsinkelsesbassin syd for grund B.pdf 

     -  Kortudsnit fra vejdirektorartet_spildevand_SomUdført.pdf 

     - Vejledende drænkort.jpg 

     -  LER638286_HMN gasledning.pdf 

     -  Geoteknisk rapport for areal ved Stationsvej i Gørløse.pdf 

     -  Vejledning om affald (http://www.hillerodforsyning.dk/affald/lovgivningogregulativer/)    

 

     -   Oplysninger om forsyningsområderne 

(www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/el-og-varme/) 
-  Oplysninger om spildevand for virksomheder 

 (https://www.hillerod.dk/borger/miljoe-og-natur/private-spildevandsanlaeg/) 
 

http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/Byplanlaegning/Lokalplan/Lokalplaner_vedtagne/LP390.aspx
http://www.hillerod.dk/OmHilleroed/Byplanlaegning/Lokalplan/Lokalplaner_vedtagne/LP390.aspx
http://www.hillerodforsyning.dk/affald/lovgivningogregulativer/
http://www.hillerod.dk/ForBorgere/Natur_Miljoe_og_Klima/Miljoe.aspx
http://www.hillerod.dk/NyForVirksomheder/Miljoe/Spildevand.aspx
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