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Tilbudsblanket 
Udbud af Niels Skovgaards Vej, delområde 1, Vejen 

 
Nærværende tilbudsblanket skal være Vejen Kommune i hænde senest den 2. december 2021 kl. 
12.00.  
 
Undertegnede 
Navn/navne: ________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________ 
 
Postnr. & by: ________________________________________ 
 
Tlf. privat/arbejde: ________________________________________ 
 
E-mail:                 ________________________________________ 
 
CPR. nummer/numre: ________________________________________ 
 
 
Afgiver hermed bindende købstilbud på Niels Skovgaards Vej, Vejen.   
 

 

Bud 
På skemaet nedenfor angives buddet. Der skal angives et samlet beløb for hele grunden inklusive 
moms og eksklusiv tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag til forsyningsselskaber betales efterføl-
gende særskilt af køber. 
 
Sammen med købesummen vil Vejen Kommune efterfølgende opkræve tilslutningsbidrag til kloak 
65.235,24 kr., el 19.437,50 kr. samt et tilslutningsbidrag til vand 36.125,00 kr. Alle priser er inklusiv 
moms. I alt opkræves 120.797,74 kr. inklusiv moms udover købesummen, da Vejen Kommune alle-
rede har afholdt udgiften hertil.    
 

For at buddet er gældende er det vigtigt, at kolonnen ”Bud (kr.)” udfyldes. Der er ingen krav til 
buddets størrelse, dog skal buddet minimum lyde på mindsteprisen for at komme i betragtning.  
Såfremt man ønsker at byde mindsteprisen angives denne ligeledes i kolonnen ”Bud (kr.)”.  
Vær opmærksom på at skrive tydeligt, så der ikke er tvivl om buddets størrelse. 
 

Prioritering  
Det er muligt at byde på flere grunde og sætte dem i en prioriteret rækkefølge. Derfor er der i til-
budsskemaet mulighed for, at angive et prioriteringsnummer i kolonnen ”Prioritet (nr.)” ud for de 
grunde, der bydes på. Højeste prioritet angives med ”1”, næsthøjeste med ”2” osv. 
 
Husk, at alle bud er bindende – også selvom at man ikke skulle få sin højeste prioritet opfyldt.   
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Vilkår  
Overtagelse og betaling sker den 03.01.2022 og i øvrigt på vilkår i henhold til udbudsmaterialet.  
 

Tildelingsproces  
Byggegrundene bliver solgt til højestbydende. 
Hvis der er flere, der har afgivet samme bud på en grund, og buddet er det højeste, sker tildelingen 
ved lodtrækning. 
 
Tilbudsgiver vil modtage skriftlig tilbagemelding fra Vejen Kommune umiddelbart efter den 2.  
december 2021 og senest i løbet af uge 49.  
 
Vi gør opmærksom på, at resultatet af budgivningen ikke oplyses pr. telefon, mail eller lignende 
inden den skriftlige tilbagemelding er afsendt til alle budgivere via e-Boks. 
 
 

Aflevering af tilbudsblanket 
Tilbudsblanketten skal afleveres på én af følgende måder:  
 

Mulighed 1 
Print tilbudsblanketten ud, udfyld den, scan den ind og send den gennem vores elektroniske system: 
https://www.borgeronline.dk/575/NemForm/Udbudafbyggegrunde 
(Du finder også linket på hjemmesiden)  
 

Mulighed 2  
Print tilbudsblanketten ud, udfyld den og send den i en gul svarkuvert med posten til Vejen Kom-
mune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller aflever svarkuverten i Vejen Kommunes postkasse på 
samme adresse. 
 
Den gule svarkuvert skal hentes hos Teknik & Miljø på Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller bestilles 
på tlf. nr. 7996 6075 / 7996 6203 eller teknik@vejen.dk.  
OBS: Afleveres tilbudsblanketten i den gule svarkuvert, er det vigtigt at markerer svarkuverten med: 
”Niels Skovgaards Vej, delområde 1”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.borgeronline.dk/575/NemForm/Udbudafbyggegrunde
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Tilbudsskema: 
Niels Skovgaards Vej, delområde 1, Vejen 
 

Byggegrund Areal Mindstepris* Bud (kr.) Prioritet (nr.) 
Niels Skovgaards Vej 3 1.014 425.880   
Niels Skovgaards Vej 5 1.032 433.440   

Niels Skovgaards Vej 7 950 399.000   

Niels Skovgaards Vej 9 1.239 520.380   

Niels Skovgaards Vej 11 1.014 425.880   

Niels Skovgaards Vej 15 1.104 463.680   

Niels Skovgaards Vej 17 1.006 422.520   

Niels Skovgaards Vej 19 1.077 452.340   

Niels Skovgaards Vej 21 1.085 455.700   

Niels Skovgaards Vej 23 1.019 427.980   

Niels Skovgaards Vej 25 912 383.040   

Niels Skovgaards Vej 27 963 404.460   

Niels Skovgaards Vej 29 1.302 546.840   

Niels Skovgaards Vej 31 938 393.960   

Niels Skovgaards Vej 33 1.083 454.860   

Niels Skovgaards Vej 35 910 382.200   

Niels Skovgaards Vej 37 1.041 437.220   

Niels Skovgaards Vej 39 1.101 462.420   

Niels Skovgaards Vej 41 980 411.600   

Niels Skovgaards Vej 43 1.124 472.080   

Niels Skovgaards Vej 45 944 396.480   

Niels Skovgaards Vej 47 919 385.980   

Niels Skovgaards Vej 49 940 394.800   

*Mindsteprisen er inkl. moms og stikledningsbidrag til fjernvarme og ekskl. tilslutningsbidrag til øvrige forsyningsselskaber.  

 

 
Antal grunde der ønskes købt, såfremt jeg er højestbydende:  
 
Jeg ønsker i alt at købe ____ grund(e) ud af de prioriterede.   
 
Nærværende tilbud vil ikke kunne komme i betragtning, hvis underskrift(er) nedenfor mangler. 
 
Dato ____________  
 
 
________________________________________________________________ 
Underskrift(er) 
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Vi passer på dine/jeres oplysninger  
 
Vejen Kommune er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig/jer i forbindelse 
med afgivelse af bud.  

Navn:            Vejen Kommune  
Adresse:       Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen.  
CVR-nr.:        29 18 98 38 
Tlf.:                 +45 79 96 50 00 
E-mail:         post@vejen.dk  
Web:            www.vejen.dk 

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores da-
tabeskyttelsesrådgiver: DPO@vejen.dk eller på tlf.: 79 96 60 34.  

Vi behandler oplysninger om dit/jeres navn(e), adresse(r), mail og telefon nr. for at kunne administrere jeres sag om 
bud og eventuelt køb af byggegrund ved Vejen Kommune. Derudover bruger vi oplysningerne, særligt CPR nummer, til 
at kommunikere med dig/jer, fremsende jer svar på budgivningen, samt ved opkrævninger og til digital tinglysning af 
skøde ved et eventuelt køb.  

Retsgrundlaget for salg af kommunale ejendomme findes i henholdsvis almindelige formueretlige grundsætninger 
samt styrelseslovens § 68. Behandling af dine personoplysninger er nødvendig til administration af kontraktforholdet, 
jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen af fortro-
lige oplysninger, som CPR-nummer sker i medfør af Databeskyttelseslovens § 11.  

Vejen Kommune har som offentlig myndighed arkiveringspligt, og derfor vil relevante oplysninger og henvendelser 
omkring dine/jeres personoplysninger blive arkiveret af os og sidenhen videregivet til Haderslev Arkiv.  

Når vi behandler oplysninger om dig/jer, har du/I visse rettigheder.  
Du kan læse mere om databeskyttelse og se dine rettigheder på hjemmesiden:  

https://vejen.dk/om-kommunen/kommunen/databeskyttelse/ 
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