
 

GENUDBUD AF ”BYGMARKSKOLEN” I 
STAVNSHOLT, FARUM

Hovedvilkår for udbud af ”Bygmarkskolen”

Furesø Kommune genudbyder ”Bygmarkskolen” til salg. Ejendommen er beliggende 
som en hjørnegrund med adressen Stavnsholtvej 51 i Farum, og grænsende mod øst til 
Skovbakken samt Paltholmvej mod Nord, jf. nedenstående luftfoto. Omkring grunden 
er der et højt og bredt plantebælte. Ejendommen er fordelt på to matrikler (4ai og 3cf 
Stavnsholt By, Farum) på i alt 8.000 m2 og bygningerne er på 864 m2. 
Der er igangsat proces til ændring af matrikel på parkeringsarealet på matrikel 3 cf 
Stavnsholt By, Farum således at der opnås den viste mere logiske deling af 
parkeringspladsen. Overkørslen af skole cykelstien vil ved et nybyggeri blive krævet 
sløjfet og køber skal etablere en ny indkørsel fra Skovbakken. Der vil være parkerings-
muligheder
ved Stavnsholtvej, hvorfra man fortsætter til fods over cykelstien ind på hovedgrunden,
samt ny etableret parkering på selve hovedgrundens nordlige del via Skovbakken.

Dato: 20-03-2019
Sags id: 19/4549
Dok.nr.: 35553/19

www.furesoe.dk
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A. Beliggenhed af ejendommen
Ejendommen ligger i et område, kaldet institutionsbæltet, startende med Kirken, Marie 
Kruses Skole og Farum Arena mod vest, og går gennem Stavnsholtskolen, institutioner 
og spejderhytter frem til denne ejendom, der nu frigøres til et muligt boligbyggeri. 
Beliggenheden er unik ved begyndelsen af den hyggelige Stavnsholt landsby og med gå 
afstand til Furesøen og de åbne områder ved Høje Klint. Skoler, Gymnasium, Institutio-
ner, Idræt og Farum Arena er indenfor få hundrede meter og der er gode indkøbsmulighe-
der på Farum Bytorv lidt længere mod vest. Trafikalt er tilkørslen til motorvejen 1 km. 
væk og S-toget, der afgår mod København hvert 10 minut kan nås med busforbindelsen, 
der stopper 2 minutters gang fra ejendommen.
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B. Den fremtidige anvendelse af ejendommen
Idet der ikke er et behov for yderligere institutioner i området er ejendommen frigjort til 
boliger. 
Lokalplan 135 gælder for området.
Furesø Kommune er kendt for sine mange fællesskaber og ønsker tanken om bofællesska-
ber fremmet. Herunder blandede bofællesskaber hvor forskellige aldersgrupper og fami-
lieformer kan leve sammen. Lokalplan for ejendommen muliggør, at der, som alternativ 
til den nuværende anvendelse som skole eller institution, kan etableres et bofællesskab 
som tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse med tilhørende fælleshus, parkering og 
friarealer. 
Furesø Kommune stiller gennem lokalplan, og nærværende salgstilbud, udvidede krav til 
bæredygtighed og arkitektur mv. Det skal anbefales at bydere gennemlæser både lokal-
planen samt de af Furesøs Kommune vedtagne Bæredygtighedskrav samt Arkitektur og 
Byrumsstrategi. Alle krav som stilles til et kommende byggeri. Dokumenterne vedlægges 
som bilag til udbuddet.
Ny bebyggelse skal etableres på byggefelterne der er udlagt i en hesteskofacon som tæt-
lav boligbebyggelse i 1 til 2 etager med maksimalt 8 meters højde. De højere boliger skal 
ligge mod nord medens der mod syd maksimalt må bygges i 1 til 1½ plan. Bebyggelses-
procenten er maksimalt 40 % inklusive et fælleshus på op til 170 m2. Boligerne skal være 
i varierende størrelser og med højst 25 boliger i alt. Af boligerne skal mindst 5 være i én 
etage, som skal sikre mangfoldigheden, ved at området også kan anvendes af seniorer og 
dårligt gående. Se lokalplan 135, herunder side 20 med den uddybende redegørelse for lo-
kalplanens baggrund og form.
Køberen skal etablere og dække alle udgifter til en ny overkørsel til grunden fra Skovbak-
ken og anlægge en del af parkeringstilsvaret på den nordlige del af grunden. Det nødven-
dige areal af støjvolden, til indkørslen, skødes med fra kommunen ved salget. 

Furesø
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Den eksisterende indkørsel fra Stavnsholtvej sløjfes ved cykelstien for at beskytte de 
krydsende cyklister og gående på skolecykelstien. Adgang til ejendommen fra egen par-
keringsplads ved Stavnsholtvej, skal foretages gående over cykelstien. 
Der er fastlagt skærmende beplantningsbælter omkring grunden samt krav om bevarelse 
af et stort træ mod syd. Det sikrer grundens landskabelige kvaliteter og bebyggelsen 
fremstår grøn mod omgivelserne.

Kortbilag 2 fra lokalplan 135

C. Furesø Kommune
Furesø Kommune er en attraktiv grøn bosætningskommune 15 km fra København. Der er 
14 km2 skove, 8 km2 søer og 16 km2 øvrige åbne og grønne områder. Med S-tog, der af-
går 10 gange i timen hver vej i myldretiden, er man i København på en halv time. Der er 
anlagt Supercykelstier til hurtig, sikker og bekvem cykeltransport, både ind mod byen og 
nord på. Kommunen kendetegn er de mange stærke fællesskaber og der er over 300 akti-
ve foreninger.

Ny indkørsel

 

Signaturforklaringer

Om-matrikuleret
Parkeringsplads
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Kommunen rummer en højtuddannet og voksende befolkning med stor købekraft og der 
bor i dag over 40.000 personer i Furesø kommune, et antal der vokser år for år. Se mere 
på:
http://www.furesoe.dk/Kommunen/Fakta/KommunensBefolkning

Med en boligudbygningsplan på over tusinde nye boliger over de næste 5 år, vil væksten 
kunne fortsætte, og det kan konstateres at væksten sker under stigende huspriser med fal-
dende liggedage. Fokus er på parcelhuse og rækkehuse. Et boligsegment, der med afsæt i 
befolkningsprognoser og byggeriets udvikling ønskes fremmet, er bofællesskaber, hvilket 
kan opføres her.

D. Eksisterende forhold
Grundarealet er på 8.000 m² og bygningerne er på i alt 864 m2 i et plan. Hertil kælder på 
104 m2.

Indkørslen til ejendommen
Ejendommens størrelse og placering er ideel for tanken om et bofællesskab i naturskønne 
omgivelser, afskærmet med høje plantebælter og alligevel tæt på byen og institutioner. 
Det er kommunens intention med dette udbud at salget skal ske til et bofællesskab, etable-
ret med varierende alders og familiegrupperinger på maksimalt 25 boligenheder i varie-

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Fakta/KommunensBefolkning
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rende størrelse og højde. Det samlede bebyggede areal er på maksimalt 3.200 m2. inklusi-
ve et fælleshus, men ekskl. mindre skure mv. Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. 
bolig.
Ejendommen er opført i 1979, som en ungdomsskole for borgere med særlige behov, se-
neste ombygget i 1993 til dagplejehjemmet Gefion, som flyttede ud i 2014. Ejendommens 
stand er bedømt som dårlig med et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og indretningen er 
målrettet til dagplejehjem.
Naboerne mod vest er 3 spejderorganisationer, hvor der naturligt er primære aktiviteter 
om aftenen og i weekender, hvorfor der skal etableres et skærmende plantebælte mod 
skellet. Mod nord og øst er ejendommen adskilt fra vejene ved en offentligt ejet kraftigt 
beplantet jordvold, der sikrer lyddæmpning. Mod syd sikres et beplantningsbælte på egen 
grund mod skolecykelstien. Parkeringspladsen syd for skolecykelstien tilhører ejendom-
men og ligger mere åben mod Stavnsholtvej.

E. Byplanmæssige rammer
Ejendommen er omfattet lokalplan 135, der her rekapituleres:
Anvendelse Tæt-lav boligbebyggelse med fælleshus
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %, og maksimalt 25 bolig enheder samt fælleshus
Skure mv.: Et skur på 8 m2 pr. bolig, fællesskur på 20 m2og overdækket tørre-

plads på 20 m2

Højde: Maksimalt 8 meter
Etager Max 2 etager, mod syd maksimalt 1½ etage og 5 boliger skal være 

i et plan
Parkering: 2 p-pladser pr. bolig. 
Regnvand: Skal håndteres på egen grund (LAR) og være synligt
Indkørsel: Skal etableres fra Skovbakken. Kun gående og cyklister kan passe-

re over skolecykelstien mod syd.

Udover de krav der fremgår af lokalplanen stiller Furesø kommune ved salget krav til:
Bæredygtighed: Furesø Kommunens krav til bæredygtighed skal efterleves fuldt ud. 

Herunder henvises særligt til de sidste 4 vilkår omkring krav til la-
venergi og certificering.

https://www.furesoe.dk/media/2254/baeredygtighedskriterier.pdf
Arkitektur: Furesø Kommunes Byrums og Arkitekturstrategi skal efterleves

https://www.furesoe.dk/media/2254/baeredygtighedskriterier.pdf
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https://www.furesoe.dk/media/2253/arkitektur-og-byrum-grundlag-for-strategi-for-
arkitektur-og-byrum-furesoe-kommune-2015.pdf

F. Ændring i eksisterende forhold omkring indkørsel og parkering
Stavnsholt skolesti benyttes flittigt af cyklende og gående skole- og institutionsbørn, 
idrætsudøvere og spejdere. Motortrafik på tværs af denne sti har hidtil været yderst be-
grænset, men ved etablering af det nye bofællesskab på Bygmarkskolen vil trafikmæng-
den stige hvilket ikke findes hensigtsmæssigt. Indkørsel henover skolestien vil blive luk-
ket for motortrafik. Parkeringspladsen vil stadig kunne anvendes, men adgang herfra og 
ind til selve bofællesskabet vil skulle ske til fods.
Selve parkeringspladsen mod Stavnsholtvej bliver om-matrikuleret ved et mageskifte så-
ledes at det samme areal og antal parkeringspladser sikres, men nu blot mere logisk ind-
delt således at Parkeringspladser øst for indkørslen tilhører bofællesskabet eksklusivt me-
dens parkeringspladser vest for indkørslen tilhører kommunen til betjening af institutioner 
og spejdere samt aflastning ved arrangementer i Farum Arena. De nuværende og kom-
mende matrikelskel for Parkeringspladsen kan ses på kortbilag 2 til lokalplanen som er 
gengivet ovenfor.
Køber skal anlægge den resterende parkering på den nordligste del af hovedmatriklen. 
Indkørsel hertil vil skulle ske fra Skovbakken. Køber skal anlægge og betale alle udgifter 
for denne indkørsel. Kommunen vil vederlagsfrit tilskøde køber det nødvendige areal af 
støjvolden, som beset, mellem Bygmarkskolen og Skovbakken, matrikel 4ic Stavnsholt 
By, Farum. Det præcise areal aftales efter projektet.

G. Udbudsvilkår, tilbudsfrister og tilbudsformer
Furesø Kommunes udbud af arealet sker i henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets 
”Bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hen-
holdsvis regionens ejendomme”.  
Vilkårene for afgivelse af bud på ejendomme er:

 Kontant købesum, der afregnes ved overtagelse.
 Garantistillelse for købesummen senest den 1. juli til endelig overtagelse.
 Overtagelse senest dagen efter udstedt myndighedstilladelse til at nedrive ejen-

dommen, dog senest den 1. september 2019.
 En tilbudspris på ikke under 9,5 mio.kr.
 Accept af kontraktvilkår om at byggeriet, udover at følge lokalplan og byggelov-

givning, skal følge Furesø Kommunes Bæredygtighedskrav samt Arkitektur og 
Byrumsstrategi.

 Ingen forbehold i tilbuddet.
 Senest 20 uger efter underskrift af købsaftale, er Køber forpligtet til at indgive 

ansøgning til myndighedsbehandling af projektet der har indgået i købstilbuddet
Såfremt Køber ikke indgiver ansøgning i henhold til ovenstående frist, er Furesø 
Kommune berettiget til at hæve handlen og eventuelt fordre ejendommen tilbage-
skødet til samme pris som købesummen, jf. udbudsvilkårene.

https://www.furesoe.dk/media/2253/arkitektur-og-byrum-grundlag-for-strategi-for-arkitektur-og-byrum-furesoe-kommune-2015.pdf
https://www.furesoe.dk/media/2253/arkitektur-og-byrum-grundlag-for-strategi-for-arkitektur-og-byrum-furesoe-kommune-2015.pdf
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 Sælger har ret til at fordre ejendommen tilbageskødet til samme pris som købe-
summen, jf. udbudsvilkårene, såfremt køber ikke har igangsat byggeri senest tre 
måneder efter der er udstedt myndighedstilladelse til at påbegynde det projektet 
der har indgået i købstilbuddet. Der refunderes ikke udgifter afholdt til jordbunds-
undersøgelser, og disse tilfalder sælger uden vederlag. Udgifterne ved tilbages-
kødning er ligeledes Furesø Kommune uvedkommende.

Valg af byder vurderes i forhold til Furesø Kommunes ønske om:
 Etablering af et mangfoldigt bofællesskab
 Byudvikling
 Pris
 Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed
 Arkitektur og indpasning i lokalområdet.

Vægtning af disse kriterier sker af kommunen som et samlet skøn. Kommunen forbehol-
der sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud.

Tilbudsgivere skal ved afgivelse af pristilbuddet vedlægge et skitseprojekt med fyldestgø-
rende beskrivelser om alle forhold vedr. volumen, højde, anvendelse, parkering, tidspla-
ner etc. for den kommende anvendelse sammen med en redegørelse for opfyldelsen af de 
specifikt nævnte krav. 
Frist for afgivelse af bindende og ubetinget bud (dog forbehold for lokalplan) er fastsat 
til:

onsdag den 17. april 2019, kl. 12.00
Tilbudsprisen skal være gældende i minimum 3 måneder.
Furesø Kommune har ret til at forkaste alle tilbud.
Såfremt der ikke blandt tilbudsgiverne findes et, efter kommunens vurdering, attraktivt 
projekt vil tilbuddene blive forkastet og der vil eventuelt blive sat en ny tidsfrist for afgi-
velse af et nyt tilbud. Kommunen forbeholder sig herunder ret til i det tilfælde at justere i 
udbudsvilkårene.

H. Oplysninger om grund, bygninger og tekniske forhold
1. Overtagelse af ejendommen
Ejendommen inklusive det om matrikulerede parkeringsareal samt indkørsels arealet, 
overtages, som det forefindes og beset. Vilkårene er nærmere beskrevet i nærværende ho-
vedvilkår. Fra skæringsdatoen henligger ejendommen for købers regning og risiko.
2. Vurdering, skat og moms
Ejendommen blev ved den seneste offentlige vurdering i 2016 vurderet til kr. 8.600.000. 
Heraf en grundværdi på 5.600.000 kr.
Idet ejendommen er ejet af kommunen har der ikke været betalt ejendomsskat. Efter sal-
get vil ejendommen igen skulle svare ejendomsskat. Den kommende ejendomsskat vil 
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blive beregnet ud fra den kommende anvendelse og bebyggelse mv. Grundskyldsdelen 
kan pt. beregnes til 120 t.kr.
3. Tingbog og servitutter
Vedlagt udskrift af tingbogen for ejendommen, med Furesø Kommune som adkomsthol-
der fra 2015.
Der er ingen panthæftelser på ejendommen.
Det fremgår af tingbogen at der lyst 4 servitutter på ejendommen:

1. Servitut om Byplansvedtægt nr. 25. Bortfalder mod tinglysning af lokalplan 135.
2. Servitut om overenskomst for samarbejde om anlæggelse, drift og vedligeholdel-

se af parkeringsanlægget på matrikel 3 cf sammen med kommunens parkerings-
plads på 3 cn, begge Stavnsholt by, Farum. Denne overenskomst med kommunen 
kan opsiges med 1 års varsel.

3. Servitut om Lokalplan 25.2. Bortfalder mod tinglysning af lokalplan 135.
4. Servitut om købesumstillæg. Bortfalder 

4. Eksisterende bygninger
Bygningerne er opført i 1979-1983 og fremstår med facader i gule mursten og malet træ-
beklædning. Tagdækningen er udført med fibercement i bølgeeternit. Fundamenter og so-
kler er udført i beton, herunder er kælderen opført i jernbeton. Vinduer er med trærammer 
og termoglas.
Bygningen bærer præg af alder samt det forhold at skolen fraflyttede ejendommen for fle-
re år siden. Furesø Kommune har ikke taget ejendommen i anvendelse efter overtagelsen 
i 2015 og har ikke bekostet nogen form for istandsættelse. Bygningsgennemgang i okto-
ber 2014 af arkitekt Mogens Sørensen på vegne Furesø Kommune vedlægges som bilag. 
Bygningerne overdrages som beset og bydere opfordres til at foretage egne byggetekniske 
undersøgelser.
Kommunen har i marts 2018 fået SWECO til at kortlægge udvalgte bygningsdele for 
PCB, tungmetaller, asbest og klorede paraffiner, med henblik på vurdering af miljøforan-
staltninger, såfremt kommunen havde valgt at nedrive ejendommen. Rapporten vedlæg-
ges.
5. Jordbundsforhold
Grundarealet er bebygget med skolen, der har delvis kælder, hvorfor jordbundsforholdene 
kan være påvirket. Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundens beskaffenhed og bære-
evne.
Til yderligere oplysning om jordbundsforholdene har bydere ret til for egen regning at fo-
retage geotekniske undersøgelser af arealets bæreevne mv.
6. Forurening
Hoved grunden, matrikel 4ia, Stavnsholt By, Farum er sælger bekendt ikke forurenet og 
er følgelig ikke kortlagt på hverken Vidensniveau 1 eller 2. Parkeringsarealet, matrikel 3 
cf Stavnsholt By, Farum er kortlagt på vidensniveau 2. Forureningen er defineret som 
slagger med tungmetaller. 
Forureningsattest fra Danmarks Miljøportal er vedlagt som bilag.
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Sælger påtager sig intet ansvar for kendt eller ukendt forurening på grunden, og kan op-
fordre bydere til for egen regning at foretage de ønskede undersøgelser.
7. Vandforsyning
Ejendommen er tilsluttet Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Der skal følgelig ikke betales til-
slutningsafgifter ved fortsat anvendelse som institution. 
Såfremt der er behov for at omlægge eller opdimensionere den eksisterende stikledning 
vil dette ske for ejers regning. Ved eventuel etablering af boliger skal der betales tilslut-
ningsbidrag pr. boligenhed jf. taksblad hos Furesø Vandforsyning, 
http://www.farumvand.dk/TAKSTER.aspx
8. Kloakering og vandafledning
Grunden er tilsluttet spildevandsforsyningen ved NOVAFOS med afløb til spildevands-
selskabets renseanlæg. Der vil ikke skulle betales yderligere tilslutningsbidrag til 
NOVAFOS.
Vandafledning af rengvand skal ske synligt på egen grund.
Se kortbilag med nuværende ledninger, herunder hvilke der er på grunden.
9. Elektricitet
Grunden er tilsluttet DONG Energy for erhvervsmæssig elektricitetsforsyning. Ved etab-
lering af boliger vil der blive opkrævet nye bidrag for tilslutning.
Rapport for elinstallationer i ejendommen fra 2014 vedlægges. Det skal fremhæves at 
denne el-eftersynsrapport har udløbsdato ultimo 2015. Sælger, Furesø Kommune, skal 
oplyse at der ikke siden kommunens overtagelse er sket ændringer i de elektriske installa-
tioner på ejendommen.
10. Varmeforsyning
Ejendommen er tilsluttet fjernvarme ved Værløse Varmeværk AMBA. Boligområderne 
omkring ejendommen er omfattet af tilslutningspligt. Ejendommens er ved den nuværen-
de anvendelse ikke omfatte af denne tilslutningspligt. En eventuel ny anvendelse på ejen-
dommen til boliger kan medføre at ejendommen bliver omfattet af tilslutningspligten. 
Dette gælder dog ikke for byggeri opført som lavenergibyggeri. 
Da eventuel nybygning jf. udbudsvilkårene om bæredygtighed skal følge lavenerginor-
merne i Bygningsreglement 2020 vil nybyggeri af boliger ikke have tilslutningspligt.
Der er muligheder for tilslutning til naturgas i området.
11. Energiforhold
Ejendommen er blevet energimærket med status ”E” i 2014. Energimærke er vedlagt som 
bilag
12. Arkæologiske forhold
Ejendommen blev bebygget for knap 40 år siden og der er ikke optegnelser eller andre 
vidnesbyrd om at der skulle være fundet fortidsminder på ejendommen. Museum Nords-
jælland er blevet bedt om en bekræftelse ud fra deres arkiver og viden. Deres afrapporte-
ring vil blive lagt op på udbudssiden når den foreligger.
Hvis der mod forventning findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet i 
henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang det berører fortidsmindet og fun-
det skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland.

http://www.farumvand.dk/TAKSTER.aspx
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13. Støj
Ejendommen er indkredset af støjvold og høj beplantning således at hovedmatriklen over-
holder støjnormer for etablering af boliger. Støjkortet kan ses i lokalplanen side 26.
14. Forsikring
Ejendommen er bygningsforsikret i CODAN. Forsikringen kan ikke overtages.
15. Diverse
Der er mulighed for tilslutning til TDC fibernet i området. Gravearbejde må påregnes.

BILAG
1. BBR oplysninger 
2. Tingbogsattest
3. Tinglyste akter, servitutter og deklarationer
4. Ejendomsskattebillet
5. Ejendomsvurdering
6. Ejendomstegninger
7. Kortlægning af miljøforhold i bygninger
8. Bygningsgennemgang 2014
9. Energimærke og El-eftersyn
10. Ejendomsrapport inklusive resume og appendix 
11. Kortbilag med matrikelafgrænsning
12. Ledningskort 
13. Kort over vejforsyningen 
14. Luftfoto 
15. Byplansvedtægt 25
16. Lokalplan 135
17. Jordforureningsattest 
18. Furesø Kommunes Bæredygtighedskrav
19. Furesø Kommunes Arkitektur og Byrumsstrategi
20. Udkast til købsaftale

Udbudsbrev af 1. april 2019
Tilbudsblanket af 1. april 2019
Udbudsannonce af 1. april 2019


