
 

 

 

 

Hovedvilkår for udbud af ”P-arealet ved 

Gammelgårdsvej i Farum” 

Gammelgårdsvej, 3520 Farum 
 

 

Furesø Kommune har besluttet at udbyde p-arealet på 1.133 m
2
 ved Gammel-

gårdsvej i Farum til salg. Arealet er matrikel 7000cn, Ejerlav Farum By, Farum, 

til salg. Ejendommen er beliggende med indkørslen fra Gammelgårdsvej. Der er 

ingen bygninger på ejendommen. 

 

Det matrikulære grundareal er på 1.133 m
2.
. Ejendommen er ubebygget og be-

lagt med asfalt. 

 

Byrådet har med vedtagelsen af lokalplan 142 muliggjort at ejendommen kan 

opføres en dagligvarebutik og en etageejendom.  

 

Dato: 3-09-2019 

Sags id: 19/6938 

Dok.nr.:  

 

Center for Kommunale 

Ejendomme og Anlæg 

Stiager 2 

3500 Værløse 

www.furesoe.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jan Johannesen 

e-mail: janj@furesoe.dk 

Direkte tlf.: 72164435 
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Figur 1 Grundstykket, Gammelgårdsvej, det er markeret med rødt. De grønne linjer er højdekur-

verne. 

 

B. Beliggenhed af ejendommen 

Ejendommen ligger i området ved Farum Hovedgade. Bygningerne hvor der 

tidligere har været dagligvarebutik har gennem de seneste år stået tom. 

 

C. Den fremtidige anvendelse af ejendommen 

Anvendelsen af ejendommen er reguleret i lokalplan 142. Lokalplanen vedlæg-

ges som bilag 4. Ejendommen er udlagt til beboelse og butikker til dagligvare 

med tilhørende friarealer og parkeringsarealer. Bebyggelsen må opføres som 

bebyggelse.  

 

D. Eksisterende forhold 

Ejendommens grundareal er på 1.133 m
2
. Der er mindre niveau forskel på grun-

den. Ejendommen henstår som asfalterede p-plads med få grønne bede. 
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E. Byplanmæssige rammer 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 142, der vedlægges som bilag 4.  

 

De vigtigste bestemmelser i lokalplanen omfatter: 

 

Anvendelse  Bebyggelse til detailhandel i form af en dagligvarebutik 

  med et bruttoetageareal til butiksformål på min. 1.000 m². 

Bebyggelsen  Der kan højst etableres 1.500 m
2

 i byggefelt A i lokalplan 

142 området. Byggefelter mv. er specificeret i kortbilag 3 

til lokalplanen. 

Højde:  Maksimalt 1 etager og må ikke overstige 5,5 m. 

Indpasning: Bebyggelse skal ved sin udformning, proportioner, mate-

rialer og farver gives en ydre fremtræden, i princippet 

som angivet i bilag 4 lokalplanen 

Bygningsudtryk: For bebyggelse inden for byggefelt A må facaden mod 

Gammelgårdsvej etableres med beplantning eller med 

andre støjdæmpende foranstaltninger så det samlede ud-

tryk fremstår grønt. Varelevering skal afskærmes i for-

hold til støj således de vejledende støjgrænser kan over-

holdes på naboarealer. 

 Solceller og solfangere skal integreres i facader. 

 Reflekterende solceller eller solvarmepaneler med glan-

stal over 20 målt efter Teknologisk Instituts metode, må 

ikke anvendes. 

 Der må ikke anvendes udvendige bygningselementer med 

overflader af kobber eller zink. 

 Tag på bebyggelsen inden for byggefelt A skal etableres 

som fladt tag. Som tagbeklædning må anvendes tegl, tag-

pap og skifer i mørke nuancer. Alternativt må flade tage 

etableres som grønne tage. Reflekterende tagmaterialer 

med glanstal over 20 målt efter Teknologisk Instituts me-

tode, må ikke anvendes. Ved vareindleveringen må tagget 

etableres som espalier. 

 Teknik og lignende på tage skal inddækkes eller afskær-

mes, så de fremstår som en integreret del af bygningens 

arkitektur. Undtaget herfra er teknik som af hensyn til 

funktionen ikke kan inddækkes. 

Indkørsel: Den primære indkørsels skal etableres fra Farum Hoved-

gade som vist på kortbilag 3 til lokalplanen. Se figur 3 

nedenfor. 
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Parkering:  Der skal inden for lokalplanområdet minimum etableres 

bilparkering i henhold til følgende normer: 

 - 1½ p-plads pr. bolig for etageboligbebyggelse. 

 - 1 p-plads pr. 40 m² butiksareal 

 - 1 p-plads pr. 50 m² liberalt erhverv 

 Heraf skal der inden for det udlagte areal til parkering 

mv. på terræn, etableres parkeringspladser til 2 handicap-

biler og 1 handicapbus samt i kælderen eller i det udlagte 

gårdrum etableres parkeringsplads til 1 handicapbus. 

 Parkeringspladser må indrettes som fælles-anlæg og skal 

placeres i princippet som illustreret på figur 3. 

 Parkering til bebyggelsen inden for bygge-felt B må des-

uden placeres i kælderanlæg, som illustreret på figur 3. 

Der skal inden for lokalplanområdet etableres cykelpar-

kering for mindst 1 cykel pr. 50 m² øvrig arealanvendel-

se, samt over-dækket cykelparkering for mindst 2 cykler 

pr. bolig, samt cykelparkering. Cykelparkeringspladser 

skal placeres inden for de udlagte torvearealer samt areal 

udlagt til gårdrum og/eller kælder, samt søges placeret 

tæt på ind- og opgange. 

Skiltning: Den enkelte virksomhed må kun reklamere med virk-

somhedens navn og logo. Der må ikke reklameres for en-

keltprodukter og mærker. Inden for byggefelt A er det 

dog tilladt, at ophænge et enkelt banner med midlertidige 

reklamer for enkeltprodukter på facaden ud mod det ud-

lagte areal til adgang, parkering og varelevering. Banne-

ret må etableres med en maksimal dimension 3 x 5 meter. 

Skilte må ikke være gennemlyste – kun skrift og logo må 

fremtræde gennemlyste. Der må ikke etableres gennem-

lyste skilte på gavlen af bebyggelse inden for bygge-felt 

A mod matrikel nr. 15ah og 15 cg. Skiltning skal tilpas-

ses bygningens størrelse og arkitektur og følge opdelin-

gen af vinduer, døre og porte, der ikke må tildækkes. 

Skilte må have en maksimal højde på 0,8 m. 

 På facader mod det udlagte areal til adgang, parkering og 

varelevering samt mod Farum Hovedgade må der desu-

den etableres udhængsskilte. Der må maksimalt være ét 

udhængsskilt pr. virksomhed/butik. 

 Udhængsskilte skal placeres med en frihøjde på min. 2,5 

m over terræn, og skal placeres med en ensartet indbyr-

des afstand. 
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 Der må inden for lokalplanområdet placeres 1 fælles skil-

tepylon, med placering som vist i princippet på figur 3. 

Pylonen må ikke placeres i oversigtsarealer ved adgange. 

Pylonens størrelse må ikke overstige 3 meter i højden og 

1 meter i bredden. 

 

Figur 3 Byggefelter, indkørsel samt placering af vandboring (Kortbilag 3 til Lokalplan 142) 
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F. Udbudsvilkår, tilbudsfrister og tilbudsformer 

Furesø Kommunes udbud af arealet er underlagt bestemmelserne i Økonomi og 

Indenrigsministeriets ”Bekendtgørelse nr. 799 af 24/6 2011 om offentligt udbud 

ved salg af kommunens henholdsvis regionens ejendomme”.  

 

Ejendommen udbydes til en minimumspris på 2,3 millioner kr. 

Byggeriet skal være igangsat senest 12 måneder efter ubetinget købsaftale. 

Furesø Kommune vil vælge det forslag, som vil realisere et projekt, der sikre 

den ønsket byudvikling i lokalplansområdet, som opfylder udbudskravene. 

Desuden vil budprisen ind gå i valget. Kommunen forbeholder sig ret til at for-

kaste alle indkomne tilbud. 

 

Tilbudsgivere skal ved afgivelse af tilbuddet beskrive det kommende projekt for 

anvendelsen af ejendommen samt den pris der bydes. Projektet skal være fyl-

destgørende beskrevet med hensyn til alle forhold nævnt i lokalplan. Beskrivel-

sen skal minimum vedlægges et skitseprojekt for den endelige anvendelse.  

 

Frist for afgivelse af bindende og ubetinget bud på ejendommen er fastsat til: 

 

1. oktober 2019 kl 12:00 

 

Tilbudsprisen skal være gældende i minimum 3 måneder. Da salget er moms 

pligtigt skal tilbuddet angives med moms. 

 

Såfremt der ikke blandt tilbudsgiverne findes et, efter kommunens vurdering, 

attraktivt tilbud vil de indkommende tilbud blive forkastet og der vil blive sat en 

ny tidsfrist for afgivelse af et nyt tilbud. Kommunen forbeholder sig herunder 

ret til i det tilfælde at justere i udbudsvilkårene. 

 

Køber skal stille bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for købesummens beta-

ling ved købsaftalens indgåelse. Købesummen betales kontant ved overtagelsen. 

Der overtages ikke gæld uden for købesummen 

 

G. Oplysninger om grund, bygninger og tekniske forhold 

 

1. Overtagelse af grunden 

Arealet overtages, som det forefindes og som beskrevet i nærværende vilkår.  

 

Grunden er ejet af kommunen og er udlagt til offentligt p-areal. Grunden er der-

for ikke offentlige vurdering, 

 

2. Eksisterende bygninger 

Der er ingen bygninger på grunden 
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4. Jordbundsforhold 

Grundarealet er ubebygget. Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundens be-

skaffenhed og bæreevne. 

 

Til yderligere oplysning om jordbundsforholdene har bydere ret til for egen 

regning at foretage geotekniske undersøgelser af arealets bæreevne mv. 

 

5. Forurening 

Grunden er sælger bekendt ikke forurenet og er følgelig ikke kortlagt på hver-

ken Vidensniveau 1 eller 2. Nabo ejendommen Farum Hovedgade 52 er regi-

streret på vidensniveau 2. Forureningsattest fra Danmarks Miljøportal er vedlagt 

som bilag 5. 

 

Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel forurening på grunden, og kan op-

fordre bydere til for egen regning at foretage de ønskede undersøgelser. 

 

6. Vandforsyning 

Ejendommen er og skal tilsluttes Furesø Vandforsyning a.m.b.a. med en pas-

sende forsyningsledning. Tilslutningsafgiften afhænger af antallet af boligenhe-

der, type (rækkehus, lejlighed eller parcel) samt vandforbrug ved årligt forbrug 

over 500 m3. Det afhænger også af hvor mange stik, der skal etableres. 

 

7. Kloakering og vandafledning 

 

Ejendommen er tilsluttet spildevandsforsyningen ved Furesø Spildevand A/S 

med afløb til spildevandsselskabets renseanlæg. Furesø Spildevand A/S skal 

godkende flytning af ledninger og brønde på grunden. Følgende takster er gæld 

ende:  
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Se bilag 2 med nuværende ledninger, herunder hvilke der er på grunden. 

 

8. Elektricitet 

Grunden er ikke forsynet med el.  

 

9. Varmeforsyning 

Ejendommen er ikke forsynet med varme. 

10. Energiforhold 

Ejendommen er ikke energimærket. 

 

 11. Arkæologiske forhold 

Muesum Nordsjælland har op lyst at der er ikke tidligere registreret fortidsmin-

der eller arkæologiske fund på matriklen eller i dens umiddelbare nærhed. Da 

området i dag er en asfalteret p-plads, anser museet det heller ikke for sandsyn-

ligt, at der er bevaret hidtil uregistrerede fortidsminder. Derfor er det museets 

vurdering, at der ikke er risiko for, at der påtræffes fortidsminder i forbindelse 

med eventuelle jordarbejder på stedet.  

 

Skulle der mod forventning findes spor af fortidsminder under jordarbejde på 

matriklen, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det om-

fang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Muesum 

Nordsjælland. 

 

12. Forsikring 

Ejendommen er ikke bygningsforsikret. 

 

H. Furesø Kommune 

Furesø Kommune er en attraktiv grøn bosætningskommune 15 km fra Køben-

havn. Der er 14 km
2
 skove, 8 km

2
 søer og 16 km

2
 øvrige åbne og grønne områ-

der. Der er budforbindelser til kaserneområdet og med S-tog, der afgår 10 gange 

i timen hver vej i myldretiden, er man med toget i København på under en halv 

time. Der er anlagt almindelige cykelstier og supercykelstier til hurtig, sikker og 

bekvem cykeltransport i kommunen. 

 

Kommunen rummer en højtuddannet og voksende befolkning med stor købe-

kraft. Der bor i dag over 40.000 personer i kommunen. Se mere på: 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Fakta/KommunensBefolkning 

 

http://www.furesoe.dk/Kommunen/Fakta/KommunensBefolkning
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I Opsamling 

 

Adresser  Gammelgårdsvej, 3520 Farum 

Matrikler  matrikel 7000cn, Ejerlav Farum By, Farum 

Indkørsel  Fra Gammelgårdsvej  

Areal  1.133 m
2
 

Byggemuligheder  1.600 m
2
 bebyggelse 

Fredninger  Der er ingen fredninger på ejendommen 

Lokalplan  142 

Afløb, kloak  Offentlig kloak 

Afløb, overfladevand  Offentlig kloak 

Varme  Farum Fjernevarme AMBA 

EL  Ingen el 

Vandforsyning  Ingen vandforsyning 
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BILAG: 

 

1) Kortbilag fra QGIS med matrikelafgrænsning 

2) Ledningskort 2019 fra QGIS 

3) Luftfoto fra 2019 

4) Lokalplan 142 

5) Jordforureningsattest  

 


