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Tilbudsblanket 
 
Salg af statsejendom 

Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. 

Ejendommens navn: 
Tranum Klit Camping 
 
Matr. nr.: 
Del af matr.nr. 7a, Nr. Bratbjerg, Tranum 

Kopi af ejendomsrids vedlægges 

Kommune: 
Jammerbugt Kommune 
 
Adresse: Sandmosevej 525, 9460 Brovst                  
 
Areal: 
Ejendommens areal er på ca. 13 ha. 

Zonestatus: 
Ejendommen er beliggende i landzone 

Beskrivelse af bygningerne ifølge BBR-meddelelse: 

Bygningsnr. 30 (Gl. Hvarre) 
Anden bygning til helårsbeboelse 
Opførelsesår: 1921 
Bebygget areal: 120 m2 
Samlet tagetageareal:  50 m2 

Heraf udnyttet tageetage: 30 m2 

Samlet boligareal 150 m2 
 
Bygningsnr. 31 
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding og 
lign. (stald) 
Opførelsesår: 1921 
Bebygget areal: 28 m2 

Samlet erhvervsareal: 28 m2 

 
Bygningsnr. 32 
Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding og 
lign. (lade) 
Opførelsesår: 1971 
Bebygget areal: 208 m2 

Samlet erhvervsareal: 208 m2 

 
Bygningsnr. 46 
Bygning til helårsbeboelse (campingbygning) 
Opførelsesår: 1969 
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Bebygget areal: 208 m2 

Samlet boligareal: 110 m2 
Samlet erhvervsareal: 98 m2 
 
Bygningsnr. 47 
Anden bygning til fritidsformål (bade- og toiletbygning) 
Opførelsesår: 1969 
Bebygget areal: 265 m2 
Samlet erhvervsareal: 235 m2 

 
Bygningsnr. 48 
Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign bortset fra sommerhus (campinghytte) 
Opførelsesår: 2005 
Bebygget areal: 25 m2 

Samlet erhvervsareal: 25 m2 
 
Bygningsnr. 53 
Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign bortset fra sommerhus (campinghytte) 
Opførelsesår: 2005 
Bebygget areal: 25 m2 
Samlet erhvervsareal: 25 m2 

 

Kopi af BBR-meddelelse vedlægges og Sælger tager forbehold for, at beskrivelsen af byg-

ningerne ikke stemmer helt overens med BBR. 

Energimærke vedlægges. 

Da ejendommen endnu ikke er udstykket, kan der ikke trækkes ejendomsdatarapport, der 

alene vedrører ejendommen. 

Servitutter: 
Der henvises til den vedlagte tingbogsattest for matr.nr. 7a, Nr. Bratbjerg, Tranum, hvor 
ejendommen udgør en del af. 

Køber er forpligtet til at respektere eventuelle servitutter, der måtte blive pålagt arealet i for-

bindelse med salget. 

Pantegæld: 
Ingen. 

Offentlig vurdering: 
Foreligger ikke, da ejendommen er under udstykning 
 
Kontantpris: 
Ejendommens skønnede kontantpris er ca. 2.173.000 kr. 

Kopi af vurderinger fra Jesper Foget, EDC Blokhus og Søren Villadsen, Villadsen Ejendoms-

handel ApS vedlægges. 

Anden gæld: 
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Der er ifølge oplysninger fra Jammerbugt Kommune ikke gæld til vand, vej, kloak, rensnings-
anlæg m.v. 

Særlige bemærkninger: 
Ejendommen er ikke tilsluttet offentlig kloakering. Sælger har ikke nærmere kendskab til 

ejendommens afløbsforhold. Køber accepterer i den forbindelse, at eventuelle udgifter, køber 

måtte have til undersøgelse og beskrivelse af afløbsforholdene, er Sælger uvedkommende. 

Jammerbugt Kommune oplyser, at der ikke i kommunens spildevandsplan er vedtagelser, 

der vil ændre ejendommens afløbsforhold. Hvis kommunen stiller krav om æn-

dring/lovliggørelse af afløbsforholdene, betales udgifterne herved alene af køber. 

Ejendommen er under udstykning og der foreligger ved udbuddets start endnu ikke landzo-

netilladelse. Handelen er betinget af, at udstykningen kan gennemføres/landzonetilladelse 

foreligger. Såfremt udstykningen ikke kan gennemføres, kan Sælger ikke drages til ansvar 

herfor. Ligeledes kan Sælger ikke drages til ansvar for eventuelle vilkår til landzonetilladel-

sen. 

Hvis køber iværksætter renovering eller andre ændringer af ejendommen, inden endeligt 

skøde foreligger, vil dette ikke blive erstattet af sælger, såfremt udstykning ikke er muligt og 

handlen må gå tilbage. Ligeledes vil ejendommen skulle tilbageleveres i samme stand som 

den forelå ved overtagelsesdatoen med mindre andet aftales med sælger. 
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Tilbud: 

Ejendommen sælges kontant. Sælger har ikke pligt til at antage højeste bud og kan forkaste 

alle bud. I øvrigt henvises til salgsbetingelserne nedenfor. 

Ubetinget købstilbud mærket "Tilbud på Tranum Klit Camping" skal være Sælger, Natur-

styrelsen Vendsyssel Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen i hænde senest fredag d. 9. marts 

2018 kl. 12:00. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på denne adresse ved fristens udløb. 

Kun købstilbud, der er modtaget i lukket kuvert, vil indgå i udbudsrunden. Mundtlige tilbud, 

samt tilbud, der fremsendes pr. fax, e-mail eller lignende, vil blive forkastet, og vil således 

ikke indgå i udbudsrunden. De bydende har adgang til at overvære åbningen. 

Almindelige salgsbetingelser: 
Salget sker efter reglerne i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om alminde-

lige regler for salg af statens faste ejendomme (vedlagt) og i øvrigt på følgende vilkår: 

1. Ejendommen overdrages ubehæftet, men med de ovenfor nævnte byrder og servitutter. 

2. Køber overtager udenfor købesummen eventuel gæld til vand, vej, kloak, rensningsan-

læg m.v. 

3. Købesummen erlægges kontant på overtagelsesdagen. 

4. Køber sørger for udarbejdelse og tinglysning af skøde m.v. Samtlige omkostninger ved 

handelens berigtigelse, herunder udgifterne ved optagelse af lån, stempel, tinglysning og 

eventuelt advokatsalær, afholdes af køber. Udgifterne ved ejendommens udstykning af-

holdes af Sælger. 

5. Ejendommen overtages som den er og forefindes. 

6. Ejendommen overtages senest den 1. i den måned, der følger efter Sælgers accept, 

medmindre andet aftales.  

7. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, 

hvis saldo berigtiges kontant. Beholdninger af brænde og olie m.v. skal overtages af kø-

ber til dagspris. 

8. Ved Sælgers tilbagetræden fra aftalen tilbagebetaler Sælger den erlagte købesum med 

tillæg af alle af køberen afholdte omkostninger til evt. låneoptagelse i kreditforeningen, 

stempel og advokat tillige med renter 2 % over Nationalbankens diskonto. Udover disse 

krav kan køberen ikke kræve noget eventuelt tab dækket. 

9. Ejendommen er under udstykning og der foreligger ved udbuddets start endnu ikke 

landzonetilladelse. Handelen er betinget af, at udstykningen kan gennemfø-

res/landzonetilladelse foreligger. Såfremt udstykningen ikke kan gennemføres, kan Sæl-

ger ikke drages til ansvar herfor. Ligeledes kan Sælger ikke drages til ansvar for eventu-

elle vilkår til landzonetilladelsen. 
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Hvis køber iværksætter renovering eller andre ændringer af ejendommen, inden endeligt 

skøde foreligger, vil dette ikke blive erstattet af sælger, såfremt udstykning ikke er muligt og 

handlen må gå tilbage. Ligeledes vil ejendommen skulle tilbageleveres i samme stand som 

den forelå ved overtagelsesdatoen med mindre andet aftales med sælger. 

Jeg er bekendt med, at salget af ejendommen sker efter reglerne i Finansministeriets cirku-

lære om salg af statens faste ejendomme, og at Sælger eventuelt først kan acceptere tilbud-

det, når det har været forelagt de bevilgende myndigheder. 

Jeg er bekendt med, at ejendommen ikke er forsikret, da staten er selvforsikrende. Ansvaret 

for, at ejendommen kan forsikres efter overtagelsen, er køberens. 

Jeg er endvidere bekendt med, at jeg er forpligtet til at stille sikkerhed for 10 pct. af købe-

summen inden én uge efter, at Sælger har meddelt mig, at Sælger vil indstille mit tilbud til 

accept. 

Jeg har haft mulighed for at gennemgå ejendommen nøje forinden afgivelse af tilbud, evt. 

med bistand af en særlig sagkyndig. 

Jeg har nøje gennemlæst udbudsmaterialet med tilhørende bilag. 

Endvidere bekræfter jeg  

- at have modtaget vurderingsrapporter for ejendommen, 

- at have modtaget energimærker for ejendommen, 

 

 

Bilag: 

- Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 

- Tingbogsattest 

- BBR-meddelelse 

- Energimærker 

- Ejendomsrids  

- Ejendomsmæglervurderinger 

- Diverse billeder af ejendommen 

 

Salgsmaterialet kan downloades fra http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/ 
salg-og-udleje/huse-til-salg/ 

 
Sagen behandles elektronisk. Ved behandling af sagen/henvendelsen kommer styrelsen til at indsamle, behandle 
og videregive personoplysninger. De personoplysninger, styrelsen kommer i besiddelse af, vedrører typisk par-
ternes identitet dvs. navn, bopæl og lignende oplysninger. I sjældnere tilfælde kan der være tale om andre oplys-
ninger. 

Ifølge persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) har parten som udgangspunkt ret til 
at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk. Parten har også ret til at få eventuelle fejl rettet 
eller slettet og til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk. 

Der henvises til persondatalovens §§ 31, 35 og 37. 
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NST-513-00107 

 
 
 
 
 
Undertegnede 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Tlf.: ____________________________________________________ 
 
Stilling: ____________________________________________________ 
 
Bopæl: ____________________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________ 
 
 
tilbyder herved at købe ovennævnte ejendom, Tranum Klit Camping, Sandmosevej 525, 
9460 Brovst på de forannævnte vilkår og for en kontantpris pris af:  
 
kr._______________________ 
 
skriver kroner: ______________________________________________ 
 
 
                   , den    /   2018 
 
         
______________________________ 
Underskrift         
 
  


