
Miljø- og 
Fødevareministeriet  

v/Naturstyrelsen  
 
 

sælger 
 

 

Del 1 af Sandflugtsplantagen 
Fredskovsareal mellem Frederiksværk og Helsinge 

 
 
 

Matrikel nr. 5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød beliggende 3300 
Frederiksværk, Halsnæs Kommune 
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Tilbudsblanket 
 
Salg af statsejendom 
 
Matr. nr.: 5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød 
 
By 
3300 Frederiksværk 
 
Kommune 
Halsnæs Kommune 
 
Adresse:                   
Ingen særskilt adresse på arealet - se således kortbilag 
   
Areal: 
Arealet er på 69.219 m2 og med fredskovspligt. Det er skovbevokset. Der er noteret hhv. 
skovfyr, rødgran, birk og vej på arealet.  
 
Udstykning mv:  
I forbindelse med salget arealoverføres matr.nr. 5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød til en 
anden ejendom. Udgifter til landinspektør i forbindelse med arealoverførslen o.l. afholdes af 
Sælger. 
 
Beskyttelseslinjer: 
En del af arealet er defineret som særlig værdifuld skov i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
25.  
 
Fredninger: 
Arealet er omfattet af skovlovens § 3 (fredskovspligtigt areal). 
 
Zonestatus: 
Matr.nr.5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød er alle registreret som sommerhusområde. 
 
Bygninger 
Der er ingen bygninger på ejendommen.  
 
Servitutter: 
Der henvises til den vedlagte tingbogsattest for matr.nr. 5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød. 
  
Pantegæld:   
Ingen. 
 
Ejendomsværdi: 
Ejendommen er endnu ikke selvstændig vurderet. 
 
Kontantpris: 
Ejendommen sælges kontant. Ejendommens skønnede kontantpris er 500.000 kr. 
 
Kopi af vurdering fra AgroviMæglerne af 7. november 2018 vedlægges. 
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Særlige bemærkninger: 
Det påhviler køber selv at opnå eller besidde de fornødne tilladelser til at erhverve og benytte 
det købte areal.  
 
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 matr.nr. 5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød" skal 
være Naturstyrelsen Nordsjælland, Ostrupgård, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted i hænde senest 
mandag d. 28. januar 2019 kl. 13.00. 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 om salg af statens faste ejendomme, 
nr. 7 af 25. januar 2010, om almindelige 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 uden for købesummen eventuel gæld til vand, vej, kloak, 
rensningsanlæg m.v. 

 
3. Købesummen erlægges kontant på overtagelsesdagen. 

 
4. Køber sørger for 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 afholdes af 
Sælger. 

 
5. Ejendommen overtages som den er og forefindes. 

 
6. Ejendommen er ikke forsikret, da staten er selvforsikrende. Sælger er uden ansvar for, 

om ejendommen kan forsikres på normale vilkår. Køber er forpligtet til at holde 
ejendommen forsikret fra overtagelsesdagen. 

 
7. Ejendommen overtages den 1. i den måned, der følger efter Naturstyrelsens accept, 

medmindre andet aftales.  
 

8. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, 
hvis saldo berigtiges kontant.  

 
9. Hvis udstykningsapprobationen ikke foreligger inden 1 år fra overtagelsesdagen, er 

køber berettiget til at træde tilbage fra handelen, men kan også vælge at fastholde 
denne, indtil endelig afgørelse foreligger.  
 
 

Ved tilbagetræden 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. 
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Køber erklærer, at jeg er bekendt med: 
 

- at salget af ejendommen sker efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om 
almindelige regler for salg af statens faste ejendomme, og at Naturstyrelsen først kan 
acceptere tilbuddet, når det har været forelagt for de bevilgende myndigheder. 
 

- at jeg, hvis jeg bliver højestbydende, er forpligtet til at stille sikkerhed for 10 pct. af 
købesummen inden én uge efter, at Sælger har meddelt mig, at Sælger vil indstille mit 
tilbud til accept. Såfremt sikkerhedsstillelse ikke sker rettidigt, er Sælger berettiget til at 
kræve renter i medfør af rentelovens § 3 stk. 1 og § 5 stk. 1. Ved forsinket 
sikkerhedsstillelse er Sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Der skal i den 
forbindelse ses bort fra pkt. 8, 2. del. 

 
- at det påhviler køber selv at opnå eller besidde de fornødne tilladelser til at erhverve og 

benytte det købte areal.  
 

- at have haft mulighed for at gennemgå ejendommen nøje forinden afgivelse af tilbud.  

- at have nøje gennemlæst udbudsmaterialet med tilhørende bilag. 

 
Bilag: 

- Finansministeriets cirkulære om salg af statens faste ejendom, nr. 7 af 25. januar 2010 
- Tingbogsattest 
- Ejendomsdatarapport 
- Ejendomsmæglervurdering 
- Kortbilag 
- Fotos  
 

 
 Hentes på http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/arealer-til-salg/ 
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NST-513-00174 
 
Undertegnede 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Tlf.: ____________________________________________________ 
 
Stilling: ____________________________________________________ 
 
Bopæl: ____________________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________ 
 
 
tilbyder herved at købe ovennævnte ejendom, matr. nr. 5d og 5dd, Karsemose By, Vinderød, på 
de forannævnte vilkår og for en kontantpris pris af  
 
kr._______________ 
 
skriver kroner: ______________________________________________ 
 
 
                   , den     /     201 
 
         
 
_____________________________________ 
Underskrift         
 
 
 
 
Oplysning om Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger 
Dine personoplysninger anvendes alene i den sag, som du har indsendt dine oplysninger i forbindelse med. Vi videregiver alene 
dine oplysninger, hvis du har en sag her i styrelsen og videresendelse er nødvendig for din sag. 
Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med din henvendelse. Du har efter anmodning krav på at 
få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at få begrænset behandling og gøre 
indsigelse mod behandling af dine oplysninger.  
Naturstyrelsen er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, 
CVR 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.  
Aktindsigt: Der kan blive givet aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven.  
Oplysningerne opbevares efter statens arkivregler dvs normalt 5 år, medmindre andre forhold gør sig gældende fx en 
længerevarende retssag. 
Du kan endvidere kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Kasia Torian, DPO@nst.dk og telefon 93 59 70 11 og få oplyst dine 
rettigheder. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet,  Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk 
over vores behandling af dine persondata. 
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