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Spørgsmål og svar vedr. udbud af ”Røde Hus” 

 

Hvad er husets energimærke? Der er på nuværende tidspunkt ikke et energimærke, da 
der er ved at blive skifte varmekilde på huset fra 
naturgas til luft/vand varmepumpe. 

Der bliver opsat en luft/vand varmepumpe på huset 
mellem d. 22.-24. marts 2023. D. 28. marts 2023 vil 
huset blive gennemgået med henblik på, at der er et 
energimærke klar inden budfristen d. 31. marts 2023. 

Må husets anvendelse være en 
kombination af beboelse og 
erhvervsformål?  

Nej. Huset må udelukkende anvendes til erhvervsformål. 

Er det muligt at få tilsendt en 
plantegning?  

Udbudsmaterialet er opdateret med en plantegning d. 
22. februar 2023. 

Den nyligt installerede 
varmeinstallation: Kan det 
antages, at den er tilstrækkelig 
til passende opvarmning af 
hele huset året rundt? 

Ja, den nye luft-vand varmpumpe vil kunne opvarme 
hele huset året rundt 

 

Foreligger der vurdering af 
bygningens 
klimaskærm/isoleringsmæssige 
tilstand? 

Energimærke er under udarbejdelse, og 
udbudsmaterialet vil blive opdateret hermed inden 
budfristen. Der findes ikke herudover 
tilstandsvurderinger af f.eks. klimaskærm på 
ejendommen. 

Vil man kunne påregne at 
nuværende el-installationer 
kan bruges videre frem uden 
renovering, hvis man er tilfreds 
med placering af stikkontakter 
og lampeudtag? 

Ja, men hvis installationen skal udvides betyder det 
naturligvis udgifter for lejer. 

 

Er der kendte problemer med 
fugt, vandindtrængning, 
skimmel, skadedyr og lign.?  

Nej 

Må brændeovnen udskiftes 
eller fjernes? 

Ja. Lejer skal selv dække udgifter hertil. 

Må der etableres træterrasse og 
evt. andre mindre 
træbygninger på grunden 

Ja, efter godkendelse fra Naturstyrelsen som grundejer 
og efterfølgende godkendelse hos kommunen og evt. 
andre myndigheder (om nødvendigt) 

Er der adgang til fibernet i 
nærområdet? 

Nej, ikke så vidt Naturstyrelsen ved.  
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