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Direktionssekretariatet

ALMINDELIGE REGLER
FOR
SALG AF KALUNDBORG KOMMUNES FASTE EJENDOMME
§ 1. OFFENTLIGT UDBUD
Salg af kommunens faste ejendomme skal som hovedregel ske efter forudgående offentligt udbud, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen eller fremgår af § 11 nedenfor.
Nærværende "Almindelige regler for salg af Kalundborg kommunes faste ejendomme" er
udarbejdet med udgangspunkt i § 68 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse
nr. 968 af 2. december 2003 med senere ændringer) samt Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme af
den 20. juni 1991.
§ 2. TILBUDSBLANKET
For ejendomme, der ønskes afhændet, udarbejder kommunen en ”ejendomsbeskrivelse”
og en "tilbudsblanket" med angivelse af oplysninger om ejendommen og salgsvilkårene
med udtrykkelig angivelse af, at tilbud først kan accepteres efter godkendelse af Kalundborg Kommunalbestyrelse, samt at salg finder sted med forbehold af eventuelle andre
nødvendige tilladelser, herunder udstykningsgodkendelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
§ 3. ANNONCERING
Offentlig udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse og på kommunens hjemmeside efter kommunens nærmere bestemmelse.
Kommunen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunen kan
bestemme, at ejendommen udbydes til salg. Kommunen kan bestemme, at ejendommen
udbydes til en fastsat pris, forudsat at denne svarer til markedsprisen.
Ved annonceringen angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om,
hvortil der kan rettes henvendelse om udbuds- og salgsvilkår. Udbydes ejendommen til
en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at
sælge til den udbudte pris.
I annoncen oplyses, at tilbud normalt bør afgives på en særlig "tilbudsblanket", der kan
rekvireres hos kommunen eller hentes på kommunens hjemmeside. Fristen for afgivelse
af købstilbud oplyses i annoncen.
§ 4. TILBUDSBLANKET
Ved fremsendelsen af tilbudsblanketten vedlægger kommunen samtidig et eksemplar af
”Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme”.
§ 5. ANGIVELSE AF TILBUD
Købstilbud skal være skriftlige og indsendes til kommunen i lukket kuvert, mærket "Tilbud på ejendommen (adressen)".
Kommunen kan lade tilbud, der ikke er angivet på en tilbudsblanket, komme i betragtning, hvis sådanne tilbud efter kommunens skøn indeholder tilstrækkelige oplysninger.
Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salget er endeligt godkendt af Kalundborg Kommunalbestyrelse og meddelt køber.
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§ 6. VURDERING AF TILBUDDENE
Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jfr. § 3.
Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler kommunen hver tilbudsgiver, om
kommunen ønsker at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud
eller om kommunen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger
kommunen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille salget i bero.
§ 7. OVERBUD
Såfremt kommunen i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt uden fast pris, vælger at videreføre salgsforhandlingerne, kan kommunen give de fem højstbydende meddelelse om
a.

størrelsen af de fem højeste købstilbud – dog uden at oplyse de enkelte
tilbudsgiveres navn og adresse.

b.

et tidspunkt, hvor de fem højstbydende senest skal indgive supplerende
købstilbud,

c.

et tidspunkt, hvornår de supplerende købstilbud åbnes.

Der er herefter adgang for de fem højstbydende til at afgive et supplerende købstilbud.
Hvis der blandt de 5 højeste købstilbud forekommer enslydende tilbud fra flere tilbudsgivere , skal disse tilbudsgivere alle have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud, selv om antallet af højstbydende dermed udvides.
For afgivelsen af supplerende tilbud efter bestemmelserne i nærværende paragraf gælder
reglerne i §§ 5 og 6.
Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastlagt pris, fremkommer højere
købstilbud, skal alle de tilbudsgivere, der har afgivet et tilbud om køb af ejendommen til
den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en
lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt tilbud.
Den, der var højstbydende ved første åbning af tilbud, skal stå ved sit tilbud, indtil supplerende tilbud er fremkommet, og i øvrigt også i tiden derefter, hvis de supplerende tilbud ikke indeholder overbud, jfr. § 8.
§ 8. SIKKERHED
Den tilbudsgiver, der efter afgivelsen af det supplerende købstilbud er højstbydende, skal
vedstå sit tilbud, indtil de i § 2 nævnte godkendelser foreligger.
Den højstbydende skal inden en uge efter, at kommunen har meddelt, at man vil indstille
hans tilbud til accept, stille sikkerhed for hele den kontante udbetaling.
Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller
sparekassebog eller anfordringsgaranti stillet af et anerkendt pengeinstitut eller forsikringsselskab.
Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer kommunen tilbudsgiveren eventuelt afholdte
udgifter til etablering af sikkerheden.
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§ 9. SALG TIL ANDRE END HØJSTBYDENDE
Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, hvis der herved varetages en saglig kommunal interesse.
I så fald gælder bestemmelserne i § 8 for den tilbudsgiver, hvis tilbud kommunen vil indstille til accept.
§ 10. KRAV MOD KOMMUNEN
Ingen tilbudsgiver kan rejse krav mod kommunen, hvis denne opgiver at videreføre
salgsforhandlingerne, hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender salget eller hvis eventuelle andre fornødne tilladelser, herunder Tilsynets samtykke efter § 11.g eller udstykningsgodkendelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen, ikke opnås.
§ 11. SALG UDEN OFFENTLIG UDBUD
I følgende særlige tilfælde vil bestemmelserne i "Almindelige regler for salg af Kalundborg Kommunes faste ejendomme" kunne fravigies :
a.

Salg af fast ejendom til gennemførelse af offentlig støttet byggeri i i henhold til lov om almene boliger m.v.

b.

Salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab.

c.

Salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer,der har
haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold.

d.

Salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af densbeliggenhed nær den pågældenes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten.

e.

Salg af et areal under 2000 m2, som ikke selvstændigt kan bebygges.

f.

Salg af institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

g.

Mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der
kan begrunde en undladelse af offentlig udbud, forudsat at Tilsynet meddeler samtykke hertil.

Godkendt af Kalundborg Kommunalbestyrelse, den 28. februar 2007.

Tommy Dinesen
Borgmester

Birgit Tjell
Kommunaldirektør

Org. dok: 326-2007-13962
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