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Offentligt udbud for Herning Kommune 

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens 
henholdsvis regionens faste ejendomme. 

BEK nr. 396 af 03/03/2021 
 

Budfrist: 12. oktober 2022 kl. 12.00 

for en del af ejendommen (Sokkelgrund) 

Jernbanegade 1, 6933 Kibæk 

 

Det tidligere posthus i Kibæk sælges for Herning Kommune efter reglerne om offentligt udbud. 

Ejendommen udbydes som en kontantpris i danske kroner uden mindstepris,    

 

Forventet bruttoetageareal: 217,72 m² 

 

Ejendommen er ikke udstykket. Grundareal forventes at blive: 217,72 m² 

 

Sagsnr. 22-020 
 
 

September 2022 
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1.  Introduktion 

 

1.1  Sagsnr. / dato  22-020 / September 21022 

 

1.2 Beskrivelse 

 

1.3 Historik 

 

 

 

 

 

 

1.4 Lejeforhold 

Ejendommen er beliggende Jernbanegade 1, 6933 Kibæk. 

 

Ejendommen har været posthus og en del af stationsbyg-

ningen i Kibæk. Nu udbydes den del af ejendommen der 

har været posthus på en særskilt grund (Sokkelgrund), 

mens Herning Kommune beholder den del af ejendommen 

der har været venteværelse, samt den resterende del af 

grunden. 

 

Ejendommen udbydes uden lejer og til købers disposition. 

 

2.  Salgspris 

 

2.1 Vejledende salgspris Ejendommen udbydes uden vejledende mindstepris. Prisen 

skal angives i danske kroner. 

 

2.2 Evt. finansiering  

 

Ejendommen sælges kontant. 

 

2.3 Refusion Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtæg-

ter og udgifter. 

 

3.  Beliggenhed 

 

3.1 Matr.nr. En del af matr.nr. 80 Kibæk By, Assing 

 

3.2 Postadresse   Jernbanegade 1, 6933 Kibæk 

 

3.3 Kommune Herning Kommune 

 

4. Anvendelse 

 

4.1 Nuværende 

 

 

4.2 Anden anvendelse 

Den del af ejendommen der udbydes, er ubenyttet i øjeblik-

ket. 

 

Der henvises til § 3 i lokalplan 1.65 for Centerområde ved 

Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk. 

 

5.  Generel beskrivelse 

 

5.1 Opførelsesår Ejendommen er opført i 1978, jf. BBR. 

 

5.2 Kortfattet beskrivelse Der er tale om en ejendom opført i røde teglsten dækket med 

røde tagsten på en saddeltagskonstruktion. Nogle af vinduer 

er træ/alu vinduer med termoruder mod jernbanen og træ-

vinduer mod gaden. 

 

5.3 Bygningernes tilstand I en almindelig vedligeholdelses tilstand 
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5.4 Ejendommens indretning Ejendommen er indrettet som postkontor, med budstue, 

boksrum, toiletter, garderober, pakkerum og frokoststue. 

 

5.5 Udenomsarealer Udenomsarealer er anlagt som parkeringsplads.  

 

Der medfølger en ubetinget brugsret til 5 parkeringspladser 

(jf. lokalplanens krav om 1 plads pr. 50 m2 erhverv) umiddel-

bart vest for ejendommen. 

 

6.  Arealforhold 

 

6.1 Samlet grundareal 

      

3.246 m2 ifølge tingbogen. (Hele den nuværende ejendom) 

 Heraf vej   0 m2. 

 

6.2 Samlet etageareal                       

 

Det samlede areal (hele ejendommen) andrager ifølge BBR 

409 m2, heraf 6 m2 overdækket areal ved rampe. 

 

Det endelige etageareal (Ejendommen udstykkes som en 

ejendom på en sokkelgrund) kendes ikke men forventes at 

blive 217.72 m2. 

 

7. Offentlige forhold og planer  

 

7.1 Zonestatus  Byzone.  

 

7.2 Kommuneplan Ejendommen er omfattet af Kommuneplan vedtaget af Her-

ning Kommune i 2021.  

 

7.3 Lokalplan  Ejendommen er omfattet af lokalplan nr.1.65 for Centerom-

råde ved Jernbanegade, Brogade og Møllevænget i Kibæk. 

 

Herfra kan nævnes: 

 

§ 3 Områdets anvendelse: (Uddrag) 

 

§ 3.2 Område B 

2.1 

Området må anvendes til centerformål med butikker, liberale 

erhverv og mindre erhvervstyper som kan indpasses i cen-

ter- og boligområdet. 

Området kan endvidere anvendes til boligformål, institutio-

ner, offentlige formål som posthus, station for rutebiler og 

jernbane.  

2.2 

I ejendomme med beboelse skal det sikres, at mindst 20% 

af boligarealet udlægges til friareal og grønt område. 

 

Bonusoplysning: (Ikke fra lokalplanen) 

”Som en del af den igangværende områdefornyelse i 
Kibæk omdannes Stationspladsen, så den i højere 
grad indbyder til ophold og fællesskab – et urbant 
mødested.  
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Det forventes at omdannelsen af stationspladsen 
gennemføres i foråret/sommeren 2023”. 
 

Tilbudsgivere opfordres til at indhente og læse hele lo-

kalplanen. 

 

Pr. 1. januar 2008 vil samtlige ejendomme beliggende i by-

zone som udgangspunkt blive områdeklassificeret som let-

tere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 af 7. juni 2006 om ændring 

af lov om forurenet jord. Kommunen kan dog undtage større 

sammenhængende områder inden for byzoner, som den har 

viden om, ikke er lettere forurenede, hvilket i så fald skal ske 

gennem et kommunalt regulativ. 

 

8.  Servitutter/Deklarationer  

 

8.1 Servitutter Der henvises til vedhæftede uofficielle kopi af tingbogsattest 

af den 17.5.2022. 

 

Herfra kan nævnes: 

16.01.1978 Dok om pligt til at tåle jernbanetrafikken, Ejen-

dommen må ikke videresælges uden DSB´s samtykke, op-

stilling af billetautomat, færdselsret. 

 

07.03.2012 Deklaration om alment kloakanlæg. 

 

Herning Kommune indhenter tilladelse til videresalg for f.s.v 

angår dette udbud. 

 

Der er ikke foretaget aktgennemgang. 

   

9.  Offentlig vurdering 1.10.2020 (Hele ejendommen) 

 

9.1 Vurdering Kr. 950.000 

 

9.2 Grundværdi heraf Kr. 358.500 

 

10.  Forsikringsforhold 

 

10.1 Forsikringsforhold Ejendommen er lovpligtigt forsikret. 

  

Det påhviler køber selv at tegne forsikring på ejendommen. 

 

   

11.  Lejeforhold 

 

11.1 Leje  Ejendommen sælges fri for lejer og til købers disposition. 

 

12.  Driftsbudget 2022 (Hele ejendommen) 

 

                                                                            Grundskyld  kr. 7.360,01 

                                                                            Rottebekæmpelse kr.      70,91 
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13.  Øvrige oplysninger 

 

13.1 Overtagelse Ejendommen overtages 1. hverdag efter den endelige poli-

tiske godkendelse, medmindre andet aftales mellem par-

terne. 

 

Endelig overtagelse finder dog først sted når udstykning 

m.m. er tilendebragt jf. nedenfor 

 

Køber overtager ejendommen som det og forefindes med 

de på grunden værende bygninger m.m. 

 

Herning Kommune forstår og afholder udgifterne til landin-

spektør i forbindelse udstykning af ejendommen og nød-

vendig myndighedsgodkendt brandadskillelse mellem ejen-

dommene, opdelingen af de tekniske installationer til el, 

vand og varme i ejendommen idet Herning Kommune be-

holder en del af bygningen som venteværelse. 

 

Køber afholder samtlige omkostninger til tinglysning m.m. i 

forbindelse med købet. 

 

Køber skal acceptere at udstykning af ejendommen, nød-

vendig myndighedsgodkendt brandadskillelse mellem ejen-

dommene, opdelingen af de tekniske installationer til el, 

vand og varme i ejendommen og først finder sted, når kø-

ber er antaget af Herning Kommune.  

 

Køber skal således også acceptere og tåle den nødvendige 

sagsbehandlingstid og myndighedsgodkendelse. 

 

13.2 Gæld udenfor købesummen Ingen gæld. 

 

13.3 Miljøforhold  Region Midtjylland har for nærværende ingen oplysninger 

om jordforurening på den pågældende matrikel. Matriklen 

er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke frita-

get for analysepligt ved jordflytning. Der er på denne matri-

kel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven. 

Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer 

skal anmeldes til Kommunen. 

 

Arealet overtages uden ansvar for sælger, også for så vidt 

angår jordbundsforhold, herunder eventuelle miljørisici og 

forurening. 

 

13.4 Købstilbud Købstilbud skal være uden forbehold, og skal indsendes el-

ler afleveres til clausen-erhverv.dk., og kan ske på tor-

ben@clausen-erhverv.dk , senest 12. oktober 2022 kl. 

12.00. 

 

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mel-

lem de indkomne købstilbud og kassere samtlige. 
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Handlen er betinget af endelig politisk godkendelse af 

handlen og købesummens betaling. 

 

13.5   Energimærkning Ejendommen har Energimærkning D. 

 

13.6 Tinglysningsafgift Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften ved 

udtagelse af skøde. 

 

13.7 Bilag Som bilag til nærværende prospekt vedlægges:  

 

1. Kopi af uofficiel tingbogsattest af 17.5.2022. 

2. Fotomontage 

3. Krak-kort. 

4. Købstilbud 

 

Kopi af tingbogsattest og eventuelt andre dokumenter, her-

under foreløbig tegning af lokalet, rekvireres hos mægler. 

  

14. Besigtigelse 

 

Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder besigtigelse, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: 

Torben Clausen 

Tlf.  30 56 56 06 

torben@clausen-erhverv.dk 
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Kort fra materiale vedr.  områdefornyelsen: 
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Bygningen set fra perronen 

 

 
Bygningen set fra vest. 

 
 
 

mailto:torben@clausen-erhverv.dk
http://www.clausen-erhverv.dk/


clausen-erhverv.dk ApS, ejendomsmægler, valuar, MDE 

____________________________________________________________________ 

Clausen-erhverv.dk Torben Clausen, Klokkevænget 34, Gjellerup, 7400 Herning 
Telefon +45 30 56 56 06, e-mail: torben@clausen-erhverv.dk 

www.clausen-erhverv.dk 
CVR 41425296 

                                                              
 

 

 
Jernbanegade 1, 6933 Kibæk 
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Købstilbud: En del af Jernbanegade 1, 6933 Kibæk (Bygning på sokkelgrund). 

Budfrist 12. oktober 2022 kl. 12.00 
 
Undertegnede 
 
 
 

Firma/navn CVR/CPR 
 
 
 

Adresse og by 
 
 
 

Telefonnr. og e-mail 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Kontaktperson og e-mail 
 
 
Ønsker at erhverve den i udbuds-/salgsprospektet udbudte del af ejendommen, beliggende Jernbanegade 1, 6933 Kibæk, 

som en del af matr.nr. 80 Kibæk By, Assing. (Ejendommen udmatrikuleres som en særskilt ejendom på en sokkelgrund) 

. 
Jeg er bekendt med vilkårene i udbuddet, herunder hvilke udgifter køber skal betale ud over købesummen, hvilke ting jeg 

skal acceptere og tåle før endeligt skøde kan udstedes, og at Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem 

de indkomne købstilbud og kassere samtlige, samt at handlen er betinget af endelig politisk godkendelse af handlen og 

købesummens betaling. 

 

 

Jeg byder: kr. _________________  

 

 

 

Dato: 

 

 

________________________________ 

Bindende underskrift 

 

Ved min underskrift accepterer jeg samtidigt vilkårene for køb af ejendommen, som opstillet i salgs-/udbudsprospektet, 

ligesom jeg ikke har forbehold og at jeg er blevet opfordret til at gennemgå bygningen med egen rådgiver. 
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