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Bo tæt på by og natur 

I nærværende brochure finder du en plan over udstykningen samt oversigt med salgsbetingelser 
og priser.  

Intentionerne for det nye boligområde i Vonsild er, at det bliver et område med en høj kvalitet, 
hvad angår tidssvarende faciliteter, arkitektur, pæne omgivelser og god trivsel. 

Du er velkommen til at kigge på grundene. Alle grunde er markeret med parcelnummer. Skiltene 
er placeret ca. midt på grunden (boreprøve). 

Projektet er 2. etape af vores grunde i Vonsild. Alle grunde i 1. etape er solgt. 2. etape vil være 
med samme attraktive beliggenhed som 1. etape. Besøg begge arealer og bliv overbevist. 

Du er også meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål, ligesom vi gerne deltager i et 
møde med dig for nærmere afklaring. 

Har du en eksisterende bolig, der ønskes vurderet i forbindelse med køb af grund, kan vi anbefale 
Min Bolighandel Kolding, v/Kenneth Birk, tlf. 6052 6472, www.minbolighandelkolding.dk. 

Hvis du har brug for finansiel rådgivning omkring grundkøbet, kan vi anbefale Spar Nord Kolding, 
der kender projektet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
SennenBolig  ApS 
 
 
Kurt Redecker Pedersen 
Salgschef,  Partner 
Direkte telefon: 23 46 82 95 
Direkte e-mail: kpe@sennen.dk 
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Vonsild, Kolding 

SennenBolig ApS sælger 13 attraktive parcel-

husgrunde, beliggende på Rugvænget i for-

længelse af Blåbærvej i det skønne område 

Vonsild. 

Arealet er let skrånende, hvilket giver en 

spændende bebyggelse med forskellige koter. 

Naturen ligger lige uden for døren, og det er 

muligt at gå ture i grønne områder og skov tæt 

på grundene. Alligevel ligger arealet ikke langt 

væk fra Kolding – mindre end 4 km fra byens 

centrum. 

Fra grundene er der cykelafstand til skole, 

daginstitutioner og fritidsmuligheder. 

Projektet er 2. etape af vores grunde i Vonsild. 

Alle grunde i 1. etape på Havrevænget er solgt. 



   I naturskønne omgivelser tæt på Kolding. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det skønne område Vonsild ligger denne nye 

flotte udstykning. 

Vonsild har en meget velfungerende skole, 

sportsklub, børnehave, vuggestue og flere 

indkøbsmuligheder ved SuperBrugsen, 

Vonsild og det nye butiksområdet lidt tættere 

på Kolding by.  

Skal du længere væk med bil, ligger den nye 

afkørsel til motorvejen indenfor 6 minutters 

kørsel.  

Her er selvfølgelig også offentlig transport til 

Koldings øvrige faciliteter med bybussen. 

Drømmen om at bygge eget hus kan starte 

med det samme - men der er ingen 

byggepligt, og du bestemmer selv, hvem der 

skal bygge drømmeboligen. 



 

 

 

 side 1 af 4 

 

  

SALGSBETINGELSER 

13 parcelhusgrunde – Rugvænget, Vonsild, Kolding 
 

Byggepligt: 

Der er ikke byggepligt på grundene. Køber bestemmer selv, hvornår og hvem der skal bygge deres 
bolig. 

Grunden må gerne videresælges med eventuel fortjeneste. 

 

Grundene: 

Grundene sælges, således som de er og som beset af køber uden ansvar for sælger for eventuelle 
fejl og mangler. Det skal dog bemærkes, at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl og mangler. 

Sælger etablerer skelpæle. 

 

Funderingsforhold: 

Der er på hver grund foretaget én orienterende geoteknisk jordbundsundersøgelse. Undersøgel-
serne er lavet, inden området er byggemodnet. Der vil i forbindelse med anlæg af veje m.m. kunne 
ske mindre terrænreguleringer på den enkelte grund. 

Uddrag fra rapporten: Med forhold som i de udførte boringer kan der, for et ”normalt” boligbyg-
geri i 1-2 plan påregnes gennemført en direkte fundering på punkt- og stribefundamenter i mindst 
de anførte dybder med moderate fundamentsbelastninger.  

For grundene 3 - 13  og 21– 27 kan der i henhold til rapporten forventes et muldlag på 40 – 70 cm. 

For grund 23 kan der i henhold til rapporten forventes et muld-/fyldlag på 100 cm. 

For grundene 15 – 19 kan der i henhold til rapporten forventes et muld-/fyldlag på 125 – 190 cm. 

Der henvises for mere specifik information til rapporten.   

I prissætningen af grundene er der taget hensyn til ovennævnte. 

 

 

Grundenes udnyttelse: 

Bebyggelse skal ske ifølge lokalplan 0415-16. Her står bl.a. at: 
-  bebyggelsesprocenten er 30 %, 
-  bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og have en højde af maksimalt 8,5 meter. 

Øvrige bestemmelser fremgår af lokalplanen. 
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Vej- og fællesanlæg: 

Der bliver udført veje, græsrabatter og kantstene m.m. i henhold til salgsbrochuren. 

Den nye vej bliver med asfalt. 

Veje er private fællesveje og vedligeholdes jf. Lov om private fællesveje. 

Der henvises i øvrigt til lokalplan og købsaftale. 

Rugvænget bliver ca. 5½ meter bred med asfalt samt græsarealer på 1-1½ meter på hver side. Der 
afsluttes med kantsten i den ene side. 

Der laves hastighedsregulerende bump for at give en mere sikker vej, jf. krav fra kommunen og iht. 
lokalplanen.  

 
Overkørsel: 

Køber etablerer selv overkørsel til egen grund ved byggeri. 

 

Belysning: 

Der bliver etableret belysningsanlæg med lygtepæle. 
 

Miljøstation: 

Der etableres miljøstationer efter kommunens anvisninger og jf. kortbilag 2 i lokalplanen. 

 

El-tilslutning: 

Elforsyning leveres fra TreFor El-net. 
Tilslutningsbidrag er betalt af sælger. 
Køber betaler selv for stikledning fra nærmeste el-skab frem til egen grund.  

 

Vandtilslutning: 

Der er/bliver ført 32 mm vandstik ind på hver enkelt grund samt målebrønd. 

Ejendommene skal tilsluttes Vonsild Vandværk. 

Hovedanlæg, forsynings- og stikningsbidrag er betalt af sælger. 

Se mere på www.vonsildvand.dk. 

 

 

 

http://www.vonsildvand.dk/
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Kloaktilslutning: 

Sælger betaler tilslutningsbidrag. Der bliver ført regn- og spildevandsledning ind på hver enkelt 
grund i udstykningen. 

Der kommer 2 skelbrønde på hver grund. 

Køber/købers entreprenør tilslutter selv til kloak jf. tilslutningsoversigten. 

Kloakken er offentlig. 

 

 

Varme: 

Varmeforsyning er fra TreFor Varme.  

Sælger betaler for hovedledning på stamvejen – tilslutningsbidrag 1.  

Der henvises til TreFor Varme for nærmere info. 

For etablering af stikledning og tilslutning af ejendommen, skal køber indgå aftale med TreFor 
Varme. Køber skal betale tilslutningsbidrag del 2 inden stikledning etableres. Del 2 andrager p.t.  
kr. 10.000 incl. moms. 

 

Fællesantenne/Bredbånd: 

Ewii og Stofa kan levere internet, tv og telefoni til grundene. 

Tilslutningsafgifter betales af køber. 

Der henvises til Ewii og Stofa’s hjemmesider. 

 

Arkæologi: 

Museum Sønderjylland har foretaget forundersøgelse af området. 

Museum Sønderjylland anser det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser for-
ud for anlægsarbejde. 

Brev af 19.9.2019 fra Museum Sønderjylland er vedlagt købsaftalen. 

 

Lokalplan: 

Lokalplan nr. 0415-16 er gældende for området. 

Lokalplanen regulerer bl.a. materialevalg, bygningens udseende og højde m.m. 

Lokalplanen er bilag til købsaftale. 
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Koter: 

Udstykningen er beliggende på et lettere skrånende areal, der giver en spændende bebyggelse 
med forskellige gulvkoter. Der henvises til situationsplan med eksisterende ca.-koter af 17.2.2020. 

Der kan/vil ske en mindre justering i forbindelse med byggemodningen. 

 

Omkostninger: 

SennenBolig ApS betaler for ekspeditionen ved tinglysning af adkomst til køber. 

Køber betaler afgift ved tinglysning af overdragelsen. 

 

Overtagelse: 

Grunden overtages 1. oktober 2020. 

Købesummen betales 1 dag før overtagelsen. Der betales dog et depositum på kr. 50.000,- ved køb 
af grund. 

Der skal ikke stilles pengeinstitutgaranti for restkøbesummen. 

 

Forurening: 

Ifølge oplysning fra Region Syddanmark er der ingen oplysninger om jordforurening. 

 

Grundejerforening/parcelforening: 

Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere. Der henvises til lo-
kalplanen. 

Sælger tager initiativ til oprettelse af grundejerforening og evt. parcelforening. Køber skal påregne 
et engangsindskud på kr. 1.000,00 til grundejerforening/parcelforening samt et årligt kontingent. 

 

Regnvandsbassin: 

Det grønne område – naturområde – langs Dalby Møllebæk vil fremstå med naturpræg. 
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13 parcelhusgrunde 

Rugvænget 

Vonsild, Kolding 

 
 

Købsanmodning – 13 parcelhusgrunde, Vonsild 

 

Projektet omfatter i alt 13 grunde.  

Overtagelse af grundene sker ifølge aftale. 

Såfremt én af de ønskede grunde er ledig, vil vi fremsende købsaftale med bilag til gennemsyn og un-
derskrift.  

 
Mailes til:      kpe@sennen.dk  
  
 
 

Undertegnede 

Navn:  Navn:    

CPR nr.:  CPR nr.:    

Adresse:  Adresse:    

Postnr. og by:  Postnr. og by:    

Telefon, arbejde:  Telefon, arbejde:   

Telefon, privat:  Telefon, privat:    

Mailadr.:  Mailadr.:    

 
Prioritering: 

1)  Grund nr.:  2)  Grund nr.: _______  

3)  Grund nr.:  4)  Grund nr.: _______ 

 
beder om at få tilsendt købsaftale med bilag til gennemsyn og eventuel underskrift, såfremt en af de 
ønskede grunde er ledig. 
 

 

____________________  _______________________________ 
Dato  Underskrift 




