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1. BESKRIVELSE 
 

Velbeliggende erhvervsgrund på 1.053 kvm til brug for håndværks-, værksteds- og fremstillings-

virksomhed med tilhørende lager, administration og udstilling og oplag mv. i forbindelse hermed, 

placeret på Mesterlodden 14B, 2820 Gentofte, lige ved Motorring 3, Helsingørmotorvejen og Lyngby 

Omfartsvej (Kongevejen)   

 

Velbeliggende grund i et attraktivt erhvervsområde i Gentofte, lige på kanten til Lyngby by, ved Nybrovej.  

 

Grunden ligger blot 8 minutters kørsel (2,9 km) fra Lyngby Torv (Rådhuset i Lyngby), og blot 20 minutter 

(11,7 km) fra Københavns Rådhusplads, med gode tilkørselsforhold til motorvej i alle retninger. Der er 

endvidere gode busforbindelser til Lyngby og København i form af bus 192 (220/170 m), bus 184 

(800/1.100 m) og bus 300S (1.100 m). 

 

Grunden er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 430, der bestemmer, at ejendommen skal anvendes 

til erhverv i form af lettere industri og håndværk samt garage-/parkeringsanlæg, samt til administration, 

lager og udstillingslokaler/showroom i forbindelse hermed. Ejendommen kan ligeledes benyttes til oplag 

mv. i forbindelse hermed.  

 

Lokalplan 430 indeholder mulighed for en bebyggeprocent på 80 procent, samt om mulighed for at 

bebygge med op til 3 etager, jf. afsnit om fakta om ejendommen, planforhold. Lokalplan kan i sin helhed 

findes på denne følgende adresse på kommunens hjemmeside 

 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/lokalplanid/566 

 

Grunden er tidligere benyttet til tung trafik, og er forsynet med grusbelægning. Grunden er ikke tilsluttet 

kloak, el eller vand, men der er mulighed herfor.  

 

Grunden er beliggende i et i øvrigt nærmest fuldt udbygget område, hvor der alene findes et meget 

begrænset udbud af byggegrunde til erhvervsmæssige og håndværksmæssige formål og med en god 

transportmæssig placering.  

 

Grunden er omfattet af vejbyggelinjer (se under kort og billeder, s. 11), ligesom der findes servitutter om 

nedgravede ledninger, over hvilke der ikke må ske bebyggelse. Der henvises til den vedlagte tingbog med 

udskrift af servitutter. 

 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/31#/lokalplanid/566


Ejendommen er desuden omfattet af en skovbyggelinje (se under kort og billeder, s. 11). Ønsker en køber 

at opføre bebyggelse inden for skovbyggelinjerne, vil køber i givet fald skulle søge om dispensation jf. 

naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 1, jf. § 65, stk. 1. Ansøgning om dispensation skal indgives til kommunen. 

Kommunens vurdering vil være konkret, og kommunen kan således ikke på forhånd tage stilling til, om en 

sådan dispensation vil kunne gives. 

 

Ejendommen er ikke kortlagt for forurening, jf. forureningsattest. Det betyder, at der for nuværende ikke 

foreligger oplysninger om jordforurening på ejendommen. Ejendommen er dog registreret som beliggende 

i et generelt lettere foruret område (bymæssig bebyggelse).  

 

 

  



2. FAKTA OM EJENDOMMEN 
 
 

Ejendommen 
Adresse:  Mesterlodden 14B, 2820 Gentofte 

Matrikel nummer:  8dr, Vangede 

Kommune:  Gentofte Kommune 

Region:  Region Hovedstaden 

 

Anvendelse 
Zonestatus:  Byzone 

Vejforhold:  Kommunevej 

Ejendomstype:  Erhvervsgrund 

Byggelinjer: Ejendommen er beliggende inden for område omfattet af vej- og 

skovbyggelinjer. Lokalplan stiller krav om beplantningsbælter langs 

ejendommes nordlige, østlige og vestlige skel. 

 

 
Planforhold: 
Lokalplan:  Gentofte Kommunes lokalplan 430.  

Anvendelse:  Erhverv i form af lettere industri og håndværk samt garage-

/parkeringsanlæg og administration, lager og udstillingslokaler/showroom i 

forbindelse hermed.   

Bebyggelsesprocent:  Maks 80 %. 

Bebyggelse i antal plan:  Bebyggelse må opføres i højst 3 etager.  

Maksimal bebyggelseshøjde: 12 m.  

 
 
Tal 
Grundareal:  1.053 kvm, heraf vej 0 kvm.  

Offentlig vurdering:  Ejendommen er ikke selvstændigt offentligt vurderet. Vurdering sammen 

med matrikel 8bo, Vangede, der udgør 3.026 kvm., er fastsat til 3.671.100 

kr.  (vurdering pr. 1. oktober 2019), svarende til en vurdering pr. 

kvadratmeter på 900 kr., eller for den udbudte ejendom ca. 947.000 kr.  

 

 

Tekniske installationer og forsyning 
Kloak:  Mulighed for tilslutning til spildevandsforsyningens renseanlæg 



El:  Mulighed for tilslutning til el 

Vand:  Mulighed for tilslutning til alment vandforsyningsanlæg. 

Varme:  Mulighed for tilslutning til gas.  

Tung trafik:  Ejendommen er forsynet med grusbelægning.  

 
 

Miljøforhold 
Forureningsattest:  Region H oplyser, at regionen ikke har oplysninger om jordforurening på 

matriklen. Matriklen er dog omfattet af områdeklassificering. Byzone 

klassificeres som udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være 

lettere forurenet. 

 

Funderingsforhold:  Der er ikke udført geotekniske undersøgelser af ejendommen.  

 

 

  



3. SERVITUTTER OG TINGBOG MM.  
 
 

Pligtmæssige medlemskaber mv. 
Der er ikke pligt til medlemskab af grundejerforeninger, ejerforeninger, vejlaug eller lignende.  

 
 

Tingbog og servitutter 
Der henvises til ejendommens blad i tingbogen, der udviser følende servitutter:  

Dato/løbenummer: Beskrivelse: 

15.02.2018-1009572710  om ledninger og tekniske anlæg 

15.02.2018-1009576173  om naturgasdistributionsledninger 

26.02.2018-1009598703  om vandledning 

26.02.2018-1009598750  om broer med jordankre ved Motorring 3 

16.05.1906-912019-03  om skelkonstatering (4Q 1463), Vedr 31F 

12.03.1913-912021-03  om skelkonstatering (5I1087), Vedr 31F 

23.03.1921-8288-03  om ingen drift af teglværk mv 

14.01.1925-7802-03  om bebyggelse, benyttelse mv, færdselsret mv 

14.01.1925-907802-03  om bebyggelse, benyttelse, færdselsret 

14.01.1953-1010-03  Ekspropriationsfortegnelse, 

15.10.1963-7940-03  om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 8BO,8DR,8DS 

04.03.1965-1790-03  om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 8BO,8DR,8DS 

27.02.1967-1589-03  om ekspropriationsfortegnelse 

13.12.1984-31824-03  om naturgas mv 

23.11.1987-22928-03  om naturgas mv  

21.12.1994-118897-03 om lokalplan nr 101 

23.04.1998-16147-03 om naturgas/anlæg mv 

22.09.2004-40259-03  om ang. telekabler og kabelrør mv. 

11.01.2007-1171-03 om 132 kV elkabler m.v. 

13.03.2007-7331-03 om Fjernebestemmelse vedr. dispensation ifht. vejlovens § 42, m.m. 

14.10.2010-1001153632  om Byggelinie 

 
 

  



4. ØKONOMI 
 
 

Købesum mv. 
Købesum:  Ejendommen sælges i henhold til reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets 

bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af 

kommuners og regioners faste ejendomme, og efter budrunde, jf. afsnit 6 

om udbudsvilkår.  

Moms:  Købsprisen tillægges moms. 

Berigtigelse:  Køber betaler berigtigelse. 

Ophævelse af samnotering: Sælger betaler omkostninger til ophævelse af samnotering med matrikel 

8bo, Vangede.  

 

 

Betalingsforpligtelser ud over købesummen  
Køber overtager ikke betalingsforpligtelser, gæld eller forfaldne omkostninger ud over købesummen.  

Der findes ikke gæld, der kan overtages som en del af købesummen. 

 
 
 

Driftsudgifter 
Aktuelle ejendomsskatter pr. år:   15.211 kr.  

Rottebekæmpelse:     184 kr. 

I alt, anslået:    15.395 kr.  

 

Driftsudgifter og driftsindtægter er alle opgjort eksklusive eventuel moms. Ejendomsskat er anslået, da 

grundstykket ikke er selvstændigt vurderet, og er udregnet på baggrund af den solgte ejendoms 

arealmæssige del af den samlede ejendom, og baserer sig således på ejendommens nuværende ubebyggede 

tilstand. Ved bebyggelse af ejendommen kan denne blive pålagt dækningsafgift mv. Hertil skal lægges de 

relevante omkostninger til renovation og miljø, som ejendommen måtte blive pålagt.  

 
 

  



5. KORT & BILLEDER  
 

Matrikelkort 
 

 
 

 
Matrikelkort med luftfoto 2021 
 

 
 

  



 

Rids over gældende skov- og vejbyggelinjer 
 

  



6. UDBUDSVILKÅR & KONTAKTOPLYSNINGER 
 

1. Tilbud 
Gentofte Kommune anmoder om at modtage tilbud på køb af den udbudte ejendom i form af udfyldt 
tilbudsblanket. Der fastsættes ikke tilbudsfrist. Aftale om salg vil ikke blive indgået før tidligst 14 dage efter, 
at annoncering af ejendommen er påbegyndt.  
 
Der kan kun afgives tilbud på hele ejendommen, uden forbehold, med et fast og bestemt beløb, og under 
anvendelse af Gentofte Kommunes tilbudsblanket. Gentofte Kommune forbeholder sig ret til ikke at sælge 
ejendommen.  
 
2. Købsaftale 
Købsaftale, jf. bilag til salgsopstillingen, underskrives straks efter at Gentofte Kommune meddeler 
tilbudsgiver, at kommunen agter at acceptere tilbudsgivers tilbud.   
 
Datoen for ejendommens overtagelse fastsættes til den 1. i måneden efter kommunens accept af 
købstilbud, og efter at køber har stillet bankgaranti, jf. pkt. 3.  
 
3. Garantistillelse og deponering 
Senest en uge efter at have modtaget meddelelse om, at kommunen agter at acceptere tilbudsgivers tilbud, 
skal tilbudsgiver stille en bankgaranti svarende til tilbudssummen på de vilkår, der fremgår af bilag til 
salgsopstillingen.  
 
Senest 5 hverdage forud for overtagelsen, erstattes bankgaranti af en kontant indbetaling af købesummen 
på en af kommunen anvist konto. Købesummen frigives til kommunen som sælger, når køber har opnået 
endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. Køber afholder udgifter til eventuelt 
negativt påløbne renter. 
 
Der udarbejdes ikke egentlig refusionsopgørelse i forbindelse med overdragelsen. Tinglysningsafgiften 

betales af køber. Købers advokat berigtiger handlen, og køber afholder omkostninger forbundet hermed. 

 
4. Spørgsmål  
Eventuelle spørgsmål om ejendommen kan rettes til  
 

Gentofte Kommune 
Att. Jonas Hallum, JURA 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
 
JUM@gentofte.dk 
39 98 01 16 

 
Spørgsmål vil blive besvaret løbende. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i dokumentet ”spørgsmål 
og svar”. Spørgsmål vil blive besvaret helt frem til indgåelse af salgsaftale med en bydende. 
 
 

5. Særlige vilkår  
 
Grunden er i dag samnoteret med ejendommen Mesterlodden 18B, matr.nr. 8bo, Vangede, men vil i 
forbindelse med salg blive udskilt som særskilt matrikel.   

mailto:JUM@gentofte.dk


 
Da ejendommen er ubebygget, og sælges med henblik på bebyggelse, vil købesummen skulle tillægges 
moms, jf. momslovens regler herom. 
 
6. Ansvar 
Ejendommen sælges som den er og forefindes uden ansvar for Gentofte Kommune, herunder for forhold 
omkring fundering, jordbundsforhold, forurening og ikke konstaterede fortidsminder, ikke fjernede 
fundamenter mv.  
 
Ejendommen sælges endvidere uden noget ansvar for kommunen som følge af ledninger o.l., hverken for 
så vidt angår de i servitutter omtalte ledninger eller evt. ikke-registrerede ledninger på ejendommen, 
herunder – men ikke begrænset til – kloak, drænledninger, brønde, underjordiske tanke m.v.  
 
7. Bilag 
 
Bilag 1 – Tilbudsblanket 
Bilag 2 – Udkast til købsaftale 
Bilag 3 – Tingbogsattest 

Bilag 4 – Udskrift af tinglyste servitutter 

Bilag 5 – Tekst til garanti 

Bilag 6 – Ejendomsdatarapport 

Bilag 7 – BBR-meddelelse 

Bilag 8 – Offentlig ejendomsvurdering 

Bilag 9 – Kopi af gældende lokalplan 430 fra 2022 

Bilag 10 – Jordforureningsattest 

Bilag 11 – Udbudsbekendtgørelsen 
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