
  

 

    

 

 

   

 

    

 
 

   

 

  
     

KØBSTILBUD 

Matr. nr. 6a, Otterup By (1.432 m2) 

Underskrevne: 

Underskrevne: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

Telefonnr.: E-mail: 

afgiver herved følgende tilbud på grunden i udbud, til overtagelse efter aftale. 

Ejendommen: Matr. nr. 6a, Otterup By, Otterup 

Tilbudspris: 

Grunden ønskes overtaget den: 

Mindsteprisen for matr. nr. 6a, Otterup By (1.432 m2) er 358.000 kr. ekskl. moms og tilslutningsafgifter. 

Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift, at købstilbuddet afgives i henhold til salgsbetingelserne. 

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen. 

Salg af byggegrunde er momspligtigt, og købesummen tillægges derfor den til enhver tid gældende moms. 

Salg sker efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens hen-
holdsvis regionens faste ejendomme. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at 
sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud. 

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bo-
gense eller til post@nordfynskommune.dk og skal være os i hænde senest den 21. januar 2022, kl. 12.00. 

Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig. 

mailto:post@nordfynskommune.dk


 

 

Underskrift: 

Dato Underskrift tilbudsgiver 

Dato Underskrift tilbudsgiver 
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BILAG – OPFYLDELSE AF OPLYSNINGSPLIGT 

Vi passer på dine/jeres oplysninger. 

Nordfyns Kommune 
Strategi og Politik 
Østergade 23 
5400 Bogense 

CVR-nummer 29 18 89 47 
E-mail: post@nordfynskommune.dk 
Web: www.nordfynskommune.dk 
Telefon –nummer: 64 82 82 82 

Vi behandler oplysninger om dit/jeres navn(e), CVR/CPR-nummer, adresse(r), mail og telefon nr. for at kun-
ne administrere jeres sag om køb af byggegrund ved Nordfyns Kommune. Derudover bruger vi oplysninger-
ne, særligt CVR/CPR-nummer, til at kommunikere med dig/jer, fremsende opkrævninger og til digital tinglys-
ning af skøde. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger: 
Retsgrundlaget for salg af kommunale ejendomme findes i henholdsvis almindelige formueretlige grundsæt-
ninger samt Styrelseslovens § 68. Retten til at behandle dine oplysninger er hjemlet i Databeskyttelsesfor-
ordningens artikel 6, stk. 1, litra b og i Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1. 

Formålet med at behandle dine oplysninger er for at kunne administrere din sag om reservation og/eller køb 
af byggegrund eller fast ejendom ved Nordfyns Kommune. Derudover bruger vi oplysninger til at kommuni-
kere med dig og udarbejde de nødvendige dokumenter i sagen. 
Vi videregiver dine oplysninger hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af din sag, eller hvis der er 
en pligt ifølge gældende lovgivning. Vi videregiver i nødvendigt omfang oplysninger til din rådgi-
ver/bank/bygherre, forsyningsselskaber, grundejerforeningen og interne afdelinger i Nordfyns Kommune. 

Hvilke oplysninger behandler vi: 
Nordfyns Kommune behandler følgende personoplysninger: CPR-nummer, navn, adresse, telefonnummer 
og e-mail adresse. 

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil behandle dine personlig oplysninger. Dog kan vi 
oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at behandlingen alene vedrører formålet med indsamlingen af data i 
forbindelse med reservation og/eller køb/salg af byggegrund eller anden fast ejendom. 
Nordfyns kommune har som offentlig myndighed arkiveringspligt, og derfor vil relevante oplysninger og hen-
vendelser omkring dine personoplysninger bliver arkiveret af os i vores sikre fagsystemer. Det er kun de me-
darbejdere, der har en saglig arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger. 

Dine rettigheder som registreret 
Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, som du kan be-
nytte: 

- Ret til indsigt i de oplysninger vi har registreret om dig 
- Ret til berigtigelse. Du kan få rettet/påført oplysninger i din sag. 
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- Ret til sletning. Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger i din sag. 
- Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af 

dine personoplysninger. 
- Ret til indsigelse. Du har særlige ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personop-

lysninger. 
- Ret til at afvise en automatisk behandling af din sag, herunder profilering. 

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kun-
ne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Nordfyns Kommune som selvstændig offentlig myn-
dighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse. 

Har du spørgsmål eller vil klage? 
Du er velkommen til at kontakte den afdeling, der behandler din sag. 

Nordfyns Kommune har også en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte via sikkermail (kræ-
ver NemID) eller på telefon 64 82 81 92. Læs mere om databeskyttelsesrådgiver på kommunens hjemmesi-
de: https://www.nordfynskommune.dk/Toolbar/Databeskyttelse 

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet, hvis du vil klage over Nordfyns Kommunes behandling af dine per-
sonoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller 
nedenfor: 

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
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