
Helt centralt i Brande udbyder Ikast-Brande Kommune to spændende storparceller, 
som kan anvendes til tæt-lav eller etageboligbebyggelse. Der er tale om grunde, 
hvorpå der i over 60 år har været placeret en skole. Der kan afgives tilbud på grund 
med bygninger eller på en ryddet grund. Salget vil være betinget af endelig vedta-
gelse af en lokalplan, som kan rummes inden for den gældende kommuneplan. 

Brande er en driftig by med smuk natur i 
byen, et godt handelsmiljø, arbejdspladser 
og god placering ved motorvej, jernbane  
og lufthavn. 

Brande ligger perfekt placeret nær motor-
vej, jernbane og tæt på Billund Lufthavn. 
Der er direkte tog og busforbindelse til 
Herning, Jelling og Vejle, og motorvejen 
tager dig hurtigt til din destination. Brande 
har mange gode tilbud til tilflyttere. Byen er 
fuld af natur, og der er en flot anlagt lege-
plads i Anlægget midt i byen. Her er  
du hjemme.

I fritiden er der masser af muligheder for 
både store og små. Familien kan boltre sig 
på dybt eller lavt vand i svømmehallen, og 
der er flere gode restauranter og cafétilbud 
i byen. Remisen danner rammen om spæn-
dende musik- og kulturarrangementer, og 
der er en drivkraft og vilje til at tænke nyt i 
byen. Er du sulten efter mere kultur, er der 
kort til kulturarrangementer i Boxen  
i Herning.

Bemærk, at der er mulighed for at byde på 
område A og område B enkeltvis. Der er 
også mulighed for at afgive ét samlet bud 
på begge områder. Byrådet er frit stillet 
med hensyn til at acceptere et samlet 

tilbud på hele arealet eller at acceptere to 
tilbud, ét på område A og ét på område B. 

Der er ikke fastsat nogen mindstepris på 
storparcellerne.

Vægtning af tilbud 
 y Kvalitet 50%
 y Pris 50%

Ifølge kommuneplanen gælder følgende: 
 y Der kan opføres tæt-lav og etagebolig-

bebyggelse
 y Bebyggelsesprocenten må ikke over- 

stige 40 % for tæt-lav boligbebyggelse
 y Bebyggelsesprocenten må ikke over- 

stige 80 % for etageboligbebyggelse
 y Bebyggelsen må opføres i højst 4  

etager
 y Bebyggelsen må ikke overstige en 

højde på 16 meter målt fra det omkring-
liggende terræn – dog er højden nogen 
steder max 8,5 meter. 

Salget starter torsdag den 28. oktober 
2021, kl. 11.00 på grundlag af indkomne 
tilbud. Er der ikke indkommet tilbud ved 
tilbudsfristens udløb, vil det være muligt  
at byde, indtil salg har fundet sted. 

Ikast-Brande Kommune udbyder 
to storparceller centralt i Brande

Område A er på 
ca. 12.900 m² 

Område B er på 
ca. 14.500 m²

Der gøres opmærksom på følgende: 
 y Ikast-Brande Kommune er ikke forpligtet til at sælge
 y Købstilbud skal afgives skriftligt og angive et fast beløb
 y Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted
 y Byrådet kan forkaste alle indkomne tilbud

Salgsmaterialet med yderligere oplysninger om salgsvilkår kan hentes på  
www.grundsalg.ikast-brande.dk eller fås ved henvendelse til Grundsalg,  
Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast, tlf.: 9960 3300.
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