
 

 
 
 

 
 
 
 
Udbud af projekt-/boligareal til tæt/lav bebyggelse - Peter Løths-
vej, Aabybro 
 
Jammerbugt Kommune udbyder hermed et projektareal på Peter Løthsvej, Aaby-
bro til tæt/lav bebyggelse. 
 

 
Blåt område angiver beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3 
 
Om arealet: 
Arealet er attraktivt beliggende ved banestien tæt på Aabybro Friskole, Aabybro 
skole og Aabybro bymidte.  
 
Arealet (matr. 25bk, Åby By, Åby) er på 14.387 m²,  
 
I den nordlige del af arealet er der et område på ca. 525 m² omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens §3. Endvidere har en del af det nordlige areal muligvis tidligere 
været anvendt som grusgrav. 
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Arealet er pt. omfattet af lokalplan 1.02 hvor det er udlagt som grøn område / park. 
Kommunalbestyrelsen har dog tilkendegivet at man er indstillet på at udarbejde et 
lokalplansforslag, hvor arealet fremadrettet kan anvendes til tæt/lav bebyggelse 
enten som kæde-, række- eller dobbelthuse.   
 
Med baggrund i arealets udformning, niveaufordeling, §3 område m.m. er der en 
umiddelbar forventning at det må påregnes, at arealet kan anvendes til 18-22 boli-
ger. Det må forventes at et kommende lokalplansforslag vil indeholde krav til p-
pladser, svarende til eksisterende p-norm. Det vil sige 2 p-plads pr. bolig uanset, 
hvor de placeres i et projekt.  
 
Arealet overtages som det ligger og forefindes uden ansvar for sælger. Det gælder 
både jordbundsforhold og evt. forurening. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt 
med jordbundsforholdene. Da arealet er beliggende i byzone, er det pr. definition 
områdeklassificeret. 
 
Vejafgang: 
Vejafgang til arealet forventes at blive via Peter Løthsvej. 
 
Tilslutningsbidrag: 
Der er ikke betalt tilslutningsbidrag. Alle bidrag afholdes af køber. 
 
Omkostninger ved handlen: 
Jammerbugt Kommune foranlediger er udformning af købsaftale. Køber afholder 
alle omkostninger til gennemførsel af handlen.  
 
Procedure og forventet overtagelse af arealet: 
Arealet udbydes på nuværende tidspunkt med Kommunalbestyrelsens tilkendegi-
velse om at udarbejde et lokalplansforslag som beskrevet til tæt/lav bebyggelse. 
 
Byderen må forvente for egen regning at skulle udarbejde relevante forslag til be-
byggelsesplaner, skitsemateriale m.v. til lokalplansforslaget. 
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at sælge arealet, vil der 
blive udarbejdet en købsaftale, der vil blive betinget af godkendelse af et ændret 
plangrundlag inden endelig overtagelse. Overtagelsen forventes således at kunne 
ske i anden/tredje kvartal 2024.  
 
Om selve udbuddet: 
Arealet udbydes iht. Bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021 om offentligt udbud ved 
salg af kommunens faste ejendomme. 
 
Arealerne forventes solgt til højestbydende, men Jammerbugt Kommune kan frit 
vælge mellem de indkomne bud, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne 
bud. 
 



 

Bud bedes mærket ”Tæt/lav areal – Peter Løthsvej”. Det skal indsendes til e-mail 
raadhus@jammerbugt.dk eller sendes/afleveres til Jammerbugt Kommune, Tofte-
vej 43, 9440 Aabybro.  
Indkomne bud skal være modtaget senest 30. marts 2023 kl. 8.00. 
 
Spørgsmål kan rettes til Steen Albrechtsen på sla@jammerbugt.dk / tlf. 7257 7111.
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