
UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
 

 1 

Bratbjerg 10, Bratbjerg, 9460 Brovst: 
3.200 m² randbeplantet grund, beliggende helt for sig selv midt på marken 
Tilslutning til el vandforsyning er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Røgildvej 37, Arentsminde, 9460 Brovst: 
942 m² regulær grund midt i Arentsminde by, lige ud mod hovedvejen 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
  



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Aalborgvej 26, Halvrimmen, 9690 Brovst 
612 m² hjørnegrund i Halvrimmen ud mod hovedvejen 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Janumvej 42, Ø. Svenstrup, 9460 Brovst: 
736 m² skrånende grund op mod Ø. Svenstrup Kirke 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
  



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Ingstrupvej 1 + 3, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev: 
713 m² dobbeltgrund midt i V. Hjermitslev by, sælges samlet som en grund 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
En del af grunden er udlånt til nyttehave, grunden kan opsiges med 3 måneders varsel, 
Prisidé kr. 35.000 eller gi’ et bud! 

 
 
Assenbækvej 6, V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev: 
893 m² regulær, plan grund midt i byen 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 40.000 eller gi’ et bud! 

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Søndergade 8, 9493 Saltum: 
3.076 m² dejlig stor, ugenert og tilplantet grund med god vejadgang, ideel til ældrevenlige 
boliger tæt på egnssamlingen, supermarked eller andre formål. 
Tilslutning til el, vand og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 300.000 eller gi’ et bud! 

 
 
Lundbakvej 41, 9490 Pandrup: 
1.800 m² naturgrund ved indkørslen til Pandrup by. Grunden skal betragtes som en 
naturgrund, da der ikke kan forventes tilladelse til opførelse af ny bolig, ligesom Pandrup 
Handelsstandsforening har rådighed over en del af grunden indtil 1.5.2033 
Tilslutning til el betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Omfartsvejen 155, 9490 Pandrup: 
790 m² aflang, smal grund langs omfartsvejen, lige nord for rundkørslen til Blokhus.  
Tilslutning til el er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
Sønder Øksevej 38, Sønder Økse, 9460 Brovst: 
522 m² regulær grund  
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 30.000 eller gi’ et bud! 

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Holmsøvej 35, Haverslev, 9690 Fjerritslev: 
1.750 m² stor dejlig grund med bevoksning, i udkanten af Haverslev by med udsigt over 
markerne 
Tilslutningsafgifter er ikke betalt  
Prisidé kr. 40.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Oddevej 3, Klim, 9690 Fjerritslev: 
145 m² lille grund i Klim by, ideel til sammenlægning eller køkkenhave 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 25.000 eller gi’ et bud! 

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Manstrupvej 20, Manstrup, 9690 Fjerritslev: 
405 m² mindre grund i Manstrup, ideel til sammenlægning eller køkkenhave 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 15.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Kjærvej 55, Vust, 9690 Fjerritslev: 
6.215 m² stor regulær grund i det åbne land, beliggende op mod marker, ideel til 
sammenlægning eller bebyggelse af drømmehuset 
Tilslutning til el er betalt 
Prisidé kr. 100.000 eller gi’ et bud! 

 
 
  



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Thistedvej 327, Klim, 9690 Fjerritslev: 
2.281 m² stor grund i Klim. Den gamle kro-grund i Klim, her er mange muligheder, f.eks. 
bebyggelse af ældrevenlige boliger 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
Alvejen 314, Thorup Fjordholme, 9690 Fjerritslev: 
19.990 m² stor grund i det åbne land, her er mulighed for sammenlægning til nabojorde 
eller at bygge drømmehuset med plads til en hest. 
Tilslutning til el og vandværk er betalt 
Prisidé kr. 300.000 eller gi’ et bud! 

 
  



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Lundfjordvej 4, Vust, 9690 Fjerritslev: 
1.164 m² regulær grund på landet, beliggende tæt på de dejlige naturarealer i Vejlerne 
Tilslutning til el er betalt 
Prisidé kr. 25.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Bonderup Vestergade 23, Bonderup, 9690 Fjerritslev: 
539 m² regulær grund midt i Bonderup By, en by med godt sammenhold og sundt 
foreningsliv, bl.a. en købmandsbutik og samlingssted. Også ideel til sammenlægning. 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 40.000 eller gi’ et bud! 

 
  



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Bonderup Østergade 31, Bonderup, 9690 Fjerritslev: 
875 m² regulær grund midt i Bonderup By, en by med godt sammenhold og sundt 
foreningsliv, bl.a. en købmandsbutik og samlingssted. Også ideel til sammenlægning. 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Husbyvej 63, Husby, 9690 Fjerritslev: 
4.690 m² stor regulær grund på landet, her er mulighed for sammenlægning til nabojorde 
eller at bygge drømmehuset med plads til en hest. 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 60.000 eller gi’ et bud!

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Torslev Kær 10, 9460 Brovst: 
2.707 m² stor regulær grund i det åbne land, beliggende op mod marker, ideel til 
sammenlægning eller bebyggelse af drømmehuset 
Tilslutning til el og vandværk er betalt 
Prisidé kr. 100.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Stubmøllevej 3, Klim, 9690 Fjerritslev: 
2.230 m² stor regulær grund midt i den hyggelige Klim by, ideel til sammenlægning eller 
bebyggelse af drømmehuset 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 100.000 eller gi’ et bud!

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Langgade 101, Kaas, 9490 Pandrup: 
508 m² regulær grund midt i Kaas by 
Tilslutning til el, vandværk og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
Ørebrovej 191, Ørebro, 9690 Fjerritslev: 
832 m² regulær grund i Ørebro 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud!

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Manstrupvej 46, Manstrup, 9690 Fjerritslev: 
1.116 m² regulær grund i Manstrup, ideel til sammenlægning eller nybygning 
Tilslutning til el og off. kloak er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 
 
 
Bonkenvej 110, Østrup, 9493 Saltum: 
1.535 m² grund i Østrup, ideel til sammenlægning  
Tilslutning til el er betalt 
Prisidé kr. 50.000 eller gi’ et bud! 

 

 



UDBUD AF GRUNDE    
 
I forbindelse med Jammerbugt kommunes kondemneringsprojekt, udbydes 
nedenstående grunde til salg. 
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Der er ikke byggepligt på grundene 
 
Kommunalbestyrelsen forbeholder sig retten til at vælge imellem tilbuddene, dog således 
at det økonomiske mest fordelagtige tilbud forventes at blive valgt. Kommunalbestyrelsen 
forbeholder sig endvidere retten til at forkaste alle indkomne bud. 
 
Evt., spørgsmål kan rettes til Boe Pickering på mail til boe@jammerbugt.dk eller på tlf. 
7257 7393. 
 
Tilbud på overstående arealer kan indsendes løbende til Jammerbugt Kommune, Toftevej 
43, 9440 Aabybro, att. Boe Pickering ved alm. post eller fremsendt pr. mail til 
boe@jammerbugt.dk og mærket ”Tilbud grunde” samt adressen som tilbuddet vedrører. 
 
 


