Bilag 2, Tabel 2
Byggemodninger
Boliger:
Blegsø Banke
Voerladegård
Vestergårds Alle
Hørning Etape 3 og 4
Svaneparken Galten
Etape 3 og 4
Præstegårdsbakken
Hylke
Fruering Skovmark
Anebjerg
Glentevænget
Herskind
Erhverv:
Industriareal syd for
landevej
Skovby Marktoften
Klank Erhverv
Galten
I alt

Solgte
grunde i
2020

Grunde tilbage i
udstykningen

9

Indtægter
2020
(i 1.000 kr.)

0

4 (1 er
reserveret)
1

8

0
5

3

0

1

0

2 (ca.
24.000
m2)
Tilkøb af
areal

17.000 m2
(reserveret)
3

Bemærkninger

2.236 Administrationen mærker en øget efterspørgsel på grundene. En af de solgte
grunde er først med overtagelsesdag i 2021, og en grund er reserveret.
0 Vestergårds Alle 5A skal ikke sælges, men bevares som grønt areal med et
mindesmærke vedrørende museumsfund.
6.940 Der har været stor aktivitet vedrørende salg af grundene. Der er ikke flere grunde
til salg i udstykningen. Der arbejdes videre med sidste etape i Svaneparken.
-554 Der er ringe efterspørgsel på grundene. Det er svært at placere et typehus herpå
grundet meget terræn og restriktioner i lokalplanen, særligt vedrørende
taghældningen. Administrationen har købt en grund tilbage. Grundene vil i starten
af det nye år blive relanceret.
1.128 Der har været stor efterspørgsel på grundene, og der er nu ikke flere grunde til salg
i udstykningen. 2 af de solgte grunde er først med overtagelsesdag i 2021.
408 Der er tilbagekøbt en grund i 2019, da der var stor interesse for området, og denne
grund er også blevet solgt hurtigt igen i 2020.
3.348 Der er stor efterspørgsel på grundene. Den sidste grund i udstykningen er
reserveret.

215 Der er stor efterspørgsel på erhvervsgrunde i området, men generelt efterspørgsel
til tungere erhverv, end hvad der er muligt i Erhvervsparken Klank. Der er 3 grunde
tilbage.
23
14
13.721
Tabelnote: Et plus-beløb i denne tabel, er udtryk for en salgsindtægt til kommunen.

