
 
 
 
 
På Lundagervej kan du byde på grundene 46, 52, 54 og 56 og 
delområde 1 uden mindstepris. 
 
Giv et bud på én af nedennævnte grunde – den anførte pris er 
kun vejledende. 
 
Læs mere herom i ”Vejledning om udbud for højeste bud uden mindstepris af Varde Kommu-

nes parcelhusgrunde” på www.vardekommune.dk under ”Byggegrunde til salg”. 

 
 
Lundagervej - Horne 
Pris- og takstblad 

 

Husnr. Areal Pris 

Lundagervej 46 1.191 m² (64,80 kr. pr. m²) 168.201,80 kr. 

Lundagervej 52 868 m² (99,90 kr. pr. m²) 177.738,20 kr. 

Lundagervej 54  1.137 m² (96,30 kr. pr. m²)
 200.518,10 kr. 

Lundagervej 56 1.091 m² (78,30 kr. pr. m²)
 176.450,30 kr. 

Lundagervej (delområde 1) 

 

2.317 m² (63,90 kr. pr. m²) 

 

150.681,30 kr. 

Prisen er ekskl. tilslut-

ningsafgifter. De vil 

blive opkrævet pr. bo-

ligenhed. 

Lundagervej 58 Ikke byggemodnet 1.118 m² (76,50 kr. pr. m²)
 176.552,00 kr. 

Lundagervej 60 Ikke byggemodnet 1.170 m² (74,70 kr. pr. m²)
 178.424,00 kr. 

Lundagervej 62 Ikke byggemodnet 1.155 m² (74,70 kr. pr. m²)
 177.303,50 kr. 

Lundagervej 64 Ikke byggemodnet 1.271 m² (58,50 kr. pr. m²)
 165.378,50 kr. 

Lundagervej 66 Ikke byggemodnet 883 m² (62,10 kr. pr. m²)
 145.859,30 kr. 

Lundagervej 68 Ikke byggemodnet 822 m² (65,70 kr. pr. m²)
 145.030,40 kr. 

Lundagervej 70 Ikke byggemodnet 1.228 m² (56,70 kr. pr. m²)
 160.652,60 kr. 

Lundagervej 72 Ikke byggemodnet 1.047 m² (72 kr. pr. m²)
 166.409,00 kr. 

 

Følgende aconto tilslutningsafgifter er indregnet i prisen: 

Kloaktilslutning 66.875,00 kr. 

Vandforsyning 18.750,00 kr. 

TV-antennebidrag   5.400,00 kr. 

 

Alle ovenstående priser er inkl. moms. 

 

Tilslutningsafgift til el-forsyning udgør p.t. 19.562,50 kr. inkl. moms, og opkræves direkte af 

N1.  



 

I området er der mulighed for tilslutning til naturgasnettet. Der må også etableres anden al-

ternativ varmeforsyning. 

 

Priserne er gældende indtil 31. december 2022. 

 

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås hos Teknik og Miljø, tlf. 79 94 68 00. 
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