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Sendt pr. E-mail til fo@energinet.dk  

Ansøgning om tilsagn om tilskud til midler fra Grøn Ordning  

Tønder Kommune har den 30. oktober 2017 sendt en ansøgning til Energinet.dk, der indehol-
der 10 forskellige projekter i samme ansøgning. Energinet.dk har den 4. december 2017 bedt 
Tønder Kommune om at opdele kommunens ansøgning i 10, da der skal indgives en ansøgning 
for hvert enkelt projekt, jf. vejledningens pkt. 3.1.  

Hermed ansøger Tønder Kommune om tilsagn om tilskud til midler fra Grøn Ordning til: 
 Etablering af ’Byens Torv’, Sæd-Ubjerg Lokalråd

Jf. § 18 i Lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 29. august 
2016 (VE-loven) og § 1 i Bekendtgørelse nr. 400 af 26. maj 2009 om administration af tilskud 
til grøn ordning. 

Der ansøges om tilsagn om tilskud på i alt kr. 786.035,00 (ved 3,6 MW vindmøller) hhv. kr. 
742.535,00 (ved 3,45 MW vindmøller) ekskl. moms.  

Det ansøgte tilsagn om tilskud skal anvendes til dækning af omkostninger til følgende aktivite-
ter.  

Se Bilag 1. 

Det bekræftes hermed, at den ansøgte aktivitet ikke er påbegyndt 

Sted: Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder  

Dato: 12. februar 2018 (opdateret) 

Venlig hilsen 

Henrik Frandsen Keld I. Hansen 
Borgmester Direktør 

Teknik og Miljø 

Direkte tlf.: +45 74 92 92 76 
Mail: jdf1@toender.dk 
Sags id.: 
01.02.20-G01-5-17 

12-02-2018 (opdateret)



Bilag 1

Nr. Leverandør Aktivitet Tilbud Prioritering 1 Prioritering 2

1 Renbæk/Polytan/Kjelkvist A/S Multibane 252.850,00 kr. 252.850,00 kr. 252.850,00 kr.
2 Schnoor Plast Krolfudstyr 6.750,00 kr. 6.750,00 kr. 6.750,00 kr.
3 Kjelkvist Petanque 15.000,00 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr.
4 Kjelkvist Skak 11.000,00 kr. 11.000,00 kr. 11.000,00 kr.
5 Skakshoppen Skakbrikker + opbevaring 3.155,00 kr. 3.155,00 kr. 3.155,00 kr.
6 Beplantning/tilsåning Kjelkvist 49.600,00 kr. 49.600,00 kr. 49.600,00 kr.
7 Jacob Lorenzen Nedrivning af Lader 30.000,00 kr. 30.000,00 kr. 30.000,00 kr.
8 Ramsdal 5 Bænke og borde 7.500,00 kr. 7.500,00 kr. 7.500,00 kr.
9 Køb af grund Anette Ebert 200.000,00 kr. 200.000,00 kr. 200.000,00 kr.

10 Tinglysning mv. LHN 39.680,00 kr. 39.680,00 kr. 39.680,00 kr.
11 KalleBalleByg 3 hhv. 2 stærehoteller og toilet 170.500,00 kr. 170.500,00 kr. 127.000,00 kr.

786.035,00 kr. 742.535,00 kr.

Byens Torv/Sæd



Den Grønne Ordning - Tønder Kommune 

Motivering for vores ansøgning om midler fra Den Grønne Ordning 

Da kommunalbestyrelsen besluttede sig for at give grønt lys for et vindmølleprojekt ved 
Vindtved tæt ved Sæd var et argument udslagsgivende for dette.  
Det blev understreget fra flere sider i kommunalbestyrelsen, at de beboer, som bor tættest 
på og har de største genepåvirkninger, skulle tilgodeses mest, når der skulle fordeles 
penge efter den Grønne Ordning. 

Byen Torv 
I Sæd har vi ingen offentlige institutioner eller sportspladser. Vi har en lille legeplads, som 
vi ved velvillig sponsorstøtte og masser af frivilligt arbejde selv har renoveret og sat i en 
forsvarlig standard for 2 år siden. Vi har nu mulighed for at erhverve ca. 5.000 kvm grund 
meget centralt beliggende midt i Sæd by, som kan danne udgangspunkt for flere 
aktiviteter. Men en mark er ikke nok. Vi ønsker at etablere BYENS TORV med et væld af 
aktiviteter for både børn, unge og ældre borgere. 
Vi ønsker en multibane, som kan benyttes hele året. Desuden ønsker vi at etablere en 
krolfbane, en pentaquebane og et udendørs skakspil. På samme grundstykke ønsker vi at 
etablere 2-3 overnatningssheltere udformet som stærekasser, som både lokale borgere 
kan benytte til friluftliv og overnatning.  
Købet af grundstykket vil vi løse andre udfordringer i byen. Museum og Bryghus kommer 
til at ligge på Sæd-Ubjerg Lokalråds egen grund og samtidig vil det senere være lettere at 
søge fonde til andre projekter, hvor det ofte kræver, at disse projekter ikke må ligge på 
privat grund. 



Den Grønne Ordning – Tønder Kommune 

Nogen vil måske hævde, at Sæd by også bliver tilgodeset med andre beløb fra 
vindmøllerne. Det er Lokalrådets holdning, at Den Grønne Ordning er en selvstændig 
pulje, som ikke er koordineret eller har sammenhæng med andre pengegiveres midler. De 
øvrige beløb, som vi har fået tilsagn om, når vindmøllerne endelige er på plads tilfalder 
også de øvrige lokalområder Jejsing og Lydersholm.  
Det er Lokalrådets holdning, at der skal dannes grobund for at hjælpe borgere i Sæd, som 
har de største gener fra vindmøllerne. Arbejdet er allerede godt i gang med sanering af 
Sæd og Ubjerg by, hvor flere rønner er eller bliver fjernet. Men der er meget tilbage, som 
trænger til  forbedringer.  

Den Grønne Ordning er bundet til helt bestemte rammer.  I vejledningen fra Energinet står: 

3.2 Bygge- og anlæg  
Efter lovens § 18, stk. 3, nr. 1, kan der gives tilskud til: ”Anlægsarbejder til styrkelse af 
landskabelige eller rekreative værdier i kommunen”.  

Ved opstilling af vindmøller kan der være behov for at kompensere for en ople- velse af, at 
opstilling af vindmøller vil bevirke forringelser i bredere forstand af lokale naturmæssige 
eller rekreative værdier.  

Der skal være tale om tilskud til aktiviteter på bygninger og anlæg, som ejes af 
kommunen, og bygninger og anlæg, som ejes af en forening eller lignende og benyttes til 
offentlige formål.  



Den Grønne Ordning – Tønder Kommune 

Hertil kommer et generelt krav om, at aktiviteterne skal medvirke til at fremme den lokale 
accept af opstilling af nye vindmøller på land.  

Lokalrådet i Sæd-Ubjerg søger om midler til etablering af et rekreativt område midt i 
Sæd by kaldet Byens Torv.  

Vores samlede ønsker er på 786.035,00 kr. i prioritering 1. 

Vores samlede ønsker er på 742.535,00 kr. i prioritering 2. Her er der kun afsat penge til 
2 overnatnings-stærehoteller og et toilet i stedet for 3 stk. Det betyder, at der er flere 
penge til energiruten eller informationshytten ved vindmølle 2. 

Vi medsender excelark med opstilling på tilbud og prioriteringer. 

Desuden sendes alle tilbud fra tilbudsgivere. 

Kontaktperson: 
Lokalrådet 
Næstformand, Lars Thomsen 
M: 23304250 
E: Lars@rlp.nu  



Byens Torv i Sæd
September	2017	



Formål med Byens Torv i Sæd

Borgerne	i	Sæd	har	på	et	borgermøde	i	september	2017	beslu;et	at	
arbejde	på	at	etablere	Byens	Torv.	Området	skal	være	med	Cl:	
- at	udvikle	fællesskaber	på	tværs	af	generaConer	
-	at	fastholde	beboerne	i	Sæd	
-	at	Cltrække	nye	familier	og	borgere	
-	at	gøre	Sæd	a;rakCvt	som	overnatningssted	for	turister	
Forskellige	akCvitetsmuligheder	er	omdrejningspunktet,	hvor	der	er	
tænkt	på	både	ung	og	gammel.	En	mulCbane,	krolJane,	
pentaquebane,	skak,	træer	og	buske,	opholdssteder	og	bænke,	samt	3	
kæmpe	‚Stærehoteller‘	Cl	overnatning	udgør	faciliteterne.	
AkCviteterne	placeres	på	marken,	hvor	bryghus	og	museet	har	sin	
matrikel.	



Byens Torv i 
Sæd 
Grundstykke



Køb af grund 

• Grunden	ligger	i	centrum	af	Sæd	og	direkte	ved	siden	af	„Bryghuset“		
	• Placering	i	forhold	Cl	de	ønskede	Cltag	er	opCmal

• Areal	udgør	ca.	5.070	m²		

• Købspris	for	grund	200.000	kr.	
• Omkostninger	(Cnglysning,	udstykning,	landmåler	m.m.)	ca.	40.000	
kr.		

• Samlet	omkostning	ca.240.000	kr.		



Mul?bane 



Mul?bane

• Opførelse	af	MulCbane	med	målene	13	x	21	meter.	Banen	etableres	
med	kunstgræs,	bander,	fodboldmål,	basketball	net	over	mål	m.m..	

• Rundt	om	banen	etableres	flisekant	som	overgang	mellem	kunstgræs	
og	almindelig	græs.	
Bestående	muld/græs	bruges	Cl	etablering	af	Krolf	bane	

• Tre	Clbud	foreligger.	Pris	for	mulCbane	kr.	252.850	
	



Stærehoteller

• Etablering	af	tre	Shelter	huse	Cl	overna;ende	gæster	„Stær-hotellet“
• OpCmal	placering	på	grunden	
• Materiale	primært	lærketræ	og	gran	
• 3	stærehoteller	i	4	meters	højde	med	grundplan	2,10m	x	2,10m	
• Rundt	om	stærehotellerne	etableres	en	træterrasse	
• Formuldningstoilet	i	„stærehus“	bag	Bryghus-Museet	
• To	Clbud	foreligger	fra	KalleBalleByg	og	Lærkely	
	
Samlet	pris:	170.500	kr	ex	moms	

	



Facader



Plan og snit



Nedrivning af lade

• På	grunden	befinder	sig	en	lade.	Denne	skal	cernes	ligesom	der	skal	
foretages	diverse	fældninger	og	studsninger	af	træer.		

• To	Clbud	foreligger	
• Pris:	30.000	kr	ex.	Moms.	



Petanque, SKAK og Krolf bane

• Etablering	af	disse	tre	akCviteter	på	grunden		
• OpCmal	placering	i	forhold	Cl	mulCbane,	Bryghus	m.m.	
• Priser:	
• Petanque	bane	15.000	kr.		
• Krolf	bane	6.750	kr.	(Udstyr)	
• Skak	bane	11.000	kr.		+	skakbrikker	og	opbevaringspose	3.155	kr	



Beplantning og ?lsåning

• Jord	fra	mulCbanen,	skak	og	pentanquebanen	bruges	Cl	en	jordvold	
• På	volden	plantes	buske	og	planter	
• Grunden	Clsåes	med	græs	
• Plæneklipper	indkøbes	Cl	vedligeholdelse	
• Priser:	
• Buske	og	Clsåning:	49.600	kr	
• Plæneklipper:	18.396	kr	



Prioritering

	
• Køb	af	grund	
• MulCbane		
• Stærhoteller	
• Øvrige	akCviteter	og	beplantning,	bænke	mm	
	



Byens Torv 
i Sæd 
Samlet plan





 

Tønder 18. oktober 2017 

Multibane 

Følgende er indeholdt i prisen.: 

Efter at have snakke med Polytan omkring udførsel af kunstgræs bane anbefales det at kanten af 
banen flyttes 1 m ind på græsset på alle sider. Dette betyder opbygningen til banen vil blive i 
målene 15*28 m 420 m2 og som afsluttes med en kantsten som afgrænsning. 

 

- Afgravning og deponering af jord på grund omkring motionsbane 420 m2  
- Levering og indbygning af 20 cm stabilgrus msg 2 
- Nedgravning af dræn omkring bane samt 2 stk. dræn igennem banen 
- Nedgravning og etablering af 315 mm drænbrønd m sandfang. 
- Nedgravning og etablering af faskine i alt 8 stk. regnvandskassetter. 
- Afretning af stabilgrus afsluttes valset. 
- Sætning ag kantsten omkring manen 86 m 

 

Ovenstående tilbydes udført for:                    69.850,- kr. ekskl. moms. 

 

Forudsætning.: 

Kunstgræs skal etableres med drænmåtte eller drænlag over stabilgrus så vand kan ledes til dræn 
for afvanding. 

Det er betingelse af undergrunden er sandholdig for at faskine for dræn virker optimalt. 

 

Venlig hilsen 

 

Gert Nissen 
E-mail: gn@kjelkvist.com 
Mobil: 40334328 

 

Sæd – Ubjerg Lokalråd 
Sønderbækvej 10, Sæd 
6270 Tønder 
 



TILBUD 
Sæd‐UBJERG LOKALRÅD         den 15/10‐2017 
 
 
Kunstgræs Terragras 23 mm – 26 x 13 meter. Sandfyldt. Grønt   
Shockpad ’Soccerfoam’ 12 mm.  
Opstregning med hvidt kunstgræs til midterlinje og 2 rektangulære målfelter. 
Samlet pris ekskl. moms Kr. 68.500,00 
 
Forudsætninger/forbehold: 
Tilbuddet er gældende i 60 dage. 
Arbejdet kræver tørt vejr samt underlag og temperatur på minimum 10 grader C. 
Fri adgang til vand. 
Fri adgang til el, 220/380V, 32 A. 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge‐ og anlægsvirksomhed af 10. december 
1992 (AB92) er gældende for arbejdet. 
Det er forudsat at vores installatører kan tilslutte deres beboelsesvogn til vand og el på pladsen, samt 
benytte bad‐ og toiletforhold på stedet. 
Underlaget til belægningen skal være vandgennemtrængeligt og bærende. 
 
Feriehilsner, 
 
Michael Tvedergaard 
Polytan 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Renbækvej 12 | 6780 Skærbæk | Tlf. 7256 3100  
institution.vadehavet@kriminalforsorgen.dk | www.kriminalforsorgen.dk  

 Renbæk Fængsel 

Kriminalforsorgen Syddanmark 13. oktober 2017 

Sagsnr.  

 
Jeg har hermed en fornøjelse at fremsende et tilbud på en Multibane. 

Banen her en størrelse af 26 x 13 meter. 

 

Alt stål vil være varmegalvaniseret inden montering  

Alle bolte og skiver og møtrikker er af RF A2  

 

Ved køb af Multibane inkluderer. 

 
 2 stk. mål med galvaniseret net. 
 2 stk. døre med låsepal. 
 2 stk. basket stolper med plade og net.(kan monteres over mål hvis det ønskes) 
 Div. Bander. Med trykimprameret træ brunt. 
 4 stk. minimål på langsiden. 

 

Ønskes der sibirisk træ er der et tillæg på 6100 kr. 

I prisen er det inklusiv opsætning og støbning af banen. 

 

For yderlig info kan jeg kontaktes. 

 

Pris 108.400 kr. eks moms 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Rathcke 

Værkmester 

Mobil. 72553231 

 

Tilbud på Multibane på 26x13 meter 

 

Att. Lars Thomsen 
Lokalrådet i Sæd-Ubjerg 
M: 23304250 

 

 



      
  
Krolf startpakke ”LUKSUS” 
  
Pakken består af følgende : 
  
12 stk. nr. skilte. 
12 Huller med låg sort eller grøn. 
25 kugler assorterede farver. 
25 køller vælg mellem 500 gr. eller 700 gr. 
10 clipboard. 
  
Tilbudspris : Kr. 6750,‐ incl. Moms og forsendelse. 
  
Med Venlig Hilsen 
  
Dennis Godiksen. 
  
Schnoor-Plast Aps 
Valsgårdvej 10, Tofte 
9500 Hobro 
  
Telefon.: 98 52 33 57 
Mobil.: 24232187 
  
Mail: Info@schnoor-plast.dk 
www.schnoor-plast.dk 
  
      

               



Til Lokalrådet i Sæd‐Ubjerg       Tønder, 26/9 – 2017  
 
 

En Petanquebane ca. vil koste mellem 13‐15.000,‐ kr. ekskl. moms 
  
Skakbræt udført i 62 fliser 60x60 cm fliser lysegrå og sorte ca. vil koste 11.000,‐ 
kr. ekskl. moms 
  
Priserne er givet ud fra ikke at kende de faktiske forholdene/adgangsveje samt 
bortkørsel af jord. 
  
Jeg vil gerne komme ud at se på det i den kommende uge. Hvis i ønsker en 
mere præcis pris på arbejdet. 
  

 
 
 



 
Skakbrikker til udendørs spil: 
Tilbud 1 
 

 
 
Opbevaringstaske: 

 



 

 

Tønder 16. oktober 2017 
Mail: chr.chr@bbsyd.dk 

Tlf: 26 72 38 81   

Tilbud  

Følgende ydelser tilbydes: 

- Ca. 350m2 vold  
Levering og plantning 100 stk. gulgrenet kornel i 5 grupper a 20 stk. 
Levering og plantning 100 stk. rødgrenet kornel i 5 grupper a 20 stk. 
Levering og plantning 750 stk. Malus Sagentii (paradisæble) 
Levering og plantning 750 stk. Surbær 

- Levering og plantning af 3 stk. Lind ”Winter Orange” 
- Levering og plantning af 1 stk. Blodbøg 
- Levering og plantning af 3 stk. Bærmispel 
- Levering og plantning af 3 stk. Tibetansk kirsebær 
- Levering og plantning af 3 stk. Forsythia 
- Levering og plantning af 2 stk. Uæge Jasmin 
- Levering og plantning af 2 stk. Hortensia - Limelight 
- Levering og plantning af 1 stk. Løn 

 

Ovenstående tilbydes for:   49.600,- kr. ekskl. moms. 

 
  
Forudsætninger: 

- Vores salgs og leveringsbetingelser 
- Tilbuddet er gældende 12 måneder 

Venlig hilsen 

 

Jens Maybom 
E-mail: jm@kjelkvist.com 
Mobil: 51400257 

Sæd Borgerforening 
Vedr. Byens Torv 
Att: Christian Andersen 
DK-6270 Tønder 
 
 

mailto:jm@kjelkvist.com




Bænke‐bordesæt 
 
 
Du har bedt om en pris på kvadratiske bord/bænksæt. 
De koster 1848,‐ kr. pr. stk. incl. moms 
  
Venlig hilsen 
  
Palle Elgaard 
Produktionsassistent - træ 
  
2523 0547 
pel@ramsdalgruppen.dk 
  

 
  

 
 





Tilbud på køb af grund, Matrikel 1, Sprøjtehusvej 1, Sæd 

15/10 – 2017 

Til Sæd‐Ubjerg Lokalråd 

Tinglysningsafgiften vil udgøre    kr. 1.200 
Fast afgift          kr. 1.660 

Salær – til skødeskrivning og tinglysning   kr. 6.500 + moms 

Forbehold for evt. relaksation af sælgers 
to tinglyste lån – gebyr tinglysning         kr. 3.320 
evt. gebyr – alene anslået        kr. 7.000 

Landinspektøren – målesag – skønnet  kr. 20.000  

I alt kr 39.680 

Forhåndserklæringen ser rigtig fint ud – og kan godt benyttes. 

Inger Aagaard 
Ejendomsrådgiver og juridisk assistent

Landwirtschaftlicher Hauptverein für 
Nordschleswig

Dir.tlf. 7364 2926 - E-Mail ik@lhn.dk Industriparken 1 - 6360 Tinglev - Tlf. 7364 
3000
Cvr.nr. 1634 2718
www.lhn.dk 



Til
Lokalrådet i Sæd-Ubjerg Dato: 18/9 2017
V/ Hanne Frisk CVR: 25281004
Grænsevej 8
6270 Tønder

TILBUD

Tilbud for 3 stærehuse, plus 45m2 terrasse.

1stk. Muldtoilet, bygges som stærehus.

Stærehus :   Grundplan.          210*210 cm.
Højde. 400 cm.
Hems grundplan 210*180 cm.
1 stk. Stige
2 vinduer i nederste del.
1 nødudgang ved hemsen.
2 runde vinduer ved hemsen.
1 dør

Alt der skal i jorden, er egetræ. Beklædningen er lærketræ, og rammen er gran.
Der er tagpap på taget.

Terrasse :      Egestolper i jorden, og lærketræ som terrasseplanker.

Muldtoilet: Bygges som stærehus, 110*110 cm højde 250 cm. Med tagpap, og rør som aftræk. 

3 stk Stærehoteller 130.500,00 kr.
1 stk Muldtoilet 16.000,00 kr.

45 m2 Lærketerrasse 24.000,00 kr.
170.500,00 kr.

moms 25% 42.625,00 kr.
I alt 213.125,00 kr.

Med venlig Hilsen

KalleBalleByg
v/ Michael Kallesen

Tilbuddet er gældende indtil 1/7 2018




