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NATURSKØNNE GRUNDE  
 

• Med en fantastisk beliggenhed, tæt ved skole,  
 idræt og natur. 
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I et attraktivt og naturskønt område udstykkes 7 parcelhusgrunde. 

  

Området har de seneste år oplevet stor tilflytning fra børnefamilier og er velforsynet med skoler og 

daginstitutioner. Området er oprindeligt en af de mange, mindre landsbyer omkring Hinnerup, som er 

præget af sine naturområder med skove, å-løb og mange marker i de let kuperede terræner. 

 

I umiddelbar forlængelse af udstykningen på Essen finder du Norring Idrætsanlæg hvor Korsholm IF 

(KIF) holder til. KIF er en sammenslutning af hhv. Korsholm, Foldby og Norring, hvilket også 

forekommer naturligt, da de tre landsbyer i dag nærmest er vokset sammen. Udover de fælles 

idrætsfaciliteter ligger Korsholm Skole i direkte forlængelse af området ved Damsbrovej. Følger du 

netop Damsbrovej kommer du ligeledes til Foldby Kirke. I modsat retning af Damsbrovej møder du 

Hinnerup med flere skoler, institutioner, kulturelle tilbud samt en lang række indkøbsmuligheder. 

 

Der er knap 3 km fra Essen til hjertet af Hinnerup, hvor du ligeledes finder gode offentlige 

transportmuligheder mod bl.a. Aarhus, Randers og Silkeborg. I direkte forlængelse af Hinnerup Station 

ligger det hyggelige Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, som gør meget for lokalområdets forankring med 

gode aktiviteter, oplæg og foredrag. 

 

Byggemodningen: 

Grundene er fuldt byggemodnet og klar til byggeri! Den overordnede byggemodning af området 

forestås og betales af sælger, og er dermed køber uvedkommende. Byggemodning omfatter anlæg af 

veje, fortove, kloakering, gadebelysning og grønne områder. Færdiggørelsen, dvs. fortove, kantstene 

og sidste lag asfalt, udføres når et større antal grunde er solgt.  

 

Ejer er pligtig medlemskab af grundejerforening. 

 

I øvrigt henviser vi til lokalplan nr. 375, 

Boligområde ved Riisvej i Norring, som findes på 

Favrskov Kommunes hjemmeside. 
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OMRÅDET NORRING / HINNERUP: 

Norring er en landsby med godt 200 indbyggere, beliggende 3 km sydvest for Hinnerup og 15 km 
nordvest for Aarhus. Byen hører til Favrskov Kommune og ligger i Region Midtjylland.  
Norring hører til Foldby Sogn. 
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Parcelhus på 150 m² : 

 

Visualiseringer er anvisende, og der kan forekomme ændringer alt efter tilvalgspakke.  

Priser fra  

Kr. 2.995.000,- 
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Vinduer i AuraPlus Preminum træ/alu 

med super lavenergi-ruder! 

Genvindingsanlæg, som forbedrer 

indeklimaet i boligen! 

Visualiseringer er anvisende, og der kan forekomme ændringer alt efter tilvalgspakke.  

Plantegning : 
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Materialebeskrivelse: 
Facade- og gavlmure: 
Opmuret i grå blødstrøgne massive teglsten RT473 Como 
fra Randers Tegl. 

Bag– og skillevægge: 

H+H multiblokke. 

Tag: 
Spær udføres som fabriksfremstillede gitterspær, uden        
udhæng. Tag sort betontagsten. 

Inddækninger, tagrender og nedløb: 
Zinkinddækning. 
Arkitekttagrende 333 i zink, samt nedløb i zink. 

Isolering: 
Udføres iht. energirammeberegning.  

Vinduer og yderdøre: 
Træ/alu vinduer med lav-energiglas fra Rationel i typen 
Aura Plus, i farven antracit udvendig og hvid indvendig. 
Vinduesbundstykker udføres i granit. 

Gulve: 

Beton belagt med klinker i entré, bad og bryggers, 
30x60cm fra Imola (Koshi). Laminat plankegulve, Haro 
Tritty 100 –  Style Gran Via 4V oak i øvrige rum. 

Fliser: 

Der monteres fliser på vægge indvendigt i bruseniche.     
Sokkelklinker i bad og bryggers, samt klinker på gulve 
iht. ”Gulve” (se ovenfor). 

Varme: 
Fjernvarme m. gulvvarme i alle rum med individuel 
styring. 

Genvindingsanlæg: 

Genvindingsanlæg i boligen for forbedret indeklima. 

Indvendige døre: 
Glatte hvide døre m. stålgreb. 

Lofter: 
Træbeton i Extrem Fin K5, hvid. 

Inventar:  

HTH inventar og hårde hvidevare for kr. 125.000,- efter 
eget valg.  

Bad: 
Håndklædetørrer i krom, samt 2 stk. håndklædekroge 
og 1 stk. toiletrulleholder. pr. WC 

Malerarbejde: 
Filt på vægge, behandlet med fulddækkende hvid 
maling. Indfatninger og fodlister hvidmales. 

Installationer: 
Installation via PDS kabling for TV/internet i alle 
opholdsrum. Udvendig belysning ved hoveddør. 
Udvendig vandhane samt el stik på indgangsside. 

Udvendig: 
Grunden afleveres pålagt med muld, tilsået med græs 
og beplantet med hæk mod nabo og skel. Der udføres 
belægning som grå IBF 20x40 i adgangssti til 
indgangsdør. Der kan forekomme skråningsanlæg på 
grunden. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 
 

Visualiseringer er anvisende, og der kan forekomme ændringer alt efter tilvalgspakke.  
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KØB NU OG BETAL FØRST VED INDFLYTNING!! 
, 

Der skal kun betales en udbetaling på  
kr. 100.000, ved underskrift af købsaftale. 

 

Vejledende tilslutningsafgifter for 2020 pr. grund. Priserne er inkl. moms 
 
Tilslutning til Hinnerup Fjernvarmeværk      kr.  20.000,00,- 

Tilslutning til offentlig kloak - Favrskov Forsyning    kr.  62.225,00,- 

Tilslutning til Foldby Vandværk I/S       kr.  30.925,00,- 

Tilslutning til Dinel A/S         kr.  18.500,00,- 

 

Tilslutningsafgift i alt pr. grund - Betales til sælger   kr.  131.650,00,- 

 
Ovennævnte tilslutningsafgifter er vejledende, og de eksakte priser kan findes ved at kontakte 
de enkelte selskaber. 

Grundpriserne er fuldt byggemodnet og eksklusiv tilslutningsbidrag til forsyningsværkerne. 

 
Hus nr. 

 

 
Grundpris 

 
Grundareal  

(afrundet) 

 
Bebyggelsesprocent / m

2 

(afrundet) 

1 kr.             1.098.000,- 746 m
2
 30 %   =                       224 m

2
 

2 kr.             1.098.000,- 798 m2 30 %   =                       239 m2 

3 kr.             1.198.000,- 784 m2 30 %   =                       235 m2 

4 kr.                998.000,- 816 m2 30 %   =                       245 m2 

5 kr.             1.198.000,- 746 m2 30 %   =                       224 m2 

6 kr.                998.000,- 807 m2 30 %   =                       242 m2 

8 kr.             1.098.000,- 758 m2 30 %   =                       227 m2 

PRISER: 
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Interesseret i at høre mere? 

Kunne du tænke dig, at blive én af grund/boligejerne på Essen i Norring? 
Så kontakt os allerede i dag for yderligere information. 

KONTAKT 


