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K Ø B S A F T A L E  
 
 
Underskrevne 
 

Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
CVR 29188475 

 
(i det følgende benævnt sælger) 

 
sælger herved til med underskrevne 

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
Kommunens ejendom matr. nr. 2q Rønnede by, Vester Egede sogn, beliggende 
Symbiosen 12, Rønnede, hvis areal udgør 5.292 m2.  

 
Overdragelsen sker på følgende 
 

VILKÅR: 
 

§ 1. 
 

Ejendommen, der er ubebygget, sælges, således som den er og forefindes og som beset 
af køber med de på grunden værende ledninger og installationer, hegn, beplantninger 
og alt ejendommen øvrige rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme 
rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere 
ejere. 
 
For parcellen gælder lokalplan ”1000-51 EcoPark Rønnede – etape 1”, der er udleveret til 
køber. 
 
Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen 
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§ 2. 
 
Parcellen overtages af køber den __________________ og henligger fra denne dato for 
købers regning og risiko i enhver henseende. 
 
Indtægter og udgifter indtil overdragelsesdagen er for sælgers regning og efter 
overtagelsesdagen for købers regning. 
 
Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, 
hvis saldo berigtiges kontant.  
 
 
 

§ 3. 
 

Parcellen sælges byggemodnet.  
 
Tilslutningsbidrag til vand (hovedledningsanlæg og forsyningsbidrag) og kloak er indeholdt 
i købesummen. 
 
Køber skal selv afholde udgifter til: 

 Tilslutning til Rønnede vandværk (stikledningsbidrag) 
 Tilslutning til Cerius 
 Udgifter til etablering af egen varmeforsyning 

 
 

§ 4. 
 

Parcellen er udbudt til salg til en vejledende pris på 132 kr. ekskl. moms pr. m2 eller i alt 
698.544 kr. ekskl. moms. Da der er tale om en byggegrund, er købet omfattet af 
momspligt. 
 
Køber tilbyder en kontant købesum stor kr.: _____________________, ekskl. moms.  
skriver kroner _______________________________________________________________________, 
der berigtiges på følgende måde: 
 
Af den kontante købesum deponeres umiddelbart 100.000 kr. ekskl. moms i sælgers 
pengeinstitut og senest 10 dage efter modtagelsen af sælgers skriftlige accept, dog ikke 
senere end overtagelsesdagen. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis køber ikke opfylder 
købsaftalen. 
 
Resterende købesum skal deponeres i sælgers pengeinstitut senest 1 måned efter sælgers 
accept af tilbud, dog ikke senere end overtagelsesdagen. Deponerede beløb forrentes 
ikke overfor køber.  
 
Indbetalinger skal ske til sælgers pengeinstitut, Nordea: Reg.nr. 2186, Konto 4376 834 927 
(indbetaling mærkes med den solgte ejendoms adresse, og købers navn). 
 
Køber skal inden 2 måneder fra accepten tage skøde på det købte og er berettiget hertil, 
så snart den kontante købesum er berigtiget.  
 

§ 5. 
 

Sælger er ud over den geotekniske undersøgelse ikke bekendt med og påtager sig intet 
ansvar for parcellens jordbunds- og jordforureningsforhold. Køber er berettiget til for egen 
regning at lade foretage en undersøgelse af jordbundens beskaffenhed. 
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Viser en sådan undersøgelse, at parcellen ikke kan bebygges uden afholdelse af 50 % 
ekstra udgifter til fundering, skal køber være berettiget til at træde tilbage fra handlen 
indenfor 90 dage efter sælgers underskrift på nærværende købsaftale. Grunden skal 
afleveres i retableret stand og uden fundamentsrester, jordvolde eller lignende. Køber er 
ikke berettiget til nogen erstatning fra sælger. 
 
Allerede erlagt købesum tilbagebetales køber, hvis køber træder tilbage fra handlen. 
 
Hæves handlen som følge af jordbundsundersøgelsen tilfalder rapporten for denne 
undersøgelse sælger.  
 
 

§ 6. 
 

Bebyggelse af ejendommen skal være påbegyndt inden 2 år efter overtagelsesdagen og 
afsluttet senest 4 år efter overtagelsesdagen. Såfremt byggepligten ikke er opfyldt som 
anført, er sælger berettiget til at få tilbageskødet parcellen, og køber skal alene have ret 
til tilbagebetaling af købesummen. 
 
Køber er forpligtet til at udrede skatter og afgifter på parcellen fra overtagelsesdagen, og 
indtil kommunens endelige overtagelse har fundet sted. Køber er endvidere tilpligtet at 
betale alle omkostninger, som tilbageskødningen har givet anledning til, herunder et 
administrationsbidrag på 10.000 kr. 
 
Købers evt. udgifter til forbedring af parcellen godtgøres ikke. 
 
Denne bestemmelse er tinglyst servitutstiftende på ejendommen. 
 
 

§ 7. 
 

Sælger har betalt for hovedkloakledninger med stik, hovedvandledning med stik, samt 
vejanlæg og gadebelysning. 
 
Evt. behov for anlæg af forstærket overkørsel betales af køber.  
 
Køber udfører overkørsel placeret som angivet i lokalplan. 
 
 

§ 8. 
 

Sælger har sørget for, at de nødvendige skelmærker er blevet afsat på grunden i 
forbindelse med udstykningen. 
 
Udgiften til senere etablering af skelmærker (eventuelt efter foretagne arbejder på 
grunden) påhviler køberen og skal udføres af en landinspektør. 
 
 

§ 9. 
 

Køber skal sørge for at få udarbejdet tinglyst skøde på grunden, og sælger skal have 
modtaget et skøde til underskrift senest 30 dage efter, at køber har modtaget købsaftalen 
retur i underskrevet stand. 
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Alle de med berigtigelsen af handlen forbundne omkostninger, herunder tinglysningsafgift 
m.v. betales af køber. 
 
Ejendommen er på nuværende tidspunkt fritaget for ejendomsskat. Køber må forvente, at 
ejendommen bliver selvstændigt vurderet og skatteansat, og at der derfor skal betales 
ejendomsskatter m.v. med hensyn til denne. 
 

§ 10 
 
Køber har modtaget kopi af følgende dokumenter: 

 Oversigtskort over grunden 
 Lokalplan 1000-51 EcoPark Rønnede – etape 1 
 Tingbogsattest 
 Ejendomsdatarapport 
 Jordforureningsattest 
 Orienterende geoteknisk undersøgelse 
 Tinglyst dokument om forkøbsret / tilbagekøb 
 Ejendomsvurdering for 2018 
 

 
 
 
 
Som køber:   
                  
_____________________________, den _______________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
  
 
 
Som sælger: 
 
Faxe Kommune, den _______________________________ 
 
 
 
  
Ole Vive   Carsten Riis 
Borgmester   /          Kommunaldirektør  
 


