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K Ø B S A F T A L E 

Underskrevne

Faxe Kommune
Frederiksgade 9

                       4690 Haslev

(i det følgende benævnt sælger)

sælger herved til medunderskrevne

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(i det følgende benævnt køber)

kommunens ejendom ca. 18.000 m2 af matr. nr. 105m Faxe by, Faxe.

Arealet er markeret på vedhæftede oversigtskort.

Overdragelsen sker på følgende

VILKÅR:

§ 1.

Ejendommen, der består af fredskov og grønt område, sælges, således som den er 
og forefindes og som beset af køber med de på ejendommen værende ledninger 
og installationer, hegn, beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende 
og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og 
forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælger og tidligere ejere.

For en del af ejendommen gælder lokalplan ”100-55 Fakse Vest”, der er udleveret 
via link til Plandata.dk til køber.

§ 2.

Ejendommen overtages af køber den ___________________________________________ 
og henligger fra den dato for købers regning og risiko i enhver henseende.
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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. 

I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

§ 3.

Købesummen er aftalt til 55,00 kr. pr. m2 excl. moms eller i alt

for ca. 18.000 m2 =  990.000 kr. excl. moms. 

Købesummen betales inden kommunens underskrift på skødet, dog senest på 
overtagelsesdagen.

Købsprisen reguleres efter endelig udstykning af ejendommen.

§ 4.

En del af ejendommen består af fredskov med de byrder og pligter, som følger 
heraf. Der skal være uhindret adgang til arealerne uden omkostning for 
kommunen eller borgerne, hvilket vil blive tinglyst på ejendommen.

§ 5.

Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforhold og jordforureningsforhold.

Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening på den søgte matrikel.

§ 6.

Sælger sørger for, at nødvendige skelmærker er afsat på ejendommen.

§ 7.

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.

Alle de med berigtigelsen af handlen forbundne omkostninger, herunder 
tinglysningsafgift m.v. betales af køber.

Ejendommen er ikke selvstændigt vurderet, og parterne erklærer hermed, at 
værdien af ejendommene efter deres bedste skøn er identisk med købesummen.

§ 8.
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Køber har modtaget kopi af følgende dokumenter:
 Oversigtskort over ejendommen
 Link til lokalplan 100-557 ”Fakse Vest”
 Jordforureningsattest

Som køber: 
                 
_____________________________, den _______________________________

__________________________________________________________________

Som sælger:

Faxe Kommune, den _______________________________

Ole Vive                                 Thomas Eriksen 
Borgmester  /          Kommunaldirektør 

https://dokument.plandata.dk/20_1082023_APPROVED_1216480200317.pdf

