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KK  ØØ  BB  SS  AA  FF  TT  AA  LL  EE 

 

Underskrevne 

Faxe Kommune 
Frederiksgade 9 

4690 Haslev 
CVR 29188475 

(i det følgende benævnt sælger) 

 
sælger herved til medunderskrevne 

 
Navn   ________________________________ 
 
Adresse   ________________________________ 
 
Postnummer og by ________________________________ 
 
CPR.nr./CVR nr. ________________________________ 
 

 
(i det følgende benævnt køber) 

 
ejendommen matr.nr. 1o, Jørslev By, Karise, beliggende i Karise. 

 

Overdragelsen sker på følgende vilkår: 

§ 1 

Ejendommen er en ubebygget grund, som er beliggende i byzone. 

Ejendommen har et areal på 649 m2. 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 200-9 – Erhvervsområde ved Solagervej. Der 
henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen. 

Ejendommen købes, som den er og forefindes og som beset af køber med de på grunden 
værende ledninger og installationer, hegn, beplantninger og alt ejendommens øvrige 
rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med samme rettigheder, byrder, servitutter og 
forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere.  

Sælger indestår ikke for eventuelle utinglyste servitutter og ledninger i jorden. 
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§ 2 

Ejendommen overtages den ____________________________, og henligger fra denne dato 
for købers regning og risiko i enhver henseende. 

Ejendommen er p.t. fritaget for beskatning, men der vil blive pålagt ejendomsskat efter 
salget. Køber har selv ansvaret for at undersøge skattemæssige forhold hos 
Vurderingsstyrelsen og kommunens borgerservice. 

§ 3 

Ejendommen er udbudt til salg til mindst 60 kr. ekskl. moms pr. m2 eller i alt 38.940 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 således: 

Købesummen indbetales til sælgers konto i Nordea reg.nr. 2186, konto 4376 834 927 
umiddelbart efter sælgers underskrift på nærværende købsaftale. 

§ 4 

Køber forestår og afholder alle omkostninger i forbindelse med købet af ejendommen og 
handlens berigtigelse, herunder evt. honorar til landinspektør og afgifter. 

§ 5 

Sælger er ikke bekendt med og påtager sig intet ansvar for arealets jordbundsforhold og 
jordforureningsforhold. 

Region Sjælland har ingen oplysninger om jordforurening på den søgte matrikel. 
 
Køber kan ikke efterfølgende gøre krav gældende mod Faxe Kommune vedrørende f.eks.  

 Ekstrafundering 
 Oprydning af forurening / bortskaffelse af jord 
 Fældning af træer og anden beplantning 
 Udjævning af græsarealer eller anden form for ændring af arealet i forhold til den 

måde, det fremstår på overtagelsestidspunktet. 

§ 6 

Fremtidig gæld, kendelser, bidrag og bestemmelser vedrørende f.eks. el- og 
vandforsyning, kloak, rensningsanlæg, vejbelysning, varmeforsyning samt evt. 
fællesanlæg af enhver art er sælger uvedkommende. 

§ 7 

Sælger oplyser: 
- at der sælger bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige 

eller private vedrørende ejendommen, 
- at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller 

forpligtelser, ud over hvad der fremgår af nærværende købsaftale, 
- at al forfalden gæld inden eller på overtagelsen vedrørende anlægsarbejder og 

tilslutninger til vej, fortov, vand, kloak, rensnings- og ledningsanlæg sælger bekendt vil 
være betalt i forbindelse med handlens afslutning, 
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- at der sælger bekendt ikke på tidspunktet for underskrift på nærværende købsaftale 
er udført arbejde, afsagt kendelser eller truffet beslutninger af offentlige myndigheder, 
for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. 

§ 8 

 
Handlen er ikke omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 
m.v., jf. § 1, stk. 2, idet ejendommen er en ubebygget grund. 

§ 9 

 
Køber er specielt gjort opmærksom på: 

- at købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, 
- at købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 2 måneder, efter sælger har 

modtaget tilbuddet, 
- at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte 

være i overensstemmelse med udbudsvilkårene, 
- at det står sælger frit at vælge at udbyde ejendommen i ny budrunde, hvis der, 

inden en endelig aftale er indgået, viser sig flere interesserede købere, sådan at 
alle interesserede får lejlighed til inden en bestemt frist at afgive sit tilbud. 

§ 10 

Køber har modtaget kopi af følgende dokumenter: 
 

 Oversigtskort over grunden 
 BBR meddelelse 
 Tingbogsattest 
 Link til lokalplan 200-9 – Erhvervsområde ved Solagervej 
 Jordforureningsattest 
 Ejendomsvurdering for 2020 

 
 
Dato 
 
Som køber: 
 
 
 
_____________________________  
 
  
Haslev, den   
 
Som sælger: 
 
 
 
____________________________  
Jørgen Veisig 
 

https://dokument.plandata.dk/20_1082047_APPROVED_1216480247410.pdf

