
1

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 ejendomme:
 Ca. 68.000 m2 af matr. nr. 127ce Faxe by, Faxe, beliggende Faxe Alle/ 

Vinkelvej, Faxe
 Ca. 54.600 m2 af matr. nr. 105m Faxe by, Faxe, beliggende Køgevej, Faxe
 Ca. 8.700 m2 af matr. nr. 105ar Faxe by, Faxe

Samlet areal ca. 131.300 m2.

Arealerne er markeret på vedhæftede oversigtskort.

Overdragelsen sker på følgende

VILKÅR:

§ 1.

Parcellerne, der er ubebyggede, sælges, således som de er og forefindes og som 
beset af køber med de på parcellerne værende ledninger og installationer, hegn, 
beplantninger og alt parcellernes 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 parcellerne gælder lokalplan ”100-57 Faxe Erhverv Nordvest – et blandet 
erhvervsområde i Faxe by”, der er udleveret via link til Plandata.dk til køber.
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§ 2.

Parcellerne overtages af køber den ____________________________________________ 
og henligger fra den 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. 

I øvrigt henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

§ 3.

Parcellerne sælges delvist byggemodnede.

Køber skal selv afholde udgifter til:
 Tilslutningsbidrag til kloak (Faxe Forsyning)
 Tilslutningsbidrag til vand (Faxe Vandværk)
 Tilslutning til Cerius
 Udgifter til etablering af egen varmeforsyning

§ 4.

Købesummen er aftalt til 155,00 kr. pr. m2 + moms eller i alt

for 131.300 m2 =  20.351.500 + moms 5.087.875 = i alt 25.439.375 kr. 

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

Købsprisen reguleres efter endelig udstykning af ejendommene.

§ 5.

Sælger er ikke bekendt med og påtager sig intet ansvar for parcellernes 
jordbunds- og jordforureningsforhold. Køber er berettiget til for egen regning at 
lade foretage en undersøgelse af jordbundens beskaffenhed.

Viser en sådan undersøgelse, at parcellerne ikke kan bebygges uden afholdelse af 
50 % ekstra udgifter til fundering, skal køber være berettiget til at træde tilbage fra 
handlen inden for 90 dage efter sælgers underskrift på nærværende købsaftale. 
Såfremt køber vælger at træde tilbage fra handlen, tilbagebetales den erlagte 
købesum, dog således at køber betaler et administrationsgebyr på 100.000 kr. til 
sælger.

Grunden skal afleveres i retableret stand og uden fundamentsrester, jordvolde 
eller lignende. Køber er ikke berettiget til nogen erstatning fra sælger.
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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 Faxe Kommune berettiget til at få 
tilbageskødet parcellen, og køber skal alene have ret til tilbagebetaling af 
købesummen.

Deklaration herom vil blive tinglyst på ejendommen. 

Kommunens tilbagekøbsret bortfalder, når grundene er bebygget. 

Ønsker køber at sælge ejendommene i ubebygget stand, skal disse forlods tilbydes 
Faxe Kommune til den oprindelige købspris med tillæg af dokumenterede effektivt 
afholdte omkostninger til grundenes forbedringer. 

§ 7.

Der er etableret hovedkloakledning og hovedvandledning på matr. nr. 127ce 
Faxe by, langs med Faxe Alle.
Oversigtskort og tinglyste deklarationer er udleveret til køber.

Køber betaler selv alle tilslutningsbidrag, jf. § 3.

Overkørsel etableres af sælger. 
Evt. behov for anlæg af forstærket overkørsel betales af køber. 

§ 8.

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

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.

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

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

§ 10
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Køber har modtaget kopi af følgende dokumenter:
 Oversigtskort over parcellerne
 Link til lokalplan 100-57 ”Faxe Erhverv Nordvest – et blandet erhvervsområde i 

Faxe by”
 Ejendomsdatarapport for matr. nr. 127ce
 Jordforureningsattester
 Tinglyste deklarationer for kloak- og vandledninger på matr. nr. 127ce Faxe 

by

Som køber: 
                 
_____________________________, den _______________________________

__________________________________________________________________

Som sælger:

Faxe Kommune, den _______________________________

Ole Vive                                 Thomas Eriksen 
Borgmester  /          Kommunaldirektør 

https://dokument.plandata.dk/20_1053866_APPROVED_1216480077445.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_1053866_APPROVED_1216480077445.pdf

