
 

 
 
 

K Ø B S T I L B U D 
 

Undertegnede tilbudsgiver (Køber):  
 

 Navn: _______________________________________________________ 

 Adresse: _______________________________________________________ 

 CVR/CPR-nr.: __________________________________________________ 

 Telefon og mail: __________________________________________________ 
   
tilbyder hermed at købe den af Faxe Kommune (Sælger) tilhørende ejendom matr.nr. 
12kf HASLEV BY, HASLEV beliggende Torvet 23, 4690 Haslev. 
Ejendommen har et samlet etageareal jf. BBR på 19 m² registreret som 
erhvervsareal. 
Offentlig ejendomsvurdering 2018 er på kr. 220.000,- heraf grundværdi kr. 97.100,-. 
Ejendommen har hidtil været benyttet som offentlige toiletter. 
 
For tilbuddet og handlen gælder følgende vilkår: 
 

§ 1. 
Ejendommen og dens udstyr 

 
Ejendommen sælges, som den er og forefindes og som beset af køberen med 
bygninger og bygningsdele, grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder 
ejendommens varmeinstallation, fastskruet bade- og toiletrumsudstyr, ledninger, 
installationer og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende, og i øvrigt 
med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt 
sælger og tidligere ejere, samt eventuelle forpligtelser overfor ejendommens 
forsyningsselskaber.  
 
Sælger vedligeholder indtil overtagelsesdagen ejendommen i sædvanligt omfang. 
Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger f.s.v. angår mangler 
af enhver art, og køber er forinden afgivelse af sit købstilbud på ejendommen 
opfordret til at søge økonomisk og juridisk rådgivning samt til at drøfte de udleverede 
oplysninger og attester om ejendommen med sin sagkyndige rådgiver.  
Køber er bekendt med, at ejendommens BBR-meddelelse og de oplyste 
forsyningsforhold ikke er afstemt med ejendommens faktiske forhold. Køber er 
opfordret til inden underskrift på nærværende købsaftale selv at lade bygningernes 
stand undersøge og er opfordret til selv at kontrollere ovenstående forhold på 
ejendommen og hos relevante forsyningsselskaber og myndigheder, herunder hos 
byggemyndigheden.  



Køber erklærer at have haft uhindret adgang til at besigtige ejendommen med egne 
byggesagkyndige rådgivere, og at en sådan gennemgang rent faktisk er gennemført. 
Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af 
faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om 
erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.  
 

§ 2 
Servitutter og ledningsforhold 

 
Ejendommen overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, 
hvormed den har tilhørt sælgeren og tidligere ejere, og hvorom der henvises til 
ejendommens blad i tingbogen samt akterne.  
 

§ 3 
Miljøforhold 

 
Sælger er ikke bekendt med, om og i givet fald hvilket omfang ejendommen er 
forurenet.  
Sælger afgiver ingen garantier vedrørende ejendommens miljømæssige forhold og 
køber kan ikke fremsætte krav mod sælger i den forbindelse, det være sig i form af 
krav om ophævelse, erstatning eller forholdsmæssige afslag. 
Fremtidige krav til miljøforhold for købers anvendelse af ejendommen er sælger 
uvedkommende. 
 

§ 4 
Ejendommens overtagelse, refusionsopgørelse 

 
Ejendommen overtages d. 1. i måneden efter sælgers accept - eller efter aftale.  
Det solgte henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver 
henseende. Risiko for ildebrand overgår ligeledes på overtagelsesdagen, således at 
køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig 
anvendelse mod forinden at opfylde nærværende handel. Ejendommen er 
brandforsikret ved en fællespolice for kommunale ejendomme. Forsikringen kan ikke 
overtages, men skal på købers egen foranledning nytegnes i et andet 
forsikringsselskab. Ejendommen er ikke forsikret mod anden form for bygningsskade.  
På overtagelsesdagen foretages aflæsning af el, vand og varme. Med 
overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges refusionsopgørelse over alle 
ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen betales kontant. 
 

§ 5 
Sælger erklærer 

 
Sælger forbeholder sig ret til for sit vedkommende i egenskab af offentlig myndighed 
for området at stille krav om servitutter eller opnåelse af en tilstand for ejendommen, 
som måtte findes nødvendig, retligt påkrævet og sagligt begrundet i dennes egenskab 
af offentlig myndighed. Der kan ikke kræves afslag i købesummen i denne anledning. 
 

§ 6 
Købesummen 

 
Købesummen er aftalt til ________________ kr., der berigtiges således:  
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Købesummen erlægges kontant umiddelbart efter sælgers skriftlige accept af 
købstilbuddet. 
Indbetalinger skal ske til Faxe Kommunes konto i Nordea: Reg.nr. 2186, Konto 4376 
834 927. 
 

§ 7 
Handlens omkostninger 

 
Køber skal sørge for at få udarbejdet og tinglyst skøde på ejendommen. Sælger skal 
have modtaget et udkast til skøde til godkendelse senest 30 dage efter sælgers 
skriftlige accept af købstilbuddet.  
De med handlen forbundne omkostninger, herunder stempling af skøde, samt 
advokatsalær udredes af køber. 
Såfremt skødet er mangelfuldt eller ikke foreligger inden ovennævnte tidsfrist, er 
sælger berettiget til at kræve, at køber benytter advokat eller ejendomsmægler til at 
berigtige handlen, og sælger kan efter påkrav til køber lade en advokat 
færdigbehandle handlen for købers regning. 
Der har ikke medvirket ejendomsmægler/-handler ved handlen. 
 

§ 8 
Anden gæld og kendelser 

 
Fremtidig gæld, kendelser, bidrag og bestemmelser vedrørende f.eks. el- og 
vandforsyning, gas, fjernvarme, kloak, rensningsanlæg, vejbelysning, varmeforsyning 
samt evt. fællesanlæg af enhver art er sælger uvedkommende. 
Sælger oplyser, at der Faxe Kommune bekendt ikke påhviler ejendommen aktuel 
gæld eller kendelser af nogen art, samt at der ej heller i vandværk, grundejerforening, 
vejlaug eller lignende er truffet beslutninger, som vil medføre fremtidige udgifter for 
køber. Al anden evt. gæld pr. overtagelsesdagen indfries af sælger i forbindelse med 
skødeskrivningen. Gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbrug 
og/eller afledning af vand, varme eller el, betales af køber fra overtagelsesdagen. 
 

§ 9 
Frister 

 
Købstilbuddet skal afleveres i lukket kuvert mærket ”KØBSTILBUD” og sendes til 
Faxe Kommune, Direktionssekretariatet, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, eller 
elektronisk til kommunen@faxekommune.dk.  
 
Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 2 måneder efter udbudsfristens udløb. 
Hvis sælgers skriftlige accept ikke foreligger inden ovennævnte fristdato, anses 
tilbuddet for bortfaldet. 
 
Køber er specielt gjort opmærksom på: 
- at købstilbuddet, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, 
- 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 
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Tro- og love erklæring, mv. 
 
Tilbudsgiver erklærer på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det 
offentlige. 
 

§11 
 

Bilag 
Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende købstilbud at have modtaget: 
Plantegning af 27.1.1988 
Tingbogsattest af 12.9.2019 
Ejendomsdatarapport af 21.3.2019 
BBR-meddelelse af 21.3.2019 
Jordforureningsattest af 21.3.2019 
Vurderingsmeddelelse for 2018 
Ejendomsskattebillet 2019 
Energimærke af 28.10.2015 
Kort over vejforsyning af 21.3.2019 
Lokalplan 500-80, Haslev midtby 
 
Køber har selv undersøgt tingbogen og akterne og gjort sig bekendt hermed. 
 

§ 12 
Parternes accept og underskrifter 

 
Underskrevne tilbudsgiver, der er myndig og har fuld rådighed over mit bo, erkender 
herved på ovenfor anførte vilkår at have tilbudt at købe nævnte ejendom og forpligter 
sig hermed til ved sælgers accept at opfylde tilbuddet i alle dets ord og punkter. 
 
Som tilbudsgiver: 
 
Sted:                            den      /      2019                    
 
 
 
_____________________________  
    
 
Dato for sælgers accept, den      /      2019 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
Ole Vive     Thomas Eriksen  
Borgmester     Kommunaldirektør 


