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Assensvej 73, 5771 Stenstrup 

Landbrugsjord uden bygning  

Købsvilkår: 

Mellem  Svendborg Kommune  

  Ramsherred 5 
  5700 Svendborg 

CVR.  29189730 

  (i det følgende kaldet Sælger) 

 

Og Navn: _________________________________ 

                     Navn:          _________________________________ 

                      Adresse:    _________________________________           
                                          

  (i det følgende kaldet Køber) 

  (Sælger og Køber under et kaldet Parterne) 

Ejendommen er udbudt i henhold til BEK nr. 799 af 24/06/2011 

 
 

Ejendommen: 
 

Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune landbrugs 
uden beboelse kaldet i det følgende kaldet ejendom matr.nr. 16b, Kirkeby By, Kirkeby med 
tinglyst areal på 6, 2628 ha, beliggende Assensvej 73, 5771 Kirkeby – bilag 3 
 
Overdragelsen sker i øvrigt på følgende  
 

V I L K Å R: 
 

                                                                § 1. 
Tinglyste servitutter og byrder på ejendommen 

 
Ejendommen sælges som den er og forefindes, og som beset af køber med alt ejendommens rette 
tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, 
hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere.  
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Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen – bilag 4. 
 

§ 2. 
Overtagelse  

 
Ejendommen overtages af køber den 1. i måneden jf. tilbudsblanketten, og henligger fra denne dato 
for købers regning og risiko i enhver henseende. 
 
Køber er bekendt med at jorden har været bortforpagtet og forpagtningen er ophørt pr. 1. oktober 
2020. Jorden er tilsået med økologisk Rajgræs alm. DOUBLE. Forpagter har omlagt jorden til økologi 
pr. 1. juli 2019. I perioden fra den 1. oktober 2020 og ind til overtagelse er jorden ikke blevet 
behandlet på nogen måde. Sælger har ingen oplysninger om jordbundsforhold på ejendommen. 
Køber er indforstået hermed disse betingelser og kan ikke gøre krav gældende desangående.  
 

§ 3. 
Betalingsrettigheder, forurening og beskyttet natur mv. 

 
Ejendommen overtages uden betalingsrettigheder. Region Syddanmark har ingen oplysninger om 
jordforurening på arealet, jf. bilag 5. 
 
Det kan oplyses, at ejendommen har beskyttet natur og er beliggende ned til Hørup Å. (Sø- og 
åbeskyttelseslinjer). Der henvises til ejendomsdatarapport, jf. bilag 8 
 

§ 4. 
Ændret landzonestatus og ophævelse af lokalplan 

 
Den eksisterende lokalplan 21.05 for området ophæves i forbindelse med handlen. Ejendommen 
skifter landzone fra byzone til landzone.  
 

§ 5. 
Anvendelse 

 
Ejendommen sælges som landbrugsjord og skal fremover anvendes som sådan. Der er 
landbrugspligt på jorden.  
 
Ejendommen er beliggende i byzone, jf. dog punkt 4. 
 
 

§ 6. 
Adgangsforhold 

 
Ejendommen har adgang fra offentlig vej. Der henvises til servitut nr. 3 og nr. 6. Se henholdsvis bilag 
6 og bilag 7. 
 



Acadre nr. 20-24424 

3 
 

§ 7. 
Lejeforhold 

 
Ejendom overtages fri for lejemål, jf. dog § 2.  
 
 

§ 8. 
Købesummen og den betaling 

 
Købesummen er aftalt til i alt _________________________________ inkl. moms skriver kroner 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Købesummen forfalder til kontant betaling pr. overtagelsesdagen.  

Køber er forpligtet til senest 14 dage efter underskrift på købsaftalen at stille en for sælger 
betrykkende sikkerhed for den senere rettidige deponering af et beløb svarende til 30 % af 
købesummen. Restbeløbet skal stilles som almindelig bankgaranti og køber foranlediger, at købers 
pengeinstitut fremsender bankgaranti til Svendborg Kommune. Bankgarantien skal tjene til 
sikkerhed for købers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen om køb af ejendommen. 
Garantien erstattes af kontant deponering til Svendborg Kommunes pengeinstitut senest pr. 
overtagelsesdagen.  Medmindre sælger accepterer andet, er sælger berettiget til at kræve sikkerhed 
stillet i form af uigenkaldelig bankgaranti fra en af sælgers godkendt bank. Svendborg Kommune 
indsættes som garantibegunstiget.  

 
Kommunen forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid 
eller bankgaranti ikke fremsendes rettidigt. I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen i 
overensstemmelse med Lov om renter ved forsinket betaling m.v. 
 
Såfremt kommunen hæver handlen, skal køber afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen, 
ligesom køber herudover skal godtgøre kommunen dennes udgift ved den oprindelige overdragelse. 
Alle omkostninger der er medgået til nedrivning af ejendommen refunderes ikke. 
 

Misligholdelse 

Såfremt deponering ikke sker rettidigt mht. ovenstående frister, er sælger berettiget efter påkrav at 
hæve handlen. 

Renter og gebyr 

Såfremt intet andet fremgår af denne købsaftale finder nedenstående vilkår om forretning af 
deponerede midler anvendelse: 

Beløb, der deponeres af køber, forrentes af sælger frem til overtagelsesdagen med den rente, der 
tilskrives deponeringskontoen. Såfremt handlen ikke gennemføres, og dette ikke skyldes købers 
misligholdelse, tilbagebetaler sælger deponerede beløb med tilskrevne renter. Renter af 
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deponeringsbeløb i sælgers pengeinstitut tilfalder sælger fra deponeringsdagen til 
overtagelsesdagen. Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende 
deponeringskonto. Hvis det er aftalt, at der i stedet for deponering helt eller delvist sker 
sikkerhedsstillelse ved bankgaranti, udgør forrentningen overfor sælger, hvis ikke andet er aftalt, 
Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a., beregnet fra overtagelsesdagen og 
indtil frigivelse sker.  

Frigivelse og tilbageholdelse af købesummen 

Den, der berigtiger handlen, eller depositar har pligt til at frigive købesummen til sælger alene 
med fradrag af de anførte udgifter/ indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende 
retsanmærkninger, dog tidligt på overtagelsesdagen. Dette gælder tillige frigivelse af 
ejerskiftelånets provenu, hvis sælger ikke tidligere har kunnet disponere herover. Såfremt der er 
tinglyst anmærkninger om et afgiftspantebrev, der denne anmærkning ikke præjudicerende. 
Køber er alene berettiget til at tilbageholde købesummen helt eller delvist, såfremt dette er aftalt i 
denne købsaftale og betingelserne herfor er opfyldt. 

Garanti for kontante betalinger 

Er det aftalt i denne købsaftale, at køber til sælger kan eller skal foranledige, at der stilles garanti 
for betaling af købesummen eller dele heraf, skal garantien stilles af pengeinstitut eller 
forsikringsselskab og være i overensstemmelse med en standard-garanti udarbejdet af Dansk 
Ejendomsmæglerforening, Advokatrådet, Andels-boligernes Fællesrepræsentation, Dansk Byggeri, 
Finansrådet og Realkreditrådet. Garantierklæring kan kun kræves, hvis sælger har underskrevet 
købsaftalen. Garantierklæringen udstedes til sælger og fremsendes til dennes pengeinstitut, som 
kopi til evt. sælgers ejendomsmægler. Garantistiller skal uden påkrav deponere garantisummen i 
sælgers pengeinstitut på overtagelsesdagen. Garantisummen kan anvendes og frigives i 
overensstemmelse med købsaftalens bestemmelser. Såfremt garantistillelsen ikke sker rettidigt, er 
sælger efter påkrav berettiget til at hæve handlen. Såfremt garantisummen ikke deponeres 
rettidigt, forrenter køber garantisummen overfor sælger med Nationalbankens officielle 
udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. Ved forsinket deponering, er sælger efter påkrav berettiget 
til at hæve handlen. 

Svendborg Kommune er med frigørende virkning berettiget til at videredeponere kontakte midler i 
det pengeinstitut, hvor den øvrige deponering finder sted. 

§ 9.  
Refusion 

 
Med overtagelsesdagen om skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse over 
ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres kontant ved påkrav.   Refusionsopgørelse 
skal foreligge senest 30 dage efter overtagelsen. 

I tilfælde af forsinkelse med berigtigelse af nogen del af købesummen i nær værende handel, 
godskrives sælger over refusionsopgørelsen rente af det relevante beløb fra den aftalte 
berigtigelsesdag. For kontante midlers vedkommende med Nationalbankens officielle udlånsrente. 
For lånte midlers vedkommende med den for disse gældende rentesats, som om lånene havde 
været berigtiget pr. skæringsdagen eller anden aftalt dag. Refusionstilsvar forrentes ikke. 
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§ 10. 

Gæld udenfor købesummen 

Udenfor købesummen overtager køber ingen gældsposter vedrørende det solgte.       
               
Standardvilkår 
Er overdragelsesdokumenterne og/eller refusionsopgørelsen mangelfulde eller foreligger disse ikke 
ved den aftalte frist ifølge købsaftalen, er sælger berettiget til at  
kræve, at disse foreligger senest 8 dage efter, at sælger/sælgers ejendomsmægler eller 
advokat/rådgiver har rykket for dokumenterne eller gjort indsigelser mod indholdet af disse. 
Herefter kan sælger uden yderligere varsel iværksætte udarbejdelse af dokumenterne for købers 
regning. Bestemmelse gælder uanset, om køber anvender 
ejendomsmægler/rådgiver/bestallingshavende advokat til berigtigelsen.  
Ovenstående regelsæt gælder tillige køber, såfremt det er aftalt, at det er sælgers eller sælgers 
rådgivere, der berigtiger handlen. 

 
§ 11. 

 Øvrige forhold 
 Legitimation 
 Parterne er gjort opmærksom på, at sælger i henhold til lovbekendtgørelse nr. 353 af     
 20. april 2012 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme har     
 pligt til at kræve at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med  
 disse og at opbevare disse id-oplysninger i mindst 5 år.  

 
 Videregivelse og behandling af oplysninger 
 Parterne gøres opmærksom på, at ifølge LBK nr. 158 af 9. marts 2006 om tinglysning, skal et  
 dokument, der anmeldes til tinglysning, indeholde oplysninger om cpr. nr. på de ifølge   
 dokumentet forpligtede og berettigede. Til brug for tinglysning af dokumenter i forbindelse med  
 handlen, skal cpr. nummer eller cvr. nummer derfor oplyses nedenfor. Cpr. nummer eller cvr.  
 nummer vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning. 
 
Parterne gøres endvidere opmærksom på, at nærværende købsaftale og de oplysninger, som 
i øvrigt indhentes om sagens parter, herunder oplysninger om parternes navn, adresse, cpr-numre 
eller cvr-numre og restgældsoplysninger og deponeringskonti, vil blive videregivet til parterne samt 
til og mellem de relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og realkreditinstitutter 
mv., i det omfang det er nødvendigt for handlens gemmeførelse og for efterlevelse af kravene i 
tinglysningslovgivningen. Aktørerne beholder oplysningerne så længe, det er nødvendigt, for 
eksempel for at kunne opfylde kravene i bogføringsloven eller indberetningspligten til SKAT. 
Herefter vil oplysningerne blive slettet. Handlens parter kan kontakte aktørerne og få at vide, hvilke 
oplysninger det konkret drejer sig om. Hvis aktørerne bliver opmærksomme på, at der er fejl i 
oplysningerne, eller at disse er vildledende, retter eller sletter aktørerne straks oplysningerne. I det 
omfang det er muligt, søger aktørerne samtidig for at informere herom til andre, som eventuelt har 
modtaget oplysningerne. 
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Forældelse 
Den 1. januar 2008 trådte lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer i kraft.  I medfør af 
denne lov er forældelsesfristen for fordringer 3 år efter at fordringshaver er blevet bekendt med 
eller burde være bekendt med fordringens eksistens, jf. § 3, stk. 1. Der gælder dog en absolut 
forældelsesfrist på 10 år, hvilket betyder, at også selvom fordringshaveren ikke har kendskab til den 
pågældende fordrings eksistens, vil fordringen under alle omstændigheder bortfalde 10 år efter 
overtagelsesdagen. Ved forurening er den absolutte forældelsesfrist for at gøre krav                         
gældende mod forureneren nu 30 år, fej. § 3, stk. 3, nr. 1. Køber gøres særligt opmærksom på og 
accepterer, at i det omfang, der i forbindelse med handlens dokumenter fremkommer fejlagtig 
henvisning til de nu ophævede forældelsesregler, er eventuelle henvisninger uden retsvirkninger, 
idet det er ovennævnte forældelsesregler, der finder anvendelse. 

 
§ 12. 

 Handelsomkostninger og vederlag 
 

Alle udgifter ved handlens berigtigelse betales af køber herunder udarbejdelse af skøde, 
tinglysnings- og retsafgifter mv. Køber betaler salær til egen rådgiver. Sælger betinger sig, at 
berigtigelse af handlen foretages af advokat eller via en landboforenings rådgiver.  
 
Sælger betaler salær og øvrige salgs omkostninger til egen rådgiver.  
 

§ 13. 
Vurdering 

 
Ejendommen er offentlig vurderet pr. 1. oktober 2019 og ejendomsværdien udgør 1.135.500 kr. og 
grundværdien 1.135.500 kr. Køber vil blive pålagt grundskyld. Køber gøres opmærksom på, at der 
vil træde en ny ejendomsvurderingslov i kraft, der betyder at den offentlige ejendomsværdi og 
grundværdi, der offentliggøres i 2020, vil blive beregnet ud fra ændret principper. Oplysningerne i 
denne købsaftale, herunder særligt ejendomsskat og ejendomsværdiskat, har udgangspunkt i den 
seneste fastsatte vurdering og tilhørende skatteloftsværdier. Disse forhold kan have indflydelse på 
købers fremtidige skattebetalinger, og køber opfordres til at søge egen rådgivning herom. Derfor 
gøres der opmærksom på, at der ikke i den forbindelse kan rettes krav mod Svendborg Kommune. 
Det samme gælder for vurderinger, som fremkommer efter salgstidspunktet. 
 
 

§ 14. 
Parternes accept og underskrifter 

 
Underskrevne køber, der er myndig og har fuld rådighed over mit bo, erkender herved på ovenfor 
anførte vilkår at have tilbudt at købe nævnte ejendom, og jeg forpligter mig hermed til ved 
sælgers accept, at opfylde købstilbuddet i alle dets ord og punkter.  
 
Hvis køber er et selskab, skal tegningsudskrift vedlægges købstilbuddet.  
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Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for køber og er fortroligt, indtil sælgers accept eller 
forkastelse.  
 
Indtil købsaftalen er underskrevet af Svendborg Kommune er den alene at betragte som et tilbud. 

 
§ 15. 
Bilag 

 
Køber erklærer ved sin underskrift at have modtaget følgende bilag: 
 
Bilag 1: Tilbudsblanket 
Bilag 2: Købsaftale 
Bilag 3:  Ortofotokort 
Bilag 4:  Tingbogsattest 
Bilag 5:  Forureningsattest 
Bilag 6: Dok. om adgangsbegrænsning (Servitut nr. 3) 
Bilag 7: Dekl om adgangsbegrænsning i ht vejloven (Servitut nr. 6) 
Bilag 8: Ejendomsdatarapport 
Bilag 9: Ejendomsvurdering 2012 
Bilag 10: Ejendomsskattebillet 2020 
Bilag 11: Kort over vejforsyning 
Bilag 12: Lokalplan 21.05 
Bilag 13: Dok om byggelinier mv. (Servitut nr. 1) 
Bilag 14: Dok om forsynings-/afløbsledninger (Servitut nr. 2) 
Bilag 15: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv (Servitut nr. 4) 
 
 
Som køber: 

 
den 2020 

 
 
__________________________________________ 
Underskrift 
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Som sælger: 
 
Svendborg, den 2020 
 

P. b.v. 
 

Efter bemyndigelse Byrådets beslutning den 6. oktober 2020 
 

 
 
 
__________________________  ___________________________________ 
Borgmester Bo Hansen   Kommunaldirektør Erik Melgaard Bendorf 

     


