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Bagergade 28, 5700 Svendborg 

Aftale om købsoption 

 

Mellem  Svendborg Kommune  

  Svendborgvej 135 
  5762 Vester Skerninge 
  CVR. Nr.: 29189730 

  (i det følgende kaldet Optionsgiver) 

 

Og     

   
 

  (i det følgende kaldet Optionstager) 

  (Optionsgiver og Optionstager under et kaldet Parterne) 

 

Er indgået følgende aftale om en købsoption: 

1 Option 

1.1 Optionsgiver har afholdt offentligt udbud vedrørende nærværende købsoption. Optionstager, 

der er bekendt med det komplette udbudsmateriale, og som fortsat er forpligtet til at 

respektere indholdet heraf, har vundet udbuddet og dermed nærværende købsoption. 

1.2 Som følge heraf giver Optionsgiver herved på de nedenfor fastsatte vilkår Optionstager option 

på køb af Bagergade 28, 5700 Svendborg. Vilkårene for et køb fremgår af udbudsmaterialet 

omfattende nærværende optionsaftale med bilag, herunder afgivet bud på ”Optionstilbud 

med salgsvilkår” og foreløbig købsaftale.  

1.3 Ejendommen er beliggende på matr.nr. 98 Svendborg Bygrunde og beliggende i byzone.  
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1.4 Ejendommen har et grundareal på 4.043 m2 og heraf vej 0m2 og har et samlet 

etagekvadratmeter erhvervsareal på ca. m2.  1.365 m2. Bygningen har afvigende etager. 

1.5 Optionsgiver er forpligtet til at understøtte Optionstagers arbejde med tilvejebringelse af det 

fornødne plangrundlag, som skal muliggøre fremtidig anvendelse og udnyttelse af 

ejendommen med areal til Optionstagers foreslåede projekt.  

1.6 Optionstager forpligter sig til og i nærmere dialog med Optionsgiver, at levere indholdet til 

udkast til et ny byggeretsgivende lokalplan for ejendommen.  

1.7 Optionstager betaler ikke særskilt optionspræmie til Optionsgiver for meddelelse af optionen. 

Optionstager forpligter sig imidlertid til at præstere en videre bearbejdning af sit skitseprojekt 

i optionsperioden. Kravene til Optionstager og fristerne herfor fremgår af denne aftale.   

1.8 Såfremt Optionstager ikke overholder de angivne krav indenfor de angivne tidsfrister for 

Optionsgiver tilfredsstillende vis, er Optionsgiver berettiget til skriftlig og med øjeblikkelig 

virkning at bringe optionen til ophør.  

1.9 Udnyttes optionen, handles ejendommen på de vilkår, der fremgår af den som bilag 1 vedlagte 

købsaftale med de ændringer, som parterne måtte aftale på baggrund af 

projektbearbejdningen i optionsperioden.  

2    Udnyttelse af optionen 

2.1 Optionstager har som vinder af optionsudbuddet pligt til at underskrive optionsaftalen på 

anfordring af Optionsgiver. 

2.2 Optionen kan tidligst udnyttes 1 måneder efter Optionstager har modtaget meddelelse om at 

have vundet udbuddet, med mindre Optionsgiver skriftligt accepterer andet. Optionen 

udnyttes ved, at Optionstager giver Optionsgiver skriftlig meddelelse om, at Optionen ønskes 

udnyttet, hvorefter købsaftalen skal underskrive.  

2.3 Option skal dog udnyttes til at indgå underskrevet købsaftale senest 12 måneder efter datoen 

for Optionsgivers udpegning af det vindende tilbud og under alle omstændigheder senest den 

1. august 2020. Hvis optionen ikke udnyttes inden denne frist, eller hvis Optionstager skriftligt 

meddeler Optionsgiver, at optionen ikke ønskes udnyttet, bortfalder optionen uden videre.  

2.4 I tilfælde af optionens bortfald forpligter Optionstager sig til at overdrage alt tilvejebragt 

projektmateriale til Optionsgiver og jf. Optionstilbud med salgsvilkår, kan der gives et vederlag 

op til kr. 75.000. Optionsgiver har ret til, uhindret, at anvende det tilvejebragte 

projektmateriale ved den videre realisering af et byggeri på ejendommen. Optionstager er 

forpligtet til og ansvarlig for at sikre dette i enhver henseende i sine aftaler med arkitekter, 

ingeniører, øvrige rådgivere mv.  
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3   Hovedvilkår for købsaftalen 

           Købesummen udgør budprisen jf. bud af XXXX 2019 med følgeskrivelse.  

3.1 Optionstager er forpligtet til senest 14 dage efter underskrift på købsaftalen, at stille en for 

Optionsgiver betrykkende sikkerhed for den senere rettidige deponering af et beløb svarende 

til 35 % af købesummen. Medmindre Optionsgiver acceptere andet, er Optionsgiver berettiget 

til at kræve sikkerhed stillet i form af uigenkaldelig bankgaranti fra en af Optionsgiver 

godkendt bank. Garantivilkår mv. fremgår af købsaftalen, hvilket tillige gælder vilkår for 

købesummens berigtigelse, regulering samt frigivelse.  

3.2 Handlen vil fra begge parters side være betinget af, at  

 Der endeligt vedtages en lokalplan, hvor klagefristen i henhold til planloven er 

udløbet uden at der er indgivet klage over lokalplanen, og som giver det ved 

udbuddet forudsatte byggeretsomfang på ejendommen  

3.3 Handlen vil derudover fra Optionsgivers side være betinget af Svendborg Kommunes byråds 

godkendelse af handlen og af Optionstagers rettidige garantistillelse af den forudsatte 

sikkerhed for købesummens senere deponering. 

 

3.4 Overtagelsesdagen for ejendommen indtræder, når 

 Optionstager skriftligt meddeler Optionsgiver, at optionen ønskes udnyttet 

 Parterne har underskrevet købsaftalen 

 Købsaftalen er godkendt i Svendborg Kommunes Byråd 

 Der med det for ejendommen forudsatte indhold er vedtaget en ny byggeretsgivende 

lokalplan, hvor klagefristen i henhold til planloven er udløbet uden at der er indgivet klage 

over lokalplanen 
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3.5 Ovenstående forudsætninger for overtagelsesdagens indtræden forventes p.t. at være opfyldt 

1. september 2020 

4    Misligholdelse af optionsaftalen 

4.1 Misligholdes optionsaftalen væsentligt fra en af parternes side, er den anden part berettiget 

til straks og uden varsel at ophæve aftalen. Ophævelse skal ske skriftligt og meddeles den 

anden part med angivelse af årsagen til ophævelsen.  

4.2 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af aftalen er den misligholdende part erstatningsansvarlig 

efter dansk rets almindelige regler.  

5    Ændringer af optionsaftalen 

5.1 Enhver ændring af aftalen skal for at være gyldig fremgå af et skriftligt tillæg hertil, der er 

dateret og underskrevet af parterne.  

6    Lovvalg og værneting 

6.1 Aftale er underlagt dansk ret 

6.2 Enhver tvist, som udspringer af aftalen, skal afgøres af Retten i Svendborg  

7    Bilag 

 Bilag 1: Udkast til foreløbig købsaftale  

 

8    Denne aftale udfærdiges i to originale eksemplar, ét til hver af parterne.  

 

Svendborg, den _____/ _____ 2019 

For Optionsgiver Svendborg Kommune: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Borgmester Bo Hansen  Kommunaldirektør Erik Melgaard Bendorf 
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Svendborg, den ______/______2019 For Optionstager: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Bagergade 28-30, 5700 Svendborg 

Købsaftalen 

 

Mellem  Svendborg Kommune  

  Svendborgvej 135 
  5762 Vester Skerninge 

CVR.  29189730 

  (i det følgende kaldet Sælger) 

 

Og   
 
 
 
 
  (i det følgende kaldet Køber) 

  (Sælger og Køber under et kaldet Parterne) 

 

Præambel: 

På baggrund af udbud af ejendommen beliggende Bagergade 28, 7500 Svendborg, blev der indgået 
købsoption mellem Svendborg Kommune   og budgiver XXXXXX. Køber har nu meddelt at købsoption 
ønskes udnyttet, og der indgås hermed købsaftale jf. underskrevet optionsaftale § 2, stk. 2.3 (bilag 
1). Vilkår for bud og buddet fremgår af bilag 7. 

1. Ejendommen mv. 

 

Ejendommen ligger på matr.nr. 98, Svendborg Bygrunde, beliggende på Bagergade 28-30, 5700 Svendborg. 

Ejendommen har et grundareal på 4.043 m2 og heraf vej 0 m2.  

Ejendommen overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er 
besigtiget og i øvrigt på vilkår som anført i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, og i øvrigt på 
nærværende købstilbud, den nye kommende byggeretsgivende lokalplan mv.  

Ejendommen skal være angivet med skelpæle, og såfremt disse ikke er til stede senest pr. over-  
tagelsesdagen, skal skelpæle anskaffes og etableres for købers regning.  
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Svendborg Kommune betaler ikke Skatter og Afgifter. Køber er bekendt med at overtagelse af 
ejendommen i efterfølgende år kan medføre ændrede ejendomsskatter og evt. dækningsafgift. 
Såfremt der på handelstidspunktet endnu ikke er udsendt vurdering for købsåret, er 
ejendomsskatterne beregnet og reguleret på basis af vurderingen fra året forud for købsåret. Evt. 
ændringer/forhøjelser er sælger uvedkommende.  

2. Forsyning 

Der skal ikke betales tilslutningsafgift til kloak. Såfremt der skal yderligere kloakering og dermed 

tilslutninger end der er i dag, er udgifter hertil sælger uvedkommende. Køber betaler 

tilslutningsafgifter direkte til øvrige forsyningsselskaber. Køber opfordres til at kontakte 

forsyningsselskaberne for nærmere oplysninger om tilslutningsbidrag.  

Ejendommen er beliggende indenfor fjernvarmeområdet, og der er således pligt til tilslutning til 
Svendborg Fjernvarme. 
 

3. Miljø forhold 
 

Dansk Miljø Rådgivning A/S har udarbejdet rapport vedrørende stikprøvekontrol af miljøfarlige 
stoffer i bygningen af 7. januar 2019 og rapporten er ikke fyldestgørende. Såfremt køber konstaterer 
yderligere forhold under nedrivningen/renovering som ikke er nævnt i rapporten og såfremt der i 
den forbindelse skal tages forholdsregler ved demontering samt fjernelse heraf er dette sælger 
uvedkommende ligesom de hermed forbundne omkostninger er sælger uvedkommende.  
 

4. Fundering 
 
Fundering og ekstrafundering af grunden er sælger uvedkommende, da grunden har været 
bebygget i mange år. Køber er berettiget til at foretage geotekniske undersøgelser på grunden og 
dette er uden omkostninger for sælger. Der er foretaget boreprøver og resultatet udleveret til 
køber. 
 

5. Forurening 

Ejendommen er registeret som lettere forurenet. Fyns Amt/Niras har i januar 2003 udarbejdet en 

rapport om undersøgelse af mulige kilder til jordforurening på børneinstitutionen Børnely. 

Ejendommen er herefter områdeklassificeret som lettere forurenet, jf. LBL nr. 282 af 27. marts 2017 

om lov om forurenet jord. Køber erklære, at være bekendt med ejendommens miljøforhold og 

bekræfter ved underskrift på nærværende købsaftale, at have gjort sig bekendt med rapporten 479-

00112. 

 

Køber har haft mulighed for at gennemgå alle foreliggende oplysninger om ejendommens 

miljøforhold jf. ovennævnte rapport. Som følge af den adgang som køber har haft til at gennemgå 

ejendommens forhold, fraskriver sælger sig ethvert ansvar i anledning af eventuel senere 

konstateret forurening på ejendommen uanset, hvornår denne forurening eller følger heraf måtte 
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være opstået. Køber accepterer, at der hverken nu eller senere kan gøres krav gældende mod sælger 

i anledning af ejendommens miljømæssige forhold, det være sig i form af erstatning eller afslag i 

købesummen, ligesom handlen heller ikke vil kunne hæves som følge heraf. Parterne er enige om, 

at købesummen er fastsat under hensyn hertil, og at køber fuldt ud bærer risikoen for, at 

ejendommen eventuelt er forurenet.  

6. Servitutter 

Køber skal respektere de på ejendommen tinglyste servitutter – matr.nr. 98 Svendborg Bygrunde, 

hvorom der henvises til tingbogen, samt yderligere servitutter, der måtte blive pålagt ejendommen 

i forbindelse med byggemodning m.v. 

 

Køber skal respektere de på ejendommen eventuelt nedgravede kabler, ledninger og lignende - 

såvel registrerede som ikke registrerede, der måtte findes på ejendommen. Der kan forekomme 

ledningsanlæg, der ikke er påvist. Det påhviler køber at indhente fornødne oplysninger om 

nedgravede ledningsanlæg - som f.eks. el-, højspændings-, varme-, tele- og vandledninger m.v. hos 

Ledningsregistret og ledningsejerne, inden gravearbejde påbegyndes. 

7. Lokalplan og byggepligt 

Ejendommen skal anvendes til opførelse af købers projekt.  
 
Købers projekt forudsatte vedtagelse af ny lokalplan og Lokalplan XXX er vedtaget i XXXX 2020. 

Lokalplanen er vedlagt som bilag XXX. 

Grundlaget for handlen er kommunens udbudsmateriale samt det af køber afgivne tilbud med 

skitseforslag til byggeprojekt og oplyst anvendelse. Det er dette projekt med eventuelle senere 

godkendte ændringer, og har pligt til at opføre/gennemføre, i henhold til købers projekt og 

Lokalplan XXX. Projektet fremgår af bilag XXX. 

 

Køber har pligt til senest seks måneder efter overtagelsesdagen at indsende kvalificeret ansøgning 

om byggetilladelse til bygningsmyndighederne og senest ét år efter overtagelsesdagen - og under 

forudsætning af, at byggetilladelsen foreligger - at påbegynde byggeri på ejendommen som 

beskrevet i købers projekt og den endelige godkendte lokalplan. Køber forpligter sig til at lade 

byggeriet færdiggøre i en ubrudt byggeproces, således af den samlede bebyggelse er færdig til 

ibrugtagning senest 24 måneder efter, at byggetilladelsen foreligger, med mindre kommunen har 

meddelt særskilt accept til en eventuel etapeopdeling.  

 

Såfremt denne pligt ikke opfyldes, er kommunen berettiget til at kræve ejendommen tilbageskødet 

uden udgifter for kommunen, alene ved tilbagebetaling af den erlagte købesum uden forrentning. 

Ved tilbageskødning er køber endvidere forpligtet til at betale for kommunens afholdte udgifter i 
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forbindelse med tilskødningen, herunder udgifter til tinglysning, registrering, advokat og 

landinspektør. 

 

Køber må ikke uden kommunes godkendelse afhænde ejendommen, før den er fuldt bebygget i 

henhold til den nye lokalplan. 

 

Disse bestemmelser om byggepligt og forbud mod videresalg i ubebygget stand tinglyses i 

forbindelse med handlen, hvorpå bestemmelserne fremtidigt skal være tinglyst forud for al 

pantegæld med Svendborg Kommune som påtaleberettiget. 

8. Sælger oplyser 

Svendborg Kommune oplyser: 

 

At grunden er beliggende i byzone, 

At overdragelsen sker fri for gæld af enhver art, 

At grunden er beliggende ved kommunevej, 

At der kommunen bekendt ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige, eller 

private vedrørende grunden, 

At der kommunen bekendt ikke påhviler grunden utinglyste rettigheder eller forpligtigelser – se dog 

punkt 1 og 6. 

 

9. Overtagelsesdag 

 

Køber har fremsendt brev om udnyttelse af optionsaftalen jf. brev af XXX 2020 og overtagelse 
indtræffer: 
 

 Parterne har underskrevet købsaftalen 

 Købsaftalen er godkendt i Svendborg Kommunes Byråd 

 Når klagefristen i henhold til planloven er udløbet uden der er indgivet klage over 
lokalplanen 

 
Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.  
 
Ejendommen overdrages hverken ryddeliggjorte eller rengjorte. 
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10. Købesummen 

Købesummen udgør XXXXXX.  

 

 

11. Refusionsomkostninger 

 
Der udarbejdes sædvanlig refusion, og overtagelsesdagen er således tillige skæringsdag for udgifter 
og indtægter vedrørende ejendommen.  

 

12. Betalingsbetingelser 

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 acceptere 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.  

 
Købesummen frigives til kommunen på overtagelsesdagen, idet kommunen indestår for, at køber 
modtager endeligt og anmærkningsfrit skøde på gældfri ejendom og når Skema A er godkendt.  
 
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. 
 
 

13. Betingelser i øvrigt 

Det er for begge parter en betingelse for handlens gennemførelse,  
 
at klagefristen i planloven er udløbet uden at der er indgivet klage over lokalplanen,  
 
Fra sælges side er handlens gennemførelse betinget af: 
 
at  Svendborg Kommunes byråds godkendelse af handlen, hvilket forventes pt. pr. XXX 2020 
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at  Købers rettidige garantistillelse af den forudsatte sikkerhed for købesummens senere 
deponering 

 
 
 

14. Vurdering 

Ejendommen er pr. 1. oktober 2017 er ejendomsværdien kr. 7.750.000 og grundværdien udgør kr. 
657.100.  
 

15. Erklæring om anvendelse 

Køber erklærer under henvisning til lov om sommerhuse og camping, at ejendommen skal anvendes 
til et erhvervsmæssigt formål – butik/kontor/beboelse - og således ikke er omfattet af lovens § 1 

 

16. Omkostninger og berigtigelse 

De med stempling og tinglysning af nærværende handel forbundne omkostninger udredes af køber.  
 
Hver part betaler egne omkostninger til eventuel advokat.  
 
Køber forestår handlens berigtigelse (herunder tinglysning af overdragelsen).  
 
Køber afholder alle andre handelsudgifter  

 
Køber erklærer ved sin underskrift at være bekendt med ejendommen og i øvrigt de vilkår, som er 
anført i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, nærværende Aftale om købsoption, der er vilkårene 
for nærværende handel.  
 
 

17. Bilag i handlen 
 

Bilag 1.  Optionsaftale  
Bilag 2. Budafgivelse af XXXX 2019 
Bilag 4. Det endelige projekt.  
Bilag 5.  Lokalplan XXXXX 
Bilag 6. Forureningsundersøgelse Fyns Amt/Niras Januar 2003 
Bilag 7. Rapport vedrørende stikprøvekontrol af miljøfarlige stoffer i bygningen 
Bilag 8. Boreprøver og jordbundsundersøgelser 
Bilag 9: Vilkår for udbud 
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18. Underskifter 

 

 

Køber:  

 

Den                2020 

 

 

___________________________________________________ 

 

 

Accepteret af SVENDBORG KOMMUNE som sælger 

 

Efter bemyndigelse på byrådsmøde den XXXXX 

 

p.b.v 

 

Den               2020 

 

___________________________________________________ 

Borgmester Bo Hansen 

 

 

 

____________________________________________________ 

Kommunaldirektør Erik Meldgaard Bendorf 

 


