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Salgsvilkår 

Hellegårdsvej 100, 5700 Svendborg – Tankefuld  

Delnr. 2 af matr.nr. 24a, Sørup, Svendborg Jorder 

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved 

salg af kommuners faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en mindstepris på kr. 10.000.000 

ekskl. moms. Buddet er gældende 10 uger efter budfristen, som er den torsdag den 22. august 2019, 

kl. 12.00. Bud afleveres/sendes pr. post i en lukket konvolut mrk. ”19-11549” på adressen Svendborg 

Kommune, Frederiksø 4A, 2 sal, 5700 Svendborg. Svendborg Byråd har ret til at forkaste alle 

indkomne bud.  

Tegningen er ikke målfast. Udarbejdet af: 

Svendborg Kommune, Erhvervskontoret, Frederiksø 4A, 2 sal, 5700 Svendborg 
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Undertegnede 

 
Navn:  _______ 
 

CVR nr.:  ________ 

 

Adresse:  _______ 

 

By og postnr.:  ________  

 

Tlf.nr.:  E-mail  ________ 
 
 

Byder herpå del af ejendommen Hellegårdsvej 100, 5700 Svendborg, matrikuleret som: 

Delnr. 2 af matr.nr. nr. 24a, Sørup, Svendborg Jorder af areal ca. 4,4 ha, heraf vej 0 m2 

 

Ejendommen har været i offentligt udbud. Nærværende tilbud er afgivet på baggrund af de 

oplysninger, der er indeholdt i udbudsmaterialet og de heri anførte bilag samt nedennævnte 

salgsvilkår. 

 
Tilbudspris: 

 
Købesum, kr.  ___________________________________ 

(Mindstepris kr. 10.000.000 ekskl. moms) 

 
Skriver kroner _________________________________________________________________ 
 
 

 

Spørgsmål til tilbuddet og besigtigelse 

 

Spørgsmål og besigtigelse kan rettes til Svendborg Kommune, Erhvervskontoret, 

erhverv@svendborg.dk 
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Gældende lokalplan – nyt tillæg til Lokalplan 609 

Området er omfattet af lokalplan 609 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund 

Skovvej, Tankefuld, Svendborg.  

Delnr. 2 af matr.nr. 24a, benævnt i det følgende som Område D2, må kun anvendes til boligformål i 

form af tæt-lav boligbebyggelse. Storparcellen kan udstykkes med en grundstørrelse på maksimalt 

900 m2. Andel af friareal kan ikke medregnes til den enkelte grund. Bebyggelsen må ikke være 

højere end 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på max. 30. 

Boligbebyggelse, garager og carporte placeres med hovedparten af facade eller gavl i byggepligtlinje 

5 meter fra skel. Arealet mellem skel mod vej og byggepligtlinje må kun bebygges med karnapper, 

overdækket indgangsparti eller lignende mindre bygningsfremspring. 

Der udarbejdes nyt tillæg til Lokalplan 609 og denne forventes at blive vedtaget i september 2019. 

For netop Delområde D2 vil boligbebyggelsen ikke have krav om ”aktive tage”.  Det betyder, at 

der ikke skal være minimum 50 % af boligbebyggelsens tagflade med solceller, beplantning eller 

tagterrasse.  

De øvrige bestemmelser som Regnvandsbassin og vandafledning, hegning mv. er uændret jf. 

nuværende Lokalplan 609. 

 

Forlængelse af Sofielund Skovvej  

Delområde D2 skal betjenes af den offentlige vej Sofielund Skovvej. Vejen vil blive anlagt af 

Svendborg Kommune hen over efteråret 2019 og 2 halvåret 2020, jf. Foreløbig tidsplan. 

Tilbudsgiver skal selv forestå anlæggelse af interne veje og afholder selv udgiften hertil.  

 

Arkæologi 

Svendborg Museum vil foretage forundersøgelser på arealet i september/oktober 2019. Såfremt der 

stødes på fortidsminder, vil der pågå udgravninger over en periode. Køber vil blive meddelt når 

storparcellen er frigivet. Såfremt man efter frigivelsen alligevel skulle støde på fund af arkæologiske 

interesser i forbindelse med byggeri, skal der rettes henvendelse til Svendborg Museum.  

 

Landsstævnet 2021 – Spærreperiode  

Landsstævnet 2021 foregår i begyndelsen af juli 2021. Området vil i den periode vil blive brugt til 
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campering, parkeringsplads mv. Bygherre er derfor indforstået med og derfor må bygherre i 

perioden fra 23. juni 2021 til 6. juli 2021(begge dage inklusiv), ikke udføre byggearbejde eller køres 

med køretøjer i området. Herunder ikke benytte Sofielund Skovvej i denne periode.  

 

Vandhul omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3 

I det udbudte areal, Område D2, løber skelet ind til et vandhul, som er omfattet af 

naturbeskyttelsesloven § 3. Vandhullet må som udgangspunkt ikke benyttes som bassin for 

opsamling af regnvand. Køber opfordres til at gøre sig bekendt med Naturbeskyttelsesloven. Link 

henviser Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/ 

 

 

Foreløbig tidsplan 
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Forbud om brug af areal udenfor Delområde D2 - Krydsoverensstemmelse 

Svendborg Kommune har bortforpagtet jorden, som ligger i det røde område jf. nedenstående 

ortofokort. Køber accepterer, at der ikke må køres, lægges affald, jord eller i det hele taget benytte 

området på nogen måder.  Det røde områder er landbrugsjord. 

Alt byggemateriale, jord og opsættelse af arbejdsskurvogne, skal foregå på egen matrikel, dvs. i 

Delområde 2.  

Forpagter modtager EU-støtte og der kan ved overtrædelser ske reduktion i landbrugsstøtten efter 

EU´s støtteordninger, hvis krav er omfattet af krydsoverensstemmelsesreglerne. Køber skal være 

opmærksom på, at arealrelaterede overtrædelser, som jordaffald, byggeaffald, byggematerialer, 

opgravninger og lignende, som ikke har med landbrug at gøre, kan medføre reduktion i støtten hos 

forpagter. Dette uanset hvem der er ansvarlig for overtrædelsen. 

 

Køber er derfor erstatningsansvarlig, hvis dennes handlinger fører til reduktion i landbrugsstøtten 

for forpagter.  

Køber opfordres til at gøre sig bekendt med krydsoverensstemmelsesreglerne, herunder især 

hvilke regler der ikke må overtrædes.   
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Relevante dokumenter i udbuddet 

 

1. Salgsvilkår med tilbudsblanket 

2. Købsaftalen 

3. Ejendomsdatarapport 

4. Ejendomsskattebillet 2019 

5. Vurderingsmeddelelse 2018 

6. Forureningsattest matr.nr. 24a, Sørup Svendborg Jorder 

7. Kort over vejforsyning matr.nr. 24a, Sørup, Svendborg Jorder 

8. Lokalplan nr. 609 - nuværende  

9. Tingbogsattest 

10. Ny deklaration angående bestemmelser om byggemodning og tilbagekøbsret 

11. Oversigtsservitut lyst 11.01.2012 

12. Tilslutning til fællesregnvand lyst 30.01.2012 

13. Grundejerforening – navn og hjemsted lyst 08.02.2012 

14. Rids over grunden  

15. Servituterklæring i henhold til tinglysningsloven §21 af 30. maj 2019 

16. Krydsoverensstemmelserne BEK nr. 1036 af 26. juli 2018 

17. BBR Meddelelse 

 


