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Storparcel 19
i Trylleskov Strand









1.  Generelle salgsvilkår




Indledning
Solrød Kommune udbyder storparcel 19 til opførelse af boligbebyggelse i 2 og/eller 3 etager til helårsbeboelse. 

Der kan ikke opføres støttet byggeri på storparcellen.

Lovgivning
Udbud af arealerne sker i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af
24. juni 2011 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Minimumspris
Minimumspris er 2.500 kr. pr. etagemeter byggeret eks. moms.

Udgifter
Køberen skal afholde alle udgifter på grunden i forbindelse med realisering af den ny bebyggelse inkl. interne veje og overkørsel. Køber skal også afholde alle tilslutningsafgifter.

Arealerne og benyttelsen m.v.
Arealet sælges som det forefindes og i medfør af nærværende udbudsmateriale.
Arealet ligger i byzone, kommuneplanramme 603. Arealet er i forvejen omfattet af lokalplan 603.9, Rammelokalplan for Trylleskov Strand. Efter salget udarbejder Solrød Kommune i samarbejde med køber en projektlokalplan for storparcellen som grundlag for det kommende byggeri. 

Storparcellen er ikke selvstændigt vurderet, jf. i øvrigt afsnittet om ”Overtagelsesdag”.
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Oversigt over storparcellen, areal og bebyggelsesprocent:

Parcel
Areal
Max. bebyggelses-
procent (ifl. Lokalplan
603.2 og kommune- planramme 603)
Solrød Kommunes
forventning til mini- mums bebyggelses- procent
19
5.097 m2
65
45


Indenfor storparcellen skal der etableres opholds- og legeareal.

Vej- og parkeringsforhold
Køberen skal etablere vejadgang fra storparcel til Skibsager. Køberen skal etablere minimum 2 parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav byggeri og minimum 1½ parkeringsplads pr. bolig ved etagebyggeri. Hver parkeringsbås skal udføres mindst i 2,5m x 5m. Hertil vendeplads med vendemulighed for renovationsbiler m.m. Se krav i bilag om vendepladser.

Projektet skal godkendes af de respektive myndigheder.

Færdigbyggemodning af grønne områder
Solrød Kommune står for færdiganlæg af de grønne områder mellem storparcellerne. Arealerne anlægges som fri natur med fælledgræs og træer. Se brochuren ”Trylleskov Strand – en naturlig bydel”. Friarealerne rundt om storparcellen skal derfor efter endt byggeri afleveres ryddet og grubbet. De grønne områder overgår til Ejerlauget Trylleskov Strand (se under afsnit om grundejerforening og ejerlaug).

Udstykning
Sælger afholder alle udgifter til udstykning af storparcellen i overensstemmelse med kommunens udstykningsplan. Udstykning internt på storparcellen skal køber betale. Matriklen er fastlagt og grænserne kan derfor ikke ændres.

Byggemodning
Uanset den fastsatte overtagelsesdato for parcellen har sælger, uden erstatningspligt overfor køber, ret til delvist at råde over parcellen i det omfang det er nødvendigt for at kunne gennemføre den overordnede byggemodning for området.

Miljø
Området er etableret med grønne arealer, byggeriet opføres på plint og der er taget højde for vandhændelser, da der er etableret regnvandssøer.

Dræn
Sælger er ikke bekendt med, at der på storparcellen forefindes (mark)dræn. Hvis køber i forbindelse med byggemodningen/gravearbejdet imidlertid måtte konstatere tilstedeværelsen af sådanne markdræn, må disse ikke nedlægges/sløjfes uden forudgående godkendelse af sælger. Køber skal acceptere, at sælger kan stille krav om omlægning og opretholdelse af drænets funktion, og at sådanne udgifter skal afholdes af køber.

Affaldshåndtering
Køber skal etablere plads til affaldshåndtering, herunder bl.a. storskrald og genbrug, i henhold til enhver tid gældende regler i Solrød Kommune.
Vandforsyning
Sælger etablerer en stikledning til vandforsyning. Stikledningen føres ind på storparcellen. Køber etablerer vandforsyning inde på storparcellen.

Kloakforsyning
Klar Forsyning har etableret stikledninger til afledning af spildevand. Spildevandsstik er ført ind på storparcellen ad Skibsager. Regnvandsstik er ført ind til brønd på storparcellens sydside. Kun herfra skal regnvand fra tagflader og faste belægninger føres under marksti til regnvandsbassinet nordvest for markstien i henhold til områdets Masterplan. 
Køber skal etablere kloakanlæg inden på storparcellen, og Klar Forsyning skal godkende et samlet kloakprojektet for storparcellen inden arbejdet sættes i gang. 

På storparcellen skal køber etablere 1 olieudskiller med sandfang til rensning af regnvand fra kørsels- og parkeringsarealerne på parcellen. Vandet skal ledes til en af søerne i henhold til master planen for lokalplanområdet. Udgifter til drift og vedligeholdelse af olieudskiller afholdes af den til enhver tid værende grundejer/grundejerforening/boligafdeling.

Varmeforsyning
Bebyggelsen skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen. Storparcellen forsynes med fjernvarme fra Solrød Fjernvarmeselskab forsyningsnet. Indførsel af stikledninger og betaling af investeringsbidrag afregnes af køber med Solrød Fjernvarmeselskab.

Elforsyning
Udføres som en del af byggemodning og føres ind på storparcellen.

Fibernet til Telefon, Internet og TV
Køber skal selv kontakte den/de respektive udbydere i området og tilslutning aftales og afregnes direkte med udbyderen..

Tilslutningsbidrag ud over købesummen pr. boligenhed (inkl. moms).
Der tages forbehold for rigtigheden af de beløb, som Solrød Kommune har indhentet (2017 tal) fra forsyningsselskaberne samt evt. prisstigninger. 

·	El: ca. 13.500 kr. (tæt/lav bebyggelse)

·	Vand: ca. 34.700 kr.

·	Kloak: ca. 61.400 kr.

·	Fibernet til telefon, internet og TV: Priser aftales med leverandøren.

·	Investeringsbidrag til fjernvarme: ca. 11.900 kr. (etageboliger)

·	Investeringsbidrag til fjernvarme: ca. 15.700 kr. (kæde- og rækkehuse)

Hertil kommer et stikledningsbidrag. Stikledningsbidrag er ikke medtaget i ovennævnte tilslut- ningsbidrag og afregnes direkte med varmeforsyningsselskabet.

Deklarationer
Allerede tinglyste deklarationer fremgår af udskriften af tingbogen, jf. udtræk fra tingbogen. Køber er derudover forpligtet til at respektere sædvanlige servitutter der som sælger eller andre offentlige myndigheder og/eller forsyningsselskaber måtte blive pålagt i forbindelse med udstykning, byggemodning med eller uden pant, såfremt disse er nødvendige for udstykning og byggemodningen af området. Evt. privatretlige tilstandsservitutter som er uforenelige den kommende projektlokalplan fortrænges jf. planlovens § 15 stk. 2 nr. 17 og planlovens § 18.

Koteforhold
I forbindelse med byggeansøgning skal kommunens anvisninger om terrænkote efterkommes af bygherren. Formålet er hensyn til kloakering, en god visuel helhedsvirkning, samt på sigt for at sikre bebyggelsen ved ekstreme vandhændelser. Jf. Lokalplan 603.9 paragraf 6 stk. 1, skal der bygges på plint på mellem 0,70 m til 1,00 m over det eksisterende terræn uden for storparcellen. 

Storparcellen sælges som beset. Køber kan ikke rette krav mod sælger i forhold til eksisterende terræn- og jordforhold. På storparcellen, hvor der allerede delvist er udlagt råjord i 2011, påtager køber sig forpligtelsen i forhold til terrænregulering af højde og afgrænsning mod de tilstødende fællesarealer.

Geotekniske forhold
Der henvises til bilag med resumé af de tekniske forundersøgelser.

Jordbundsforhold/forurening
Sælger har foretaget en begrænset forurenings- og jordbundsundersøgelse - der ikke viser tegn på forurening.

Køber er berettiget til for egen regning at foretage yderligere forurenings- og geotekniske un- dersøgelser. Sådanne undersøgelser skal være tilendebragt senest 6 uger efter underskrivel- se af den betingede købsaftale. Køber skal indenfor samme frist gøre eventuelle indsigelser gældende skriftligt overfor sælger, bilagt resultatet af de pågældende undersøgelser samt et økonomisk overslag over udgifternes omfang. Såfremt fristen ikke overholdes, fortaber køber retten til at gøre eventuelle indsigelser gældende overfor sælger.

Såfremt køber konstaterer forurening eller jordbundsforhold, der nødvendiggør ekstrafunde- ring og/eller pilotering samt oprensning og som overstiger 5% af den samlede købesum, har køber mulighed for at hæve handelen. Køber har dog ikke adgang til at hæve handelen, hvis sælger tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne, der overstiger 5% af købesummen.

Såfremt de samlede udgifter ligger under 5 % af købesummen, er disse udgifter således sæl- ger uvedkommende.

Køber og sælger kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af købers eventuelle til- bagetræden. Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog forpligtet til at foretage en fuldstændig reetablering af arealet senest 14 dage efter afgivelsen af tilbagetrædelseserklæringen.

Har sælger ikke modtaget dokumenteret underretning om tilbagetræden inden fristen på 6
uger, er køber afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af grundens miljø- og jordbundsforhold, det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller op-
hævelse.

Afgivelse og vurdering af købstilbud

Tilbudsbetingelser
Købstilbud afgives i henhold til nærværende salgsvilkår.

Bud afleveres eller sendes i 3 eksemplarer i en kuvert mærket ”Købstilbud – storparcel 19 i 
Trylleskov Strand” til

Solrød Kommune, Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Att. Teknik og Miljø.

Endvidere sendes tilbud elektronisk til  teknisk@solrod.dk.

Sidste frist for afgivelse af bud 26. juni 2017, kl. 12:00.

·	Købstilbud skal angive den samlede tilbudte pris, herunder pris i kr. pr. etagemeter inkl. moms samt bebyggelsesprocent for storparcellen.

·	Købstilbud skal være bindende for køber indtil tre måneder efter underskrift.

·	Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

·	Kommunen forbeholder sig ret til at forhandle med tilbudsgiverne om de indkomne tilbud.
Tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud i 3 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er
forkastet eller afslået.

·	Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud.

Redegørelse for arealer og bygningshøjder samt kvalitet
Der henvises til ”Lokalplan 603.9 – Rammelokalplan for Trylleskov Strand samt ”Trylleskov Strand – Kvalitetsprogram” version 2010. Der udarbejdes efterfølgende en projektlokalplan for storparcellen.

Ved indsendelse af bud skal et skitseprojekt indgå i tilbudsmaterialet, men det er ikke et krav med fuldt skitseprojekt.

Der skal afleveres en bebyggelsesplan samt billedreference og beskrivelse, der kan anskueliggøre, hvad det er for en type bebyggelse, der kan forventes opført.

Der skal som minimum redegøres for følgende:

·	Bebyggelsens karakter med skitser eller referencebilleder.

·	Kvalitet

·	Boligtyper og bygningshøjde

·	Skyggeforhold

·	Materialer

·	Beplantninger langs storparcellens skel

·	Bebyggelsesprocent

·	Parkering- og friareal

·	Bebyggelsens miljømæssige forhold. Hvis der tages særlige miljømæssige hensyn, skal dette beskrives. F.eks. miljørigtige materialer og løsninger.

Såfremt køber er en juridisk person afgives endvidere generelle oplysninger om tilbudsgiver, herunder ejerforhold, økonomiske oplysninger om tilbudsgiver: resultat, omsætning og egen- kapital i de senest 3 regnskabsår samt bankoplysninger (dokumentation vedlægges).

Redegørelse skal indsendes i 3 eksemplarer på papir i A4 eller A3 format samt elektronisk. 

Når der er indgået en betinget købsaftale, kan byrådet forlange et fuldt skitseprojekt til endelig 
godkendelse som vilkår for handlen.

Vurdering af projekt
Kommunen vurderer projektet primært på grundlag af

·	Pris

·	Redegørelse for bebyggelsesplan, bygningshøjder og arealer

·	Hvorvidt bebyggelsen lever op lokalplanens intentioner, kvalitetsprogrammet og samspil- let med omgivelserne
·	Arkitektonisk helhed og kvalitet

·	Tidsplan

Hvor pris vægter 40 % mens de øvrige nævnte parametre samt kvaliteter i projektet vægtes lige og samlet udgør de resterende 60 %.

Særlige vilkår

Salgsprocedure
Kommunen forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud. Kommunen forbeholder sig ret til at forhandle om de indkomne tilbud.
Der accepteres ikke ”flydende bud”, eksempelvis ”10.000 kr. over højeste bud”.

Salg er betinget af Solrød Byråds godkendelse.

Det forventes at køber kan offentliggøres efter byrådets godkendelse.

Betinget købsaftale
Den valgte tilbudsgiver vil fra kommunens advokat få tilsendt en betinget købsaftale til under- skrift.

Den fremsendte købsaftale skal returneres til kommunens advokat senest 10 hverdage efter modtagelsen.

Købsaftalen vil fra sælgers side bl.a. være betinget af udstykning og af købesummens beta- ling. Køber er berettiget til at gøre handlen/tilbuddet betinget af, at der udarbejdes og endeligt vedtages en lokalplan, der muliggør en realisering af købers projekt.

Sælger stiller krav om, at køber - senest 14 dage efter købsaftalen er underskrevet af køber og sælger - skal stille sædvanlig bankgaranti for købesummens betaling, som overgår til kontant deponering i sælgers pengeinstitut, Nordea, Sct. Knudsgade 2, 4100 Ringsted. Garantien erstattes på overtagelsesdagen af kontant deponering.

Rådgivere
Køber opfordres til at lade sig repræsentere af egen rådgiver.

Sælgers rådgiver må ikke være rådgiver for både sælger og køber i samme handel. Udgift til købers rådgiver er sælger uvedkommende.

Omkostninger til handlens berigtigelse
Køber betaler tinglysningsafgift.

Det er et vilkår for handlen, at sælgers advokat forestår berigtigelsen og herunder tinglyser di- gitalt skøde, når udstykning er på plads.

Misligholdelse
Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i ud- budsvilkårene nævnte tidsfrister, er sælger berettiget til at hæve handelen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom, ligesom køber er forpligtet til evt. at tilbageskøde ejendommen til sælger for købers regning.
Overtagelsesdag
Overtagelsesdagen for storparcellen vil blive fastsat til 1. den første i måneden efter, at by- rådet har godkendt endelig og upåankelig lokalplan for storparcellen.

Fra overtagelsesdatoen henligger storparcellen for købers regning og risiko i enhver henseen- de.

Køber må påregne, at der kan/vil være en periode, hvor køber vil være utinglyst ejer af storparcellen, da udstykningssagen først sendes Geodatastyrelsen ved vedtagelse af endelig lokalplan. Der kan i perioden tinglyses skøde betinget af udstykning (udstykningsskøde), hvis dette ønskes af køber.

Indtil parcellen er selvstændigt vurderet og samtlige ejendomsskatter, forbrugsafgifter m.m. er pålignet, betaler køber på anfordring til sælger en forholdsmæssig andel af de på hoved- ejendommen inkl. vej- og fællesarealer påhvilende skatter og afgifter.

Storparcellen overdrages som den er og i øvrigt med samme rettigheder, byrder og forplig- telser, hvormed de har tilhørt sælger.

Storparcellerne overdrages af sælger uden øvrigt ansvar for faktiske eller retlige mangler bort- set fra vanhjemmel

Forbud mod videresalg, byggepligt og sælgers tilbagekøbsret
Det købte areal kan ikke videreoverdrages i ubebygget stand, jf. deklaration om byggepligt, og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand, som er vedlagt materialet som bilag.

Grundejerforening og ejerlaug
Køber og den kommende bebyggelse forpligter sig til at indgå i et ejerlaug for drift og vedlige- holdelse af Trylleskov Strands fællesarealer, når storparcellen overtages med bidrag pr. estimeret bolig, (også selvom boligerne endnu ikke er opført), jf. ”deklaration om grundejerforening og ejerlaug m.v.”, som er vedlagt som bilag til materialet. Se også www.trylleskovstrand.dk.

Endvidere vedlægges vedtægter for ”Ejerlauget Trylleskov Strand”

Annoncering
Der må ikke annonceres om de kommende boliger, før høringsperioden vedrørende lokalpla- nen er afsluttet.

Navngivning af bebyggelsen
Vejnavne og adresser i området er fastlagt af Solrød Kommune. Er der ønske om, at  storparcellen skal have et ”kaldenavn” i forbindelse med salg, skal det aftales med Solrød Kommune.

Endeligt projekt
Da projekterne vurderes på kvalitet, er det et krav, at det endelige projekt der fremsendes til byggesagsbehandling, fastholder kvalitet og design fra det bedømte skitseprojekt.

Bilag:

	Trylleskov Strand – kvalitetsprogram 2010
	Lokalplan 603.9. Rammelokalplan for Trylleskov Strand  
	Resumé af de tekniske forundersøgelser
	Geoteknisk- og hydrogeologisk forundersøgelse
	Tingbogsattest 
	Regulativ for husholdningsaffald 2016 (Regulativ for 2017 er i høring)
	Vejledning for affald i forbindelse med nye boligområder
	Foreløbigt matrikelkort-måleblad
	Koteoversigt 
	Situationsplan 
	Vedtægter for Ejerlauget Trylleskov Strand
	Deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand
	Deklaration om grundejerforening og ejerlaug m.v.
	Vejprofil af Skibsager
	Kort over Trylleskov Strand (8495)
	Luftfoto af storparceller i Trylleskov Strand (8362)
	Vendepladsskitser
	Servituterklæring 12A og 13O



Det relevante tegningsmateriale findes på hjemmesiden både i dwg og pdf.



Kontaktinfo
Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 18 23 48 eller mail teknisk@solrod.dk

Tilbud forventes forelagt byrådet i august 2017, afhængig af omfanget af indkomne tilbud.




Solrød Kommune, den 11. april 2017

