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Havdrup Vest




Generelle salgsvilkår - udbudsmateriale

                                                                             



1. Indledning
Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale 18 grunde i Havdrup Vest beliggende Kamillehaven 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 47, 49, 51.

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

3. Udgifter
De respektive købere skal afholde alle udgifter på egen grund i forbindelse med realisering af den nye bebyggelse.

Udover de bygningsmæssige anlægsudgifter skal køberne af de udbudte grunde afholde udgifter i overensstemmelse med dette udbudsmateriale.

4. Arealerne og benyttelsen m.v.
Arealerne sælges som de forefindes og i medfør af nærværende udbudsmateriale.

Arealerne ligger i byzone og er underlagt lokalplan 206.1 Havdrup Vest.

5. Byggemodning
Den overordnede byggemodning udføres/koordineres af sælger og omfatter:

	Forlængelse af Kamillehaven 
	Etablering af øvrige/senere interne fordelingsveje jfr. Lokalplan 206.1

	Vandforsyning til skel for de enkelte parceller, jfr. i øvrigt pkt. 6
	Kloakforsyning til skel for de enkelte parceller, jfr. i øvrigt pkt. 7

Elforsyning, jfr. i øvrigt pkt. 8
Varmeforsyning i vej ud for hver parcel, jfr. i øvrigt pkt. 9

Råbyggemodningen omfatter vand, kloak, el, varme, vejkasse og bærelag.

Elforsyning, varmeforsyning, kloakforsyning og vandforsyning udføres af de respektive forsyningsselskaber/udbydere. Solrød Kommune koordinerer gravearbejderne.

Færdiggørelsen af byggemodningen sættes i gang, når hovedparten af husene i udstykningen – efter sælgers vurdering – er opført og omfatter slidlag på veje, fuld vejbelysning, træer, beplantning, friarealer og andre relevante arbejder.

Langs grundene ud til Havdrup Centervej etableres en 1½ m høj støjvold (målt fra vejbane) i forbindelse med anlæg af den offentlige vej, Havdrup Allé.

Den ene halvdel af støjvolden ligger på grundejerforeningens fællesareal og den anden halvdel ligger på de private grunde, jfr. lokalplan 206.1 Havdrup Vest, lokalplanens side 7 (snit af Havdrup Centervej) samt kortbilag 3.
Voldens fod bliver ca. 4 m. bred, hvoraf ca. 2 m. ligger på de private grunde. 

Sælger har udfærdiget en skitseplan for hver enkelt parcel, der viser matrikelskel, mulige arealer til etablering af overkørsel og principiel placering af regn- og spildevandsstik, elstik og vandstik. 

Køber skal selv kontakte de respektive forsyningsselskaber for at sikre korrekte tilslutningskoter og placering. Koten på vejarealet er udgangspunkt for fundament overkant, som skal være 15-20 cm højere end projekteret vejkote. Køber skal selv kontrolmåle koten på den eksisterende kørebane i forbindelse med grundens afsætning. Endvidere angiver skitseplanen diverse faste installationer i vej-/stiarealer.

Uanset den fastsatte overtagelsesdato for en parcel har sælger, uden erstatningspligt overfor køber, rådighed over parcellen i det omfang, det er nødvendigt at kunne gennemføre byggemodningen.

6. Vandforsyning
Sælger etablerer hoved- og stikledning til vandforsyning af hver enkelt parcel. Stikledningen føres ca. 1 meter ind på den enkelte parcel. Herudover betaler og etablerer køber vandforsyning ind på egen parcel. Køber skal selv kontakte Havdrup Vandværk med henblik på bl.a. at afklare koter og minimum fald på ledninger.

7. Kloakforsyning
Sælger etablerer hoved- og stikledninger til afledning af henholdsvis spilde- vand og regnvand for hver enkelt parcel. Stikledningerne føres ca. 1 meter ind på den enkelte parcel. Bemærk at sælger ikke etablerer tilslutningsbrønd inde på grunden. Køber betaler selv etablering af kloakforsyning på egen parcel. Køber skal selv kontakte KLAR Forsyning med henblik på bl.a. at afklare koter og minimum fald på ledninger.

Sælger er ikke bekendt med, at der på parcelhusgrundene 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.

8. Elforsyning
Hovedforsyning og fordelerskab og kabelrør til parcellen udføres som en del af byggemodningen. Herudover betaler og etablerer køber fremføring fra fordelerskab til egen parcel.

9. Varmeforsyning
Der etableres kollektiv varmeforsyning til grundene. Sælger etablerer således hovedledning i vej til fjernvarme ud for hver enkelt parcel. Køber betaler selv tilslutning og etablering af varmeforsyning til/på egen parcel. Køber skal selv kontakte Solrød Fjernvarme amba.

Uanset byrådets krav om tilslutning til fjernvarme, kan der søges dispensation fra kravet, når ny bebyggelse opfylder de energirammer for energifor- brug for lavenergibygninger, der er fastsat i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Tilslutningsbidraget opdeles i 3 bidrag:
• Byggemodningsbidrag:
Opkræves af Solrød Kommune samtidig med købesummen og refunderes ikke uanset, om der søges dispensation for tilslutning til fjernvarmeforsyning.

• Investeringsbidrag:
Skal afregnes direkte med Solrød Fjernvarme og refunderes ikke uanset, om der søges dispensation for tilslutning til fjernvarmeforsyning.

• Stikledningsbidrag:
Skal afregnes direkte med Solrød Fjernvarme efter tilslutning til fjernvarme

I øvrigt skal byggeriet opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglements krav til energiramme. Der skal ansøges særskilt om anlæg til indvinding af vedvarende energi.

10. TV, telefon og internet
Køber skal selv kontakte den/de respektive udbyderne i området og tilslutning aftales og afregnes direkte med udbyderen.

11. Byggemodningsudgifter, der skal afholdes udenfor købesummen
Der tages forbehold for rigtigheden af de beløb, som Solrød Kommune har indhentet fra forsyningsvirksomhederne samt evt. prisstigninger.

De forventede udgifter til byggemodning for de udbudte grunde (inkl. moms), der skal afholdes udenfor købesummen:

Varme (byggemodningsbidrag)	45.000,00 kr.* 
El	18.200,00 kr. 
Vand	36.708,75 kr. (2016 takst)
Kloak 	61.394,00 kr.
I alt	   161.302,75 kr.

* Varmebidraget afhænger af boligens størrelse.

Udgifterne til byggemodning følger sikkerhedsstillelsen for købesummen, dvs. der skal stilles bankgaranti for beløbet indenfor 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af parterne, jfr. i øvrigt punktet 18.B.

I tilfælde af, at der skal ske tilbagebetaling af eller opkræves yderligere udgift til byggemodning, udover det estimerede beløb ovenfor, vil dette beløb tilfalde/tilpligtes den oprindelige køber af ejendommen, uanset at der efterfølgende måtte være sket efterskifte.

12. Overkørsler
Køber bekoster overkørsel fra kørebane til egen grund.

13. Deklarationer
Allerede tinglyste deklarationer fremgår af udskriften af tingbogen, jf. udtræk fra tingbogen. Deklarationer der tinglyses efterfølgende nødvendiggjort af udstykningen/byggemodningen, skal respekteres af køber.

14. Grundejerforening
Se § 10 i lokalplan 206.1 Havdrup Vest, vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferat.

15. Koteforhold
I forbindelse med byggeansøgning skal kommunens anvisninger om kotering efterkommes af bygherren af hensyn til en god helhedsvirkning, samt på sigt, for at medvirke til at sikre bebyggelsen ved ekstreme vandhændelser.

16. Jordbundsforhold/forurening
Sælger har foretaget en begrænset miljøteknisk undersøgelse i form af 1 boring på hver grund, med formål at afklare de miljøtekniske forhold.

Der er ikke truffet overskridelser af jordkvalitetskriterierne, bortset fra boring nr. 18 der vedrører Kamillehaven 41. Som det fremgår af den miljøtekniske rapport, bilag 4, vurderes det, at forureningen på Kamillehaven 41 kan stamme fra et lokalt spild, da der ikke umiddelbart er nogen kilde til forureningen.  Sælger har på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende generelle salgsvilkår bestilt en afgrænsende undersøgelse for at vurdere omfanget af det konstaterede forurening på Kamillehaven 41 med henblik efterfølgende fjernelse/oprensning heraf. Tilbudsgiver på Kamillehaven 41 opfordres til at kontakte sælger for yderligere information herom forinden afgivelse af bud på denne grund. Sælger forbeholder sig desuden adgang til at lade Kamillehaven 41 udgå af udbuddet.  

Køber er berettiget til for egen regning at foretage yderligere forurenings- og geotekniske undersøgelser.

Køber er berettiget til at træde tilbage fra handlen, jfr. dog nedenfor, hvis køber senest 3 uger efter købsaftalen er underskrevet af begge parter, giver meddelelse herom til sælger og/eller sælgers advokat samtidig med, at det ved geoteknisk rapport dokumenteres, at der kræves ekstrafundering (jfr. SBI anvisning nr. 231)/pilotering. Det skal tillige af rapporten eller bilag fremgå, hvad omkostningerne til denne ekstrafundering forventes at udgøre.

Er der konstateret forurening skal det tilsvarende dokumenteres i en miljørapport, hvad udgifterne til en oprensning forventes at udgøre, således at grunden undgår kortlægning som forurenet. Alm. klassificering som byjord betragtes ikke som forurening.

Såfremt fristen ikke overholdes, fortaber køber retten til at gøre eventuelle indsigelser gældende overfor sælger i anledning af grundens miljø- og jordbundsforhold, det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ophævelse.

Såfremt køber konstaterer forurening eller jordbundsforhold, der nødvendiggør oprensning, ekstrafundering og/eller pilotering og som samlet overstiger 3 % af  købesummen, 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 3 % af købesummen.

Såfremt de samlede udgifter ligger under 3 % af købesummen, er disse udgifter således sælger uvedkommende.

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

17. Afgivelse og vurdering af købstilbud

A. Tilbudsbetingelser
Købstilbud afgives i henhold til nærværende salgsvilkår, der således tiltrædes af køber.

Fristen for at afgive købstilbud er: 2. august 2017.

Købstilbud skal være skriftlige, ubetingede og afgives ved at udfylde den til disse salgsvilkår bilagte købsaftale og oplysning om fortrydelsesret og maile dem til Solrød Kommune, teknisk@solrod.dk  

Samme husstand eller virksomhed kan max. byde på 3 grunde, men kan kun købe 1 grund. Tilbuddene må ikke være afhængige af hinanden. Der skal afleveres én købsaftale pr. grund. Ved bud på flere grunde, skal det på hver af de respektive købsaftaler fremgå, hvilke andre grunde, der er budt på, ligesom buddene skal prioriteres, således at 1 er den (højest prioriterede) grund, man foretrækker. Se i øvrigt pkt. 17.B.

Tilbudsgiver skal samtidig med aflevering af den underskrevne købsaftale vedlægge:

	et køberbevis fra en bank, evt. i form af brev eller mail-bekræftelse fra egen bank på, at køber er godkendt til grundkøbesummen, hvis tilbudsgiver er en privatperson, eller


	en soliditetserklæring, hvis tilbudsgiver er en virksomhed. Erklæringen vedrørende virksomhedens økonomiske og finansielle formåen skal være udstedt af virksomhedens bank eller revisor, og må max. være 3 måneder gammel, og


	en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis tilbudsgiver er en virksomhed


Ikke-konditionsmæssige købstilbud vil ikke komme i betragtning, f.eks. hvis et købstilbud ikke er afgivet i form af den bilagte købsaftale.

En underskreven købsaftale er forpligtende for køber.

Der er indgået en endelig købsaftale, når både købers og sælgers underskrifter fremgår af købsaftalen, dog således at køber jfr. nedenfor har den lovbestemte fortrydelsesret.

B. Priser
Sælger er som kommune forpligtet til at sælge fast ejendom i offentligt udbud og til at opnå det for kommunen bedste købstilbud.

Salget sker til en minimumspris pris pr. grund (hvortil kommer udgifter til byggemodning jf. pkt. 11).

Minimumsprisen er af sælger vurderet til at være markedsprisen.

Parcel:
Grundareal:
Minimumspris ekskl. udgifter til byggemodning:
Kamillehaven 31
882m²
 1.062.500 kr.
Kamillehaven 33
992m² heraf indkørsel 112m²
 1.062.500 kr. 
Kamillehaven 34
750m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 35
1083m² heraf indkørsel 112m² 
 1.062.500 kr.
Kamillehaven 36
755m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 37
848m²
 1.062.500 kr. 
Kamillehaven 38
758m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 40
751m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 41 
789m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 42
754m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 43
771m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 44
788m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 45
789m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 46
796m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 47
739m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 48
813m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 49
739m²
 1.037.500 kr.
Kamillehaven 51
769m²
 1.037.500 kr.

Der kan afgives tilbud på eller over minimumsprisen, mens tilbud under ikke vil komme i betragtning. 

Såfremt der måtte være flere som ved udbudsfristens udløb har budt på den samme grund, vil det højeste tilbud blive valgt af sælger.

Hvis der på samme grund er indkommet flere enslydende tilbud, trækkes der lod blandt de bydende.

Hvis én budgiver har budt på flere grunde og vinder udbuddet for mere end én grund, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiveren. De øvrige bud fra den pågældende budgiver udgår derefter af det samlede udbud, da der kun kan købes én grund.

Alle budgivere må påregne en vis ekspeditionstid, før der foreligger et endeligt resultat fra udbudsrunden.

Information om hvilke grunde, der er henholdsvis solgte eller stadig i udbud vil fremgå på www.solrod.dk

18. Særlige vilkår

A. Om salget
Solrød Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommene til den udbudte minimumspris og forbeholder sig ret til at forkaste indkomne tilbud, jf. § 6 i bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

B. Købsaftale
Den af køber underskrevne købsaftale, underskrives af sælger efter udbuds fristens udløb og evt. lodtrækning. Der må påregnes en vis ekspeditionstid.

Når sælger også har underskrevet købsaftalen, vil den blive fremsendt i kopi til køber.

Køber er herefter forpligtet til at stille bankgaranti for købesummen samt det estimerede byggemodningsbidrag, jfr. pkt. 11, indenfor 10 hverdage.

Garantien skal overgå til kontant deponering i sælgers pengeinstitut, Nordea, Sct. Knudsgade 2, 4100 Ringsted på den aftalte overtagelsesdag.

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

D. Omkostninger til handlens berigtigelse
Køber betaler alle omkostninger ved handlens berigtigelse, herunder tinglysningsafgift.

Sælgers advokat, ADVODAN Glostrup, forestår berigtigelsen som seriesalg, herunder tinglysning af skødet. Køber afholder udgifterne hertil, dvs. 5.000 kr. inkl. moms, udenfor købesummen. Udgiften opkræves sammen med tinglysningsafgiften.

E. Lovbestemt fortrydelsesret for forbrugere
Køber kan iht. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af en parcel jfr. bilag 18 - Oplysning om fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder derfor ikke, hvis køber er en virksomhed.

Køber har ret til at fortryde et køb, når køber giver Solrød Kommune eller ADVODAN Glostrup skriftlig underretning herom inden 6 hverdage fra det tidspunkt, hvor køber modtager meddelelse fra Solrød Kommune om, at kommunen har underskrevet købsaftalen.

Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

F. Misligholdelse
Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, er sælger berettiget til at hæve handelen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

G. Overtagelsesdag
Overtagelsesdagen for grunden fastsættes til 15. september 2017.

Fra overtagelsesdagen henligger parcellen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Parcellerne overdrages som de er og i øvrigt med samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælger.

Arealet overdrages af sælger, uden at sælger har noget ansvar overfor faktiske eller retlige mangler, undtagen for vanhjemmel.

H. Forbud mod videresalg, byggepligt og sælgers tilbagekøbsret
Det købte areal kan ikke videreoverdrages i ubebygget stand, jfr. i øvrigt deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand.

I. Disposition over grund.
Køber er ikke berettiget til at disponere over grunden før overtagelsesdagen, bortset fra at køber kan lade foretage jordbunds- og forureningsundersøgelser, jfr. de aftalte vilkår herom.

J. Bopælspligt
Der er bopælspligt i området.

K. Institution
Solrød Kommune opfører en børneinstitution i den nordlige ende af Kamillehaven. Institutionen får indkørsel fra Kamillehaven.

L. Skelafsætning
Parcelhusgrundene bliver afmærket af landinspektør med skelpæle. Ved bortkomst af skelpæle skal køber selv sørge for og afholde udgiften til opsætning af nye, såfremt køber ønsker dette.  

Bilag:
Bilag 1   - Købsaftale
Bilag 2   - Arkæologiske undersøgelser
Bilag 3   - Brochure – Velkommen til Solrød Kommune
Bilag 4   - Miljøteknisk undersøgelse
Bilag 5   - Kortbilag - Oversigt over de 18 grunde
Bilag 6   - Lokalplan 206.1 Havdrup Vest
Bilag 7   - Parcelskitse for den enkelte ejendom
Bilag 10 – Servitutter 
Bilag 11 – Tingbogsattester 
Bilag 12 - Servituterklæringer
Bilag 13 - Oplysning om fortrydelsesret
Bilag 14 - Seneste generalforsamlingsreferat for Grundejerforeningen Kamillehaven, Havdrup
Bilag 15 – Ejendomskort på alle grunde
Bilag 16 – Servitut om adgangsareal og forsyningsledninger – lyses på matr.nr. 45 Ulvemose, Havdrup                                   og matr.nr. 46 Ulvemose, Havdrup
Bilag 17 – Generelle salgsvilkår





Solrød Kommune, 21. juni 2017

