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Deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand 
 
 
Undertegnede ejer deklarerer med bindende virkning for nuværende og fremtidige ejere af delareal 
** af matr.nr. 19a Kirke-Skensved By, Kirke-Skensved samt ejendomme, som udstykkes heraf, føl-
gende: 
 

§ 1 BYGGEPLIGT 
I forbindelse med Solrød Kommunes udstykning og salg af storparcel benævnt som ”etape 5” i Hav-
drup Vest, er det sælgers ønske, at der på ejendommen påbegyndes byggeri umiddelbart efter over-
dragelsen. 
 
Såfremt køber ikke senest 3 år efter overtagelsesdagen har påbegyndt byggeriet og/eller er byggeri-
et ikke færdiggjort senest 5 år efter overtagelsesdagen, kan sælger kræve ejendommen tilbagekøbt 
på følgende vilkår: 
 
Hvis byggeriet ikke er påbegyndt efter 3 år, har sælger en køberet, men ingen købepligt, til at er-
hverve ejendommen til samme pris, som køber oprindeligt erhvervede ejendommen for uden pristil-
læg af nogen art. 
 
Hvis byggeriet efter 5 år ikke er påbegyndt - eller blot påbegyndt men ikke er afsluttet, har sælger en 
køberet, men ikke en købepligt, til at tilbagekøbe ejendommen til en pris, svarende til en uvildig 
sagkyndig vurdering fratrukket 20 %. Sælger kan lade Danske Ejendomsmæglerforening bringe en 
egnet skønsmand i forslag.  
 
Den oprindelige køber afholder alle udgifter forbundet med tilbageskødningen, herunder overfor 
evt. panthavere samt foranlediger aflysning af evt. pantebreve. 

 
§ 2 FORKØBSRET VED SALG I UBEBYGGET STAND 
Det købte areal kan ikke uden sælgers samtykke videreoverdrages i ubebygget stand. 
 
Er køber af ejendommen et selskab vil en overdragelse af aktie- eller anpartsmajoriteten blive side-
stillet med et ejerskifte. 
 
Såfremt ejendommen ønskes videreoverdraget, har sælger forkøbsret til at erhverve ejendommen 
til samme pris, som køber oprindeligt erhvervede ejendommen for uden pristillæg af nogen art. 
 

§ 3 FÆLLES BESTEMMELSER 
I henhold til nærværende deklaration betragtes et byggeri som påbegyndt, når der er opnået bygge-
tilladelse, og når arbejderne i henhold til byggetilladelsen er iværksat. 
 
Jordarbejder er ikke at betragte som påbegyndelse af byggeriet, hvorimod støbning af fundamentet 
vil være at anse for ”påbegyndt byggeri”. 
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Et byggeri anses for at være ”færdiggjort”, når der foreligger ibrugtagningstilladelse eller er indsendt 
fyldestgørende færdigmelding.  
 

§ 4 TINGLYSNING OG PRIORITET 
Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på delareal ** af matr.nr. 19a Kirke-
Skensved By, Kirke-Skensved, idet der med hensyn de på ejendommen påhvilende byrder og hæftel-
ser i øvrigt henvises til blad i tingbogen 
  
Med henvisning til § 42 i bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 a 27. maj 2013 med senere 
ændringer, giver byrådet, Solrød Kommune hermed sit samtykke til at nærværende deklaration ting-
lyses på delareal ** af matr.nr. 19a Kirke-Skensved By, Kirke-Skensved 
 
Det erklæres desuden, at tilvejebringelse af ny lokalplan i henhold til lovens § 13, stk. 2, ikke er på-
krævet.  
 
Påtaleret har alene Solrød Kommune, CVR-nr. 68534917. 
  


