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1. INDLEDNING 

Solrød Kommune (herefter Sælger) udbyder med nærværende udbudsvilkår et kommunalt ejet areal af ca. 

71.343 m2 som råjord til udvikling for logistik- og transporterhverv.  

 

Solrød Kommune har erhvervet størstedelen af det udbudte areal i forbindelse med mageskifte med Ba-

nedanmark i 2017 og 2018.    

 

Arealet er beliggende i Solrød Erhvervskile.    

 

Erhvervskilen er afgrænset af Ringstedbanen mod vest, Køge Bugt motorvejen mod øst, Roskildevej mod syd 

og et regnvandsbassin mod nord. 

 

På grund af de fysiske barrierer i landskabet, arealets størrelse samt støjpåvirkning anses kilen ikke længere 

for velegnet til landbrugsjord eller rekreative formål. Placeringen tæt på motorvejen gør derimod området 

egnet til transport- og logistikcenter. 

2. DET UDBUDTE AREAL OG FREMTIDIGE FORHOLD 

 

2.1 Matrikulære forhold 

Det udbudte areal er p.t. ikke selvstændigt matrikuleret og betegnes derfor som delareal af matr.nr. 20a af 

ca. 51.776 m2, delareal af matr.nr. 19a af ca. 10.000 m2 samt delareal af matr.nr. 5o af ca. 9.567 m2, alle Sol-

rød By, Solrød. Arealet og dets beliggenhed fremgår af kortbilag 1. 

 

Arealet er under udstykning, og den matrikulære sag forventes at være afsluttet medio/ultimo 2019.  

 

Sælger drager for egen regning omsorg for, at det udbudte areal særskilt udmatrikuleres. Eventuelle yderli-

gere udgifter til udmatrikulering er Sælger uvedkommende. 

 

Ved endelig opmåling og udmatrikulering reguleres købesummen i forhold til den tilbudte pris pr. m2.   

 

Tingbogsattester for hovedmatriklerne er vedlagt som bilag 2 og bilag 3.   

 

2.2 Planforhold 

Erhvervskilen er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 324, Solrød Erhvervskile, 

Solrød og rammeområde 419, Solrød Erhvervskile, Jersie, som udlægger området til transport- og logistikvirk-

somheder. 

 

Solrød Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag 4.  

 

Tillæg nr.1. Solrød Erhvervskile til Solrød Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag 5.  

 

Sælger har den 29. maj 2019 udsendt forslag til lokalplan nr. 702.1 for Solrød Erhvervskile i offentlig høring. 

Høringsfristen udløber den 24. juli 2019. Ligeledes er udsendt kommuneplantillæg nr. 8, der fastsætter be-

stemmeler om lavbundsarealer og skiltning.  

 

Forslag til lokalplan nr. 702.1 ”Solrød Erhvervskile” er vedlagt som bilag 17 og forslag til kommuneplantillæg 

nr. 8 er vedlagt som bilag 18. 
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Erhvervskilen er i lokalplanforslaget inddelt i 4 delområder jf. bilag 6.  Delområde A og B udlægges til trans-

port- og logistikerhverv. Delområde C udlægges til teknisk anlæg, sneværnsbælte, jordvold og afskærmende 

beplantning. Delområde D udlægges til grønt område med skov og sø.  

 

Det udbudte areal vil i ny lokalplan være beliggende i delområde A. 

 

2.3  Fremtidige byggeregulerende bestemmelser  

De overordnede rammer for kommende bebyggelse på og udnyttelse af det udbudte areal beskrives neden-

for i hovedtræk, mens yderligere forventet detailregulering kan hentes i lokalplanforslaget. Det bemærkes, at 

der kan forekomme afvigelser mellem lokalplanforslag og endelig vedtaget lokalplan. 

 

Det udbudte areal vil have en bebyggelsesprocent på 50.  

 

Bebyggelse må ikke være højere end 15 meter og i maksimalt 4 etager. Afskærmning, tekniske anlæg, solcel-

ler etc. må dog have et toppunkt på op til 2 meter over de nævnte bygningshøjder, såfremt de trækkes 

mindst 5 meter tilbage fra en fastsat facadelinje. 

 

Tage skal udformes som flade tage eller tage med ensidig taghældning med mulighed for at placere solceller.   

 

Der bliver ikke mulighed for at anvende blanke eller reflekterende materialer til facader og/eller tage med en 

taghældning over 1:40 (1,4 grader). Der må kun anvendes afdæmpede farver i mørke nuancer i grå, sort eller 

brun.  

 

Facader må ikke være længere eller dybere end 300 meter. Et monotont udtryk i facader skal brydes med 

fremspring/indhak eller ved veksling i facadebeklædningen. 

 

2.4 Byggelinjer mv. 

Der vil på arealet og i erhvervskilen blive stillet krav om, at bygninger skal opføres vinkelret på fælles facade-

linje eller parallelforskudt som vist på bilag 6. 

 

Der fastsættes en byggelinje i det østlige areal på 60 m fra motorvej. 

 

2.5 Skiltning og belysning 

Skiltning, herunder eventuel belysning af skiltning, skal etableres i overensstemmelse med Solrød Kommunes 

gældende retningslinjer for skiltning. Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver i max. 1,5 meters højde. 

Facadeskiltning må kun ske med virksomhedens navn og logo. Der må ikke skiltes på/fra tage. 

 

Der må ikke på arealet skiltes med projektor, opsættes digitale reklameskilte, der viser løbende tekst og/eller 

levende billeder, eller ophænges bannere. Belysning mod vest- og nordvendte bygningsfacader må ikke finde 

sted.  

 

Lyspunkthøjden for al belysning må ikke overstige 8 meter og skal være retnings- og funktionsbestemt, ned-

adrettet og afskærmet i forhold til omgivende vej og landsbyer.  

 

2.6 Videreudstykning  

Matrikler i delområde A, hvori det udbudte areal vil være beliggende, skal have et grundareal af minimum 

5.000 m2. 
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2.7 Vejadgang 

I forbindelse med den igangværende matrikulære sag vedr. mageskiftet med Banedanmark er der udlagt vej-

adgang til den kommende matrikel fra nord ved regnvandsbassinet som privat fællesvej jf. ændringskort nr. 3 

af 2. april 2019 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S, bilag 7.  Det bemærkes, at kortbilaget ikke er ret-

visende i den forstand, da det ikke viser den del af matr.nr. 19a af ca. 10.000 m2, som er i udbud.  Kortbilaget 

er medtaget for at vise vejudlægget fra nord med stiplet markering.   

 

I forbindelse med realisering af Solrød Erhvervskile vil der skulle etableres en ny hovedindkørsel til tung trans-

port fra Åsvej.  

 

Desuden vil en intern fælles forsyningsvej til tung trafik i en bredde af 18 meter indeholdende kørebane, cy-

kelsti og fortov blive udlagt i den kommende lokalplan i et forløb fra Åsvej i syd helt frem til det udbudte 

grundareal i nord.   

 

En placering af et kommende vejudlæg langs Banedanmarks sneværnsbælte/matrikel ses af lokalplanforsla-

get bilag 5 og 6.   

 

Sælger har en forventning om, at der blandt lodsejerne i Solrød Erhvervskile er en fælles interesse i at få etab-

leret vej til tung trafik fra Åsvej mod nord.  Køber må følgelig påregne at skulle deltage i omkostningerne til en 

realisering heraf som privat fællesvej, således at der skabes vejadgang helt frem til det udbudte areal, hvilket 

også vil være en forudsætning for ibrugtagningstilladelse.    

 

Såfremt det ikke 12 måneder efter Sælgers underskrift af købsaftale måtte være muligt for Køber at indgå 

aftale(r) om en realisering af den private fællesvej uagtet, at Køber tilbyder at betale halvdelen af den forven-

tede anlægsudgift, og/eller Købers udgifter til etablering heraf vil overstige 8,5 mio. kr., og disse forhold ikke 

skyldes Købers egne forhold, har Køber ret, men ikke pligt til at træde tilbage fra handlen uden nogen part er 

hinanden noget beløb skyldigt.  Modtager Sælger ikke fra Køber skriftlig orientering/reklamation herom inden 

for fristen, bortfalder Købers mulighed for at træde tilbage med henvisning hertil. Sælger kan efter anmod-

ning vælge at lade den førnævnte frist forlænge. 

 

For det tilfælde at Køber måtte være givet disposition over ejendommen, kan Sælger som betingelse for tilba-

gegang stille krav om fuldstændig reetablering af arealet. 

 

2.8 Servitutter og hæftelser 

Ejendommene overdrages med de samme rettigheder, byrder og servitutter, hvormed de har tilhørt Sælger 

og tidligere ejere. 

 

Der henvises til vedlagte udskrifter fra tingbogen, bilag 2 og bilag 3.   

 

Køber er desuden forpligtet til at respektere evt. sædvanlige servitutter, som Sælger eller andre offentlige 

myndigheder og/eller forsyningsselskaber måtte pålægge arealet i forbindelse med udstykning og/eller byg-

gemodning af området. 

 

2.9 Byggemodning 

Arealet sælges som råjord, således at Køber i enhver henseende for egen regning byggemodner arealet, her-

under med etablering af forsynings-, afløbs- og stikledninger, vej samt befæstede arealer.  
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2.10 Forsyningsselskaber 

Køber afholder uden for købesummen samtlige tilslutningsafgifter, byggemodningsbidrag og lignende udgif-

ter over for forsyningsselskaber, idet der henvises til selskabernes respektive takstblade. 

 

Solrød Erhvervskile forsynes med vand fra Solrød Vandværk A.m.b.a. www.solrodvand.dk/om-vandvaer-

ket/takstblad.aspx. 

 

Kollektiv varmeforsyning af området kan ske med fjernvarme fra Solrød Fjernvarme A.m.b.a.  www.sfv-

amba.dk/økonomi/tilslutningspriser/. 

 

Tilslutningsbidrag for kloakering af Erhvervskilen betales til KLAR Forsyning.  www.klarforsyning.dk/spilde-

vand/priser. 

 

Forsyning af forbindelse til el, telefon, internet sker fra de for området relevante aktører.  

 
2.11 Regnvand og befæstelse 

Regnvand skal håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i udkast til spildevandstillæg nr. 2, Kloa-

kering af Solrød Erhvervskile, bilag 8, herunder med en befæstelsesgrad på maksimalt 0,7.    

Redegør 

2.12 Ubebyggede arealer, oplag og beplantning 

Arealet kan hegnes med åbent hegn. På den vestlige side af matriklen/byggeriet vil der blive stillet krav om 

etablering af et minimum 5 meter bredt afskærmende beplantningsbælte (såfremt et tilstrækkeligt beplant-

ningsbælte ikke etableres af Banedanmark og er sikret til stedse) bestående af træer og buske. Køber accep-

terer, at der vil blive tinglyst en servitut, bilag 16, med Sælger som påtaleberettiget om beplantningsbæltets 

nærmere karakter og opretholdelse. 

 

2.13 Grundejerforening 

Køber skal acceptere, at der i Solrød Erhvervskile oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samt-

lige grundejere, der omdanner til erhverv/logistik, som skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer 

og fælles tekniske anlæg, herunder privat fællesvej.  Køber skal tilsvarende acceptere, at grundejerforeningen 

kan lade sædvanlig pant tinglyse på de enkelte ejendomme til sikkerhed for grundejeres forpligtelser over for 

foreningen.  

 

2.14 Arkæologi 

Museum Sydøstdanmark har i 2012-2014 i forbindelse med anlæg af Ringstedbanen og udsætning af jord ud-

ført arkæologiske undersøgelser på en stor del af det udbudte areal, hvorefter disse blev frigivet til anlægsar-

bejdet. 

 

Der henvises bl.a. til følgende rapporter: 

 

 KØM 2596 BaneDanmark område 18T – Kampagnedato 06-08-2013, bilag 9 

 KNV00032 Kassemose – Kampagnedato 01-05-2014, bilag 10 

 Udgravningsberetning for KNV 00101 Kassemose Syd – Kampagnedato 13-11-2014, bilag 11. 

 

Yderligere information kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens database: www.kulturarv.dk/fundogfortids-

minder/Kort/ ved at fremsøge (lokal)området og de enkelte beretninger.  Desuden opfordres Køber til at kon-

takte Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, tlf.nr. 7070 1236 direkte for yderligere spørgs-

mål. 

http://www.solrodvand.dk/om-vandvaerket/takstblad.aspx
http://www.solrodvand.dk/om-vandvaerket/takstblad.aspx
http://www.sfv-amba.dk/økonomi/tilslutningspriser/
http://www.sfv-amba.dk/økonomi/tilslutningspriser/
http://www.klarforsyning.dk/spildevand/priser
http://www.klarforsyning.dk/spildevand/priser
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/
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Såfremt der under byggemodning på arealet findes fortidsminder, skal dette straks anmeldes til Museum Syd-

østdanmark, jf. museumslovens § 27. 

 

2.15 Jordbundsforhold 

I forbindelse med Banedanmarks anlæg af Ringstedbanen er der blevet tilkørt jord på arealet. 

 

For en nærmere belysning heraf henvises til: Afrapportering vedr. jordhåndteringsplan, Solrød Kommune, 

strækning 7 og 8 i TP 40 af 8. april 2019, bilag 12 og bilag 1 og 2 til samme rapport, bilag 13.  

 

Tidligere jordhåndteringsplaner og kortbilag ses som bilag 14a til 14e. 

  

Sælger har ikke selv fået udarbejdet geotekniske - eller miljø undersøgelser af arealet. 

 

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

dersøgelser skal i givet fald være tilendebragt senest 12 uger efter begge parters underskrift på købsaftalen.  

 

Køber skal inden for samme frist gøre eventuelle indsigelser gældende skriftligt over for Sælger, bilagt resul-

tatet af de pågældende undersøgelser samt et økonomisk overslag over ekstraudgifternes omfang.  

 

Såfremt Køber konstaterer 1) forurening i de oprindelige jordlag og/eller 2) usædvanlige og for erhvervsbyg-

geri til logistik væsentligt fordyrende jordbundsforhold, hvortil udgifter til påkrævet oprensning og/eller eks-

trafundering samlet set overstiger 5 % af købesummen, har Køber mulighed for at hæve handlen.  

 

Køber har dog ikke adgang til at hæve handlen, hvis Sælger tilkendegiver at ville betale den del af udgifterne 

til forurening og ekstrafundering, der overstiger 5 % af købesummen.    

 

Købers udgifter til indbygning eller bortkørsel/deponering af den af Banedanmark allerede udlagte overskuds-

/udsætningsjord indgår ikke i den ovenfor nævnte 5 % grænse som giver Køber ret til at hæve handlen.  Et-

hvert forhold, indsigelse og udgift vedr. den af Banedanmark udlagte jord på arealet er i det hele Sælger 

uvedkommende, hvorfor Køber heller ikke kan rejse krav som angivet ovenfor om ophævelse eller delvist af-

holdelse af udgifter for dette forhold.   

  

Køber og Sælger kan ikke rette noget krav mod hinanden i anledning af Købers tillagte ret til tilbagetræden 

under henvisning til førnævnte 5 % grænse. Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog forpligtet til at 

foretage en fuldstændig retablering af arealerne senest 14 dage efter afgivelsen af tilbagetrædelseserklærin-

gen. 

 

Har Sælger ikke modtaget underretning og/eller indsigelser vedr. miljø- og jordbundsforhold inden for fristen 

på 12 uger, er Køber afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af grundenes miljø- 

og jord-  og jordbundsforhold af enhver art. 

 

2.16 Skatter og afgifter 

Det udbudte areal er ikke selvstændigt offentligt vurderet.  

 

Den fremtidige offentlige vurdering af ejendommene samt evt. ændrede beskatningsforhold er i det hele Sæl-

ger uvedkommende. 
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2.17 Overtagelsesdag og refusion 

Ejendommene overtages af Køber den 1ste i måneden efter, at alle betingelserne i pkt. 2.22 er opfyldt. 

Fra overtagelsesdagen henligger arealet/ejendommene i enhver henseende for Købers regning og risiko. 

Såfremt Køber evt. ønsker en overtagelsesdag der ligger inden den matrikulære sag er afsluttet, kan dette 

efter aftale ske, såfremt Køber forinden deponerer købesummen.  

 

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiger berigtigende advokat sædvanlig refusionsopgørelse 

vedr. ejendommenes indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest en måned efter refusionsopgø-

relsens fremsendelse med behørigt bilagsmateriale. Ved betaling efter dette tidspunkt tillægges renter efter 

renteloven fra overtagelsesdagen. 

 

2.18 Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret 

Sælger ønsker, at Køber skal påbegynde realisering af erhvervsbebyggelse på ejendommene umiddelbart ef-

ter overtagelsesdagen.  

 

I forbindelse med salget vil der derfor blive tinglyst en deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret som Kø-

ber skal respektere.  

 

Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret fremgår af bilag 15. 

 

2.19 Ansvarsfraskrivelse 

Arealet sælges således, som det er og forefindes og som beset af Køber.  

 

Bortset fra den i pkt. 2.15 beskrevne tillagte tilbagetrædelsesret og vanhjemmel påtager Sælger sig intet an-

svar for arealet, herunder men ikke begrænset til bonitet eller mængder af jord, jordbundsforhold, forure-

ningsforhold, miljøforhold, arkæologi og/eller i øvrigt arealets beskaffenhed.  

 

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Sælger som følge af konstatering af 

mangler eller evt. indtrådte forsinkelser eller fordyrende tiltag, der knytter sig til arealets beskaffenhed i en-

hver henseende. Køber er således afskåret fra at ophæve handlen, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstat-

ning. 

 

Som følge af Sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres Køber til inden afgivelse af tilbud at gen-

nemgå arealet nøje. Køber er opfordret til at søge teknisk og juridisk rådgivning med henblik på konstatering 

af eventuelle fejl og mangler.  

 

Købesummen vil være fastsat under hensyntagen til samtlige vilkår i udbudsmaterialet, herunder ansvarsfra-

skrivelser.  

 

2.20 Berigtigelse og omkostninger 

Sælgers advokat sørger for berigtigelse af handlen for Sælgers regning.  Køber afholder tinglysningsafgift og 

egne omkostninger til advokat og øvrige rådgivere.  

 

2.21 Købesummen 

Køber stiller senest 10 dage efter, at købsaftalen er forsynet med Sælgers underskrift, sædvanlig bankgaranti 

fra anerkendt pengeinstitut for købesummens betaling. Garantien overgår til kontant deponering i Sælgers 

pengeinstitut senest pr. overtagelsesdagen. 
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Bankgaranti og deponerede midler tjener til sikkerhed for Købers opfyldelse af udbudsvilkårene i enhver hen-

seende, herunder til sikkerhed i tilfælde af misligholdelse.  

 

Købesummen frigives til Sælger, når der er tinglyst endeligt og anmærkningsfrit skøde. 

 

I tilfælde af s forsinkelse med betaling af nogen del af købesummen, godskrives Sælger over refusionsopgø-

relsen med en rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 5% p.a. for den respek-

tive forsinkelsesperiode. Dette fratager ikke Sælger for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor 

Køber ved forsinket betaling. Det betragtes som væsentlig misligholdelse, såfremt Køber ikke rettidigt berigti-

ger købesummen. 

 

 

2.22 Betingelser 

Salget er fra Sælgers side betinget af, at: 

 

- Køber stiller garanti og berigtiger købesummen i overensstemmelse med pkt. 2.21. 

- Solrød Byråd godkender salget. 

- der tinglyses deklaration i overensstemmelse med bilag 15 og bilag 16. 

 

Hvis én eller flere af betingelserne ovenfor ikke er opfyldt eller er frafaldet af Sælger, kan Sælger uden ugrun-

det ophold skriftligt meddele Køber, at købsaftalen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod 

hinanden i den anledning. 

 

Handlen er fra Købers og Sælgers side betinget af, at: 

 

- matrikulær udskillelse af arealet til én selvstændig matrikel godkendes af Geodatastyrelsen, 

- der senest 18 måneder efter byrådets godkendelse af aftalen vedtages en endelig og upåankelig 

lokalplan i overensstemmelse med de bebyggelses- og udnyttelsesmuligheder, der er skitseret 

nærværende udbudsvilkår, idet Køber er forpligtet til at tåle mindre detailændringer/præciserin-

ger som en lokalplan og høringsproces afstedkommer, så længe disse ud fra en samlet vurdering 

ikke i nogen nævneværdig grad forringer ejendommens potentiale og handelsværdi.  

- Køber inden for 12 måneder efter parternes underskrift ikke fremsætter berettiget og dokumen-

teret indsigelse om manglende mulighed for at skabe vejadgang jf. pkt. 2.7. 

 

Hvis betingelserne ikke er opfyldt eller frafaldet, kan én part, der ikke har frafaldet betingelsen, uden ugrun-

det ophold efter udstykningen eller lokalplanen ikke er godkendt skriftligt meddele den anden part, at købsaf-

talen bortfalder, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. 

3. PROCEDURE FOR UDBUD OG SALG  

 

3.1 Lovgrundlag og budfrist 

Udbuddet af ejendommene sker i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 samt den 

tilhørende vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme. 

 

Sælger forbeholder sig retten til eventuelt at forkaste alle indkomne tilbud. 

 

Købstilbud skal være Sælger i hænde senest den 19. august 2019 kl. 12.00 og sendes pr. mail til Sælger:   

Mail: teknisk@solrod.dk 

Att.: Jette Pedersen. 
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Tilbud afgives på blanketten ”Tilbudsblanket” nedenfor. Ved afgivelse af tilbud skal nærværende udbudsvilkår 

medsendes i deres helhed. 

 

Købstilbud kan ikke betinges af andre vilkår end de som allerede fremgår af tilbudsblanket og nærværende 

udbudsvilkår.  

 

Spørgsmål kan sendes til Jette Pedersen pr. mail teknisk@solrod.dk 

 

Spørgsmål modtaget inden den 13. august 2019 kl. 12:00 vil løbende blive besvaret i anonymiseret form.  

 

Spørgsmål og svar bliver offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside www.solrod.dk/erhverv/erhvervs-

byggeri/byggegrunde 

 

Svar offentliggjort på hjemmesiden betragtes som en integreret del af udbudsvilkårene.  

 

3.2 Udvælgelse 

Eneste kriterium for udvælgelse er højeste pris.   

 

3.3 Tilbud  

Købstilbud skal angive et fast beløb ekskl. moms, hvorfor der ikke accepteres flydende bud, eksempelvis ”kr. 

10.000,- over højeste bud”.  

 

Ved aflevering af købstilbud skal nedenstående materiale vedlægges:  

 

 Underskrevet købstilbud på tilbudsblanket. 

 Tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, max. 3 måneder gammel.  

 Dokumentation for, at tilbudsgiver er i stand til økonomisk at opfylde købstilbuddet; det sig være en 

soliditetserklæring fra eget pengeinstitut eller revisor, hvoraf det skal fremgå, at tilbudsgiver/Køber 

må anses i stand til at kunne opfylde dennes tilbud. 

 Regnskaber for de seneste 3 år, hvis Køber er et selskab.  

 

Købstilbud skal være gældende i 3 måneder efter budfristens udløb.  

 

Køber er berettiget til at lade et koncernforbundet og af Køber 100% ejet og kontrolleret datterselskab/pro-

jektselskab tage skøde på ejendommene. 

 

Såfremt Køber lader et datter-/projektselskab tage skøde på ejendommene, sker dette i givet fald på ”ad or-

dre-vilkår”, således at Køber/tilbudsgiver i enhver henseende hæfter og indestår for aftalens opfyldelse. 

 

3.4 Tildeling  

Det forventes, at den vindende tilbudsgiver/Køber kan offentliggøres efter byrådets møde den 16. september 

2019. 

 

Når Køber har modtaget skriftlig besked om, at denne er vindende tilbudsgiver, modtager Køber en af Sælger 

underskrevet tilbudsblanket/købsaftale, hvorefter Køber er forpligtet til at stille bankgaranti for hele købe-

summen senest 10 dage herefter.   

  

mailto:teknisk@solrod.dk
http://www.solrod.dk/erhverv/erhvervsbyggeri/byggegrunde
http://www.solrod.dk/erhverv/erhvervsbyggeri/byggegrunde
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3.5 Fortrolighed og udgifter i forbindelse med afgivelse af tilbud  

Købstilbud er fortrolige, indtil endeligt salg har fundet sted. 

 

Tilbudsgiver afholder samtlige omkostninger forbundet med evt. egen undersøgelse af ejendommene og 

ejendommenes dokumenter/bilag, inkl. udgifter til evt. besigtigelse med sagkyndig o.l., uanset om tilbudsgi-

vers tilbud kommer i betragtning eller ej. 
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BILAG 
 

Bilag 1:  Kort over det udbudte areal 

 

Bilag 2:  Tingbogsattest matr.nr. 20a og 5 o Solrød By, Solrød  

 

Bilag 3: Tingbogsattest matr.nr. 19a, Solrød By, Solrød 

 

Bilag 4: Solrød Kommuneplan 2017 

 

Bilag 5: Tillæg nr.1. Solrød Erhvervskile til Solrød Kommuneplan 2017   

 

Bilag 6:  Kortbilag over Erhvervskilens delområde A-D, herunder facadelinje og vejlinje 

 

Bilag 7:   Ændringskort nr. 3 af 2. april 2019 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S  

 

Bilag 8: Udkast til spildevandstillæg nr. 2, Kloakering af Solrød Erhvervskile  

 

Bilag 9: KØM 2596 BaneDanmark område 18T – Kampagnedato 06-08-2013 

 

Bilag 10: KNV00032 Kassemose – Kampagnedato 01-05-2014 

 

Bilag 11: Udgravningsberetning for KNV 00101 Kassemose Syd – Kampagnedato 13-11-2014  

 

Bilag 12: Afrapportering vedr. jordhåndteringsplan, Solrød Kommune, strækning 7 og 8 i TP 40 

 

Bilag 13: Bilag 1 (tegningsbilag) og bilag 2 (jordflytning Solrød Bygas) til jordhåndteringsplan (bilag 12) 

 

Bilag 14a-e Tidligere jordhåndteringsplaner med bilag  

 

Bilag 15: Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret 

 

Bilag 16: Deklaration om beplantningsbælte  

 

Bilag 17:  Forslag til lokalplan nr. 702.1 Solrød Erhvervskile 

 

Bilag 18:  Forslag til kommuneplantillæg nr. 18, Lavbundsarealer og skiltning 

 

  

  

 

Solrød, den 18. juni 2019. 
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TILBUDSBLANKET 

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. 

Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed. 

Tilbuddet kan sendes som e-mail til: teknisk@solrod.dk att. Jette Pedersen.  

 

Underskrift: _____________________________________________________ 

 

Navn:  _____________________________________________________ 

 

CVR nr.: _____________________________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 

 

Tlf.:  _____________________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________ 

 

byder kr./m2  _____________________________________________________ ekskl. moms  

for det anslået areal af ca. 

71.343 m2. svarende til: _____________________________________________________ ekskl. moms.  

  

Tilbuddet er gældende i 3 måneder efter budfristens udløb. 

Vilkårene for denne handel er fastlagt i de af Solrød Kommune udarbejdede ”Udbudsvilkår for salg af kommunalt ejet 

areal i Solrød Erhvervskile, dateret 18. juni 2019. 

Når meddelelse om Solrød Byråds godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver med un-
derskrift fra Solrød Kommune, udgør denne sammen med nærværende udbudsvilkår en købsaftale vedrørende 
ejendommen. 

 

For Solrød Kommune, den          /          2019: 

 

Underskrift:  _________________________    __________________________________ 

 Niels Emil Hörup  Henrik Winther Nielsen 

 Borgmester   Kommunaldirektør 

mailto:teknisk@solrod.dk

