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SERVITUT VEDRØRENDE BYGGEPLIGT, FORBUD MOD VIDERESALG I UBEBYGGET STAND 

SAMT TILBAGEKØBSRET 

 

l forbindelse med salget af ejendommen matr.nr. 19v Jersie By, Jersie beliggende Tåstrupvej 201, 

2680 Solrød Strand (”Ejendommen”) til [NAVN] (”Køber”) pålægger undertegnede ejer med bin-

dende virkning for Køber og fremtidige ejere af Ejendommen samt ejendomme, som udstykkes 

heraf, følgende: 

 

 

1. BYGGEPLIGT 

1.1 Køber har pligt til at påbegynde byggeri på Ejendommen senest 36 måneder efter over-

tagelsen af Ejendommen. For at byggeriet kan betegnes som påbegyndt, skal fundamen-

tet være støbt til mindst 75 % af de bygninger, som i henhold til Købers projektforslag 

skal opføres på Ejendommen.  

1.2 Køber er derudover forpligtet til kontinuerligt at fortsætte byggeriet, således at de plan-

lagte opførte bygninger er opført og kan ibrugtages senest 60 måneder efter overtagel-

sen. 

1.3 Har Køber ikke opfyldt byggepligten i pkt. 1.1, er Kommunen berettiget til at tilbagekøbe 

Ejendommen til samme pris, som Køber erhvervede Ejendommen for af Kommunen for 

uden pristillæg af nogen art. 

1.4 Har Køber ikke opfyldt byggepligten i pkt. 1.2, er Kommunen berettiget til at tilbagekøbe 

Ejendommen til en pris fastsat af en uvildig sagkyndig fratrukket 20 %. 

1.5 Omkostninger forbundet med indhentelse af vurdering af Ejendommen, berigtigelse af 

overdragelsen mv. afholdes af Køber. 

 

2. FORBUD MOD VIDERESALG 

2.1 Køber er ikke berettiget til at videreoverdrage Ejendommen i ubebygget stand. 

2.2 Ejendommen anses for ubebygget, indtil der på Ejendommen er opført bygninger og 

udstedt ibrugtagningstilladelse på et samlet antal etagekvadratmeter, der overstiger 75 % 

af de samlede planlagte etagekvadratmeter byggeri. 

2.3 Forbud mod videreoverdragelse hindrer ikke Købers mulighed for forud for færdiggørel-

sen af byggeri på Ejendommen, at indgå købsaftaler om overdragelse af Ejendommen el-

ler dele heraf (f.eks. udstykkede parceller eller ejerlejligheder) til slutbrugere, hvis over-

dragelsen til slutbrugerne først sker efter færdigopførelse af byggeriet eller dele heraf på 

Ejendommen. Byggeri anses som færdigopført, når der udstedes ibrugtagningstilladelse 

for sådan færdigopført bebyggelse.  

2.4 Såfremt Køber er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller anden form for sel-

skab ligestilles overdragelse af Ejendommen med overdragelse af den bestemmende del 

af kapitalandelene i Køber, samt i øvrigt med spaltning, fusion e.l. anden retlig ændring af 

Køber, hvormed den bestemmende indflydelse i Køber overdrages.  
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3. TINGLYSNING OG PÅTALERET 

3.1 Nærværende servitut begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommen, idet 

der med hensyn til de på Ejendommen påhvilende byrder og hæftelser i øvrigt henvises til 

Ejendommens blad i tingbogen. 

3.2 Med henvisning til Planlovens § 42 giver byrådet, Solrød Kommune hermed sit samtykke 

til at nærværende deklaration tinglyses på Ejendommen. 

3.3 Påtaleberettiget er alene Solrød Kommune, CVR.-nr. 68534917. 


