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Udbudsvilkår for matr.nr. 48 

Kirke Skensved By, Kirke Skensved 

                                                                              

 

1. Indledning 

På baggrund af en borgerhenvendelse om købsinteresse udbyder Solrød Kommune den ubebyggede og 

kommunalt ejede matr.nr. 48 Kirke Skensved By, Kirke Skensved (herefter ”Ejendommen”), beliggende på 

hjørnet af Hovedgaden og Banediget i Havdrup.  

2. Lovgivning 

Udbuddet af Ejendommen sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 samt 

Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af 

kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 

3. Ejendommen og anvendelse 

Ejendommen har ifølge tingbogen et areal af 1.488 m2, hvoraf 289 m2 er vej, og er p.t. matrikulært en del af 

en samlet kommunalt ejet ejendom med notering som landbrugsejendom.  Tingbogsattest ses som bilag 1.  

 

Ejendommen er beliggende i landzone og har begrænsede anvendelsesmuligheder, idet der jf. planlovens § 

35 ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse kan ske ændring i anvendelse, ske selvstændig udstykning 

eller opføres ny selvstændig bebyggelse. En sådan tilladelse kan ikke forventes givet.  Ejendommen kan 

umiddelbart alene forventes arealoverført til anden landbrugsejendom eller arealoverført til anden 

landzoneparcel som forbliver under 2 ha.   

4. Særlige forhold ved ejendommen 

A: Brandtomt 

På Ejendommen har tidligere ligget en gård, som nedbrændte i 1980érne. Der ses fortsat enkelte spor af 

bygningsaffald i form af et par jordbunker med murbrokker eller lignende.   

 

B: Brønd 

På Ejendommen har været en brønd, som kommunen sløjfede i 2021, i hvilken forbindelse der blev 

konstateret svag olielugt. Der henvises til notat af 20. december 2021 der er vedlagt som bilag 2.   

 

Solrød Kommune traf den 26. januar 2022 afgørelse om ikke at meddele undersøgelsespåbud jf. 

jordforureningslovens § 20 og afgørelse om ikke at meddele afværgeforanstaltninger jf. 
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jordforureningslovens § 41 og Miljøbeskyttelseslovens § 69. Afgørelsen ses som bilag 3. 

 

C: Olietank og forurening 

Der forefindes på Ejendommen en nedgravet olietank, hvorfra der i marts 2022 blev foretaget jordanalyser, 

som viste olie omkring tanken (formentlig fyringsolie og tungere olie), og hvor GeoMiljø anbefalede, at 

tanken (hvis forholdet ønskes yderligere belyst) tømmes for sand og fjernes, og at sandet i tanken 

bortskaffes sammen med den forurenede jord umiddelbart omkring tanken, og at der herefter udtages 

renbundsprøver af udgravningens sider og bund.  Miljørapporten ses som bilag 4. 

 

Region Sjælland vil/skal vurdere, om forureningen skal kortlægges, herunder afhængigt af om der oprenses 

jf. mail fra regionen af 28. marts 2022 til Solrød Kommune, bilag 5 

 

D: Vejudlæg 

Der er på Ejendommen et vejudlæg, der giver adgang fra Banediget i syd til den nordligt beliggende 

matr.nr. 49 Kirke Skensved By, Kirke Skensved for p.t. Klar Forsyning.   

5. Servitutter 

Ejendommen overtages med respekt af allerede tinglyste servitutter, hvor der henvises til tingbogsudskrift for 

den samlede ejendom (bilag 1). 

6. Salgsvilkår  

A. Overtagelsesdag 

Overtagelsesdagen for Ejendommen fastsættes til den 1. i måned efter, at køber har modtaget den af 

sælger underskrevne købsaftale og betalt købesummen.  Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for 

købers regning og risiko i enhver henseende. Ejendommen overdrages som den er og i øvrigt med samme 

rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger. 

 

B. Handlens berigtigelse 

Køber afholder samtlige omkostninger forbundet med handlens berigtigelse, herunder udgifter til egen 

landinspektør/advokat for arealoverførelse og udskillelse af mat.nr. 48 fra den samlede ejendom, hvilken 

proces køber skal påbegynde ved modtagelse af underskrevet købsaftale. 

 

Kommunen underskriver de påkræves dokumenter straks købesummen er erlagt i forbindelse med 

berigtigelsen pr. anfordring.  

C. Ansvarsfraskrivelse  

Ejendommen sælges med ansvarsfraskrivelse, idet køber af Ejendommen ikke kan rette noget krav mod 

Solrød Kommune som grundsælger for så vidt allerede eller senere konstateret forurening af enhver art 

eller herunder rejse krav vedr. jordbunds- og geotekniske forhold, ligesom køber er afskåret fra at rette krav 

vedr. Ejendommens fremtidige anvendelsesmuligheder. Det være sig krav om erstatning, forholdsmæssigt 

afslag eller handelens ophævelse. 
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D. Opfordringer til brug af egen rådgiver 

Køber opfordres til at søge rådgivning hos egen advokat, landinspektør samt miljømæssig rådgivning 

forinden afgivelse af bud.   

 

E. Pris   

På baggrund af indhentet mæglervurdering udbydes Ejendommen til en mindstepris af kr. 37.200.  Da der 

er tale om et landzone/(landbrugs)areal uden selvstændig byggeret, tillægges købesummen ikke moms.   

 

7. Salgsproces 

A: Afgivelse af købstilbud 

Fristen for at afgive købstilbud er 4. august 2022. 

 

Købstilbud skal være skriftlige, ubetingede og afgives ved at udfylde tilbudsblanket/købsaftale, bilag 6, og 

sende disse til Solrød Kommune, teknisk@solrod.dk med tilhørende ID-oplysninger (billede-legitimation 

og sundhedskort) samt en udtalelse fra egen bank om, at tilbudsgiver er godkendt til købet og/eller har 

købesummen til rådighed.  

 

Ikke-konditionsmæssige købstilbud vil ikke komme i betragtning, f.eks. hvis et købstilbud ikke er afgivet på 

den forudsatte tilbudsblanket. 

 

En underskrevet tilbudsblanket er bindende for køber indtil tre måneder efter underskrift. 

 

Der er indgået en endelig købsaftale, når både købers og sælgers underskrifter fremgår af tilbudsblanketten, 

der herefter opnår karakter af købsaftale.  

 

Der gøres opmærksom på, at køb af eller tilbud på Ejendommen ikke er omfattet af regler om lovmæssig 

fortrydelsesret jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved fast ejendom, da der ikke er tale om en ejendom bestemt 

eller udbudt til beboelse for køberen.  

 

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan sendes til teknisk@solrod.dk.  

Spørgsmål af almen interesse for budgivere i relation til udbud og salgsproces modtaget inden den 3. 

august kl. 12:00 vil løbende blive besvaret og offentliggjort i anonymiseret form på Solrød Kommunes 

hjemmeside www.solrod.dk. 

 

B: Valg af tilbudsgiver  

Solrød Kommune er forpligtet til at sælge fast ejendom i offentligt udbud og til markedsprisen og til at 

opnå det for kommunen bedste købstilbud. Ejendommen sælges til højstbydende.  

 

Hvis der indkommer flere enslydende købstilbud på grunden, orienteres de respektive tilbudsgivere herom 

og får mulighed for evt. at forhøje deres respektive bud. Kommer der herved ikke højere bud, eller er de 

nye bud ens, vælges køber ved lodtrækning. 
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Når sælger også har underskrevet tilbudsblanketten/købsaftalen, vil den blive fremsendt i kopi til køber. 

 

Køber er herefter forpligtet til at overføre købesummen til en af kommunen anvist konto inden for en frist 

på 10 hverdage. Købesummen modtages til kommunens frie disposition, idet der ikke anvendes 

deponeringskonto og/eller gælder noget vilkår om, at købesummen først kan frigives til Solrød Kommune 

ved matrikulær berigtigelse.  

 

C: Ret til at forkaste tilbud 

Solrød Kommune forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.  

 

D: Fortrolighed 

Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 

 

8. Bilag: 

 

1. Tingbogsattest 

2. Notat af 20. december 2021 vedr. olielugt ved sløjfning af boring 

3. Afgørelse om ikke at meddele påbud – matr.nr. 48  

4. Miljø-notat af 10. marts 2022 

5. Mail fra regionen af 22. marts 2022 om evt. kortlægning 

6. Tilbudsblanket/købsaftale 

7. Kortbilag med markering af vejudlæg 

 

Solrød Kommune, den 23. juni 2022  

 


