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UDKAST 

 

 
Servitut om forkøbsret til Solrød Kommune   

 

 
 
Undertegnede ejer deklarerer med bindende virkning for fremtidige ejer(e) af delareal af mat.nr. 6bi Solrød By, 
Solrød: 
 

§ 1  
FORKØBSRET 

 
I forbindelse med Solrød Kommunes udbud og salg af del af matr.nr. 6bi Solrød By, Solrød er der fastsat krav om, 
at der på det solgte delareal tinglyses en servitut om forkøbsret til Solrød Kommune med følgende vilkår.  
 
Ved enhver fremtidig overdragelse af delarealet/ejendommen til ny ejer har Solrød Kommune forkøbsret til at 
købe ejendommen på samme vilkår, som ejer beviseligt, kan opnå ved salg af ejendommen til en uafhængig tred-
jemand. Dette gælder dog ikke ved salg til selskaber indenfor ejers koncern.  
 
Forkøbsretten skal gælde ved enhver fremtidig hel eller delvis overdragelse af ejendommen til en ny ejer eller 
anden overgang ved overdragelse af ideelle anparter, overdragelse af aktie- eller anpartskapitalen i ejendom-
men/ejendomsselskabet til tredjemand.  
 
Forkøbsretten skal desuden gælde ved salg af ejendommen på tvangsauktion, hvor Solrød Kommune har ret til at 
matche højstbydende/auktionskøbers bud med tillæg af størstebeløbet jf. acceptfristen nævnt nedenfor.    
 
I tilfælde af hel eller delvis overdragelse af ejendommen til en uafhængig tredjemand skal ejeren fremsende skrift-
ligt tilbud til Solrød Kommune om at overtage ejendommen på samme vilkår, som kan opnås ved salg til en uaf-
hængig tredjemand.  
 
Med tilbuddet skal følge kopi af underskrevet købsaftale med navngiven tredjemand, hvilken aftale hverken helt 
eller delvist må være baseret på byttehandel eller indeholde sådanne særlige vilkår, som ikke kan opfyldes af 
Solrød Kommune.  
 
Købsaftalen skal indeholde fornøden specifikation af købesummen og øvrige vilkår samt oplysninger i sædvanligt 
omfang og i øvrigt være bilagt materiale i mindst samme omfang som måtte være udleveret eller meddelt til en 
uafhængig tredjemand.  Tilsvarende skal der foreligge dokumentation for tredjemands evne til at opfylde købsaf-
talen/købstilbuddet i form af bankgaranti eller tilsvarende bank- eller revisorerklæring.  
 
Acceptfristen er 8 uger fra Solrød Kommunes modtagelse af tilbudsskrivelse bilagt behørig dokumentation fra 
ejeren. 
 
Såfremt Solrød Kommune måtte vælge ikke at gøre brug af forkøbsretten, består forkøbsretten fortsat for det 
tilfælde, at ny ejer på et senere tidspunkt måtte ønske at (videre)overdrage ejendommen til tredjemand m.v. jf. 
ovenfor.    

 
§ 2 

TINGLYSNING OG PRIORITET 
 

Nærværende servitut begæres tinglyst servitutstiftende på delareal af ejendommen matr.nr.  6bi Solrød By, Solrød 
med prioritet forud for al pantegæld, idet der med hensyn de på ejendommen påhvilende byrder og hæftelser i 
øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. 
 
Påtaleret tilkommer Solrød Kommune, CVR-nr. 68534917 


