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FAKTABLAD - salgsvilkår 
 

Areal på Lovvej 16-18 i Mogenstrup 

 
    
 I grundkøbsprisen er inkluderet: 

 
 Køber betaler selv: 

 Kloakforsyning: 
Intet.  

 Kloakforsyning*1: 
Tilslutningsbidrag og ledningsarbejder fra 
anvist tilslutning. 
Der opkræves et tilslutningsbidrag på 
51.965,83 ekskl. moms pr. påbegyndt 800 
m2 matrikulært areal i 2020, se aktuelle tak-
ster på  https://www.nk-forsyning.dk/selv-
betjening/priser. 
 
Området ligger i separat kloakeret opland 
med en befæstelsesgrad på 30%. Det bety-
der, at hvis der befæstes mere end 30% 
skal tag- og overfladevand forsinkes på 
egen grund inden tilledning til NK-Spilde-
vands regnvandsledning. 
Der skal søges om tilslutningstilladelse for 
tag- og overfladevand hos Næstved Kom-
mune på spildevand@naestved.dk 
 

 Vandforsyning: 
Intet. 
 

 Vandforsyning*: 
Tilslutningsbidrag og ledningsarbejder fra 
anvist tilslutning. Anvises af NK Forsyning. 
Se aktuelle takster på https://www.nk-for-
syning.dk/selvbetjening/priser. 
 
 

 Elforsyning: 
Intet. 

 Elforsyning *: 
Etablering og bidrag og afregnes direkte til 
forsyningsselskab. 
 

 
 
 

Varmeforsyning: 
Intet. 

 
 
 

Varmeforsyning: 
Der er mulighed for tilslutning til naturgas, 
men der er også mulighed for en individuel 
varmeløsning f.eks. med varmepumpe. 

    
 Vej: 

Tilkørselsvej. 
 Vej: 

Alle udgifter til projektering m.v. af eventu-
elle interne veje? (eller skal der stå om 
overkørsel her? (ved godt at det står læn-
gere fremme i teksten)  

    
 Skødeomkostninger: 

Intet.  

 Skødeomkostninger: 
Alle omkostninger til udfærdigelse af skøde 
samt omkostninger til tinglysning mv.  

 
1 /*Med anvist tilslutning menes også udgifter til eventuel etablering af forsyningsledninger udenfor egen grund. 
Også uanset om dette måtte være via trækrør på modsat side af vej. Bygherre/entreprenør kontakter de enkelte for-
syningsselskaber direkte for konkrete anvisninger. 
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 Geotekniske undersøgelser: 

Intet. Se nedenfor om jordbundsfor-
hold. 
 
Arkæologi: 
Intet. 

 Geotekniske undersøgelser: 
Alle omkostninger til geotekniske- og miljø-
undersøgelser. 
 

Arkæologi: 
Alle omkostninger til eventuelle arkæologi-
ske undersøgelser og udgravninger. 

    
 Bankgaranti/-erklæring: 

Intet. 
 

 Bankgaranti/-erklæring: 
Udgifter til bankgaranti/–erklæring. Se ne-
denfor. 
 

   
 

Købstilbud: Købsaftale SKAL udfyldes og underskrives ved tilbudsgivning. 
Husk bankerklæring om finansiering af købet samt tegningsud-
skrift, hvis køber er et selskab. Der kan ikke tages hverken fi-
nansierings- eller advokatforbehold (skal være afklaret inden til-
budsgivning).  

  
Bankgaranti/  
-erklæring: 

Købstilbud skal ledsages af en skriftlig bankgaranti eller banker-
klæring som dokumentation for købers betalingsevne, som betin-
gelse for at sælger tager stilling til det afgivne tilbud. 
  

Projektbeskrivelse: 
 

Købstilbud skal være ledsaget af en beskrivelse af den påtænkte 
anvendelse og en projektskitse. 
 

Skøde: 
 

Køber sørger for skøde senest 2 måneder efter modtagelsen af 
sælgers skriftlige accept. Køber afholder alle omkostninger til 
tinglysning mv. 

  
Overtagelsesdato: 
 

Ejendommen overtages den første i måneden efter at Næstved 
Kommune ved skriftlig accept til tilbudsgiver erklærer at have ac-
cepteret købstilbuddet. 

  
Morarenter: Betaling efter den i aftalen fastsatte frist, skal af køber forrentes 

med Nationalbankens Udlånsrente med tillæg af 8 %, jf. Rentelo-
vens bestemmelser (for tiden i alt 8,05%). 

  
Jordbundsforhold: 
 

Sælger er uden ansvar med hensyn til jordbundsforholdene.  
Køber er berettiget og opfordret til for egen regning at lade fore-
tage undersøgelse af jordens bæreevne til eget byggeri / funda-
ment og en uddybende miljø-undersøgelse samt undersøgelse af 
eventuelle fortidsminder. 
 
Afholdte omkostninger ved undersøgelserne er sælger uvedkom-
mende, og der gives ikke afslag i prisen i anledning af hverken 
ringe bæreevne, arkæologiske forekomster eller forurening. Om-
kostninger til eventuelle arkæologiske undersøgelser og udgrav-
ninger mv. er sælger uvedkommende. 
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Anvendelse: 
-Se kommuneplan 

Området ved Lovvej 16-18 er omfattet af kommuneplanramme 
2.2 C1. 
 
Arealet må anvendes til centerformål. Det vil sige butikker med 
tilhørende ikke generende fremstillingsvirksomhed, kontorer, li-
berale erhverv, boliger, offentlig og privat service, restauration.  
 
Der kan ikke indrettes forlystelsesvirksomhed, spillehal med ge-
vinstgivende spilleautomater.  
Butikker skal etableres i overensstemmelse med retningslinjerne 
for detailhandel i afsnit 1.1.6 i kommuneplanens hovedstruktur. 
 
Det vil bero på en konkret vurdering af købers projekt om anven-
delsen vil kræve udarbejdelse af lokalplan. Køber er i så fald for-
pligtet til at bidrage med materiale til planudarbejdelsen. 
Administrationen vil stille krav om indpasning af bebyggelsens 
udformning, placering, materialevalg og volumen af hensyn til en 
harmonisk indpasning i omgivelserne. 
 
Der kan bygges i 1. etage i området, og den gældende bebyggel-
sesprocent er max 40. Opholdsarealernes størrelse skal udgøre 
mindst 25% af etagearealet. 
Der skal udlægges parkering i overensstemmelse med p-normen, 
hvilket betyder, at der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 10 
personer (dog mindst 20 pladser).   

 
Byggepligt: 
-og tilbagekøb 
Se deklaration 

 
 
 
 
 
Forbud mod videre-
salg: 
-Se deklaration 

 

 
Der er pligt til at påbegynde byggeri inden 2 år og byggearbej-
derne skal derefter fremmes mest muligt. Overholdes byggefri-
sten ikke kan sælger forlange ejendommen tilbageskødet mod 
betaling af handelsprisen og herefter med fradrag af 3%. Køber 
forestår og afholder alle omkostninger ved tilbageskødning og 
har ikke krav på refusion af ejerudgifter eller andre forgæves af-
holdte udgifter. 
 
Arealet må ikke videresælges i ubebygget stand, men skal 
tilbydes kommunen på samme vilkår som vedr. tilbagekøb og 
byggepligt. 
 

Veje- og stiadgang Nye vejadgange til Lovvej og Pederstrup skal godkendes admini-
strativt. Køber forestår for egen regning etablering af interne 
veje- og stier og overkørsler.  
  

Udvælgelseskriterier 
- projekt og pris 

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver i op 6 uger efter købs-
tilbuds modtagelse hos sælger, idet køber i øvrigt er bekendt og 
indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeri-
ets bekendtgørelse nr. 799 af 2011 (Bekendtgørelsen om offent-
ligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme) forbeholder 
sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste 
samtlige. 

  
  

Ret til ændringer af salgsvilkår forbeholdes. Ved tvivl om fortolkning af det mellem parterne aftalte, har den under-
skrevne købsaftale forrang og vil altid være den gældende mellem parterne, uanset evt. modstridende oplysninger 
ovenfor. 


