
Imellem  

Gentofte Kommune 

Berntorffsvej 161 

2920 Charlottenlund  

CVR 19 43 84 14 

(Herefter ”Sælger”)  

 

Og  

[navn]  

[adresse, gade] 

[adresse, by]   

[CVR-nummer]  

(Herefter ”Køber”)  

 

Er der dd. indgået følgende  

 

 

K Ø B S A F T A L E 
 

 

Hvorefter Gentofte Kommune sælger og overskøder den ifølge tinglyst adkomst kommunen tilhørende 

ejendom, matr.nr. 8dr, Vangede, beliggende Mesterlodden 14B, 2820 Gentofte (Herefter Ejendommen), 

til Køber.  

 

Aftale om køb er indgået på følgende nærmere vilkår:  

 

§ 1, Aftalegrundlag 

 

Stk. 1. Som aftalegrundlag skal i prioriteret rækkefølge anses denne købsaftale (herefter Købsaftalen), bilag 

med spørgsmål og svar, offentliggjort af kommunen i forbindelse med udbud af Ejendommen, til og med 

tidspunktet for Købers tilbudsblanket, bilag 1, samt Kommunens salgsmateriale Bilag 2 med underbilag 3-

11. 

 

§ 2, Ejendommen 

 

Stk. 1. Ejendommens tinglyste areal udgør 1.053 kvm., heraf vej 0 kvm.  

 

Stk. 2. Ejendommen er i henhold til tingbog, bilag 3, samnoteret med matr.nr. 8bo, Vangede, beliggende 

Mesterlodden 18b, 2820 Gentofte Kommune. Udskrift af servitutter er vedlagt som bilag 4. Denne 

samnotering foranlediges ophævet af Sælger, og for Sælgers regning, således at det alene er Ejendommen, 

der overdrages.  

 

Stk. 3. Ejendommen matr.nr. 8bo, Vangede, beliggende Mesterlodden 18b, 2820 Gentofte, som 

Ejendommen aktuelt er samnoteret med, er ikke er omfattet af Købsaftalen.   



 

§ 3, Overtagelsesdag 

 

Stk. 1. Ejendommen overtages den  

[dato] 

 

§ 4, Købesum 

 

Stk. 1. Købesummen for Ejendommen er aftalt til kontant 

 

kr. [tilbudssummen] med tillæg af moms, i alt kr. [tilbudssummen med moms] 

 

Købesummen berigtiges ved at Køber, senest en uge efter at have modtaget meddelelse om, at Sælger 

accepterer dennes tilbud, stiller en bankgaranti på købesummen, inklusive moms heraf, på de vilkår, der 

fremgår af bilag 5, tekst til garanti. 

 

Stk. 2. Senest 5 hverdage forud for overtagelsen, erstattes bankgarantien af en kontant indbetaling af 

købesummen på en af Sælger anvist konto. Købesummen frigives til Sælger, når Køber har opnået endeligt 

tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger. 

 

 

§ 5, Gæld uden for købesummen 

 

Stk. 1. Der overtages ikke gæld uden for købesummen. 

 

 

§ 6, Sælgers oplysninger om Ejendommen 

 

Stk. 1. Køber er gjort bekendt med, at Ejendommen henstår ubebygget og uden at der er udført relevant 

forberedelse for bebyggelse. Ejendommen henstår dog delvist udlagt med grusbelægning. 

Ejendomsdatarapport vedlægges som bilag 6, BBR som bilag 7. Offentlig ejendomsvurdering for 

ejendommen (samnoteret med Mesterlodden 18B) vedlægges som bilag 8.  

 

 

§ 7, Tilslutningsafgift, byggemodning 

 

Stk. 1. Køber betaler samtlige omkostninger til at tilslutte Ejendommen til relevante forsyninger og 

afledninger (tilslutningsafgifter mv.) samt alle omkostninger til at klargøre Ejendommen til at modtage 

sådanne forsyninger, herunder til at nedlægge relevante installationer, ledninger og rør på Ejendommen 

(byggemodning). 

 



§ 8, Planmæssige forhold 

 

Stk. 1. Ejendommen er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 430 fra 2022, bilag 9. 

 

Stk. 2. Ejendommen kan efter de gældende lokalplaner benyttes til erhverv i form af lettere industri og 

håndværk samt garage-/parkeringsanlæg, samt til administration, lager og udstillingslokaler/showroom 

i forbindelse hermed.  

 

Stk. 3. Det fremgår af lokalplan 430, at bebyggelsesprocent, antal etager og maksimale højde udgør hhv. 80 

%, 3 etager og 12 m.  

 

 

§ 9, Servitutter og særlige forhold 

 

Stk. 1. Køber er bekendt med – og respekterer – samtlige de på Ejendommen lyste servitutter. Kopi af 

tinglyste servitutter er vedlagt som bilag til tingbog, jf. bilag 4 og 5. 

 

 

§ 10, Sælgers erklæringer 

 

Stk. 1. Sælger oplyser pr. tidspunktet for Sælgers underskrift af købsaftalen: 

at  der Sælger bekendt ikke verserer sager, består uopfyldte krav eller er udstedt påbud fra det 

offentlige eller private vedrørende Ejendommen, 

at  Sælger ikke har anmodet om omvurdering af Ejendommen, og  

at der ikke Sælger bekendt er udført arbejder, afsagt kendelser eller truffet afgørelser, af 

offentlige myndigheder eller koncessionerede virksomheder, for hvilke udgifterne senere vil 

blive pålagt Ejendommen. 

 

Stk. 2. Da Kommunen er fritaget for betaling af grundskyld, og da grunden aktuelt er ubebygget, vil enhver 

ændring af den offentlige ejendomsvurdering, herunder Købers skattebetalinger, eventuelle vurderinger 

efter en evt. bebyggelse mv., være Sælger uvedkommende. 

 

 

§ 11, Sælgers forbehold 

 

Stk. 1. Overdragelse sker uden ansvar for Sælger, der alene har meget begrænset kendskab til 

Ejendommen, herunder da denne hovedsageligt har været holdt i reserve til benyttelse, og alene i meget 

begrænset omfang har været benyttet til udlån og til midlertidigt oplag af materialer mv.  

 

Stk. 2. Overdragelse sker derfor uden mulighed for at Køber kan kræve forholdsmæssigt afslag – bortset fra 

vanhjemmelansvaret – i enhver henseende, herunder også i forhold, der måtte kunne berøre muligheden 

for at bebygge Ejendommen helt eller delvist, herunder i relation til eventuelle fortidsminder, ikke fjernede 

fundamenter af tidligere bygninger, eller andre naturlige eller ikke naturligt forekommende hindringer.  



 

Stk. 3. Overdragelse sker ligeledes uden ansvar for Sælger som følge af ledninger o.l., herunder hverken for 

så vidt angår kendte og registrerede ledninger og deres præcise beliggenhed mv, eller for evt. ikke-

registrerede ledninger på ejendommen. Ledninger skal i denne sammenhæng omfatte – men ikke være 

begrænset til – kabler, kloak, drænledninger, brønde, underjordiske tanke m.v. Der henvises til tingbogen.  

 

Stk. 4. Køber erklærer sig indforstået hermed, og har ved afgivelse af sit tilbud taget højde herfor. 

 

 

§ 12, Fundering m.v. 

 

Stk. 1. Der eksisterer ikke miljøtekniske eller arkæologiske undersøgelser for Ejendommen.  

 

Stk. 2. Ejendommen sælges derfor som den er og forefindes, uden ansvar for Sælger for så vidt angår 

jordbunds- og funderingsforhold, og Køber kan derfor ikke rejse krav mod Sælger eller kræve 

forholdsmæssigt afslag som følge af jordbundsforholdenes beskaffenhed.  

 

Stk. 3. Herunder kan Sælger ikke gøres ansvarlig for udgifter til nødvendig pilotering og fundering, 

terrænregulering, behov for dræning eller lignende.  

 

Stk. 4. Køber erklærer sig indforstået hermed, og har ved afgivelse af sit tilbud taget højde herfor. 

 

 

§ 13, Miljøforhold 

 

Stk. 1. Ejendommen er beliggende i byzone, og er derfor områdeklassificeret som lettere forurenet. Sælger 

har ikke i øvrigt kendskab til, at ejendommen skulle være forurenet i noget omfang. Forureningsattest 

vedlægges som bilag 10. 

 

Stk. 2. Sælger hæfter ikke for og er ikke ansvarlig for eventuel forurening af jord eller grundvand på eller fra 

Ejendommen. Dette skal gælde uanset om en evt. forurening måtte vedrøre tiden før eller under Sælgers 

ejerperiode. Tilsvarende hæfter Sælger ikke for udledning, udslip eller udsivning af forurenende stoffer i 

miljøet. Køber påtager sig den fulde risiko for sådanne eventuelle hændelser, der måtte være indtruffet 

eller indtræffer før og efter overtagelsesdagen. 

 

Stk. 3. Som ”forurening” skal i denne aftale både forstås som i jordforureningsloven, men også som andre 

former for uønskede eller uønskelige materialer eller rester af materialer på Ejendommen, herunder 

eksempelvis slagger, affald, stabilgrus, opfyld, rester efter byggeri m.v. 

 

Stk. 4. Køber erklærer sig indforstået hermed, og har ved afgivelse af sit tilbud taget højde herfor. 

 

 



§ 14, Refusionsopgørelse 

 

Stk. 1. Der udarbejdes ikke egentlig refusionsopgørelse i forbindelse med overdragelsen. 

 

 

§ 15, Handelsomkostninger og berigtigelse 

 

Stk. 1. Forinden berigtigelse af handlen kan ske, foranlediger Sælger Ejendommens samnotering med 

matr.nr. 8bo, Vangede, ophævet.  

 

Stk. 2. Straks ophævelse af samnotering er sket, sørger Køber for berigtigelse af handlen og betaler alle 

omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til advokat, registreringsafgifter ved tinglysning m.v.  

 

Stk. 3. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af bestallingshavende advokat. 

 

Stk. 4. Såfremt Køber ikke lader sig repræsentere ved bestallingshavende advokat skal Sælger, 7 dage efter 

forgæves påkrav herom, være berettiget til at lade handlen berigtige af egen advokat. I så fald skal Køber 

erstatte alle Sælgers rimelige omkostninger til at gennemføre berigtigelse på Købers vegne. 

 

Stk. 5. Køber forpligter sig til senest 8 dage efter underskrift på nærværende købsaftale at fremkomme med 

tegningsudskrift for Køber, hvis Køber er et selskab, hvilken tegningsudskrift ikke må være ældre end 3 

måneder. 

 

Stk. 6. Købers advokat er pligtig til at have skøde klar til Sælger og Køber senest 10 hverdage efter, at 

Sælger meddeler Køber, at samnotering med ejendommen matr.nr. 8bo, Vangede, er ophævet. 

 

Stk. 7. Parterne er forpligtede til at underskrive endeligt skøde senest 5 hverdage efter modtagelse af skøde 

i overensstemmelse med købsaftalens indhold. 

 

Stk. 8. Købers advokat skal anmelde endeligt skøde til tinglysning senest 3 hverdage efter, at begge parter 

har underskrevet skødet. 

 

 

§ 16, Særlige vilkår 

 

Stk. 1. Salg sker i øvrigt på de vilkår, der er gældende i henhold til reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets 

bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommuners og regioners faste 

ejendomme, § 3-9. Bekendtgørelse vedlægges som bilag 11. 

 

 

 

 



§ 17, Bilag 

 

Som bilag til nærværende købsaftale har Køber modtaget: 

 

Bilag 1 – Spørgsmål og svar vedrørende Ejendommen 

Bilag 2 – Kommunens salgsopstilling  

Bilag 3 – Tingbogsattest 

Bilag 4 – Udskrift af tinglyste servitutter 

Bilag 5 – Tekst til garanti 

Bilag 6 – Ejendomsdatarapport 

Bilag 7 – BBR-meddelelse 

Bilag 8 – Offentlig ejendomsvurdering 

Bilag 9 – Kopi af gældende lokalplan 430 fra 2022 

Bilag 10 – Jordforureningsattest  

Bilag 11 – Udbudsbekendtgørelsen 

 

-oOo- 

 

Som Sælger  

 

[Sted], den [dato/måned/år] 

 

 

    

Borgmester Michael Fenger Kommunaldirektør Torben Frølich    

 

 

 

 

Som Køber Som eventuel medunderskriver 

 

[Sted], den [dato/måned/år] 
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