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Sønderborg Kommunes vilkår for salg af arealer i 

offentligt udbud. 

  Købstilbud 

Undertegnede ___________________, tilbyder herved Sønderborg 

Kommune at erhverve matr. nr. og ejerlav, ____,______________,
som vist på nedenstående kort. 

Arealet er på ________ m
2
.

Kort: (indsættes efterfølgende af Sønderborg Kommune) 

Dato 

Køber 

By & Landskab 

Sønderborg Kommune 

Lille Rådhusgade 10 

6400 Sønderborg 

T 88 72 40 72 

By-landskab@sonderborg.dk 

www.sonderborgkommune.dk 
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1. 

Købesummen er fastsat til kr. ____________        inkl. moms            ekskl. moms 

Købesummen skal være indbetalt til Sønderborg Kommune senest på   

overtagelsesdagen kl. 12.00. Faktura bliver sendt til købers e-boks. 

2. 

Overtagelsestidspunktet fastsættes til den _____________ kl. 12.00, fra 

hvilken dato ejendommen i enhver henseende henligger for købers 

regning og risiko. 

3. 

Arealet er endnu ikke overført til købers matrikel, og det er købers 

ansvar at kontakte en landinspektør.  

Køber er forpligtet til at respektere de servitutter, der ifølge 

landinspektørkontorets servitutattest kommer til at hvile på arealet. 

4. 

Arealet overdrages i den stand, det er og forefindes og som bekendt af 

køber. Ejendommen overdrages fri for panthæftelser. 

5. 

Samtlige omkostninger i forbindelse med handelen påhviler køber. 

Dato: ___________________________________________________ 

Som køber: _______________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

Mail: ____________________________________________________ 

Cpr. nr. / cvr. nr.: ___________________________________________ 

Købers underskrift: _________________________________________ 

Købsaftalen fremsendes via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune.

https://post.borger.dk/send/ace0b264-457e-4527-bfae-fdd9ee0ac6ad/68216b6b-95a5-4dbb-8bde-ec62bcaa4380/
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Erik Lauritzen  Bjarke Eriksen

Borgmester Direktør 

Oplysning om behandling af persondata 

De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i 

denne formular. Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det 

er nødvendigt for udførelse af den opgave som oplysningerne er 

indgivet til. 

Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til 

at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. 

Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på 

dpo@sonderborg.dk. 

Ovennævnte tilbud accepteres herved af Sønderborg Kommune. 

Sønderborg, den 
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