Salgsinformation
6 parcelhusgrunde i Tullebølle
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Matr. nr.

Adresse

Pris

10k Tullebølle By, Tullebølle

Rønvej 6

1.222

50.000 kr.

5ao Tullebølle By, Tullebølle

Rønvej 8

1.113

50.000 kr.

5ag Tullebølle By, Tullebølle

Rønvej 25

962

50.000 kr.

5ai Tullebølle By, Tullebølle

Rønvej 29

1.039

50.000 kr.

3bq Tullebølle By, Tullebølle

Elmevej 7

1.113

50.000 kr.

3bø Tullebølle By, Tullebølle

Kastanjevej 5

1.125

50.000 kr.

Zonestatus:

Byzone.

Lokalplan:

Rønvej 8, 25 og 29 er omfattet af lokalplan 1.07 (Boligområde i Tullebølle)
der fastlægger nærmere retningslinjer for bebyggelsens udformning og udseende, og som køber forudsættes at gøre sig bekendt med.

Tilslutningsbidrag:

Tilslutningsbidrag til kloak, vand-, fjernvarme- og elforsyning betales af køber efter de gældende takster. Yderligere oplysninger og priser kan fås hos
forsyningsselskaberne .
Køber opfordres til at kontakte forsyningsselskaberne for nærmere oplysninger om betaling af tilslutningsbidrag.

Tingbog:

Køber bør gennemgå ejendommens blad i tingbogen: www.tinglysning.dk.

Miljøforhold:

I Region Syddanmarks database over forurenede grunde er der pr. primo
april 2019 ikke noteret forurening på arealet.

Udbudsvilkår:

Ejendommen er udbudt til salg på Langeland Kommunes hjemmeside i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.
Tilbud under den angivne mindstepris og betingede tilbud kommer ikke i betragtning.
Langeland Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne
tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Byggepligt

Køber forpligter sig til at igangsætte byggeri af bolig inden 2 år efter overtagelsesdagen, og at byggeriet er færdigt senest 2 år efter igangsætning. Opfyldes byggepligten ikke, skal grunden tilbageskødes til Langeland Kommune. 75 % af købesummen tilbagebetales til køberen.

Ansvar for ødelæggelser : Bygherre er overfor Langeland Kommune ansvarlig for de ødelæggelser, der
i forbindelse med byggeri på grunden sker på allerede udførte vejanlæg, elskabe o.l. og må betale for eventuelle nødvendige istandsættelser.
Beskadigelse af nedsatte skelpæle, skal inden byggeriets afslutning retableres af landinspektøren for bygherres regning
Overtagelse:

Overtagelsesdagen fastsættes til den 14. dag efter Langeland Kommune har
accepteret tilbuddet.
Købesummen skal være indbetalt til Langeland Kommune på Reg. nr. 2206
konto 64 48 76 14 93 senest 5 bankdage før overtagelsesdagen.
Handelen anses for ophævet, hvis købssummen ikke er rettidigt indbetalt.
2

Omkostninger:

Alle omkostninger til udarbejdelse af skødet, samt handlens berigtigelse
betales af køber. Hver part afholder selv yderligere omkostninger.

Ansvarsfraskrivelse:

Byggegrunden sælges i den stand som den er og forefindes og som beset
af køberen.
Sælger fralægger sig ethvert ansvar for byggegrundens jordbundsforhold,
herunder bæreevne, dræn og eventuel forurening .
Køber er berettiget til for egen regning, at lade jordbundforholdene undersøge. Såfremt sådanne undersøgelser bevirker, at køberen ikke ønsker at
erhverve grunden, kan køber træde tilbage for handlen senest 2 måneder
efter overtagelsesdagen. Ved tilbagetræden tilbagebetales købesummen
uden renter og hver part afholder egne omkostninger.

Fortrydelsesret:

Køber har i henhold til LBK nr. 1123 af 22/09/2015 om forbrugerbeskyttelse
ved erhvervelse af fast ejendom m.v. mulighed for at fortryde sit køb.
Køber har mulighed for inden for 6 hverdage fra kommunens accept af købers skriftlige købstilbud, at udnytte fortrydelsesretten mod at betale 1% af
købssummen til kommunen, hvorved handelen annulleres.
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TRANEKÆR KOMMUNE
/

LOKALPLAN
BOLIGOMRÅDE

I

NR 1.07.

TULLEBØLLE

~‘

Lokaiplan nr. 1.07

Beskrivelse af lokalplanens indhold.
Lokalplanen tilsigter at viderefØre bestemmelserne i tidligere lokalpianer
for området, dog således at der med lokaiplan 1.07 skabes plangrundlag for
—

ud over opførelse af eenfamiliehuse

—

også at kunne opføre parcelhuse med

to boliger.
Arealet er og skal forblive i byzone.
Lokalplanen indeholder bestemmelse vedr, udstykning, bebyggelse, veje m.v.
udarbejdet i overensstemmelse med Tranekær Kommuneplan 1980—1992.
Arealet ejes hovedsagelig af kommunen, 3 parceller af private lodsejere.
Da pålægges ikke nogen lodsejere rådighedsindskrænkninger i forhold til
~ldende lokalplan.

T. F.
Juli 1988

Lokalplan nr. 1.07

Beskrivelse af lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger.
Når forslaget til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke bebygges eller i Øvrigt udnyttes på en måde, der skaber
risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold, jfr. kommuneplan—
lovens § 22. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte
som hidtil.

Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger.
Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens

§ 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom, kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablèring af de anlæg
med videre, der indeholdt i planen.
Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser
af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den
karakter, som planen søger fastholdt.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

T. F.
Juli 1988

Lokalplan nr. 1.07

Beskrivelse af lokaiplanens forhold til anden planlægning.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med:
Regionpian 85.
Kommunens spildevandsplan.
Tranekær Kommuneplan 1980—1992.

T. F.
Juli 1988

Lokalplan nr. 1.07

1.

Lokalpianens formål.

1.1

Kommunalbestyrelsen vil med lokalplanen viderefØre gældende bestemmelser (Lokalplan nr. 1.0)4), men med mulighed for at der også kan opføres
parcelhuse med 2 boliger.
I henhold til kommuneplanloven fastsættes hermed følgende bestemmelser
for det i afsnit 2 nævnte område.

2.

Område og zonestatus.

2.1

Lokalpianen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter
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TullebØlle by og sogn.
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Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, forbliver de under stk. 1 nævnte parceller i byzone.

3.

Områdets anvendelse.

3.1

Området må kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af
åben og lav bebyggelse, eenfaniiliehuse eller fritliggende beboelses—
bygninger med to boliger.

3.2

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommene drives en
sådan virksomhed som almindeligvis kan udfØres i beboelsesområder
under forudsætning af:
at virksomheden drives af den der bebor den pågældende ejendom.
at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde
at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder
ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke
brydes.

Lokalplan nr. 1.07

at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende.
at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads
til på den pågældende ejendom.

Udstykninger.
14.1

Udstykning er foretaget som vist på kortbilaget.
Kommunalbestyrelsen kan tillade ændringer af udstykningen

~4.2 Grunde må ikke udstykkes med en mindre stØrrelse end 700 m2.
En del af det fastsatte mindste grundareal kan kommunalbestyrelsen
tillade udlagt som et eller flere samlede fællesarealer for områdets
beboere.

5.

Vej— og stiforhold. Byggelinier.

5.1

Der er etableret vej, vendepladser og sti m.v., som vist på kortbilaget.

5.2

Der må kun etableres en overkØrsel til vej for hver grund.

5.3

Der må ikke uden tilladelse graves i/eller arbejdes på vejens areal.
Efterreparationer af rabat, fortov eller kØrebane pålignes ejeren
af pågældende parcel.

5.14

Der skal udlægges parkeringsareal for mindst 2 biler for hver
beboelse.
Er der garageareal til een eller flere biler nedsættes kravet til een
parkeringsplads for hver beboelse.

5.5

I området pålægges byggelinier 5 m. fra vejskel, dog 2.5 m. fra vejskel
mod vendeplads.
Arealet mellem byggelinie og vejskellet må ikke anvendes til nogen
form for bebyggelse.
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5.6

På hjØrnegrunde skal bebyggelse, såfremt andet ikke er tinglyst, respektere en oversigtslinie på 15 x 15 m. målt i kØrebanekanterne. Højde
af hegn og beplantning i oversigtsarealet må ikke overstige 0.8 m. målt
fra et plan lagt gennem de sarrimenstØdende vejes midterlinie.

6.

Ledningsanlæg.

6.1

El—ledninger, herunder til vejbelysning, samt evt, etablering af
antennekabler, må ikke fremfØres som luftledninger, men skal udføres som
jordkabel.

6.2

Tilslutning til kloak— og vandledning skal ske ved de anbragte stik,
brØnde og stophaner, og foretages af en autoriseret mester.
Kloakanlæg er projekteret og udført på kommunenes foranstaltning og
bekostning.
Grundejerne underlægges den til enhver tid gældende kloakbetalings—
vedtægt i kommunen.
Parcellerne er pligtige til at tilslutte sig fællesantenneanlæg for
radio og fjersyn, og har tvungen medlemskab af etableret antenneforening.

7.

Bebyggelsens omfang og placering.

7.1

Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25.

7.2

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 1/2 etage, og ingen del af
bygningens ydervæg eller tag må være hævet mere end 8.5 m. over det
omgivende terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet.
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8.

Bebyggelsens ydre fremtræden.

8.1

Skiltning og reklamering må kun funde sted med kommunalbestyrelsens
tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

8.2

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

9.

Ubebyggede arealer. Hegn, beplantning og låger.

9.1 ~Hegn skal mod vej, sti og grønt område overalt være levende hegn,
ikke over 180 cm. højt, eventuelt suppleret med let trådhegn eller
stengærde. Hegn mod vej og sti skal plantes i niveau med disse

~1O

cm.

bag skellinie.

9.2

Udover det bebyggede areal skal hele grunden, bortset fra adgangs— og
parkeringsareal, anlægges og vedligeholdes som have.

9.3

Eventuelle låger skal indrettes til at åbne ind mod parcellen.
Fra parceller, der grænser mod offentlig sti og/eller grønt område, er
det hertil tilladt at etàblere en’åhning af højest 1 m. bredde.

9.14

Ubebyggede arealer og grunde skal til enhver tid være holdt
ryddelige for affald m.v. og være reriholdt for ukrudt.

9.5

Kommunen kan med 8 dages varsel skriftligt forlange, de under 9.2
nævnte bestemmelser overholdt og såfremt kravet ikke er opfyldt inden
nævnte tidsfrist, lade arbejdet udføre for ejerens regning.
Påtaleretten tilkommer Tranekær kommunalbestyrelse.
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Deklaration
Såfremt kØberen måtte ønske at afhænde parcellen inden 2 år fra overtagelses—
dagen, eller parcellen ikke er blevet bebygget med et beboelseshus inden for
samme 2—årig periode; er køberen pligtig til skriftlig at tilbyde Tranekær
kornuiune parcellen for en kØbesum, som svarer til det til Tranekær kommune
indbetalte beløb.
Har kommunen ikke inden 2 måneder efter tilbuddets modtagelse erklæret, at
den’ Ønsker at gøre brug af tilbuddet, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgifterne ved en sådan tilbageskødning betales af kØberen ifØlge slutseddel.

Ophævelse af lokalplan nr. 1.O~4.

Den af kommunalbestyrelsen den 12. juli 1982 vedtagne lokaiplan 1.O~4
“Boligområde i Tullebølle”

—

tinglyst den 16 august 1982 på matr. nr. 5—ab,

5—ar, 5—ac, 5—ad, 5—ae, 5—af, 5—ag, 5—ah, 5—ai, 5—ak, 5—al, 5—am og 5—ao
Tullebølle by og sogn

—

ophæves. (aflyses)

Vedtagelsespåtegning.
Således vedtaget af Tranekær kommunalbestyrelse, den

Sv. Aage

15.

aug.1988

ansen

Borgmester

•

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående
lokalplan endeligt.
Tranekær kommunalbestyrelse den

Sv. Aage dansen
Borgmester

14.

nov.

1988
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Lokalplanområde
Mål: 1 : 14000
Kortbilag til Lokalplan nr.
TullebØlle

1.o7

