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Salgsinformation 

Ourevej 13, Tryggelev, 5932 Humble 

 

Tilbud afgives på særlig tilbudsblanket og sendes via e-boks til Langeland Kommune. 

Vejledning er på  

https://langelandkommune.dk/kommunen/kontakt-og-aabningstider/kontakt-administrative-afdelinger 

Vælg ”Send digital post til kommunen”. I rubrikken ”Emne” skrives ”Tilbud på Tryggelev Skole”. 

Langeland Kommune forbeholder sig ret til at forkaste tilbud, hvis den påtænkte  anvendelsen ikke er i 

overensstemmelse med den øvrige udvikling for området. 

 

 

https://langelandkommune.dk/kommunen/kontakt-og-aabningstider/kontakt-administrative-afdelinger
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Beskrivelse og salgsbetingelser for ejendommen 

 

Ejendommen Matr. nr.  18-C, Tryggelev By, Tryggelev. Tidligere Tryggelev skole, ca. 17 km syd for 
Rudkøbing i naturskønt område. Bygningerne er opført i 1961 og 1980. 

 Det bebyggede areal udgør 1.648 m2 og grundarealet udgør 17.656 m2. Skolekom-
pleks bestående af skolebygning, inspektørbolig og undervisningspavillion. Tilhø-
rende stort græsareal med beplantning som tidligere blev brugt som bold- og atle-
tikbane.   

 

Ejer Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. 

 

Bygninger BBR-meddelelse er vedlagt udbudsmaterialet.  Bygningens anvendelse er i BBR re-
gistreret  som ”Bygning til undervisning og forskning” (skole, gymnasium forsk-
ningslaboratorium o.lign.)  Såfremt der skal ændres anvendelse af bygningen, kan  
det kun ske ved forudgående tilladelse  fra Langeland Kommune. 

Ejendomsvurdering 2018 Kr. 5.350.000. Grundværdi kr. 193.400. 

 

Eksisterende plangrundlag Jf. gældende kommuneplan 2017-2019 er området beliggende i landzonen og om-
fattet af kommuneplanramme 10.O.2.  Rammen giver mulighed for generel anven-
delse til offentlige formål herunder skole, idræts- og institutionsformål, forsam-
lingshus, liberalt erhverv, mindre håndværksmæssige servicevirksomheder, offent-
lige formål og boliger.  

     Ejendommen skal anvendes i overensstemmelse med plangrundlaget. Udnyttelse af 

     rammen kan udløse krav om udarbejdelse af lokalplan.  Der er ingen eksisterende  

     lokalplan for området.  

 Køber skal sørge for at søge nødvendig tilladelse, såfremt man ønsker at ændre 
anvendelse. 

 

Adgangsforhold Offentlig vej. 

 

Forsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spild-
vandsforsyningens renseanlæg. Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme 
(radiatorsystemer) Elvarme i pavillon. Skolebygning og pavillon henstår uden vand-
forsyning grundet utæt stikledning. Der er vandforsyning til inspektørbolig.  
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Forbrug og ejendomsskat Udgifter 2018, hele skolebygning incl. Inspektørbolig som har været i brug. 

 Varme    kr. 39.200 

 Vand     kr. 13.500 

 El      kr. 19.813 

 Ejendomsskat   kr.   5.083 

 Udgifter i alt    kr. 77.614  

 

Tilstandsrapport Er ikke udarbejdet. I notat fra Søren Garde Rådgivning A/S, af 4 juni 2019, miljø- 

undersøgelse af skolen, fremgår det,  at der i dele af skolen er forhold vedr. skim-

melsvamp, der kan give gener ved brug, medmindre der gennemføres grundig 

rengøring og evt. andre mindre foranstaltninger. Notat fra Søren Garde er vedlagt 

som bilag. 

 

Energimærkning Energimærket bliver udarbejdet i forbindelse med salg.  

  

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

 

Miljøforhold Der er ikke noteret forurening på arealet. 

 

Løsøre Medfølger ikke. 

 

Vilkår—vedligeholdelse Det er vigtigt for Langeland Kommune, at ejendommens udtryk og konstruktioner 

bevares intakt for fremtiden og fortsat kan fremstå som  en velfungerende ejen-

dom og at den ikke forfalder til gene for lokalsamfundet. 

  

Vilkår, midlertidig brugsret Der er en midlertidig aftale om brugsret på inspektørboligen,  som er en del af 
Tryggelev Skole. Aftalen kan opsiges eller ændres med en varslingsfrist på 3 mdr. 
fra udlejer til Maglebyspejderne.  Spejderne disponerer også over pavillonen og 
dele af sportspladsen. 
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Besigtigelse    Efter aftale med  Langeland Kommune, Facility Management, tlf. 24 85 37 34, e- 

     mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk. 

 

Overtagelse Den 1. i måneden som følger efter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af 
handlen. 

 

Omkostninger Alle omkostninger til udarbejdelse af skødet samt handlens berigtigelse betales af 

køber. Hver part afholder yderligere advokatomkostninger. 

 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørel-

se, og den fremkomne saldo betales kontant. 

 

Ansvarsfraskrivelse Ejendommen sælges som den er og forefindes og som beset af køber med de på 

grunden værende bygninger, ledninger, installationer, varmeanlæg, hegn, træer, 

beplantninger m.m. 

Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation 

til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige 

tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. 

Sælger påtager sig intet  ansvar for ejendommen, herunder jordbunds- og miljøfor-

hold / forurening og grundens eller bygningernes, installationernes og løsørets be-

skaffenhed i øvrigt, og køber accepterer derfor at frafalde ethvert mangelskrav 

mod sælger. 

Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger 

som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af 

ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæs-

sigt afslag eller krav om erstatning eller andet. 

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstatere-

de forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en be-

grænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. 

 

Udbudsvilkår Ejendommen er udbudt til salg på Langeland Kommunes hjemmeside fredag den 

24. januar 2020 i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. 

juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. 
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Afgivelse af tilbud Det forudsættes at tilbudsgiver, inden tilbuddet bliver afgivet, har sat sig ind i det 

samlede udbudsmateriale. 

 Købstilbud ekskl. moms skal afgives på særlig blanket, som er vedlagt udbudsmate-

rialet. 

     Tilbud afgives på særlig tilbudsblanket som er under bilag og sendes via e-boks til  

     Langeland Kommune. 

     Vejledning er på : 

     https://langelandkommune.dk/kommunen/kontakt-og-aabningstider/kontakt- 

     administrative-afdelinger 

     Vælg ”Send digital post til kommunen”. I rubrikken ”Emne” skrives ”Tilbud på Tryg 

     gelev Skole”. 

     Tilbud afgivet på anden måde vil blive afvist. 

 Tilbud skal afgives uden forbehold. Tilbud med forbehold over for anvendelse eller 

andet af ejendommen vil blive afvist. 

 I tilfælde af flere enslydende bud sælges til førstbydende. 

  

Forbehold Langeland Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud 

og eventuelt at forkaste dem alle. 

 

Budsum 25% af købesummen skal indbetales ved underskrivelse af købsaftale til Langeland 

Kommune. 

 Samtidig stiller køber bankgaranti for restsummens vedkommende, idet garantien 

klausuleres således, at den konverteres til kontante danske kroner, der indbetales 

til Langeland Kommune senest på overtagelsesdagen. 

 Disposition over ejendommen kan alene ske før formel overtagelse, såfremt indbe-

taling af købesummen er registreret modtaget. 

Spørgsmål Spørgsmål til indholdet og forståelsen af udbudsmaterialet skal stilles skriftligt pr. e
-mail til teknik.miljoe@langelandkommune.dk. 

Bilag: 

• BBR meddelelse 

• Miljø undersøgelse af skolen, Søren Garde Rådgivning A/S     

• Ejendomsvurdering 2018    

• Luftfoto 

• Matrikulære forhold 

• Matrikel kort med bygninger 

• Tilbudsblanket 

 

https://langelandkommune.dk/kommunen/kontakt-og-aabningstider/kontakt-administrative-afdelinger
https://langelandkommune.dk/kommunen/kontakt-og-aabningstider/kontakt-administrative-afdelinger

