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2. Beskrivelse 

Ejendomsforeningen Fyns mangeårige domicilejendom på Vestre Stationsvej 18 i 
Odense C udbydes til salg ved tilbudsgivning. 

 
Ejendommens forhus er opført i røde mursten med delvis pudset facade med sadel-
tag belagt med skifer mens baghuset er opført i gule mursten med fladt tag belagt 
med tagpap. 

 
Udearealer består af delvist overdækket flisebelagt gård samt sydvendt ha-
ve/græsplæne. 

 
Ejendommen indeholder i stueplan kontor med niveaufri adgang fra gaden, frokost-
stue, arkivrum samt personaletoilet. Samlet areal i stueplan iflg. BBR er 91m².  

 
1. salen indeholder konferencerum, mindre mødelokale med udgang til overdækket 
tagterrasse, pænt køkken samt toilet. Areal iflg. BBR er 88 m². 
 
Sælger fraflytter kontorlejemålet i stuen og 1. sal, således dette overtages til købers 
disposition.  
 
2. salen indeholder et boliglejemål med 3 værelser, mindre ældre køkken samt toi-
let. Boligens badeværelse er i stueplan i baghuset. Areal på 2. sal iflg. BBR er 56 m². 
Boligen er udlejet. 

 
Ejendommen fremtræder i almindelig god vedligeholdelsesstand. 

 
Med baggrund i ejendommens beliggenhed og indretning, er det oplagt at konverte-
re erhvervsarealet til boliger. 

 
Beliggenheden er attraktiv med kort gåafstand til kommende letbanestation, ind-
købsmuligheder, gågadenet etc.  

 
Vestre Stationsvej er under kraftig forandring i disse år. Der er flere boligbyggerier i 
gang i kvarteret omkring Vestre Stationsvej – f.eks. på Fjordsgade og hjørnet af Ve-
stre Stationsvej og Kongensgade. Indenfor de seneste år er der opført en større 
ejendom med dagligvarebutik, udvalgsbutikker, motionscenter og cafeer i stueplan 
tæt på Vestre Stationsvej 18.  
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3. Ejendomsdata 

Matrikel nr.:    1153e Odense Bygrunde 

Beliggende:    Vestre Stationsvej 18, 5000 Odense C 

Grundareal:    236 m² jf. tingbog  

Bygningsarealer:   Bebygget areal 132 m² jf. BBR 

      Erhvervsareal 91 m² jf. BBR 

      Boligareal 144 m² jf. BBR 

Kælder 22 m² jf. BBR 

        Ejendomsværdi 2017:   kr. 2.250.000,- 

        Grundværdi 2017:   kr. 246.400,-   

Ejendommens status:   Etagebolig-bygning jf. BBR 

4. Ejendomsskatter 

Grundskyld 2019:   kr. 5.349,34,- 

Fremtidige ændringer af ejendomsskatter m.m. er udbudsgiver uvedkommende. 

5. Generelle vilkår 

Ejendommen udbydes til salg for Ejendomsforeningen Fyn.  

6. Udbudsvilkår 

6.1 Købstilbud skal være som kontant køb, og afgives skriftligt på vedlagte til-

budsblanket i lukket kuvert. 

6.2 Tilbudsgiver er gjort opmærksom på, at vi i henhold til Lovbekendtgørelse 

nr. 651 af 08.06.2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af 

udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legiti-

merer sig, når der optages forretningsmæssig forbindelse med disse og at 

opbevare disse oplysninger i mindst 5 år.  
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6.3 Tilbudsgiver udleverer samtidig med sin underskrift på tilbudsblanket kopi 

af følgende dokumenter: 

 Tegningsudskrift for selskabet (ved tilbud via selskab) og 

 Sygesikringsbevis for tegningsberettiget og alle reelle ejere samt  

 Kørekort eller pas for tegningsberettiget og alle reelle ejere.   

6.4 Tilbud og legitimation skal fremsendes til: 

   EDC Erhverv Poul Erik Bech, Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C 

som anbefalet post eller afleveres personligt mod kvittering, og skal være 

EDC Erhverv Poul Erik Bech i hænde senest: 

den 15.05.2019 kl. 12.00 

Senere indkomne tilbud, eller tilbud der ikke er udfærdiget på den særlige 

tilbudsblanket, eller på anden måde ikke overholder ovenstående retnings-

linjer, vil ikke komme i betragtning. 

6.5        Indkomne købstilbud er fortrolige. 

6.6        Salget er betinget af godkendelse af sælgers bestyrelse. 

6.7        Udbudsgiver forbeholder sig ret til frit at vælge mellem tilbuddene, eller at 

forkaste alle indkomne tilbud, ligesom udbudsgiver forbeholder sig ret til at 

gennemføre en anden budrunde, såfremt to eller flere budgiveres tilbud er 

næsten enslydende i størrelse.  

6.8        Udbudsgiver vurderer købstilbuddene på baggrund af hvilket købstilbud, der 

ud fra en samlet vurdering er mest fordelagtig for udbudsgiver. 

6.9        Senest den 22.05.2019 giver udbudsgiver meddelelse til den tilbudsgiver, 

hvis tilbud er accepteret, eller giver meddelelse til alle tilbudsgivere om, at al-

le de indkomne tilbud forkastes. 

6.10 Købstilbud er bindende for tilbudsgiver til og med den 31.05.2019. 

7. Garanti for betaling af købesummen m.m. 

7.1       Senest 7 dage efter modtagelse af udbudsgivers accept af tilbud stiller til-

budsgiver garanti for købesummen. 

7.2       De af tilbudsgiver afgivne garantier for betaling af købesummen, skal være 

stillet på følgende betingelser: 
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 Være affattet som fastsat i nærværende udbudsvilkår og må ikke 

indeholde andre betingelser for frigivelse eller anvendelse af de 

omhandlede beløb end som nævnt for deponeringer. 

 Være stillet af pengeinstitut eller forsikringsselskab. 

 Være uigenkaldelig. 

 Tjene til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af sine forpligtelser 

i henhold til udbudsvilkår. 

 Omfatte de krav, sælger måtte få mod tilbudsgiver i anledning af 

tilbudsgivers eventuelle misligholdelse af handlen, dog maksimalt 

for et beløb svarende til garantibeløbene. 

7.3       Garantien erstattes på overtagelsesdagen af en kontant deponering i udbuds-

givers pengeinstitut på de vilkår, der er bestemt. 

7.4        Hvis handlen misligholdes af tilbudsgiver, skal garantien, helt eller delvist 

udbetales til sælger, når en af følgende betingelser er opfyldt: 

 Der foreligger en skriftlig erklæring fra tilbudsgiver om hel eller 

delvis frigivelse. 

 Der foreligger forlig eller endelig dom med angivelse af det krav, 

som sælger har over for tilbudsgiver som følge af misligholdelsen. 

8. Vilkår for deponerede beløb 

8.1        Renter af deponeringsbeløb tilfalder sælger fra overtagelsesdagen. 

8.2        Sælger afholder eventuelt gebyr til pengeinstitut vedrørende deponerings-

konto. 

8.3       Hvis det aftales, at der i stedet for deponering helt eller delvist afgives garanti, 

udgør forrentningen over for sælger Nationalbankens officielle udlånsrente + 

3 % p.a., beregnet fra overtagelsesdagen til udbetalingsdagen.  

Ovennævnte forhold vedrører kun købesummen. 

8.4        Den der berigtiger handlen, eller depositar, har pligt til af den deponerede 

købesum at foranledige betaling af følgende: 

 Ejerskiftegebyr og ejerskifteafdrag med rente til betalingsdagen. 

 Restancer. 
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 Forfalden refusionssaldo i købers favør. 

 Beløb som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller mod- 

regnes i købesummen. 

 Sælgers andel af handlens omkostninger. 

Disse betalinger må dog først ske, når tilbudsgivers adkomst er fri for præju-

dicerende retsanmærkninger, eller hvis depositar garanterer for, at retsan-

mærkninger kan slettes.  

Hvis skødet er tinglyst med retsanmærkninger, sendes kopi heraf til deposi-

tar, når det modtages fra tinglysning. 

8.5        Den der berigtiger handlen, eller depositar, har pligt til at frigive købesum-

men til sælger alene med fradrag af de anførte udgifter/indfrielser, når ende-

ligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. 

9. Overtagelse 

9.1        Overtagelsesdagen aftales til den 01.08.2019.  

9.2        Det solgte henligger fra overtagelsesdagen for tilbudsgivers regning og risiko.  

9.3        Det fremhæves, at ejendommen overdrages som beset af tilbudsgiver og som 

den er og forefindes pr. overtagelsesdagen, med de på grunden værende byg-

ninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, varmeanlæg, alle slags lednin-

ger, hegn, træer, planter og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende 

og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den 

har tilhørt udbudsgiver og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser 

over for ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening. Der med-

følger en ekstern lejer jf. pkt. 24. 

10. Refusionsopgørelse 

10.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges sædvanlig refusions-

opgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. 

10.2 Refusionssaldoen kan evt. reguleres i den kontante købesum. 

10.3 Eventuelle ydelser der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af 

sælger. 
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10.4 Sælger meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber. 

10.5 Sælger foranlediger, at ejendommens el- og vandforsyning aflæses og slutaf-

regnes pr. overtagelsesdagen. 

10.6 PBS ordning eller lignende afmeldes af sælger. 

10.7 Refusionsopgørelse udarbejdes af køber, der fremsender udkast til tilbudsgi-

ver med behørigt dokumentationsmateriale.  

10.8 Endeligt udkast til refusionsopgørelse skal være udfærdiget senest 30 dage 

efter overtagelsesdagen.  

11. Forsikringsforhold 

11.1 Ejendommen er forsikret behørigt indtil overtagelsesdagen. 

11.2 Forsikringen kan ikke overtages af tilbudsgiver. 

11.3 Sælger yder ingen garanti for fremtidige forsikringsforhold, og køber bærer 

selv risikoen for nytegning af forsikring, herunder i hvilket omfang forsikring 

kan nytegnes, og fremtidige forsikringsforhold er således sælger uvedkom-

mende. 

11.4 Der er ikke indhentet forsikringstilbud i forbindelse med nærværende udbud. 

12. Momsregistrering  

12.1 Ejendommen er ikke momsregistreret. 

13. Abonnementer og servicekontrakter 

13.1 Sælger opsiger samtlige serviceabonnementer til ophør med kontraktmæs-

sigt varsel snarest muligt, dog tidligst pr. overtagelsesdagen, med mindre til-

budsgiver forinden overtagelsesdagen har meddelt sælger, at disse ønskes 

overtaget. 

14. Løsøre og tekniske installationer 

14.1 Følgende løsøre medfølger:  
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Stueetage: Køleskab 

1. sal: Køle-/fryseskab + opvaskemaskine 

2. sal: Intet 

15. Miljø- / forureningsforhold 

15.1 Der henvises særligt til ejendomsdatarapporten og forureningsrapporter 

omkring miljøoplysninger på ejendommen. 

15.2 Ifølge Region Syddanmark er der på nuværende tidspunkt ingen oplysninger 

om jordforurening på den pågældende matrikel.  

15.3 Der er ikke registreret affaldsdepot på ejendommen. 

15.4 Der er ikke igangværende miljøsager ifølge ejendomsdatarapporten. 

15.5 Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret 

som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et de-

fineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forure-

net. 

16. Energiforhold 

16.1 Ejendommen opvarmes via fjernvarme/blokvarme (radiatorsystem el. varm-

luftsanlæg).  

16.2 Ejendommen er omfattet af reglerne om energimærkning og er således blevet 

energimærket.  

16.3 Køber kan ikke gøre indsigelser gældende af nogen art i anledning af indhol-

det i energimærkningen / planen. 

17. Zonestatus  

17.1 Ejendommen er beliggende i byzone. 

18. Planforhold  

18.1 Lokalplan 0-760 Odense Letbane 1. Etape Teknisk anlæg er gældende. 
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18.2 Eventuelle henvendelser omkring ejendommens status, ændringer af status, 

bebyggelse, udnyttelse m.m. skal rettes til Odense Kommune eller EDC Er-

hverv Poul Erik Bech. 

19. Fredningsforhold  

19.1 Ejendommen er ikke fredet. 

20. Tingbogsoplysninger og servitutter/deklarationer 

20.1 Der henvises til vedlagte tingbogsattest og servitutter samt ejendommens 

blad i tingbogen. 

 

21. Pantehæftelser  

21.1 Ejendommen overtages fri for pantehæftelser. 

22. Gæld uden for købesum  

22.1 Uden for købesummen overtager køber ingen forpligtelser. 

22.2 Eventuel anden forfalden gæld pr. overtagelsesdagen indfries af sælger i for-

bindelse med handlens berigtigelse. 

22.3 Køber indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser 

over for ejendommens forsyningsselskaber. 

23. Byggesager   

23.1 Der henvises til ejendomsdatarapporten. 

24. Lejeforhold   

24.1 Ejendommen overtages af køber med en ekstern lejer på 2. sal. Årlig leje kr. 

34.800,- inkl. vand + aconto varme og el kr. 7.500,-.  Indbetalt depositum ud-

gør kr. 11.225,- og forudbetalt husleje udgør kr. 0,00,-. 
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25. Ansvarsfraskrivelse   

25.1 Det forudsættes at tilbudsgiver inden afgivelse af købstilbud nøje har gen-

nemgået ejendommen, udbudsmaterialet og samtlige fremlagte bilag med 

sagkyndig bistand via egne rådgivere herunder byggesagkyndig, revisor og 

advokat. 

26. Øvrige vilkår 

26.1 Såfremt køber er et selskab, erklæres i henhold til § 8 i lovbekendtgørelse nr. 

785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering mv., at ejendommen er-

hverves i et øjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1. 

26.2 Parterne er enige om, at denne aftale ikke er omfattet af lov nr. 391 af 14. juni 

1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. med se-

nere ændringer, idet ejendommen ikke hovedsageligt anvendes til beboelse 

for tilbudsgiver eller ikke hovedsageligt er bestemt til beboelse for tilbudsgi-

ver.  

26.3 Parterne er endvidere enige om, at denne aftale ikke er omfattet af lov nr. 453 

af 30. juni 1995 om omsætning af fast ejendom med senere ændringer, idet 

udbudsgiver og tilbudsgiver ikke er forbrugere i den betydning, der fremgår 

af lovens § 1, stk. 5, nr. 1 - 2. 

26.4 Køber afholder omkostninger til stempel og tinglysning af skødet og dettes 

udarbejdelse og ekspedition, samt alle omkostninger til egne rådgivere og 

undersøgelser af enhver art.  

26.5 Skøde skal senest på overtagelsesdagen være underskrevet af køber og sæl-

ger. Berigtigende advokat skal senest den næstkommende hverdag efter 

overtagelsesdagen, anmelde skødet til tinglysning. 

26.6 Det er en betingelse fra sælgers side, at ejendomshandlen bliver berigtiget af 

bestallingshavende advokat. 

26.7 Såfremt overdragelsesdokumenterne er mangelfulde og / eller ikke foreligger 

klar i overensstemmelse med købstilbuddet, er sælger berettiget til at fordre, 

at sælgers advokat færdiggør berigtigelsen af handlen for købers regning. 
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26.8 Køber betaler alle omkostninger ved handelens berigtigelse, herunder salær 

til egne rådgivere og udgifter til tinglysning og registrering af skøde. 

27. Besigtigelse  

Spørgsmål vedrørende indhold i nærværende Udbudsvilkår og Tilbudsblan-

ket, bilag samt besigtigelse bedes rettet til: 

 

 

 

 

 

 

EDC Erhverv Poul Erik Bech 

Vestre Stationsvej 25 

5000 Odense C 

Att. Lars Duus 

Telefon 25 39 55 06 

Mail ldu@edc.dk

 

 

 

 

mailto:ldu@edc.dk
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28. Bilagsoversigt 

Til nærværende udbud er knyttet følgende bilag, som via mail er udleveret til tilbudsgi-

ver og tilbudsgivers rådgivere herunder advokat: 

 

Nr. Tekst Dato 

   
1 

 

Tilbudsblanket 27.03.2019 

2 Ejendomsdatarapport 28.02.2019 

3 Ejendomsdatarapport - Resumé 28.02.2019 

4 Tingbogsattest  25.01.2019 

5 BBR-Meddelelse 28.02.2019 

6 Bevaringsværdi udskrift 28.02.2019 

7 Vejforsyningskort 28.02.2019 

8 Lokalplan nr. 0-760  

9 Forureningsrapport - Danmarks Miljøportal 28.02.2019 

10 Forureningsrapport - Region Syddanmark 28.02.2019 

11 5 servitutter  1881-1979 

12 Energimærke 17.12.2018 

13 Ejendomsskattebillet  2019 

14 Ejendomsvurdering  2017 

15 Lejeoversigt  

16 Lejekontrakt 23.12.2013 

17 Tegning   

18 Tilbud (varmefordelingsmåler) 08.02.2016 

19 Varmeregnskab 2017/2018 

20 Årsopgørelse, el 2018 

21 Årsopgørelse, vand + renovation 2018 

22 Årsopgørelse, varme 2018 

23 Vedligeholdelsesplan  

 
 


