Salgsinformation
2 parcelhusgrunde på Vestervænget i Bagenkop
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13r Bagenkop By, Bagenkop
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13q Bagenkop By, Bagenkop
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891

30.000 kr.

Opmærksomhedspunkt :

Grundene gennemskæres af en kloakledning og der må ikke bygges i et
bælte på 4 meters bredde oven på kloakledningen.

Zonestatus:

Byzone.

Lokalplan:

Byggegrundene er omfattet af lokalplan 104 (Ørstedbyen), der blandt andet
fastlægger nærmere retningslinjer for bebyggelsens udformning og udseende. Køber forudsættes at gøre sig bekendt med indholdet af lokalplanen.
Der kan meddeles dispensation for lokalplanens bestemmelse om byggefelter på de byggemodnede grunde. Der må ikke bygges tættere end 2.5 m fra
vej.

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.
Langeland Kommune står i forskud med halvdelen af indskuddet til elforsyning og hele indskuddet til kloak. I forbindelse med handelen vil Langeland
Kommune opkræve det samlede beløb hos køber.

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
2

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.

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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For brugercenter i Bagenkop
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LOKALPLANENS BAGGRUND OG INDHOLD
Formålet med lokalpianen er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af et
brugercenter for ældre m.v. i Bagenkop.
Lokalpianom rådet er i dag, ved lokalplan 4.04, udlagt til industriområde. Der er ingen bebyggelse på området.
Lokalplanområdet omfatter matr. nr.: i3-n Bagenkop by, Magleby.
Lokalpianen indeholder bestemmelser, der muliggør etableringen af brugercentret, således
at der opføres ældreboliger med tilhørende fællesfaciliteter og servicefunktioner.

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING.
Kommuneplan.
Lokalplanområdet ligger indenfor lokalplanområde 4.04.
Lokaiplanom rådet ligger i byzone indenfor kystzonenafgrænsningen og er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægning.
Lokalplan 4.04 annulleres ved kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse at lokalplan
4.13.
Lokalplanen, der træffer bestemmelser for området. skal sikre:
a.

at områdets anvendelse fastlægges til boligformål, herunder også fællesfaciliteter og servicetunktioner,

b.

at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 25 ved boligbebyggelse og 50 ved anden bebyggelse,

c.

at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m,

d.

at bygninger skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod anden grund, for såvidt en
mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om
garager, udhuse, skure og lignende mindre bygninger eller tilladelse af kommunalbestyrelsen i medfør at byggelovens bestemmelser,

Lokalpian 4.13
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-be.

at bebyggelsen placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås.

f.

at der etableres et 2,5 m bredt beplantningsbælte mod landevej 727.

g.

at der udlægges et 2.000 m2 stort areal, omkrandset af et 2,5 m bredt plantebælte bestående at stedsegrønne planter, til opbevaring at både

Lokalplanområdet er mod øst og delvist mod vest grænsende til landzone, hvor arealerne i
dag benyttes til landbrugsformål.
Lokalplanområdet grænser mod syd til område med boligbebyggelse, og mod nord til landzone, der dog i kommuneplanen påregnes overført til byzone.
Spildevandsplan.
Lokalplanområdet er omfattet af Sydlangeland kommunes spildevandspian atløbsområde
A7
Afløbet herfra sker til det mekanisk./biologisk./kemiske renseanlæg i Harsbjerg.
-

Vandforsyningsplan.
Lokaiplanområdet forsynes med almen vandforsyning fra den offentlige vandforsyning i
Sydlangeland kommune.
Varmeforsyningsplan.
Ved nybyggeri indenfor lokalplanområdet er byggeriet pligtigt til tilslutning til Sydlangeland
Fjernvarme A.m.b.a..
Lov om planlægning.
Lokalplanområdet er beliggende i byzone i den østlige del af Bagenkop by.
Ved lok~alplanensudformning bør det sikres, at bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen
ikke på~iirkerkysten visuelt og at bebyggelse ikke afviger væsentligt fra den eksisterende
bebY~~~lse
i området. Dette er der taget højde for i lokalplanforslaget.
Lov om offentlige veje.
Der er i medfør at vejloven fastsat adgangsforhold ad kommunevej nr. 76 B, Vestervej.
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-c
Ifølge lokalplan 4.04 er der i henhold til vejloven tinglyst, at området ikke har direkte adgang til landevej 727, hverken for kørende eller gående tratik. Denne adgangsbegrænsning
bibeholdes i lokaiplan 4.13.
Regionplanen.
I henhold til Regionplan 1993-2005, retningslinie 2.1.14, skal kommune- og lokaiplaner indeholde en redegørelse for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye arealanvendelser.
Lokalplanområdet grænser på to sider mod beboelsesområder og på de øvrige sider mod
landbrugsområde. Mod vest endvidere mod kommunevejen Vestervej og mod syd endvidere mod amtslandevejen Østergade (ldv. 727 Rudkøbing Bagenkop).
-

Støj fra virksomheder:
Indenfor en radius af 300 m er beliggende; en fiskeudstyrsforretning, en campingplads, et
tømrerværksted samt tre landbrugsvirksomheder.
Fiskeudstyrsforretningen er beliggende ca. 50 m fra lokalplanområdet.
Campingpladsen er beliggende ca. 150 m fra lokalplanområdet.
Tømrerværkstedet er beliggende ca. 175 m fra lokalplanområdet.
Alle virksomheder er underlagt miljøbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser om
ekstern støj fra virksomheder.
Konklusion:
Da alle virksomheder er underlagt miljøstyrelsens bestemmelser om ekstern støj fra virksomheder, finder kommunen, at der er de nødvendige sanktionsmuligheder til stede, til at
et krav om maksimal ekstern støj herfra indenfor lokalplanområdet 45/40/35 dB (A) kan
overholdes.
-

-,

Støj fra vindmølle
170 m sydøst for lokalplanområdet er i 1987 opstillet en vindmølle af typen Wind Matic
19S. Ifølge kommunens forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for vindmøller, kan vindmøllen
ikke udskiftes.
Fyns Amt er idag miljømyndighed for møllen, der ikke er miljøgodkendt.
Ud fra en støjmåling fra en tilsvarende mølle har Fyns Amt beregnet, i hvilken afstand,
møllen kan forventes at overholde en støjgrænse på 40 dB(A).
Såfremt der ikke skal tildeles rentonetillæg, kan støjkravet forventes overholdt ved en afstand på mindst 225 m.

Lokalpian 4.13

-

1O.06.96/aj

-dSåfremt der skal tildeles rentonetillæg, kan støjkravet forventes overholdt ved en afstand
på mindst 350 m.
Konklusion
Der skal i lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at byggeriet ikke må tages i brug, før
det er dokumenteret, at ovennævnte støjgrænse på 40 dB(A) kan overholdes.
Støj fra vej:
I henhold til Regionplan 1993-2005, retningslinie 3.1.6, må der ikke udlægges arealer til
støjfølsom arealanvendelse (herunder helårsbeboelse og støjfølsomme institutioner) i områder, der er belastet med et støjniveau over 55 dB(A) fra eksisterende eller planlagt vejtrafik.
Amtsvejen Østergade (ldv. 727) hvor der bl.a. er færdsel til Bagenkop by og færgen til Kiel,
er beliggende syd for lokaiplanområdet. Ifølge vejdatalaboratoriets overslagsmæssige beregninger (ud fra årsdøgnstrafikken på vejstykket) vil et støjniveau på 55 dB(A) kunne
overholdes 20 m fra vejmidten.
På kommunevejen Vestervej er der ikke nævneværdig støjende trafik, kun i højsommeren
er der en del turisttrafik til den nærliggende campingplads.
-

Konklusion:
Det er kommunens opfattelse at ovennævnte støjniveau vil kunne overholdes ved de fremtidige byggefelter.
Støj fra påtænkt brugercenter:
Med hensyn til støjkrav til brugercentret (ventilationssystem m.v.) må dette ikke påføre de
nærliggende bebyggelser højere støjniveauer end anført nedenfor.

Mandag fredag
Lørdag
Lørdag
Søn- og helligdage
-
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DAG
kl. 07.00 18.00
kI.07.00-14.00
kl. 14.00 18.00
kl. 07.00 18.00
-

-

-

45 dB(A)
45dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)

-e-

Alle dage

AFTEN
kl. 18.00 22.00

40 dB(A)

Alle dage

NAT
kl. 22.00 07.00

35 dB(A)

-

-

Disse krav indarbejdes i lokalplanens bestemmelser.

Kirkeomgivelser.
I henhold til Regionpian 1993-2005, retningslinie 2.1.15 bør der tages særlige hensyn ved
bebyggelse i nærheden at landsbykirker.
Her er afstanden fra lokalplanområdet til Bagenkop kirke ca. 300 m.
Da Bagenkop kirke er beliggende i kote ca. 10.00 omkranset at bebyggelse mod lokalplanområdet, og da terrænet i lokalplanområdet maksimalt ligger i kote 3.50 skønnes hensynet til kirkens omgivelser at kunne opfyldes ved en maksimalhøjde for evt, nybyggeri på 8,5
m over eksisterende terræn.

Lokaiplan 4.13
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-fLOKALPLANENS RETSVIRKNING
Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse at lokalplanen, må
området ifølge Lov om planlægning § 18 og § ii kun anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, indtil der
foretages afspærringer og etablering af byggeplads. Lokalplanen medfører heller ikke i sig
selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.
Sydlangeland kommunalbestyrelse kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokaiplanens bestemmelser under forudsætning af, at de ikke ændre den særlige
karakter at det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra
lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpianen, fortrænges i henhold til Lov om planlægning § 18.
Såfremt der er forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Lov om planlægning.

Lokaiplan 4.13 10.06.96/aj
-

-gLOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Indtil forslaget er endeligt vedtaget at kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige
plan.
I henhold til Lov om planlægning § 17, stk. 1 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse at området kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet (den 9. april 1996), kan kommunalbestyrelsen (i henhold til Lov om planlægning § 17, stk. 2) give tilladelse til udnyttelse at
området i overensstemmelse med forslaget under visse forudsætninger.
Disse midlertidige retsvirkninger er gældende fra den 13 februar 1996, og indtil forslaget er
endeligt vedtaget og offentliggjort i dagspressen, dog højst i år efter forslagets offentliggørelse.
-

Lokalpian 4.13 10.06.96/aj
-

i
LOKALPLAN NR. 4.13
I henhold til Lov om planlægning (lov nr. 388 at 6. juni 1991), fastsættes herved følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL.
Formålet med nærværende lokalplan er:
at

åbne mulighed for etablering af et brugercenter i Bagenkop
etablere ældrebollger og andre boliger
fastlægge adgangs- og parkeringsforholdene til brugercentret m.m.

at

fastlægge sådanne bebyggelsesregulerende bestemmelser, at det samlede
område vil fremtræde som en harmonisk helhed.

§ 2.0 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS.
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter matr. nr.
i3-n Bagenkop by, Magleby.

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

L3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE.
3.1

Lokalpianområdet skal anvendes til etablering at brugercenter og ældreboliger
med tilhørende servicebygninger samt almindelige boliger.

3.2

Der må opføres de for brugercentrets drift nødvendige bygninger inden for
Iokalplanområdet.

3.3

Ved opførelse at institutionen må der ikke påføres de nærliggende beboelser
højere støjniveau end anført på omstående side.

Lokalpian 4.13
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Mandag fredag
Lørdag
Lørdag
Søn- og helligdage

kl.
kl.
kl.
kl.

DAG
07.00 18.00
07.00 14.00
14.00 18.00
07.00 18.00

45dB(A)
45dB(A)
4OdB(A)
4OdB(A)

Alle dage

AFTEN
kl. 18.00-22.00

4OdB(A)

Alle dage

NAT
kl. 22.00 07.00

35 dB(A)

-

-

-

-

-

-

§ 4.0 UDSTYKNINGER.
Indenfor lokalplanområdet må der ske udstykning/sammenlægning i forbindelse med etablering at brugercentret samt ved etablering at andre boliger.
Endvidere må mindre arealer til tekniske forsynngsanlæg samt vej- og stiarealer og lignende udskilles.
§ 5.0 VEJ-. ADGANGS- OG PARKERINGSFORHOLD.
5.1

Der er i medfør at vejloven fastsat adgangsforhold ad kommunevejen Vestervej.

5.2

Der udlægges et parkeringsareal for brugercentret med plads til min. 16 ppladser samt 2 pladser for hver at de øvrige boliger inden for lokaiplanområdet.

5.3

Der er i medfør at vejloven fastsat adgangsforhold ad kommunevej nr. 76 B,
Vestervej.
Ifølge lokalplan 4.04 er der i henhold til vejloven tinglyst, at området ikke har
direkte adgang til landevej 727, hverken for kørende eller gående trafik. Denne
adgangsbegrænsning bibeholdes i lokalplan 4.i3.

Lokalpian 4.13
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3
§ 6.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.
6.1

Bebyggelsen skal placeres i de på kortbilag II viste byggefelter.

6.2

Bebyggelsesprocenten må for området under et ikke overstige 25 ved boligbebyggelse og 50 ved anden bebyggelse.

6.3

Intet punkt at en bygnings ydervæg eller tagflade, må gives en højde, der
overskrider 8,5 m over terræn (niveauplan).

6.4

Bebyggelsen i byggefeltet, må ikke opføres i mere end 1 etage (excl, kælder),
med udnyttet tagetage.

§7.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTR/EDEN.
7.1

Til udvendige bygningssider og tagflader må ikke anvendes materialer, som
efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

7.2

Med mindre andet godkendes at kommunalbestyrelsen, må udvendige bygningssider kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort, jordfarver eller disses
blanding. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele kan dog
også andre farver anvendes.

7.3

Der må i lokalplanområdet etableres een tagantenne/een fritstående på maksimalt 8,5 m’s højde.

L8.0 UBEBYGGEDE AREALER.
8.i

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et
ordentligt udseende.

8.2

Ved misligholdelse kan kommunen, for ejerens regning, foranledige at arealerne bliver vedligeholdt.

8.3

Der etableres et 2,5 m bredt beplantningsbælte mod amtslandevejen bestående af løvfældende træer/buske.

Lokaiplan 4.13

-

1O.06.96/aj

-4§ 9.0 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE
9.1

Det skal eftervises, at støjen fra eksisterende vindmølle på matr. nr. 1 -e Ba
genkop by, Magleby kan overholde et støjkrav på 40 dB(A) ved bebyggelsen,
inden denne tages i brug.

VEDTAGELSESPÅTEGNING.
Lokaiplanen er vedtaget endeligt med mindre rettelser i forhold til lokalplan
forslaget på kommunalbestyrelsens møde den 2. juli 1996
-

-

Sydlangeland kommunalbestyrelse,
den 2. juli 1996.

borgme
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Peter B. Andreasen
Kommuneingeniør.
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