
 
 

 
Tilbudsblanket 
 
Langeland Kommune 
 
Mrk. ”Tilbud på ejendom/grund” 
 
 
Tilbuddet omfatter:  
 
Adresse ______________________________________________________________ 
 

Eller matr. nr.: __________________________________________________________ 
 
 
 
Undertegnede afgiver følgende tilbud uden forbehold: 
 
Tilbud kontant kr.  __________________________________________________________ 
 
Navn:  __________________________________________________________ 
 
Adresse:  __________________________________________________________ 
 
Postnr. og by: __________________________________________________________ 
 
Tlf.nr.:  __________________________________________________________ 
 
E-mail:  __________________________________________________________ 
 
Beskriv anvendelse af ejendom:                                    
   __________________________________________________________ 
 
                    __________________________________________________________ 
 
                     __________________________________________________________ 
 
                    __________________________________________________________ 
 
             __________________________________________________________ 
 
Der henvises i øvrigt  til salgsmateriale. 
 
Tilbud 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 ejendom/grund”. 
 
Tilbud afgivet på anden måde vil blive afvist. 
 
 

Overtagelsesdag:  
 
Overtagelsesdagen fastsættes til den 1.  i måneden efter Langeland Kommune har acceptere 
buddet. Købesummen skal være indbetalt til Langeland Kommune på 
 reg. nr. 2206 konto 64 48 76 14 93 senest på overtagelsesdagen.  
 
Handelen anses for ophævet, hvis købssummen ikke er rettidigt indbetalt.  
 

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


Registrering af oplysninger:  
Langeland Kommune registrerer de modtagne/indsamlede oplysninger og er dataansvarlig for op-
lysningerne.  
 
Formålet med registreringen er at kunne foretage sagsbehandling i forbindelse med din sag om 
bud på byggegrund og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er almindelige formue-
retslige grundsætninger samt styrelseslovens § 68. Behandlingen af oplysningerne er nødvendigt 
for, at kommunen kan træffe afgørelse på et så oplyst grundlag som muligt.  
 
Oplysningerne videresendes til behandling hos andre, f.eks. andre offentlige myndigheder, SKAT, 
private virksomheder m.fl., når der foreligger et lovmæssigt krav.  
 
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav 
er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet har kommunen ikke længere adgang til dem. 
Du har forskellige rettigheder i medfør af loven. Eksempelvis retten til indsigt, berigtigelse af oplys-
ninger, begrænsning og indsigelse mod behandling. 
 
Er behandlingen baseret på et samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket til enhver tid, dog 
har dette først virkning fra tidspunktet for tilbagekaldelsen. 
 
Er behandlingen af dine oplysninger baseret på et andet hjemmelsgrundlag, eksempelvis behand-
ling af oplysninger som led i myndighedsudøvelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed, kan be-
handlingen fortsætte, også selvom du ikke har givet et samtykke. 
 
Databeskyttelsesrådgiver:  
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til Persondataforordnin-
gen eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger. 
 
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.  
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dbr@langelandkommune.dk eller telefonisk på 23 
99 01 40. 
 
Du opfordres til at benytte dig af DigitalPost på www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder 
personfølsomme oplysninger.  
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine oplysninger. Du finder 
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dbr@langelandkommune.dk eller telefonisk på 23 
99 01 40. 
 
Du opfordres til at benytte dig af DigitalPost på www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder 
personfølsomme oplysninger.  
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine oplysninger. Du finder 
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 


