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1 INDLEDNING 

1.1 Introduktion 

Blue Capital A/S og K/S Sorø, Holberg Arkaden (”BC” eller ”Køber”) har anmodet Gangsted 

Advokatfirma om at gennemføre en juridisk due diligence i forbindelse med BC/Købers for-

handlinger med Innovater REC 1 A/S (”Sælger”) om BC/Købers erhvervelse af en del af den 

under opførelse værende bygning beliggende Holberg Arkaden 4, 4180 Sorø, der efter sket 

opførelse udgør en ejerlejlighed af matr.nr. 13a Sorø Bygrunde (”Ejendommen”). 

 

I forbindelse med vores gennemførelse af den juridiske due diligence har vi modtaget en 

række dokumenter vedrørende Ejendommens juridiske forhold, herunder lejekontrakt med 

Aldi Sorø A/S og øvrige sædvanlige dokumenter fra Sælger. 

 

De forhold, som vi har undersøgt fremgår nedenfor under pkt. 1.2. er henvises i øvrigt til for-

retningsbetingelser for Gangsted Advokatfirma under rapportens pkt. 18.  

                                                     

1.2 Due diligencens omfang og karakter 

Vores undersøgelse af det udleverede materiale er gennemført ud fra en juridisk synsvinkel 

med henblik på at klarlægge karakteren, omfanget og kvaliteten af de juridiske dokumenter, 

som relaterer sig til Ejendommen.  

 

Vores gennemgang har således dels haft til formål at kunne give BC/Køber et passende de-

taljeret indtryk af Ejendommens juridiske forhold og dels at identificere problemstillinger, 

der efter vores opfattelse er relevante for BC/Køber. 

 

Det udleverede materiale er gennemgået ud fra en juridisk synsvinkel med henblik på at 

gøre Køber opmærksom på: 

 

• Forhold, som efter vores vurdering kan medføre at Køber ikke bør erhverve Ejendom-

men. 

• Forhold, som efter vores vurdering kan have væsentlig indflydelse på Købers vurde-

ring af Ejendommens værdi eller de vilkår i henhold til hvilke Køber ønsker at erhverve 

Ejendommen. 

• Forhold, som i øvrigt er af væsentlig betydning for Køber i relation til Købers overve-

jelser om at erhverve Ejendommen. 

 

Vores gennemgang af Ejendommens juridiske forhold omfatter: 

 

• Oplysninger i henhold til tingbogen omfattende adkomst, hæftelser og servitutter. 

• BBR-Meddelelse. 

• Ejendomsdatarapport. 

• Ejendomsvurdering. 

• Ejendomsskatter. 
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• Momsregistrering og momsreguleringsforpligtelse. 

• Planmæssige forhold. 

• Energimærkning. 

• Miljøforhold i henhold til oplysninger fra relevante myndigheder. 

• Forsikringsforhold. 

• Verserende sager og tvister. 

• Lejeforhold. 

 

Den ovenfor indsatte oplistning er udtømmende. Vi gør opmærksom på, at andre forhold 

kan være relevante at undersøge nærmere, jf. nedenfor. 

 

Vores gennemgang af Ejendommens forhold omfatter ikke: 

 

• Geotekniske forhold. 

• Miljøforhold udover hvad følger af offentligt tilgængelige databaser og registreringer. 

• Vedligeholdelsesstand, installationer og tekniske forhold. 

• Kontrol af arealer. 

• Skatte- og afgiftsforhold relateret til erhvervelse af Ejendommene. 

• Gennemgang af drifts- og forbrugsafgifter samt budgetter herfor for så vidt angår 

korrektheden af disse. 

• Verifikation af lejeniveauer i forhold til lovgivning, markedsstandard mv. 

• Økonomiske og kommercielle forhold. 

• Finansierings- og hæftelsesmæssige forhold. 

• Byggelinjer, højde- og afstandsforhold, skelforhold. 

• Faktisk anvendelse.  

 

Visse af ovenstående punkter kan være omfattet af Sælgers oplysninger eller garantier i 

købsaftalen. Vi henviser til vores gennemgang af købsaftalen nedenfor under pkt. 17. Derud-

over anbefaler vi Køber at vurdere, om der er behov for rådgivning fra anden side vedrø-

rende ovenstående forhold. 

 

Bortset fra vores gennemgang af de udleverede dokumenter har vi ikke derudover haft ad-

gang til oplysninger fra Sælger. 

 

1.3 Rapportens struktur 

Rapporten indeholder en beskrivelse af grundlaget og forudsætningerne for rapportens ud-

arbejdelse. Rapporten indeholder derudover en gennemgang af Ejendommens forhold. Så-

danne forhold kan omfatte en beskrivelse af væsentlige forhold, herunder kontraktvilkår mv., 

ligesom forhold, som Køber skal være særligt opmærksom på, er omfattet. Endelig vil gen-

nemgang af Ejendommens forhold omfatte en redegørelse af forhold, som kan medføre, at 
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2 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN 

Ejendommen udgøres af en del af den på Ejendommen under opførelse værende bygning, 

der efter sket opførelse skal opdeles i to ejerlejligheder, hvoraf Køber erhverver den ene. 

 

Ejendommen kommer således til at udgøre en ejerlejlighed på matr.nr. 13a Sorø Bygrunde 

med forventet postadresse på Holberg Arkaden 4, 4180 Sorø. 

 

Bygningen kommer ifølge det af Sælger oplyste til at bestå af to ejerlejligheder med forven-

tet areal på i alt 1.389 m2, hvoraf Ejendommen udgør 1.226 m2 og den anden ejerlejlighed 

udgør 163 m2. 

 

Der kan ske mindre ændringer i ovenstående arealer, når bygningen er opført og opmålt. 

 

Hovedejendommen er på tidspunktet for udarbejdelse af nærværende rapport under matri-

kulære ændringer, men vil efter afslutning heraf udgøre et grundareal på 1.743 m2. 

3 EJERLEJLIGHEDSOPDELING OG EJERFORENINGSVEDTÆGTER 

3.1 Ejerlejlighedsopdeling 

Ejendommen vil inden overtagelsesdagen udgøre en ejerlejlighed, der sammen med den 

anden ejerlejlighed i bygningen udgør den samlede ejerforening. 

 

3.2 Ejerforeningsvedtægter 

Som led i købsaftalens indgåelse har Køber og Sælger drøftet udformning af vedtægter for 

ejerforeningen, som skal tinglyses i forbindelse med ejerlejlighedsopdeling. 

 

Ejerforeningens vedtægter er udformet på grundlag af en standardvedtægt for ejerforenin-

ger, idet disse dog ligeledes tager højde for det forhold, at der er tale om en ejerforening, 

hvor der alene er to medlemmer, og hvor det ene medlem har langt størstedelen af stem-

meretten. 

 

Vi gør opmærksom på, at det påhviler det andet medlem af ejerforeningen at friholde Ejen-

dommen for enhver forpligtelse i relation til driftsfællesskabet med den resterende del af 

Holberg Arkaden. 

 

Vi gør endvidere opmærksom på,  at ejerforeningens vedtægter indeholder et forbud mod 

salg af frugt og grønt fra lokaler ejet af det andet medlem af ejerforeningen. Dette skyldes 

en konkurrenceklausul i lejekontrakten med ALDI Karlslunde K/S. 

 

Ejerforeningens vedtægter giver derudover ikke anledning til bemærkninger eller forbehold. 
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4 TINGBOGSOPLYSNINGER 

4.1 Generelt 

På tidspunktet for udarbejdelse af denne rapport er matr.nr. 13a Sorø Bygrunde samnoteret 

i tingbogen med matr.nr. 13n Sorø Bygrunde. 

 

Der er tinglyst skøde til Sælger den 4. juni 2018, hvilket skøde er registreret i tingbogen. Det 

fremgår af tingbogen, at skødet alene vedrører matr.nr. 13a Sorø Bygrunde på i alt 1.743 m2 

samt, at skødet er tinglyst til matrikulær berigtigelse, dvs. registrering i Geodatastyrelsen. 

 

4.2 Hæftelser 

Der er tinglyst følgende hæftelser på Ejendommen: 

 

Hæftelse Dato Valuta Hovedstol 

Ejerpantebrev 17.08.1987 DKK 2.500.000 

 

Denne hæftelse vil forblive på den oprindelige ejendom og der vil således ikke kunne over-

føres stempelværdi i forbindelse med tinglysning af Købers nye lån. 

 

4.3 Servitutter 

Der er i henhold til Tingbogsattesten tinglyst følgende servitutter på Ejendommen: 

 

Dato Titel 

20.07.1916 Dok om fælles brandmur/gavl mv. 

07.01.1966 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 

20.08.1992 Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv. 

26.06.2000 Lokalplan nr. 48 

16.09.2002 Dok om driftsfællesskab i Holbergarkaden 

12.11.2003 Lokalplan nr. 91A 

 

Vi har gennemgået ovenstående servitutter, og har i den forbindelse følgende bemærknin-

ger: 

 

4.3.1 Servitut tinglyst den 20.07.1916 - Dok om fælles brandmur/gavl mv. 

Servitutten omhandler en fælles brandgavl mellem matr.nr. 13a Sorø Bygrunde og davæ-

rende matr.nr. 13d Sorø Bygrunde, der ifølge servitutredegørelse udarbejdet af Geopartner 

Landinspektører A/S nu er en del af matr.nr. 12a Sorø Bygrunde. 

 

Servitutten sikrer, at ejeren af matr. 12a Sorø Bygrunde er berettiget til at benytte den, i skel, 

opførte brandgavl mellem de to ejendomme.  

 

Påtaleretten tilkommer ejerne af nuværende matr.nr. 12a  
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Såfremt der stadig forefindes fællesmur skal denne respekteres i forbindelse med opførelse 

af bygningen. Sælger har oplyst, at brandmuren fortsat findes på matriklen, og der ikke sker 

ændringer herved i forbindelse med Ejendommens opførelse.  

 

4.3.2 Servitut tinglyst den 07.01.1966 - Dok om benyttelse, bebyggelse mv. 

Servitutten omhandler begrænsninger i forhold til benyttelsen af bl.a. matr.nr. 13a Sorø 

Bygrunde. Ifølge servitutten må der ikke drives virksomhed med salg af træ og/eller byg-

ningsmaterialer på Ejendommen. 

  

Påtaleretten tilkommer Sorø Trælasthandel A/S. Servitutten er ikke til hinder for opførelse af 

en dagligvarebutik. Servitutten kan eventuelt aflyses ved tiltrædelse af påtaleberettiget, så-

fremt denne er villig til at aflyse servitutten. 

 

4.3.3 Servitut tinglyst den 20.08.1992 - Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv. 

Servitutten omhandler bestemmelser om tilslutningspligt til det kollektive varmeforsynings-

anlæg og påtaleretten tilkommer Sorø Kommune. 

 

Servitutten giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

4.3.4 Servitut tinglyst den 26.06.2000 – Lokalplan nr. 48 

Vi henviser til vores gennemgang af planmæssige forhold nedenfor under pkt. 9. 

 

4.3.5 Servitut tinglyst den 16.09.2002 - Dok om driftsfællesskab i Holbergarkaden 

Servitutten omhandler bestemmelser omkring driften af Holbergarkaden og tilhørende fæl-

les færdselsareal. 

 

Dagrofa A/S, eller den hvortil rådigheden over supermarkedslejemålet beliggende på 

matr.nr. 13a Sorø Bygrunde overdrages, er berettiget til, på lige fod med ejer, lejere og bru-

gere af matr.nr. 13l Sorø Bygrunde at tage del i Holbergarkadens fælles færdsels- og op-

holdsarealer med de begrænsninger og retningslinjer der fastsættes af ejeren af matr.nr. 13l 

Sorø Bygrunde, ligesom lejeren er berettiget til at deltage i centerforeningen. 

 

Endvidere er er der ret til sædvanlig færdsel over matr.nr.13l Sorø Bygrunde for ejer og bru-

gere med ærinde til lejemålet beliggende på matr.nr. 13a Sorø Bygrunde. 

 

Servitutten indeholder forpligtigelse til betaling af fast beløb til driftsudgifter af fælles færd-

sels- og opholdsareal mm. Beløbet var i 2001 på 110.000 kr ex. moms årligt, hvilken kan re-

guleres årligt fra 2011.  

 

Rettighederne og forpligtelserne er gældende for alle fremtidige lejere og brugere af det 

areal der er omfattet af Dagrofas lejemål uanset om det videreføres med nuværende anven-

delse og udformning eller ændringer eller opdeling sker.  
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Påtaleretten tilkommer nuværende og fremtidige ejere og lejere af matr.nr. 13a Sorø 

Bygrunde samt lejere på ejendommen matr.nr. 13l Sorø Bygrunde. 

 

Servitutten giver således ret til, at lejeren af Dagrofas lejemål i den nu nedrevne bygning på 

matr.nr. 13a Sorø Bygrunde deltager i driftsfællesskabet vedrørende Holbergarkaden. 

 

Som servitutten er udformet er det tvivlsomt, om servitutten er gældende for ejere/lejere af 

Ejendommen. 

 

Sælger er forpligtet til at foranledige servitutten aflyst fra Ejendommen. Såfremt dette ikke 

er muligt er der i ejerforeningens vedtægter medtaget en bestemmelse, der medfører, at 

Ejendommens ejer friholdes for betalingsforpligtelser under servitutten. 

 

4.3.6 Servitut tinglyst den 12.11.2003 – Lokalplan nr. 91A 

Lokalplan nr. 91A er bortfaldet med vedtagelse af lokalplan SK46. Servitutten er således ikke 

relevant for Ejendommen og kan aflyses ved anmodning herom til Sorø Kommune. 

5 BBR-MEDDELELSE 

Ejendommens BBR-Meddelelse er dateret den 29. december 2017. Vi har sammenholdt den 

fremlagte BBR-Meddelelse med BBR-Meddelelse af den 4. september 2018 og kan konsta-

tere, at der ikke er sket ændringer. 

 

Det fremgår af BBR-Meddelelsen, at der er to olietanke på matr.nr. 13a Sorø Bygrunde. 

Begge olietanke er fra 1958 og er sløjfet i 1983, idet tankene er tømt, afblændet og opfyldt. 

 

Det fremgår af BBR-Meddelelsen, at der er tre igangværende byggesager på matr.nr. 13a 

Sorø Bygrunde. Byggesagerne er registreret under samme byggesagsnr. BNP17-0624 og 

vedrører: 

 

1. Nedrivning af eksisterende bygning nr. 2 (den østligste del af bebyggelsen på matr.nr. 

13a Sorø Bygrunde). 

2. Delvis nedrivning af eksisterende bygning nr. 1 (den vestligste del af bebyggelsen på 

matr.nr. 13a Sorø Bygrunde).   

3. Opførelse af ny bebyggelse på matr.nr. 13a Sorø Bygrunde (placeret, hvor bygninger, 

der nedrives, var placeret). 

 

Indholdet af BBR-Meddelelsen er i overensstemmelse med det projekt, som er i gang vedrø-

rende opførelse af Ejendommen. BBR-Meddelelsen bliver automatisk opdateret, når bygge-

riet er færdigmeldt, og BBR-Meddelelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. 
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6 EJENDOMSDATARAPPORT 

Ejendomsdatarapporter for Ejendommen er dateret den 29. december 2017. Da bygnin-

gerne er nedrevet og nye under opførelse, er det ikke alle oplysninger fra ejendomsdatarap-

porten, der er relevante at gennemgå. Dertil kommer, at ejendomsdatarapporten omfatter 

både matr.nr. 13a Sorø Bygrunde og matr.nr. 13n Sorø Bygrunde, der på tidspunktet for ud-

arbejdelse af denne rapport udgør en samlet ejendom. 

 

Vi har nedenfor opsummeret de væsentligste oplysninger, idet ejendomsdatarapporten ikke 

derudover giver anledning til bemærkninger i forhold til den påtænkte anvendelse af Ejen-

dommen. 

 

• Der er ikke forfalden gæld til kommunen vedrørende Ejendommene. 

• Ejendommene er omfattet af lokalplan nr. SK46 og 48.  

• Ejendommene er omfattet af Kommuneplan 2013-2024. 

• Ejendommene er beliggende i et område, hvor der er pligt til tilslutning til fjernvarme 

og forbud mod el-opvarmning.  

• Ejendommene er beliggende i et område, som er separat kloakeret (opdelt i spilde-

vand og tag-/overfladevand). Der er ikke planlagt ændringer fra myndighedernes side 

i forhold til kloakeringsforhold.  

• Ejendommene er beliggende i et område, hvor der er drikkevandsinteresser. 

• Ejendommene er beliggende i et område, der er klassificeret som lettere forurenet. 

• Ejendommen er beliggende indenfor kirkebyggelinje, som er en 300 m beskyttelses-

zone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 

8,5 m, som virker skæmmende på kirken. 

7 EJENDOMSVURDERING OG EJENDOMSSKATTER 

7.1 Ejendomsvurdering 

Ejendommen, der er under opførelse, er ikke selvstændigt vurderet. Den seneste ejendoms-

vurdering for grunden, hvorpå Ejendommen opføres (matr.nr. 13a og 13n Sorø Bygrunde) er 

fra 2012. 

 

Det fremgår heraf, at den samlede ejendomsværdi udgjorde kr. 10.700.000 heraf grundværdi 

på kr. 3.007.500. 

 

Den samlede grund udgjorde i alt 2.005 m2. 

 

Når Ejendommen er opført skal der foretages en ny vurdering samt skatteansættelse, hvor-

for vi på nuværende tidspunkt ikke kan vurdere Ejendommens skatteforhold nærmere. 
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7.2 Ejendomsskatter 

I henhold til ejendomsskattebillet for 2018 udgør de på grunden, hvor Ejendommen opføres, 

hvilende skatter og afgifter i alt kr. 60.910,49 hvoraf grundskyld udgør kr. 60.450,39 og rot-

tebekæmpelsesgebyr kr. 460,10. 

 

Som anført ovenfor under pkt. 7.1 skal der efter Ejendommens opførelse foretages ny vurde-

ring og skatteansættelse, hvorfor Køber må påregne forandringer i Ejendommens skattefor-

hold. Endvidere vil der skulle betales dækningsafgift på Ejendommen. 

 

Vi bemærker, at lejer efter påkrav skal refundere de på Ejendommen hvilende skatter og af-

gifter. 

8 MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE 

8.1 Momsreguleringsforpligtelse 

I henhold til købsaftalen overtager Køber den på Ejendommen hvilende momsregulerings-

forpligtelse, som efter sket opførelse af Ejendommen, skal opgøres af Sælger. 

 

Ophører den momsmæssige anvendelse inden en eventuel reguleringsforpligtelse er ned-

skrevet forfalder en resterende forpligtelse til betaling til SKAT. 

 

Det bemærkes, at momsreguleringsforpligtelsen nedskrives over en 10-årig periode fra tids-

punktet for momsfradraget. 

9 PLANMÆSSIGE FORHOLD 

9.1 Kommuneplan 

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2013-2024 for Sorø Kommune. Ejendommen er 

beliggende i rammeområde So. C7 (Centerområde). 

 

Nedenfor er indsat uddrag fra kommuneplanens beskrivelser vedrørende rammeområde So. 

C7. Kommuneplanen giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

Området skal anvendes til centerformål (butikker, liberale erhverv, hotel- og restaurations-

virksomhed samt mindre - ikke generende - håndværks og serviceprægede virksomheder i 

tilknytning til butikkerne), boliger og offentlige formål. 

 

Som hovedprincip skal nye butikker ligge, så de understøtter og forstærker de eksisterende 

strøgdannelser, og butiksgadernes stueetager skal først og fremmest anvendes til butiksvirk-

somhed. 

 

For området under ét må bebyggelsesprocenten ikke overstige 100. 
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Bebyggelse må højst opføres i 2 etager og udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må ikke 

overstige 13 m. 

 

Ny bebyggelse skal ved placering, udformning og materialer disponeres i overensstemmelse 

med omgivende bebyggelse og de karakteristiske træk i området. 

 

Der skal sikres velbeliggende opholdsareal for beboere og andre, som arbejder og færdes i 

området. Det kan eventuelt opnås ved fælles løsninger. 

 

På de enkelte ejendomme, eller i god tilknytning hertil, skal sikres tilstrækkeligt parkerings-

areal for kunder, beboere og ansatte. Parkeringsareal vil i en række tilfælde kunne løses 

selvstændigt for en ejendom. 

 

9.2 Lokalplaner 

9.2.1 Lokalplan 48 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 48 vedtaget den 19. april 2000. Lokalplan 48 indehol-

der bestemmelser, der i det omfang disse ikke er fraveget ved den senere vedtagne lokal-

plan SK46, er gældende for Ejendommen. 

 

Lokalplan SK46 regulerer i vidt omfang bebyggelse og anvendelse af Ejendommen og det er 

vores vurdering, at lokalplan 48 alene har begrænset betydning for Ejendommen. 

 

Af relevante bestemmelser fra lokalplan 48 kan fremhæves følgende: 

 

• Regulering af udstykninger i lokalplanområdet. 

• Regulering af veje og stiforhold. 

• Regulering af ubebyggede arealer. 

 

Ingen af ovenstående forhold i lokalplan 48 giver anledning til bemærkninger. 

 

9.2.2 Lokalplan SK46 – Sorø Bymidte 

Ejendommen er omfattet af lokalplan SK46 vedtaget den 12. oktober 2016. Lokalplanen re-

gulerer Sorø Bymidte og herunder bl.a. også Holberg Arkaden og Ejendommen. Lokalplanen 

giver ikke anledning til bemærkninger, idet vi dog nedenfor har indsat de væsentligste ele-

menter fra lokalplanen i relation til Ejendommen. 

 

Formålet med lokalplanen er 

 

• At fastlægge præcise bestemmelser for anvendelse af bebyggelsen langs Storgade, 

omkring Torvet og i centerkomplekset ved Holberg Arkaden. 
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• At eksisterende karakteristisk bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk 

værdi i videst muligt omfang bevares. 

• At fastlægge bestemmelser om bygningsrenovering og skiltning i Storgade og om-

kring Torvet. 

• At fastlægge bestemmelser om skiltning, adgangsforhold og udstillingszone i Holberg 

Arkaden. 

 

Ejendommen er omfattet af underområde C, Holberg Arkaden inkl. matr.nr. 13a Sorø 

Bygrunde. 

 

Alle bygninger i lokalplanområdet må i stueplan anvendes til følgende formål 

 

• Detailhandelsbutikker 

• Caféer/restauranter 

• Frisører, skønhedssaloner og lignende forretningskoncepter inden for serviceydelser, 

der omfatter et væsentligt element af detailhandel 

• Kulturelle formål 

• Mindre, kunde-/publikumsorienterede værksteder, f.eks. skræddere, skomagere og 

kunsthåndværkere 

• Motionscentre, banker, ejendomsmæglere og lignende liberalt erhverv 

 

Lokalplanen regulerer endvidere adgangsforhold for ejendomme omfattet af område C 

(Holberg Arkaden inkl. matr.nr. 13a Sorø Bygrunde, og bestemmer, at adgang til Holberg 

Arkaden skal foregå ad eksisterende indgange ved Storgade og Rolighed/Vedelsgade.  

 

Dog må der også etableres adgang via Holberg Arkadens sydvendte facade, hvor den eksi-

sterende passage og yderdør ved arkadetorvets sydøstlige hjørne må udvides i bredden for 

at forbedre adgangsforholdene. 

 

Kundeadgang til arkadens butikker/virksomheder kan kun foregå inde fra arkaden. Daglig-

varebutikker er dog undtaget fra denne bestemmelse på grund af deres meget udstrakte 

åbningstider. 

10 ENERGIMÆRKNING 

Da Ejendommen er under opførelse er der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet energi-

mærke. Energimærke skal udarbejdes i forbindelse med færdigmelding og er en forudsæt-

ning for, at der kan meddeles endelig ibrugtagningstilladelse. 
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11 MILJØOPLYSNINGER FRA RELEVANTE MYNDIGHEDER 

I henhold til jordforureningsattest dateret den 29. december 2017, er Ejendommen (matr.nr. 

13a Sorø Bygrunde) ikke kortlagt som forurenet. En online søgning efter opdaterede oplys-

ninger viser ikke ændringer heri. 

 

Ejendommen er beliggende i byzone og er som følge heraf kortlagt som lettere forurenet 

efter bestemmelser herom i jordforureningsloven, hvilket omfatter alle arealer beliggende i 

byzone. 

 

Ejendommens forureningsmæssige status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.  

12 FORSIKRINGSFORHOLD 

Da Ejendommen er under opførelse foreligger der ikke en bygningsforsikring. 

 

I henhold til entrepriseaftalen skal bygherren sørge for, at der tegnes all-risk forsikring inklu-

sive brand og stormskade. 

 

Vi har modtaget kopi af den af bygherren tegnede forsikringspolice og kan konstatere, at 

denne er i overensstemmelse med det i totalentrepriseaftalen aftalte. 

 

Vi gør opmærksom på, at Køber skal forsikre Ejendommen fra overtagelsesdagen eventuelt 

gennem ejerforeningen. 

13 VERSERENDE SAGER OG TVISTER 

Sælger har ikke fremlagt oplysninger om, at der er verserende sager og tvister med private 

parter, myndigheder eller andre. Dette omfatter dog ikke de på Ejendommens værende byg-

gesager, jf. pkt. 5. 

14 ANDRE FORHOLD 

Sælger har fremlagt Aftale om magelæg indgået mellem ejeren af matr.nr. 13a Sorø 

Bygrunde og Sorø Kommune. I henhold til denne aftale magelægges arealer på hver 250 m2 

mellem parternes ejendomme. 

 

I forbindelse med indgåelse af aftalen er der endvidere vedlagt bilag 1 til aftalen, som viser 

et areal, der skal friholdes for bebyggelse. Arealet friholdes for bebyggelse bl.a. som følge af, 

at der i lejekontrakten med Aldi Karlslunde K/S er meddelt lejeren en ekstraordinær opsigel-

sesret, såfremt arealet (som er et parkeringsareal) bebygges. 

 

Som bilag 3 til magelægsaftalen er endvidere vedlagt brev af den 4. december 2014 fra Sorø 

Kommune, hvori kommunen bl.a. bekræfter, at Sorø Kommune ikke bebygger det pågæl-

dende areal. 
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15 ENTREPRISEFORHOLD 

Totalentreprisekontrakt vedrørende Ejendommens opførelse er underskrevet den 15. maj 

2018 (for totalentreprenøren) og den 21. maj 2018 (for Innovater A/S). 

 

Totalentrepriseaftalen er indgået på ABT 93 vilkår. 

 

Totalentrepriseaftalen er baseret på en markedsstandard og indeholder efter vores vurde-

ring ikke væsentlige afvigelser herfra. 

 

Totalentrepriseaftalen giver ikke anledning til bemærkninger eller forbehold. 

16 LEJEFORHOLD 

Sælger har fremlagt lejekontrakt indgået mellem Inger Spanner som udlejer og Aldi Karls-

lunde K/S som lejer. 

 

Lejekontrakten er underskrevet af parterne den 17. juni 2014 (udlejer) og den 20. juni 2014 

(lejer). 

 

Der er efterfølgende indgået følgende tillæg til lejekontrakten: 

 

• Tillæg 1 underskrevet den 29. juni 2017 (udlejer) og den 24. april 2018 (lejer). 

• Tillæg 2 underskrevet af parterne den 24. april 2018. 

• Tillæg 3 underskrevet af parterne den 24. april 2018. 

• Tillæg 4 underskrevet den 13. juli 2018 (lejer) og den 23. august 2018 (udlejer). 

 

Tillæggene til lejekontrakten ændrer i den oprindelige lejekontrakt aftalte vilkår. For over-

blikkets skyld opsummeres nedenfor de ændringer, der er gennemført med hvert tillæg og 

efterfølgende opsummeres de nugældende lejevilkår, som disse følger af den oprindelige 

lejekontrakt sammen med de efterfølgende indgåede tillæg. 

 

16.1 Ændringer som følger af Tillæg 1 

• Tillæg 1 ophæver nogle tidligere indgåede tillæg således, at det herefter er den oprin-

delige lejekontrakt samt tillæg 1, der er gældende mellem parterne. 

• Tillæg 1 tilføjer endvidere nye tegninger som supplement til det oprindelige tegnings-

materiale. 

• Tillæg 1 fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet til den 1. maj 2018. 

• Tillæg 1 ændrer lejers uopsigelighedsperiode til 14 ½ år i stedet for 10 år. 

• Tillæg 1 ændrer den årlige leje til kr. 1.575.266. 
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• Tillæg 1 fastsætter, at forkøbsretten ikke er gældende før 6 måneder efter begyndel-

sestidspunktet. 

 

16.2 Ændringer som følger af Tillæg 2 

• Tillæg 2 overdrager lejemålet fra Inger Spanner som udlejer til Innovater A/S eller or-

dre. 

 

16.3 Ændringer som følger af Tillæg 3 

• Tillæg 3 fastsætter det lejedes areal til 1.235 m2. Såfremt det lejede areal er mindre 

tilrettes lejen, men lejen tilrettes ikke, såfremt det lejede areal er større end anført i 

kontrakten. 

• Tillæg 3 præciserer, at byggeriet ikke opføres efter byggebeskrivelse 11/2011 af 1. no-

vember 2012, men derimod efter version 5/2016, jf. bilag 2 (som er vedlagt Tillæg 3). 

• Tillæg 3 fastslår, at byggetilladelsen er accepteret af lejer. 

• Tillæg 3 ændrer lejemålets begyndelsestidspunkt til den 15. november 2018, idet ud-

lejer dog er berettiget til senest den 1. juli at udskyde ikrafttrædelsen til senest den 1. 

marts 2019. 

• Tillæg 3 ændrer den årlige leje til kr. 1.695.266 svarende til kr. 1.369,36 pr. m2. 

• Tillæg 3 bestemmer, at basislejen reguleres svarende til den procentuelle udvikling i 

nettoprisindekset, idet der dog ikke kan ske regulering i nedadgående retning. 

• Tillæg 3 bestemmer, at ALDI Danmark ApS, CVR-nr. 89797217, indestår for lejers op-

fyldelse af enhver forpligtelse, der påhviler lejeren i uopsigelighedsperioden. 

• Tillæg 3 bestemmer, at ved afståelse af lejemålet, så hæfter ALDI Danmark ApS for 

lejers opfyldelse af sine forpligtelser i uopsigelighedsperioden. 

• Tillæg 3 bestemmer, at samtlige tidligere bilag til lejekontrakten udgår og erstattes af 

bilag vedlagt Tillæg 3. 

• Tillæg 3 bestemmer, at lejekontraktens bestemmelse om lejers forkøbsret bortfalder. 

• Tillæg 3 fastslår, at lejekontrakten fra begge parters side er betinget af, at der udste-

des ibrugtagningstilladelse til et ALDI Marked. 

• Tillæg 3 er betinget fra udlejers side af at udlejer får adkomst til ejendommen og at 

revideret tegningsgrundlag godkendes af Sorø Kommune. 

 

16.4 Ændringer som følger af Tillæg 4 

• Tillæg 4 bestemmer, at det lejedes areal pga. fejl i det til Tillæg 3 vedlagte tegnings-

materiale udgør 1.226 m2. Det bemærkes, at der ikke sker udskiftning af tegningsma-

terialet. 
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• Tillæg 4 fastslår, at udlejer har udnyttet retten til at udskyde ikrafttrædelsestidspunk-

tet, som herefter er aftalt til den 15. januar 2019. 

• Tillæg 4 bestemmer, at der ikke sker ændringer af den aftalte leje, der således udgør 

kr. 1.695.266 svarende til kr. 1.382,76 pr. m2. 

• Tillæg 4 bestemmer, at lejekontraktens pkt. 13 udgår og erstattes af ny bestemmelse 

vedrørende parternes pligter i relation til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. 

• Tillæg 4 bestemmer, at udlejers betingelser i Tillæg 3 er opfyldt. 

 

16.5 Opsummering af lejevilkår 

16.5.1 Det lejede 

Lejemålet udgøres af i alt 1.226 m2 lokaler indrettet i overensstemmelse med bilagsmateriale 

til lejekontrakten samt den af lejer godkendte byggetilladelse. 

 

Efter sket ejerlejlighedsopdeling udgør lejemålet Ejendommen. 

 

16.5.2 Anvendelse 

Det lejede må anvendes til forretning med fødevarer og kolonialvarer samt salg af det sorti-

ment som nu og i fremtiden forhandles af ALDI markeder. 

 

Lejemålet er erhvervsbeskyttet, hvilket medfører, at lejer vil have krav på erstatning, såfremt 

lejemålet opsiges af udlejer, jf. § 62 i lov om leje af erhvervslokaler. 

 

16.5.3 Ikrafttræden, overtagelse, opsigelse og ophør 

Lejekontrakten træder i kraft den 15. januar 2019. 

 

Lejemålet kan af lejer opsiges med 6 måneders varsel til ophør den 1. i en måned dog ikke 

til ophør tidligere end 14 år og 6 måneder efter dets ikrafttrædelse. 

 

Fra udlejers side kan lejemålet opsiges med 12 måneders varsel, dog ikke til ophør tidligere 

end 30 år efter ikrafttrædelse. 

 

16.5.4 Årlig leje og aftalt regulering af lejen 

Den årlige leje er aftalt til kr. 1.695.266 som betales månedsvist forud med 1/12. 

 

Lejen kan reguleres efter lejekontraktens bestemmelser herom, idet disse dog er relativt 

komplicerede: 

 

Lejekontraktens pkt. 6.3 bestemmer, at lejen er fast i 1 år efter lejemålets begyndelse. Deref-

ter skal der ske indeksregulering (”indeksreguleringens begyndelse”). 
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Lejekontraktens pkt. 6.4 bestemmer, at regulering tidligst kan anvendes 1 år efter indeksre-

guleringens begyndelse (her må menes tidligst 1 år efter udløbet af den faste periode, som 

var 1 år efter lejemålets begyndelse). 

 

Reelt giver det lejer en to-årig fredning for lejereguleringer. 

 

Endvidere skal en regulering ske senest 4 måneder efter udløbet af det kalenderår, som lejen 

skal reguleres på grundlag af. Dvs. der skal ske regulering på grundlag af NPI - men dog kun 

75% af NPI - for perioden 1. januar – 1. januar. 

 

Endvidere skal en regulering afsendes senest den 15. i en måned for at få virkning fra den 1. 

i den følgende måned. 

 

Det er således meget vigtigt, at administration af lejekontrakten sker med fuld opmærksom-

hed på lejekontraktens reguleringsbestemmelser således, at årlig regulering – efter den ind-

ledende fredning – kan ske. 

 

Begge parter kan – dog tidligst 30 år efter lejeforholdets ikrafttrædelse – kræve lejen regule-

ret til markedsleje. 

 

16.5.5 Depositum 

Lejer stiller ikke depositum, men ALDI Danmark ApS indestår som selvskyldnerkautionist for 

opfyldelse af lejers forpligtelser i uopsigelighedsperioden. 

 

Som kontrakten er formuleret medfører dette, at der ingen sikkerhed er for udlejers eventu-

elle krav mod lejer ved lejemålets ophør, da dette uundgåeligt ophører efter udløb af uopsi-

gelighedsperioden. 

 

16.5.6 Fremleje og afståelse 

Lejer har fri ret til afståelse og fremleje, hvilket ligeledes kan ske til andre brancher og formål 

end lejers. Lejers rettigheder er dog begrænset af principperne i erhvervslejelovens § 55, 

hvor udlejer kan nægte en afståelse, såfremt udlejer har berettigede indsigelser imod den 

indtrædende lejers økonomi, faglige kvalifikationer eller branchekendskab. 

 

ALDI Danmark ApS indestår ved afståelse for indtrædende lejers opfyldelse af sine forplig-

telser under lejekontrakten i uopsigelighedsperioden. 

 

Lejer har ret til at afstå det lejede til en ny lejer til samme anvendelse i overensstemmelse 

med erhvervslejelovens § 55. Dog er det en forudsætning for afståelse, at udtrædende lejer 

indestår som selvskyldner for indtrædende lejer, såfremt afståelse sker i lejers uopsigelig-

hedsperiode.  

 

Der vil således kunne ske afståelse til ikke-afskrivningsberettigede formål, hvilket vil have 

indflydelse på Ejendommens driftsresultat. Af de ikke-afskrivningsberettigede formål, som 
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oplistes i afskrivningsloven er det dog kun finansiel virksomhed og klinik o.l., som er omfat-

tet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Henset til karakteren og placeringen af Ejen-

dommen er det vores vurdering, at afståelse til et sådant formål ikke forekommer som et 

sandsynligt scenarie, idet risikoen dog ikke kan udelukkes. 

 

16.5.7 Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 

Indvendig vedligeholdelse af det lejede, herunder indvendige vand-, varme- og elinstallatio-

ner fra målerudtag, påhviler lejer. Lejer er herunder forpligtet til at vedligeholde og/eller 

forny - subsidiært udskifte - maling og lignende, låse, nøgler, beslag, ruder, vandhaner, 

kummer, toilet og sanitet, termostater, elektriske installationer, armaturer og lyskilder af en-

hver art, samt at vedligeholde vinduer, døre og porte indvendigt samt at vedligeholde gulv-

belægning. 

 

Al udvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af klimaskærmen samt af stiklednin-

ger for kloak, el, vand og varme fra grundens skel til bygningen påhviler udlejer. 

 

Udvendig renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder af p-pladser, belæg-

ninger og adgangsveje, påhviler lejer, mens vedligeholdelse og fornyelse heraf påhviler ud-

lejer. 

 

Ovenstående er gældende indenfor det på bilag 1 markerede område (dvs. udenfor Ejen-

dommen). 

 

16.5.8 Skader på det lejede 

Såfremt Ejendommen måtte brænde eller på anden måde gå til grunde er udlejer forpligtet 

til at genopføre Ejendommen og fortsætte lejeforholdet med lejer. Som lejekontrakten er 

formuleret er det vores vurdering, at lejekontrakten suspenderes i genopførelsesperioden 

indtil lejemålet kan genoptages. 

 

16.5.9 Forbrugsudgifter, forsikring, administration og skatter/afgifter 

Lejer skal være registreret som direkte aftager hos forsyningsværkerne, og betaler således 

forbrugsudgifter direkte til forsyningsværkerne. 

 

Lejer refunderer efter lejeaftalen ejendomsskatter/dækningsafgift efter påkrav fra udlejer, 

ligesom lejeren skal refundere forsikringspræmier vedrørende Ejendommen. 

 

Udlejer kan ikke kræve omkostninger til administration refunderet af lejeren. 

 

16.5.10 Konkurrenceforbud 

Der må ikke ske salg af varer fra andre lokaler på ejendommen (her må menes matr.nr. 13a 

Sorø Bygrunde), såfremt sådanne varer føres af lejer enten som hoved- eller bisortiment. 
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Begrænsningen gælder ikke det andet lejemål, hvormed må menes den kommende anden 

ejerlejlighed på matr.nr. 13a Sorø Bygrunde, idet dette lokale dog ikke må anvendes til salg 

af frugt eller grønt. Det bemærkes, at ejerforeningens vedtægter indeholder et forbud mod 

salg af frugt og grønt fra dette lokale. 

 

Overtrædelse af konkurrenceforbuddet medfører en pligt for udlejer til at betale konventio-

nalbod svarende til ½ års aktuel leje.  

 

16.5.11 Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 

Lejekontrakten bestemmer, at det lejede skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen 

dog med fradrag af almindelig slid og ælde. Lejeren kan medtage egne installationer mod at 

foretage retablering.  

 

Vi gør opmærksom på, at lejer således ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, og udle-

jer/ejer kan dermed ikke forvente at modtage en nyistandsat ejendom pr. ophørstidspunk-

tet, men derimod må påregne et vist behov for istandsættelse inden genudlejning. 

17 KØBSAFTALEN  

Købsaftalen vedrørende Ejendommen er indgået mellem Køber og Sælger og vedrører over-

dragelse af Ejendommen. 

 

Købsaftalen er i vidt omfang udarbejdet på grundlag af en markedsstandard, idet der ne-

denfor dog særligt fremhæves følgende: 

 

17.1 Betingelser 

Købsaftalen er fra Sælgers side betinget af 

 

at købesummen berigtiges, herunder at der stilles sikkerhed, som aftalt, og 

at lejeforholdet med ALDI er trådt i kraft og er lejebærende i henhold til Lejekontrakten. 

 

Handlen er fra Købers side betinget af: 

 

at Køber senest den 1. november 2018 har opnået salg af samtlige ejerandele i Køber, 

at Køber modtager og kan godkende aftale om magelæg, 

at lejeforholdet med ALDI er trådt i kraft og er lejebærende i henhold til Lejekontrakten 

at lejeren har bekræftet landinspektøropmåling udleveret af Sælger, og 

at lejeren har bekræftet, at lejemålet er overtaget uden væsentlige mangler. 
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17.2 Ejendommen 

Ejendommen er på tidspunktet for underskrift af købsaftalen under opførelse. Ejendommen 

opføres af Sælger som bygherre i overensstemmelse med byggetilladelse af 29. november 

2017. 

 

Sælger er ansvarlig for, at alle nødvendige tilladelser til Ejendommens lovlige opførelse og 

brug foreligger på overtagelsesdagen. 

 

Ejerlejligheden afleveres til Køber udlejet og indrettet i henhold til lejekontrakt med ALDI 

Karlslunde KS, underskrevet af udlejer den 17. juni 2014 og af lejer den 20. juni 2014 inkl. til-

læg 1 underskrevet af udlejer den 29. juni 2017 og af lejer den 24. april 2018, tillæg 2 af 24. 

april 2018, tillæg 3 af 24. april 2018 og Tillæg 4 underskrevet af lejer den 13. juli 2018.  

 

Sælger afleverer Ejendommen i nøglefærdig stand til Køber i overensstemmelse med den 

vedlagte byggetilladelse og i overensstemmelse med Lejekontrakten, inklusive alt inventar 

etc. som er krævet i henhold til Lejekontrakten, således at Køber alene har udgiften til køb af 

Ejendommen samt drift heraf fra overtagelsesdagen. 

 

Sælger sørger for at opfylde eventuelle krav til parkering i henhold til gældende lokalplan, 

byggetilladelse mv.  

 

Sælger sørger for etablering af udenomsarealer, således at området, hvor Ejerlejligheden er 

beliggende leveres færdigt uden yderligere udgifter for Køber. Etablering skal ske i overens-

stemmelse med Lejekontrakten, gældende lokalplan, vilkår i byggetilladelse samt eventuelle 

privatretlige servitutter. 

 

Sælger indestår for, at Ejerlejligheden opføres lovligt i henhold til byggetilladelsen, at byg-

geriet er færdigmeldt og lovligt kan tages i brug senest på overtagelsesdagen, og at der ud-

stedes endelig ibrugtagningstilladelse til Ejerlejligheden snarest muligt efter overtagelsesda-

gen. 

 

17.3 Sælgers ansvar for fejl og mangler 

Sælger er ansvarlig for fejl og mangler ved Ejendommen, ligesom Køber kan rette krav mod 

totalentreprenøren. 

 

Køber får transport i sælgers rettigheder overfor totalentreprenøren til at gøre mangler gæl-

dende. Køber opnår tillige transport i den af totalentreprenøren stillede ABT93 garanti. 

 

Sælger er ansvarlig for indkaldelse af samtlige relevante parter til 1 års gennemgang og 5 

års gennemgang, ligesom Sælger er berettiget til at deltage på disse gennemgange. 

 

I forbindelse med Købers overtagelse (senest på overtagelsesdagen og inden Købers/lejers 

ibrugtagning af Ejendommen) foretages en afleveringsforretning, hvor der udfærdiges en 



 

 

 

 

 

Side 22/26 

mangelliste. Eventuelle mangler, der konstateres ved afleveringsforretningen, kapitaliseres til 

værdien af udgiften til udbedring af manglerne og Køber er herefter berettiget til at tilbage-

holde omkostningen ved frigivelse af købesummen, indtil mangeludbedring har fundet sted. 
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18 FORRETNINGSBETINGELSER 

Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Gangsted Advokatfirma, 

("Gangsted") udfører for klienten, i det omfang de ikke måtte være fraveget ved anden af-

tale. 

 

18.1 Opdraget 

Gangsteds opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med klienten. 

 

18.2 Instrukser 

Gangsted rådgiver i overensstemmelse med klientens instrukser. Gangsted er imidlertid be-

rettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivningen eller 

andre regler, f.eks. om "god advokatskik". 

 

18.3 Konflikter 

Gangsted undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, 

som medfører, at Gangsted er afskåret fra at repræsentere klienten. 

 

18.4 Kreditoplysninger 

Gangsted er berettiget til at undersøge klientens kreditværdighed. Dette sker ved indhen-

telse af oplysninger fra eksempelvis kreditoplysningsbureauer eller kreditratings. 

 

18.5 Fortrolighed 

Gangsted er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som Gangsted 

modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. 

 

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Gangsted oplys-

ningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder "hvidvaskningsregler". 

 

18.6 Honorar 

Med udgangspunkt i omfanget af den konkrete rådgivnings omfang og karakter fastsætter 

Gangsted honoraret på baggrund af sagens økonomiske og principielle betydning for klien-

ten, det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, 

graden af specialistviden og det opnåede resultat. Gangsted henleder særligt opmærksom-

heden på, at honorar i retssager som regel vil overstige de sagsomkostninger, retten tilken-

der ved en vundet sag. 

 

Gangsted afregner som udgangspunkt a conto ved udgangen af hver måned og endeligt i 

forbindelse med sagens afslutning. Betalingsbetingelser er 8 dage, hvorefter der kan bereg-

nes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. 
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18.7 Opdragets varighed 

Såvel klienten som Gangsted kan til enhver tid ophæve samarbejdet. I det tilfælde hvor 

Gangsted ophæver samarbejdet, vil det ske med respekt for de Advokatetiske Regler, som 

bestemmer, "at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne 

omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge an-

den juridisk bistand. 

 

18.8 Ansvarsbegrænsning 

Gangsted er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for 

eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begræns-

ninger. 

 

Gangsteds ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lig-

nende indirekte tab. 

 

Derudover gælder følgende begrænsninger i Gangsteds ansvar: 

 

• Gangsteds ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 20 

mio. 

• Klienten kan alene rejse krav mod Gangsted og således ikke mod den enkelte partner 

eller andre juridiske medarbejdere. 

Som danske advokater rådgiver Gangsted alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdra-

get involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Gangsted, at klienten engagerer lokale ad-

vokater. Gangsteds involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om 

udenlandske retsforhold. 

 

Gangsted er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, herunder uanset 

om sådanne rådgivere er engageret med Gangsteds bistand. 

 

18.9 Arkivering 

Sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makule-

res. 

 

18.10 Markedsføring 

Gangsted kan ved sin markedsføring henvise til, at Gangsted har fungeret som advokat for 

klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt. 

 

18.11 Gældende ret og klager 

I tilfælde af utilfredshed med Gangsteds rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, kan 

klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige advokat eller Gangsteds bestyrelsesfor-

mand. 
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Gangsted er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klien-

ten kan indbringe klager over advokatens adfærd og/eller det beregnede salær for Advokat-

nævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og Advokatnæv-

net har følgende adresse: 

 

Advokatnævnet 

Kronprinsessegade 28 

1306 København K 

www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx 

 

Den europæiske platform for online tvistbilæggelse (OTB-platformen) har følgende link:  

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA 

 

Ovenstående oplysninger om klageadgang fremgår ligeledes af Gangsteds hjemmeside 

www.gangsted.dk. 

 

Eventuelle tvister om Gangsteds rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles 

enekompetence. 

 

18.12 Særligt om dækning af indskud på advokaters klientbankkonti 

Pr. 1. juni 2015 trådte regler i kraft, som begrænser dækning af klienters indskud på klient-

konti til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. 

 

Indskud, der er indsat på en klientkonto inden den 1. juni 2015 bevarer deres nuværende 

dækning, indtil indskuddene kan udbetales til den berettigede. Det er en betingelse, at ind-

skuddene er indbetalt før tidspunktet for lovens ikrafttræden. Bestemmelsen er kun relevant 

i de tilfælde, hvor indskuddene ikke kan udbetales eller overføres til den endeligt beretti-

gede. 

 

Indskud, der indskydes på en klientbankkonto den 1. juni 2015 eller senere, er således ikke 

fuldt ud dækket, men alene dækket efter de almindelige regler om dækning op til EUR 

100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. 

 

Derudover vil en række særlige indskud være dækket: 

 

• Indskud i forbindelse med transaktioner vedrørende fast ejendom (privates boliger) 

med indtil EUR 10 mio. i indtil 12 måneder fra indsættelse af beløbet. 

• Indskud med et særligt socialt formål i henhold til lov med indtil EUR 150.000 pr. ind-

skyder i indtil 6 måneder fra indsættelse af beløbet. 

• Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt 

ved kriminalitet eller fejlagtig domsfældelse med indtil EUR 150.000 pr. indskyder i 

indtil 6 måneder fra indsættelse af beløbet. 

• Pensionsopsparingskonti i henhold til lov dækkes fuldt ud. 

http://www.advokatsamfundet.dk/
http://www.gangsted.dk/
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En klient (både juridiske og ikke-juridiske personer) med indskud i samme pengeinstitut som 

Gangsteds klientbankkonti (Jyske Bank A/S) vil ikke opnå dobbeltdækning. 

 

Det er vigtigt, at klienten er opmærksom på, om Gangsted og klienten benytter samme pen-

geinstitut (Jyske Bank A/S). 

 

Gangsted beder klienten oplyse, hvis denne benytter samme pengeinstitut som Gangsted 

og i givet fald, hvor stort et indestående klienten har i pengeinstituttet for at klarlægge 

dækningsomfanget i henhold til ovenstående regler.
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