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1 INDLEDNING 

1.1 Introduktion 

Blue Capital A/S, CVR-nr. 33254490 og K/S Dansk Detail, Ikast-Maribo, CVR-nr. 40662499 

(”BC” eller ”Køber”) har anmodet Gangsted Advokatfirma om at gennemføre en juridisk due 

diligence i forbindelse med BC/Købers forhandlinger med Hansen & Larsen A/S, CVR-nr. 

74154913 (”Sælger”) om BC/Købers erhvervelse af matr.nr. 5p, Vådde By, Ikast, beliggende 

La Cours Vej 21, 7430 Ikast (”Ejendom 1”) og matr.nr. 73tp, Maribo Markjorder, beliggende 

C. E. Christiansens Vej 23, 4930 Maribo (”Ejendom 2” og sammen med Ejendom 1 benævnt 

”Ejendommene”). 

 

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

række dokumenter vedrørende Ejendommenes juridiske forhold, herunder to erhvervsleje-

kontrakter med jem & fix A/S, CVR-nr. 10360641 (”Jem & Fix”), erhvervslejekontrakt med 

Go’on Gruppen A/S, CVR-nr. 31877385, og øvrige sædvanlige dokumenter fra Sælger i peri-

oden 30. januar 2020 til 20. februar 2020. 

 

De forhold, som vi har undersøgt, fremgår nedenfor under afsnit 1.2. Der henvises i øvrigt til 

forretningsbetingelser for Gangsted Advokatfirma under rapportens afsnit 14.  

                                                     

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 Ejendommene.  

 

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

taljeret indtryk af Ejendommenes 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-

mene. 

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

ring af Ejendommenes værdi eller de vilkår i henhold til hvilke Køber ønsker at er-

hverve Ejendommene. 

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

jelser om at erhverve Ejendommene. 

Vores gennemgang af Ejendommenes juridiske forhold omfatter: 

 

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

• BBR-Meddelelse 

• Ejendomsdatarapport 
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• Planmæssige forhold 

• Miljøforhold i henhold til oplysninger fra relevante myndigheder 

• Verserende sager og tvister 

• Erhvervslejeforhold 

 

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

kan være relevante at undersøge nærmere, jf. nedenfor. 

 

Vores gennemgang af Ejendommenes forhold omfatter ikke: 

 

• Geotekniske forhold 

• Miljøforhold udover hvad følger af offentligt tilgængelige databaser og registreringer 

• Vedligeholdelsesstand, installationer og tekniske forhold 

• Bygningsbeskrivelse 

• Kontrol af arealer 

• Skatte- og afgiftsforhold, herunder moms, 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 afsnit 13. Der-

udover 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 Overordnet konklusion. 

Vores gennemgang af materialet har ikke givet anledning til at fraråde et køb af Ejendom-

mene ud fra et rent juridisk synspunkt. 

 

Vores gennemgang har i øvrigt ikke afdækket forhold, som har væsentlig betydning for 

Ejendommenes pris eller øvrige vilkår for erhvervelse af Ejendommene. 

Vi henviser i øvrigt til vores gennemgang af Ejendommene nedenfor. 
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2 PRÆSENTATION AF EJENDOMMENE 

Ejendommene udgøres af følgende matrikler: 

 

Ejendom 1: matr.nr. 5p, Vådde By, Ikast, beliggende La Cours Vej 21, 7430 Ikast. Den sam-

lede ejendoms tinglyste areal udgør 7.699 m2, heraf 0 m2 vej. 

 

Ejendom 2: matr.nr. 73tp, Maribo Markjorder, beliggende C. E. Christiansens Vej 23, 4930 

Maribo. Den samlede ejendoms tinglyste areal udgør 7.063 m², heraf 0 m² vej. 

3 TINGBOGSOPLYSNINGER 

3.1 Ejendom 1 

3.1.1 Adkomst 

Adkomsthaver i henhold til tingbogsattest dateret den 4. februar 2020 er Ikast-Brande Kom-

mune, CVR-nr. 29189617.  

 

I henhold til købsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og Projektas A/S, CVR-nr. 25896289 

(”Projektas”), eller ordre, har Projektas erhvervet Ejendom 1 med overtagelsesdag 1. sep-

tember 2019. Tinglysning af Sælgers adkomst til Ejendom 1 har afventet selvstændig udstyk-

ning af Ejendom 1, hvilket er sket på tidspunktet for vores due diligence. Sælger har oplyst, 

at Projektas eller Sælger vil få tinglyst adkomst til Ejendom 1 hurtigst muligt. 

 

3.1.2 Hæftelser 

Der er ikke tinglyst hæftelser på Ejendom 1. 

 

3.1.3 Servitutter 

Der er ingen tinglyste servitutter på Ejendom 1. 

 

3.2 Ejendom 2 

3.2.1 Adkomst 

Adkomsthaver i henhold til tingbogsattest dateret den 20. februar 2020 til Ejendom 2 er 

Sælger.  

 

3.2.2 Hæftelser 

Der er ikke tinglyst hæftelser på Ejendom 2. 

 

3.2.3 Servitutter 

Der er i henhold til tingbogsattesten tinglyst følgende servitutter på Ejendom 2: 
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Dato Titel 

27.02.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 

28.07.1982 Lokalplan nr. 16, Vedr 404B 

06.11.2000 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 

 

3.2.4 Servitut nr. 1 – 27.02.1974-1608-31 – Dok om bebyggelse, benyttelse mv. 

Ifølge servitutten er enhver køber af en parcel af matr.nr. 73a, Maribo Markjorder, som Ejen-

dom 2 er udstykket af, forpligtet til at bebygge grunden enten senest et halvt år fra skødets 

underskrift, såfremt igangsættelsestilladelse ikke skal opnås eller, såfremt igangsættelsestil-

ladelse skal indhentes, da at indsende ansøgning herom til boligministeriet inden 3 måneder 

fra skødets underskrift og derefter fremme ansøgningen mest muligt. Byggeriet skal påbe-

gyndes senest 3 måneder efter opnåelse af igangsættelsestilladelse, medmindre ministeriet 

fastsætter kortere frist. Såfremt ovenstående ikke overholdes, har Maribo kommune ret til at 

tilbagekøbe ejendommen. 

 

I henhold til servitutten må der ikke indrettes oplagsplads (brugte vogne og maskiner samt 

vogn- og maskindele mv. skal oplagres i bygninger). Mod arealer, der ejes af kommunen, 

har køberen hegnspligt og hegnet skal godkendes af kommunen. 

 

Ingen bygning eller andre faste anlæg på Ejendom 2 må opføres skellet nærmere end de på 

den af Teknisk Forvaltning under 5. februar 1974 udarbejdede beliggenhedsplan viste af-

stand og arealer. På de samme arealer må der ikke, hverken varigt eller midlertidigt anbrin-

ges genstande eller forefindes bevoksninger, der rager mere end 1 meter over en flade gen-

nem de tilstødende vejbaners midte. 

 

Vi har lagt til grund, at Sælger har iagttaget ovenstående i forbindelse med opførelsen af 

byggeriet på Ejendom 2. Sælger indestår i købsaftalen omtalt i afsnit 13 for, at der udstedes 

ibrugtagningstilladelse til byggeriet på Ejendom 2. Servitutten giver derfor ikke anledning til 

bemærkninger. 

 

3.2.5 Servitut nr. 2 – 28.07.1982-7887-31 – Lokalplan nr. 16, Vedr 404B 

Denne servitut består af en lokalplan. Da denne lokalplan er ophævet af den gældende lo-

kalplan for Ejendom 2, der er omtalt nedenfor i afsnit 7.2.2, har vi ikke gennemgået servitut-

ten. 

 

3.2.6 Servitut nr. 3 – 06.11.2000-512380-31 – Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 

Ifølge servitutten giver ejeren af ejendommen matr.nr. 73a, Maribo Markjorder, på sine egne 

og efterfølgende ejeres vegne SEAS en uopsigelig tilladelse til at etablere elanlæg på 

matr.nr. 73a, Maribo Markjorder, som vist på et vedhæftet bilag. 

 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen accepterer de begrænsninger i brugen af 

arealet omkring anlægget, som lovgivningen og myndighederne til enhver tid foreskriver. 
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SEAS har ret til at foretage eftersyn af ledningsanlægget. 

 

Såfremt der skal ske arbejder i nærheden af kablet i form af plantning af træer, opførelse af 

bygninger m.v. hvorved der kan være fare for en beskadigelse af kablet, skal anmeldelse om 

arbejdet foretages mindst 8 dage før dets begyndelse til SEAS. 

 

Der er udbetalt erstatning til ejeren af ejendommen én gang for alle. 

 

Ejendom 2 er udstykket af matr.nr. 73a, Maribo Markjorder. 

 

Ledningsanlægget er ifølge bilag til servitutten placeret på den sydlige del af Ejendom 2. 

Skade på afgrøde, forvoldt af SEAS, erstattes efter skadens størrelse. 

 

Servitutten giver ikke anledning til bemærkninger. 

4 BBR-MEDDELELSE 

4.1 Ejendom 1 

Ejendom 1’s BBR-Meddelelse giver ikke anledning til bemærkninger. 

4.2 Ejendom 2 

Ifølge Ejendom 2’s BBR-Meddelelse er der registreret en byggesag på Ejendom 2 med byg-

gesagsnummer 20190879. Dette er journalnummeret på byggetilladelsen vedrørende opfø-

relsen af byggeriet på Ejendom 2. 

Det følger af købsaftalen omtalt nedenfor i afsnit 13, at Sælger er forpligtet til at sikre byg-

gesagen færdigmeldt til de offentlige myndigheder inden overtagelsesdagen. 

5 EJENDOMSDATARAPPORT 

5.1 Ejendom 1 

Ejendomsdatarapporten indeholder alle væsentlige oplysninger om offentlige registreringer 

vedrørende Ejendom 1. Ejendomsdatarapporten er dateret d. 4. februar 2020. 

 

Ejendomsdatarapporten indeholder ikke forhold, der har væsentlig betydning for Købers an-

vendelse af Ejendom 1 til udlejning. 

 

Der er ifølge ejendomsdatarapporten: 

 

- ingen fredninger 

- ingen bygge- og beskyttelseslinjer 
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5.2 Ejendom 2 

Ejendomsdatarapporten indeholder alle væsentlige oplysninger om offentlige registreringer 

vedrørende Ejendom 2. Ejendomsdatarapporten er dateret d. 4. februar 2020. 

 

Ejendomsdatarapporten indeholder ikke forhold, der har væsentlig betydning for Købers an-

vendelse af Ejendom 2 til udlejning. 

 

Der er ifølge ejendomsdatarapporten: 

 

- ingen fredninger 

- ingen bygge- og beskyttelseslinjer 

 

Ifølge ejendomsdatarapporten er der planlagt ændringer i kloakeringen i forhold til den ek-

sisterende kloakering i området, hvor Ejendom 2 er beliggende. Ifølge ejendomsdatarappor-

ten er Ejendom 2 beliggende i et område, der er ukloakeret og i 2030 planlægges det at 

etablere separatkloakering i området. Det fremgår dog af ejendomsdatarapporten, at de ak-

tuelle afløbsforhold for Ejendom 2 er separatkloakeret spildevand samt tag- og overflade-

vand. 

6 EJENDOMSVURDERING OG EJENDOMSSKATTER 

6.1 Ejendomsvurdering 

6.1.1 Ejendom 1 

Ejendom 1 er p.t. ikke selvstændigt offentligt vurderet.   

 

6.1.2 Ejendom 2 

Ejendomsvurderingsattest for 2019 fastslår en ejendomsværdi i form af grundværdien på 

DKK 317.800. 

 

6.2 Ejendomsskatter 

6.2.1 Ejendom 1 

Ejendom er p.t. ikke selvstændigt offentligt vurderet.  Der foreligger derfor ikke en ejen-

domsskattebillet for Ejendom 1.  

 

Sælger har oplyst, at Ejendom 1 ikke vil blive pålagt dækningsafgift. 

 

Grundskyld refunderes af Jem & Fix som angivet i afsnit 12.2. Ifølge lejekontrakten har Sæl-

ger estimeret, at grundskylden vil udgøre DKK 18.315. Vi gør opmærksom på, at det alene er 

udgifter, der er specificeret og beløbsangivet i budgettet, der kan opkræves hos Jem & Fix. 

Såfremt der er andre udgifter, som udlejer ønsker refunderet af lejer i tillæg til lejen, skal 

dette aftales særskilt med Jem & Fix.  
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Såfremt der måtte være andre udgifter, der ikke refunderes af Jem & Fix, er der i købsaftalen 

omtalt i afsnit 13 nedenfor aftalt en købesums regulering. 

 

6.2.2 Ejendom 2 

Ejendomsskattebilletten for 2020 for Ejendom 2 er fremlagt med ejendomsdatarapporten, 

og ejendomsskatten udgør ifølge denne DKK 10.516. I tillæg hertil er der rottebekæmpelse 

på DKK 16,05.  

 

Sælger har oplyst, at Ejendom 2 ikke vil blive pålagt dækningsafgift. 

 

I bilag 7 til erhvervslejekontrakten for Ejendom 2 er ejendomsskatten opgjort til DKK 10.516.  

 

Ejendom 2 er på tidspunktet for vores due diligence ikke offentligt vurderet som bebygget.  

Det må derfor forventes, at ejendomsvurderingen ændres, hvilket vil medføre forhøjede 

skatter. Grundskyld refunderes af Jem & Fix i henhold til erhvervslejekontrakten som angivet 

i afsnit 12.3 nedenfor. Vi gør opmærksom på, at det alene er udgifter, der er specificeret og 

beløbsangivet i budgettet, der kan opkræves hos Jem & Fix. Såfremt der er andre udgifter, 

som udlejer ønsker refunderet af lejer i tillæg til lejen, skal dette aftales særskilt med Jem & 

Fix.  

 

Såfremt der måtte være andre udgifter, der ikke refunderes af Jem & Fix, er der i købsaftalen 

omtalt i afsnit 13 nedenfor aftalt en købesums regulering. 

7 PLANMÆSSIGE FORHOLD 

7.1 Ejendom 1 

7.1.1 Kommuneplan 

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2017-2029 for Ikast-Brande Kommune. 

 

Ejendommen er omfattet af plannummer 1.E2.14 i kommuneplanen. 

 

Kommuneplanen giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

7.1.2 Lokalplaner 

Ejendom 1 er omfattet af Ikast- Brande Kommunes lokalplan nr. 151 for et erhvervsområde 

ved La Cours Vej i Ikast by. 

 

7.1.2.1 Bemærkninger 

Anvendelsen for det område, hvori Ejendom 1 er beliggende, er i lokalplanen fastsat til er-

hverv uden bolig. Ejendom 1 er beliggende i område A ifølge lokalplanen. 
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Det bemærkes, at der i byggetilladelsen er givet dispensation til at placere flere af parke-

ringspladserne mellem motorvejen og facadelinien, idet der er placeret bygninger nærmere 

motorvejen og beplantning, som vil skærme for indkigget til parkeringspladsen. 

 

Indholdet af lokalplanen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, men nedenfor er ud-

drag af de væsentligste bestemmelser gengivet til orientering. 

 

§3 OMRÅDETS ANVENDELSE 

3.1 Område A 

Området må kun anvendes til ”Erhverv uden bolig”. Der må kun opføres eller indrettes be-

byggelse til eller udøves erhverv, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hen-

syn til støj, lugt, støv eller rystelser eller på anden måde giver anledning til gener for omgi-

velserne. 

 

Den enkelte virksomheds bidrag til det udendørs støjniveau i erhvervsområdet må ikke på 

noget tidspunkt overstige 50 dB(A). 

 

Eksempler på virksomheder, der kan placeres i området kan være: 

(…) 

• Butikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper. 

• Tankstation og cafeteria. 

(…) 

 

§4 UDSTYKNING 

4.1 Indenfor område A må ingen grund udstykkes med et mindre areal end 2.500 m², og fa-

cadelængden skal være på mindst 30 meter. 

 

§5 VEJ- OG STIFORHOLD 

5.3 Det tillades, at der i tilknytning til den enkelte ejendom kan etableres 2 ind-/udkørsler. 

 

Den samlede bredde af ind- og udkørsler må ikke overstige 10 m. 

 

5.6 Der fastlægges følgende byggelinier i forhold til vejskel: 

(…) 

• Uhregårds Allé – 10 meter fra vejskel 

• La Cours Vej – 5 meter fra vejskel 

(…) 

5.7 Interne vejanlæg, læsseramper og parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygnin-

gens facadelinie og motorvejen. 

 

§6 PARKERING 

6.1 I tilknytning til den enkelte virksomhed skal der på egen grund reserveres tilstrækkeligt 

areal til anlæg af det antal parkeringspladser, virksomheden kan få behov for. Parkerings-

pladser etableres som udgangspunkt efter følgende regler 
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• 1 parkeringsplads pr. 75 m² etageareal produktionshal, lagerhal eller lignende. 

• 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til administrative formål, herunder eventuelle 

forretningslokaler. 

6.2 Parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og motorvejen. Hvor 

parkeringspladser ville kunne ses fra motorvejen, skal der etableres afskærmning i form af 

mur, hegn eller beplantning. Mure, hegn og lignende til afskærmning skal harmonere med 

den øvrige bebyggelse i materialevalg og udformning. 

 

6.3 Der tillades dog gæsteparkering med max. 10 pladser mellem bygningen og motorvejen, 

såfremt bygningen har hovedindgang mod motorvejen. 

 

6.4 Parkeringsarealers placering og omfang skal godkendes af kommunen. 

 

§8 OMFANG OG PLACERING AF BEBYGGELSE 

8.1 Det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundens areal. 

 

8.2 Det samlede bygningsrumfang på den enkelte ejendom må ikke overstige 3,5 m³ pr. m² 

grundareal. 

 

8.3 Ingen del af en bebyggelses ydervægge eller tagflade må være hævet mere end 12,5 

meter over terræn. 

 

8.5 Bygningerne (facade eller gavlside) skal ligge parallelt med skel mod motorvejen. 

 

8.6 Hvis der opføres forretninger til særligt pladskrævende varegrupper indenfor område A, 

må butiksarealet højst være på 5.000 m². 

 

§9 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

9.1 Ydervægge skal være tegl, pudset eller vandskuret murværk. Indfarvede betonelementer 

kan dog også anvendes. Andre materialer som glas, aluminium eller lignende kan anvendes 

helt eller delvist som facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse, og det kan 

indpasses i områdets helhed. Bygningens facade skal kunne opfattes som en arkitektonisk 

enhed. 

 

9.5 Der gives mulighed for opstilling af max. 3 flagstænger på terræn mellem bygningen og 

motorvejens byggelinie. Flagstængerne skal placeres i en gruppe. 

 

9.7 Skiltning skal godkendes af kommunen. 

 

§10 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 

10.1 På hver enkelt ejendom skal der udlægges udendørs opholdsarealer for virksomhedens 

ansatte svarende til mindst 10 % af erhvervsarealet. Opholdsarealerne skal være velindret-

tede, solbeskinnede og fri for generende støj. 
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10.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse el.lign. gives et ordentligt ud-

seende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes. Oplagring 

af materialer må ikke finde sted mellem bygningens facadelinie og motorvejen. 

 

10.3 Udendørs oplagring af materialer eller lignende eller udendørs udstilling skal afskær-

mes i form af hegn, beplantning, mure eller lignende, der skal udføres i materialer, der har-

monerer med den øvrige bebyggelse og således at udstilling, oplag mv. ikke er synlig uden-

for grunden. Desuden skal oplag, udstilling samt parkering og reklamering på lignende 

måde afskærmes mod motorvejen, så det ikke er synligt fra denne. 

 

10.4 Indenfor lokalplanområdet etableres ca. 10 m brede beplantningsbælter – grønne kiler. 

Disse beplantningsbælter henhører under de enkelte matrikulære enheder og etableres af 

kommunen. Når tilplantningen er foretaget overgives beplantningsbælterne til de enkelte 

grundejere, der er forpligtet til at renholde og pleje arealerne efter de retningslinier, der er 

udarbejdet af Ikast kommune. 

 

§11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 

11.1 Før nu bebyggelse tages i anvendelse, skal følgende forhold/anlæg være etableret: 

 

• Parkeringsarealer og interne veje, jfr. §§ 5 og 6 

• Opholdsarealer, jfr. § 10 

• Tilslutning til forsyningsanlæg, jfr. § 7 

 

7.2 Ejendom 2 

7.2.1 Kommuneplan 

Ejendom 2 er omfattet af Kommuneplan 2017-2029 for Lolland Kommune. 

 

Ejendommen er omfattet af plannummer 360-E17 i kommuneplanen. 

 

Kommuneplanen giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

Ejendom 2 er ligeledes omfattet af kommuneplantillæg 363-33.  

 

I henhold til dette fremgår det, at området hvori Ejendom 2 er beliggende skal anvendes til 

erhvervsformål indenfor industri, lager, service- og værkstedsvirksomhed, engrosvirksom-

hed, butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, enkelte boliger til be-

styrer o. lign., evt. offentlige formål. 

 

Bebyggelsesprocenten i området er højst 50 %, hvor bygningerne ikke må være over 12,5 

meter med højst 3½ etager. Bygningernes rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² grund-

areal. 

 

7.2.2 Lokalplan 
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Ejendom 2 er omfattet af Lokalplan 363-86 og Kommuneplantillæg 363-33 For erhvervsom-

rådet nord for Maribo by mellem Østre Landevej og motorvej dateret november 2007. 

 

7.2.2.1 Bemærkninger 

Anvendelsen for det område, hvori Ejendom 2 er beliggende, er i lokalplanen fastsat til er-

hvervsformål indenfor industri, lager, service- og værkstedsvirksomhed, engrosvirksomhed, 

butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, enkelte boliger til bestyrer 

o. lign., evt. offentlige formål. Anvendelsen for det område, hvori Ejendom 2 er beliggende, 

er i lokalplanen fastlagt til erhvervsområde med industri, maksimalt miljøklasse 4-6, jf. Miljø-

ministeriets ”Håndbog i miljø og planlægning”. Støj fra den enkelte ejendom omfattet af lo-

kalplanen må i ejendommens skel ikke overstige 60 dB(A). 

 

Indholdet af lokalplanen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger, men nedenfor er ud-

drag af de væsentligste bestemmelser gengivet til orientering. 

 

§5 VEJE, PARKERINGS- OG STIFORHOLD 

5.7 Der skal på egen grund mindst udlægges areal til parkering i henhold til bygningsregle-

mentets bestemmelser, hvoraf anlæg skal ske i nødvendigt omfang i forbindelse med byg-

geri. 

 

§6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

6.1 Bygningernes samlede rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfanget 

beregnes af hele den del af bygningen, som er over terræn, inkl. kviste, fremspring, skor-

stene m.v. 

 

6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. 

 

6.3 Bygninger må ikke opføres med mere end 3½ etage. 

 

6.4 Bygningshøjde må ikke overstige 12,5 meter, målt fra eksisterende terræn eller fra et af 

bygningsmyndigheden, i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse, fastsat niveauplan. 

Opførelse af bygninger eller dele af en bygning i en større højde, der er nødvendigt for virk-

somhedens indretning eller drift, kan kun opføres på baggrund af en dispensation fra lokal-

planen. 

 

6.7 Der udlægges byggelinier med en afstand fra vejskel på 5 m. (…) 

 

6.8 Arealet mellem vejskel og byggelinier må anvendes til parkering, men ikke til nogen 

form [for] oplagring. 

 

6.9 Terrænreguleringer på udover +/- 50 cm., skal godkendes af bygningsmyndigheden. 

 

§7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 

7.1 Blanke eller reflekterende tagmaterialer (herunder glaserede teglsten) må ikke anvendes. 
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7.2 Udvendige bygningssider må kun fremtræde som pudsede, vandskurede eller blank mur 

i røde, gule eller hvide farver. Såfremt andre materialer eller farver ønskes anvendt, skal disse 

godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde. 

 

7.3 Døre, porte, vinduer o. lign. mindre bygningsdele kan uden godkendelse gives andre far-

ver. 

 

§8 SKILTNING 

8.1 Skiltning skal udformes med henblik på at orientere og ikke dominere omgivelserne. 

 

8.3 Højden på fritstående skiltning eller lignende skal tilpasses bygningens arkitektur og må 

kun etableres på den del af egen grund, der ligger mellem bygninger og skel mod offentlig 

vej. 

 

8.6 Ved opstilling af flagstænger må der opstilles maksimum tre flagstænger per 2.500 m² 

ejendom. Flagstænger skal placeres i grupper. 

 

§10 UBEBYGGEDE AREALER, HEGN OG BEPLANTNINGER 

10.2 Oplagring skal finde sted inden for bygninger eller i dertil indrettede, tæt hegnede 

gårdarealer med mindre kommunen giver særlig tilladelse. Oplagring skal afskærmes med 

levende hegn. 

  

§11 GRUNDEJERFORENING 

11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde 

inden for lokalplanens område. 

 

11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når Byrådet kræver det. 

 

11.3 Grundejerforeningen kan forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, beplantning og 

fællesanlæg. 

 

11.4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 

 

§12 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE 

12.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er foretaget tilslutning til 

 

• SEAS-NVE 

• Maribo Vandværk 

• Maribo Varmeværk 

• Det offentlige kloakanlæg 

• Offentlige vej 

§12.2 Ny bebyggelse på en ejendom må ikke tages i brug før, der på den pågældende ejen-

dom er anlagt parkeringspladser og beplantning i overensstemmelse med § 5.7, § 10.2, § 

10.3.   
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8 ENERGIMÆRKNING 

8.1 Ejendom 1 

Der er ikke udarbejdet et energimærke for bygningen på Ejendom 1 på tidspunktet for vores 

due diligence. 

 

Ifølge købsaftalen omtalt nedenfor i afsnit 13 er Sælger forpligtet til at udlevere et energi-

mærke for bygningen på Ejendom 1 til Køber i forbindelse med overtagelsesdagen. 

 

8.2 Ejendom 2 

Der er ikke udarbejdet et energimærke for bygningen på Ejendom 2 på tidspunktet for vores 

due diligence. 

 

Ifølge købsaftalen omtalt nedenfor i afsnit 13 er Sælger forpligtet til at udlevere et energi-

mærke for bygningen på Ejendom 2 til Køber i forbindelse med overtagelsesdagen. 

9 MILJØOPLYSNINGER FRA RELEVANTE MYNDIGHEDER 

9.1 Ejendom 1 

Ifølge jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal dateret 4. oktober 2020 er Ejendom 1 

ikke kortlagt som forurenet. 

 

Herudover fremgår det, at Ejendommen ikke er omfattet af områdeklassificering. 

 

Sælger har i købsaftalen oplyst, at Ejendom 1 Sælger bekendt ikke er forurenet. Såfremt der 

i forbindelse med opførelsen af bygningen på Ejendom 1 konstateres jordforurening, er Sæl-

ger pligtig at drage omsorg for, at der ikke forefindes jordforurening på Ejendom 1, som ef-

ter de på overtagelsesdagen gældende regler kan give anledning til krav fra offentlige myn-

digheder om oprensning eller i forhold til den påtænkte anvendelse, herunder blandt andet i 

relation til indeklimaet i bygningerne.  

 

9.2 Ejendom 2 

Ifølge jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal dateret 4. oktober 2020 er Ejendom 2 

ikke kortlagt som forurenet. 

 

Ejendom 2 er beliggende i byzone og er som følge heraf kortlagt som lettere forurenet efter 

bestemmelser herom i jordforureningsloven, hvilket omfatter alle arealer beliggende i by-

zone. 

 

Sælger har i købsaftalen oplyst, at Ejendom 2 Sælger bekendt ikke er forurenet. Såfremt der 

i forbindelse med opførelsen af bygningen på Ejendom 2 konstateres jordforurening, er Sæl-

ger pligtig at drage omsorg for, at der ikke forefindes jordforurening på Ejendom 2, som ef-
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ter de på overtagelsesdagen gældende regler kan give anledning til krav fra offentlige myn-

digheder om oprensning eller i forhold til den påtænkte anvendelse, herunder blandt andet i 

relation til indeklimaet i bygningerne. 

10 FORSIKRINGSFORHOLD 

Sælger ikke har fremlagt forsikringspolicen for Ejendommene, hvorfor vi ikke har haft mulig-

hed for at gennemgå denne. 

 

Sælger har oplyst, at der ikke er nogle verserende sager. 

11 VERSERENDE SAGER OG TVISTER 

Sælger har oplyst, at der ikke er verserende sager og tvister. 

12 LEJEFORHOLD 

12.1 Generelt 

Vi har gennemgået erhvervslejekontrakterne mellem Projektas A/S, CVR-nr. 25896289, eller 

ordre og jem & fix A/S, CVR-nr. 10360641, vedrørende lejemål på henholdsvis Ejendom 1 og 

Ejendom 2. 

 

Endvidere har gennemgået erhvervslejekontrakten mellem Projektas A/S, CVR-nr. 25896289, 

eller ordre og Go’en Gruppen A/S, CVR-nr. 31877358. 

 

Nedenfor er indsat en oversigt over de væsentligste lejevilkår, som disse fremgår af det 

samlede aftalegrundlag i form af den enkelte erhvervslejekontrakt. 

 

12.2 Ejendom 1 

Emne Erhvervslejekontrakt Bemærkninger 

Lejer Jem & Fix A/S, CVR-nr. 10360641  

Adresse Del 2 af matr.nr. 5i, Vådde By, Ikast, belig-

gende La Cours Vej 21, 7430 Ikast 

Dette er i dag 

matr.nr. 5p, Vådde 

By, Ikast, belig-

gende La Cours Vej 

21, 7430 Ikast. 

Lejekontrakt med tillæg Lejekontrakt underskrevet 25. juni 2019 (U) og 

26. juni 2019 (L). 

 

Ikrafttrædelse 1. marts 2020. 

 

 

 

 

Sælger har be-

kræftet, at ikraft-

trædelsesdatoen er 

1. marts 2020. 
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Ikke-væsentlige mangler skal være udbedret af 

udlejer senest 10 arbejdsdage efter ikrafttræ-

den. Såfremt de ikke er dette, er lejer beretti-

get til at udstede dagbøder a DKK 10.000, lige-

som lejer kan foretage udbedring for udlejers 

regning og risiko. 

 

Ifølge købsaftalen 

omtalt nedenfor i 

afsnit 13 er Sælger 

forpligtet til at ska-

desløsholde Køber 

for berettigede 

krav, som lejer 

måtte rejse mod 

Køber i anledning 

af en ikke-kon-

traktmæssig afle-

vering af lejemålet, 

herunder krav på 

dagbod.  

Anvendelse Det lejede skal anvendes til tømmerhandel 

med byggemarkedsartikler og dermed forbun-

det virksomhed og må ikke uden udlejers for-

udgående skriftlige samtykke helt eller delvist 

anvendes til andet formål. 

 

Udlejer accepterer, at lejer opstiller 20-fods 

containere til opbevaring og salg af fyrværkeri 

efter anvisning fra myndighederne. 

 

 

M² Butiksareal:   1.000 m2 

 

I tillæg hertil: 

Varegård:     700 m2 

Affaldsgård:     300 m2 

 

Det lejede areal fastsættes endeligt ved en af 

udlejer foretaget opmåling ved byggeriets 

færdiggørelse. Opmåling sker i henhold til bo-

ligministeriets bekendtgørelse nr. 311 af 27. 

juni 1983. Når opmålingen foreligger, bereg-

nes den årlige leje endeligt. Hvis afvigelsen fra 

ovennævnte areal er +/- 1 %, sker der ikke en 

regulering af lejen. Afvigelser i arealet i opad-

gående retning medfører ikke regulering af le-

jen. Afvigelser på mere end – 1 % i forhold til 

det forudsatte areal medfører en tilsvarende 

forholdsmæssig nedsættelse af lejen. Hvis den 

negative afvigelse i arealet overstiger 3 %, er 

lejer berettiget til at ophæve lejekontrakten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge købsaftalen 

omtalt nedenfor i 

afsnit 13 er Sælger 

forpligtet til at ud-

levere en opmåling 

af lejemålet til Kø-

ber i forbindelse 

med overtagelses-

dagen. Købesum-

men for Ejendom 1 

er underlagt en kø-

besumsregulering, 

såfremt lejen for 

lejemålene er la-

vere end forudsat i 

købsaftalen. 
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Lejer har vederlagsfri brugsret til samtlige 

udenomsarealer og parkeringspladser på Ejen-

dom 1. Der etableres som minimum 59 parke-

ringspladser til lejers brug. Dette svarer til an-

tallet af parkeringspladser angivet på situati-

onsplanen for Ejendom 1 dateret 10. decem-

ber 2019. Udlejer er ikke uden lejers accept 

berettiget til at disponere over parkeringsplad-

ser eller udenomsarealer og udlejer kan ikke 

pålægge arealerne nogen form for restriktio-

ner, herunder parkeringsrestriktioner. 

 

Opsigelsesvarsel 

 

L: 

 

 

U: 

 

Uopsigelighed (tidligste fraflyt-

ningsdato) 

L: 

U: 

Opsigelsesvarsel: 

L: 6 måneders forudgående skriftligt varsel til 

ophør den 1. i en måned. 

 

U: 6 måneders forudgående skriftligt varsel til 

ophør den 1. i en måned. 

 

Uopsigelighed: 

 

L: 1. marts 2030 

U: 1. marts 2040 

             

 

Årlig leje DKK 980.680 ekskl. moms.  

 

Betales månedsvis forud med DKK 81.723,33 

ekskl. moms.  

 

 

Depositum Til sikkerhed for lejers forpligtelser har Harald 

Nyborg A/S, CVR-nr. 37783315 stillet en kau-

tion til fordel for den til enhver tid værende 

udlejer af lejemålet. 

 

Kautionen er beløbsbegrænset til 6 måneders 

leje på det tidspunkt, hvor kautionen gøres 

gældende. 

 

Lejeregulering Regulering årligt pr. 1. januar med den pro-

centvise stigning i nettoprisindekset fra okto-

ber måned 2 år før reguleringstidspunktet til 

oktober måned året før reguleringstidspunk-

tet. Regulering sker med maksimalt 3 %. Den 

årlige regulering kan ikke medføre en lavere 

årlige leje end året før. 
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Såfremt der fra lejemålets ikrafttræden til før-

ste årlige regulering af lejen er forløbet mindre 

end 12 måneder, beregnes den første regule-

ring forholdsmæssigt for den løbne periode. 

Første årlige regulering sker derfor med den 

procentvise stigning i nettoprisindekset fra 

marts 2020 til oktober 2020. 

Erhvervslejelovens § 13 Den årlige leje kan indtil 1. marts 2030 ikke 

kræves reguleret af parterne udover den oven-

for aftale årlige lejeregulering samt stigning i 

skatter og afgifter. Herefter er begge parter 

berettiget til at kræve den årlige leje reguleret 

til markedsleje. 

 

Erhvervslejelovens § 14 Nej  

Skatter og afgifter Betales i tillæg til lejen som en del af driftsud-

gifterne. 

 

Udgiften dækningsafgift er angivet til DKK 0,-, 

hvorfor specifikationskravet for så vidt denne 

udgift ikke er opfyldt. Udlejer er derfor ikke 

berettiget til at opkræve denne udgift hos lejer 

i tillæg til lejen, såfremt der pålægges Ejen-

dom 1 dækningsafgift og dette var kendt på 

tidspunktet for erhvervslejekontraktens indgå-

else. Sælger har oplyst, at der ikke vil blive på-

lagt Ejendom 1 dækningsafgift. 

 

Driftsudgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er specifikationskravet opfyldt: 

Lejer betaler følgende driftsudgifter i tillæg til 

lejen: 

 

• Forsikring 

• Vedligehold 

• Administration 

 

Beløbene for disse udgifter er aftalt til at ud-

gøre faste beløb, der reguleres efter samme 

principper som den årlige leje. Beløbene er 

uafhængige af udlejers faktiske omkostninger. 

 

Herudover betaler lejer grundskyld i tillæg til 

lejen. Udgiften hertil udgør de faktiske udgif-

ter. 

 

Specifikationskravet er opfyldt. 

 

Køber har i forbin-

delse med sin øko-

nomiske due dili-

gence af Ejendom-

men vurderet, at 

de faktiske om-

kostninger bliver 

dækket af lejers 

betalinger. 
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Forbrugsudgifter 

 

 

 

Betales efter målere direkte til forsyningssel-

skabet med lejer som selvstændig bruger. Må-

ler opsættes for udlejers regning. 

 

 

Afståelse Ja. Lejer har ret til at afstå lejemålet i overens-

stemmelse med erhvervslejelovens § 55. Udle-

jer skal godkende den indtrædende lejer og 

kan nægte at godkende den nye lejer, såfremt 

der er rimelige og saglige indsigelser mod ind-

trædende lejers økonomiske og faglige kvalifi-

kationer. 

 

Lejer hæfter som selvskyldnerkautionist over 

for udlejer for betaling af leje i lejers uopsige-

lighedsperiode ved afståelse. 

 

Koncernintern overdragelse af lejemålet be-

tragtes ikke som afståelse og kan således ske 

frit. 

 

Fremleje Lejer har i lejers uopsigelighedsperiode ret til 

helt eller delvist at fremleje lejemålet. 

  

Udenomsarealer og parkeringspladser kan ikke 

fremlejes særskilt. 

 

Vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse herunder fornø-

den fornyelse påhviler lejer. 

 

Lejer er forpligtet til at vedligeholde og/eller 

forny maling, gulvbelægning, installationer af 

enhver art, indvendige bygningsdele, herunder 

låse, dørhåndtag, nøgler, ruder, beslag, cister-

ner, haner, wc-skåle med sæder, vaskekum-

mer, vandlåse, elektriske installationer, varme- 

og udsugningsinstallationer for så vidt angår 

termostatventiler, filtre og lignende der har 

med driften af varme og udsugningsinstallati-

oner at gøre, armaturer, lyskilder af enhver art 

samt installationer af det lejedes afløb og for-

syning med vand, el og varme m.v. begrænset 

til disses tilslutning til hovedledningen. Vedli-

geholdelse og fornyelse omfatter ikke 

skjulte/ikke-synlige bygningsdele eller 

skjulte/ikke-synlige installationer til af-

løb/kloak, el, varme, vand og ventilation. Vedli-

geholdelse der ikke udtrykkeligt er pålagt lejer, 

påhviler udlejer. 
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Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt påhvi-

ler udlejer. 

 

Lejer vedligeholder udvendige døre og porte 

samt facadepartier inklusiv skydedøre med til-

hørende automatik. 

 

Lejer er ansvarlig for renholdelse af det lejede, 

herunder fejning, snerydning og saltning f.s.v. 

angår belægninger, samt renholdelse af 

grønne arealer.  

Stand ved overtagelse 

 

 

 

Stand ved aflevering 

Lejemålet overtages nyopført og i overens-

stemmelse med parternes besigtigelse og 

gennemgang inden overtagelsen. 

 

Ved lejemålets ophør forbliver de på Ejendom 

1 opførte bygninger og disses mur- og nagel-

faste tilbehør og installationer af enhver art 

udlejers ejendom. 

 

Med mindre udlejer har godkendt andet, har 

lejer pligt til inden fraflytningsdagen at fjerne 

løsøre, inventar samt tekniske installationer 

som tilhører lejer så som reklameskilte, maski-

ner og inventardele. Det påhviler lejer at 

bringe lejemålet tilbage til dettes oprindelige 

stand, dog bortset fra almindeligt slid og ælde. 

 

Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres 

nyistandsat, herunder nymalet på alle malbare 

flader med i øvrigt intakte overflader uden 

mangler med samtlige installationer i god og 

funktionsdygtig stand og rengjort og med 

pudsede vindue. 

 

Ved fraflytning er lejer forpligtet til at aflevere 

lejemålet med ny gulvbelægning på de arealer, 

hvor udlejer har leveret gulvbelægning. Klinke- 

og trægulve skal ikke fornyes, hvis de på afle-

veringstidspunktet er velvedligeholdte uden 

beskadigelser og med hensigtsmæssig overfla-

debehandling, og for så vidt angår trægulve 

med slidlag intakte og egnet til videre brug. 

For så vidt angår gulve accepterer udlejer al-

mindelig slid og ælde, dog kan udlejer fordre 

 

 

 

 

Erhvervslejekon-

trakten er uklar i 

forhold til i hvilken 

stand lejemålet 

skal afleveres i ved 

lejekontraktens 

ophør, da det dels 

fremgår, at lejemå-

let skal afleveres i 

dettes oprindelige 

stand, dog bortset 

fra almindeligt slid 

og ælde, og dels at 

lejemålet skal afle-

veres nyistandsat.  
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gulvbelægningen fornyet efter en lejeperiode 

på 15 år.  

Skiltning Lejer er berettiget til at foretage skiltning i 

overensstemmelsen med tegninger og bygge-

program. Lejers sædvanlige skiltning, herunder 

konceptbetingede ændringer heraf, er således 

på forhånd godkendt af udlejer, såfremt Ikast-

Brande Kommune ikke har indvendinger hertil. 

 

Ved lejemålets ophør kan udlejer kræve, at le-

jer for egen regning foretager reetablering. 

 

Forsikring Det påhviler udlejer at holde bygningen byg-

nings- og brandforsikret. Alle andre forsikrin-

ger påhviler lejer, herunder eventuel glasfor-

sikring. 

 

Erstatning Såfremt udlejer opsiger lejekontrakten, er lejer 

berettiget til erstatning for det tab, opsigelsen 

medfører samt godtgørelse for mistet kunde-

kreds i henhold til erhvervslejeloven. Dette 

gælder dog ikke, såfremt (i) udlejers opsigelse 

skyldes lejers misligholdelse af lejekontrakten, 

(ii) udlejer ophæver lejekontrakten, eller (iii) le-

jer opsiger lejekontrakten. 

 

Tinglysning Det fremgår af lejekontrakten, at lejer er beret-

tiget til at tinglyse lejekontrakten på Ejendom 

1. I forbindelse med tinglysningen af lejekon-

trakten er udlejer forpligtet til at tiltræde en al-

longe til lejekontrakten, hvoraf Ejendom 1’s 

endelige matrikelnummer fremgår. 

 

Manglende dokumenter Bilag 4 og 5 Bilag 4 udgør Jem 

& Fix’s indret-

ningsplan og bilag 

5 udgør skiltepla-

nen. Lejer skal ud-

arbejde begge bi-

lag. 

 

 

Emne Erhvervslejekontrakt Bemærkninger 

Lejer Go’on Gruppen A/S, CVR-nr. 31877385  

Adresse Matr.nr. 5i, Vådde By, Ikast, beliggende Uhre-

gårds Alle 18, 7430 Ikast 

Dette er i dag 

matr.nr. 5p, Vådde 

By, Ikast, belig-

gende La Cours Vej 

21, 7430 Ikast. 
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Lejekontrakt med tillæg Lejekontrakt underskrevet 9. august 2019 (L) 

og 29. august 2019 (U). 

 

Ikrafttrædelse Lejemålet træder i kraft, når lejer påbegynder 

salg af brændstof fra lejemålet, hvilket forven-

tes at finde sted 1. marts 2020.  

Sælger har oplyst, 

at ikrafttrædelses-

datoen er 1. marts 

2020. 

Anvendelse Salg af brændstof og dermed beslægtet virk-

somhed. 

 

På det lejede areal vil lejer for egen regning 

opstille/nedgrave følgende: 

 

1) 1 stk. 65 m3 nedgravet PUFO godkendt 

tank opdelt i tre rum med tilhørende rør-

forbindelser til påfyldningsplads og pum-

peø 

2) Betonplader med afløb til olieudskiller 

ved påfyldningsplads og tankpladser 

3) Vingeanlæg med 2 stk. Tokheim Q 510 

stander med indbygget betalingsterminal 

4) Prispylon samt Tokheim site controller 

opstillet i teknikskab eller teknikrum 

 

På det lejede areal har lejer ret til: 

 

1) at opstille flagstænger 

2) at opstille pris-, indkørsels- og navneskilte 

3) at opsætte reklameskilte på skærmtag 

4) at nedgrave yderligere tanke m.v. som 

kan godkendes af offentlige myndigheder 

i det omfang sådan godkendelse er nød-

vendig 

 

Udlejer og dennes eventuelle andre lejere skal 

have uhindret adgang hen over det lejede 

areal, idet udlejer og dennes eventuelle andre 

lejere ikke på det lejede areal må foretage par-

kering eller andet til gene for lejer og dennes 

virksomhed. 

 

M² Areal:  200 m2  

Opsigelsesvarsel 

L: 

 

U: 

 

 

L: 1 måneds varsel til fraflytning den 1. i måne-

den  

U: 1 måneds varsel til fraflytning den 1. i må-

neden 
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Uopsigelighed (tidligste fraflyt-

ningsdato) 

L: 

 

 

U: 

 

L: Lejemålet kan tidligst opsiges til fraflytning 

med virkning 10 år efter lejemålets ikrafttræ-

den 

U: Lejemålet kan tidligst opsiges til fraflytning 

med virkning 10 år efter lejemålets ikrafttræ-

den 

 

Efter 10 år har Lejer en option på at forlænge 

lejekontrakten med yderligere 10 års uopsige-

lighed for begge parter. I den forlængede 

uopsigelighedsperiode (år 11-20) betaler lejer 

en variabel leje på 8 øre pr. liter brændstof, der 

sælges fra anlægget etableret på det lejede 

areal, dog minimum DKK 50.000 p.a. 

Årlig leje DKK 125.000 eks. moms. 

 

I en eventuelt forlænget uopsigelighedsperi-

ode (år 11-21) betaler lejer en variabel leje på 

8 øre pr. liter brændstof, der sælges fra anlæg-

get etableret på det lejede areal, dog mini-

mum DKK 50.000 p.a. 

 

Depositum Intet depositum Dette bør Køber 

være opmærksom 

på. Køber har in-

gen særskilt sikker-

hed for, at lejer 

opfylder sine for-

pligtelser, hverken 

løbende eller i for-

bindelse med fra-

flytning. 

Lejeregulering Den årlige leje reguleres hvert år den 1. januar 

med 2 %, første gang 1. januar 2023 

 

Skatter og afgifter Indeholdt i lejen  

Driftsudgifter Indeholdt i lejen  

Forbrugsudgifter 

 

 

Lejer betaler for forbrug af elektricitet og inter-

net direkte til forsyningsselskabet. 

 

 

Afståelse Ja, lejer er berettiget til at bortforpagte, afstå 

eller overdrage det lejede uden udlejers sam-

tykke. 

 

Udlejer kan dog stille krav om, at den nye lejer 

stiller rimelig sikkerhed for kontraktens gen-

nemførelse. 
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Fremleje Ja, lejer er berettiget til at fremleje det lejede 

uden udlejers samtykke. 

 

Vedligeholdelse Udlejer varetager for egen regning al vedlige-

holdelse af det lejede areal. 

 

Lejer varetager selv vedligeholdelsen af det 

udstyr og materiel, som lejer har installeret. 

 

Lejer forestår al renholdelse af det lejede areal, 

herunder snerydning og vinterbekæmpelse. 

 

Stand ved overtagelse 

 

Stand ved aflevering 

 

 

Lejer tilbyder ved lejemålets ophør for egen 

regning at foretage sandfyldning af den 65 m3 

nedgravede PUFO godkendte tank. Lejer er 

dog forpligtet til mindst at opfylde, hvad der 

kræves af offentlige myndigheder og forskrif-

ter. 

 

Lejer har ret og pligt til at fjerne alt løsøre og 

inventar, som er etableret på det lejede areal 

såsom reklameskilte, maskin- og inventardele 

og benzinpumper. 

 

Lejer indestår for fjernelse af en eventuel foru-

rening af jorden, som beviseligt er opstået på 

det lejede areal i lejeperioden. Lejer vi maksi-

malt oprense det lejede areal til det niveau, 

som tilsynsmyndighederne gyldigt måtte på-

byde lejer at oprense til i henhold til den til en-

hver tid gældende regulering. 

 

Udlejer kan forlange at overtage installatio-

nerne etableret af lejer på det lejede areal til 

vurderingspris på baggrund af en uafhængig 

vurderingsmand med branchekendskab. Dette 

gælder dog ikke skilte m.v. med lejers kende-

tegn, logo og særlige kendetegn. 

 

Skiltning Se ovenfor under ”Anvendelse”  

Forkøbsret I tilfælde af lejers konkurs eller betalings-

standsning, er udlejer berettiget til at købe det 

af lejer opstillede brændstofsanlæg for DKK 

10.000 

Vi gør opmærksom 

på, at kurator har 

mulighed for at 

konkursregulere 

denne aftale. 
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Tinglysning Lejer er berettiget til ved egen foranstaltning 

at lade sit eksemplar af lejekontrakten tinglyse 

på Ejendom 1. 

 

Forlejeret Såfremt lejemålet opsiges af udlejer med hen-

blik på at udleje arealet til tredjemand til salg 

af brændstof eller lignende, har lejer forlejeret 

til lejemålet til samme leje og på samme vilkår 

som tredjemand beviseligt vil betale for leje-

målet. 

 

Forlejeretten er gældende i 12 måneder efter 

lejemålets ophør. Lejer skal dog senest 14 

dage efter tilbud fra tredjemand er kommet til 

lejers kundskab oplyse, om lejer ønsker at gøre 

brug af sin forlejeret. 

 

Øvrige bemærkninger Da der er tale om leje af et areal, finder er-

hvervslejeloven ikke anvendelse. 

 

 

 

12.3 Ejendom 2 

Emne Erhvervslejekontrakt Bemærkninger 

Lejer Jem & Fix A/S, CVR-nr. 10360641  

Adresse Matr.nr. 73tp, Maribo Markjorder, beliggende 

C.E. Christiansens Vej 23 

 

Lejekontrakt med tillæg Lejekontrakt underskrevet 25. juni 2019 (U) og 

26. juni 2019 (L). 

 

Ikrafttrædelse 1. maj 2020. 

 

 

 

 

Ikke-væsentlige mangler skal være udbedret af 

udlejer senest 10 arbejdsdage efter ikrafttræ-

den. Såfremt de ikke er dette, er lejer beretti-

get til at udstede dagbøder a DKK 10.000, lige-

som lejer kan foretage udbedring for udlejers 

regning og risiko. 

 

Sælger har be-

kræftet, at ikraft-

trædelsesdatoen er 

1. maj 2020. 

 

Ifølge købsaftalen 

omtalt nedenfor i 

afsnit 13 er Sælger 

forpligtet til at ska-

desløsholde Køber 

for berettigede 

krav, som lejer 

måtte rejse mod 

Køber i anledning 

af en ikke-kon-

traktmæssig afle-

vering af lejemålet, 

herunder krav på 

dagbod.  
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Anvendelse Det lejede skal anvendes til tømmerhandel 

med byggemarkedsartikler og dermed forbun-

det virksomhed og må ikke uden udlejers for-

udgående skriftlige samtykke helt eller delvist 

anvendes til andet formål. 

 

Udlejer accepterer, at lejer opstiller 20-fods 

containere til opbevaring og salg af fyrværkeri 

efter anvisning fra myndighederne. 

 

 

 

M² Butiksareal:   1.000 m2 

 

I tillæg hertil: 

Varegård:     700 m2 

Affaldsgård:     300 m2 

 

Det lejede areal fastsættes endeligt ved en af 

udlejer foretaget opmåling ved byggeriets 

færdiggørelse. Opmåling sker i henhold til bo-

ligministeriets bekendtgørelse nr. 311 af 27. 

juni 1983. Når opmålingen foreligger, bereg-

nes den årlige leje endeligt. Hvis afvigelsen fra 

ovennævnte areal er +/- 1 %, sker der ikke en 

regulering af lejen. Afvigelser i arealet i opad-

gående retning medfører ikke regulering af le-

jen. Afvigelser på mere end – 1 % i forhold til 

det forudsatte areal medfører en tilsvarende 

forholdsmæssig nedsættelse af lejen. Hvis den 

negative afvigelse i arealet overstiger 3 %, er 

lejer berettiget til at ophæve lejekontrakten. 

 

 

 

 

Lejer har vederlagsfri brugsret til samtlige 

udenomsarealer og parkeringspladser på Ejen-

dom 2. Der etableres som minimum 59 parke-

ringspladser til lejers brug. Udlejer er ikke 

uden lejers accept berettiget til at disponere 

over parkeringspladser eller udenomsarealer 

og udlejer kan ikke pålægge arealerne nogen 

form for restriktioner, herunder parkeringsre-

striktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge købsaftalen 

omtalt nedenfor i 

afsnit 13 er Sælger 

forpligtet til at ud-

levere en opmåling 

af lejemålet til Kø-

ber i forbindelse 

med overtagelses-

dagen. Købesum-

men for Ejendom 2 

er underlagt en kø-

besumsregulering, 

såfremt lejen for 

lejemålene er la-

vere end forudsat i 

købsaftalen. 

 

Dette antal parke-

ringspladser er 

ikke i overens-

stemmelse med 

den fremlagte situ-

ationsplan dateret 

16. september 

2019. I henhold til 

denne situations-

plan etableres der 

alene 49 parke-

ringspladser. Det 

er en betingelse i 
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købsaftalen omtalt 

nedenfor i afsnit 

13, at der indgås et 

tillæg til erhvervs-

lejekontrakten, 

hvor dette korrige-

res. 

Opsigelsesvarsel 

L: 

U: 

 

 

 

 

 

Uopsigelighed (tidligste fraflyt-

ningsdato) 

L: 

U: 

Opsigelsesvarsel: 

L: 6 måneders forudgående skriftligt varsel til 

ophør den 1. i en måned. 

 

U: 6 måneders forudgående skriftligt varsel til 

ophør den 1. i en måned. 

 

 

Uopsigelighed: 

 

L: 1. maj 2030 

U: 1. maj 2040 

             

 

Årlig leje DKK 895.000 ekskl. moms.  

 

Betales månedsvis forud med DKK 74.583,33 

ekskl. moms.  

 

 

Depositum Til sikkerhed for lejers forpligtelser har Harald 

Nyborg A/S, CVR-nr. 37783315 stillet en kau-

tion til fordel for den til enhver tid værende 

udlejer af lejemålet. 

 

Kautionen er beløbsbegrænset til 6 måneders 

leje på det tidspunkt, hvor kautionen gøres 

gældende.  

 

Lejeregulering Regulering årligt pr. 1. januar med den pro-

centvise stigning i nettoprisindekset fra okto-

ber måned 2 år før reguleringstidspunktet til 

oktober måned året før reguleringstidspunk-

tet. Regulering sker med maksimalt 3 %. Den 

årlige regulering kan ikke medføre en lavere 

årlige leje end året før. 

 

Såfremt der fra lejemålets ikrafttræden til før-

ste årlige regulering af lejen er forløbet mindre 

end 12 måneder, beregnes den første regule-

ring forholdsmæssigt for den løbne periode. 

Første årlige regulering sker derfor med den 
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procentvise stigning i nettoprisindekset fra maj 

2020 til oktober 2020. 

Erhvervslejelovens § 13 Den årlige leje kan indtil 1. maj 2030 ikke kræ-

ves reguleret af parterne udover den ovenfor 

aftale årlige lejeregulering samt stigning i skat-

ter og afgifter. Herefter er begge parter beret-

tiget til at kræve den årlige leje reguleret til 

markedsleje. 

 

Erhvervslejelovens § 14 Nej  

Skatter og afgifter Betales i tillæg til lejen som en del af driftsud-

gifterne. 

 

Udgiften dækningsafgift er angivet til DKK 0,-, 

hvorfor specifikationskravet for så vidt denne 

udgift ikke er opfyldt. Udlejer er derfor ikke 

berettiget til at opkræve denne udgift hos lejer 

i tillæg til lejen, såfremt der pålægges Ejen-

dom 2 dækningsafgift og dette var kendt på 

tidspunktet for erhvervslejekontraktens indgå-

else. Sælger har oplyst, at der ikke vil blive på-

lagt Ejendom 2 dækningsafgift. 

 

Driftsudgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er specifikationskravet opfyldt: 

Lejer betaler følgende driftsudgifter i tillæg til 

lejen: 

 

• Forsikring 

• Vedligehold 

• Administration 

 

Beløbene for disse udgifter er aftalt til at ud-

gøre faste beløb, der reguleres efter samme 

principper som den årlige leje. Beløbene er 

uafhængige af udlejers faktiske omkostninger. 

 

Herudover betaler lejer grundskyld i tillæg til 

lejen. Udgiften hertil udgør de faktiske udgif-

ter. 

 

Specifikationskravet er opfyldt. 

 

Køber har i forbin-

delse med sin øko-

nomiske due dili-

gence af Ejendom-

men vurderet, at 

de faktiske om-

kostninger bliver 

dækket af lejers 

betalinger. 

Forbrugsudgifter 

 

 

Betales efter målere direkte til forsyningssel-

skabet med lejer som selvstændig bruger. Må-

ler opsættes for udlejers regning. 

 

 

Afståelse Ja. Lejer har ret til at afstå lejemålet i overens-

stemmelse med erhvervslejelovens § 55. Udle-

jer skal godkende den indtrædende lejer og 
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kan nægte at godkende den nye lejer, såfremt 

der er rimelige og saglige indsigelser mod ind-

trædende lejers økonomiske og faglige kvalifi-

kationer. 

 

Lejer hæfter som selvskyldnerkautionist over 

for udlejer for betaling af leje i lejers uopsige-

lighedsperiode ved afståelse. 

 

Koncernintern overdragelse af lejemålet be-

tragtes ikke som afståelse og kan således ske 

frit. 

Fremleje Lejer har i lejers uopsigelighedsperiode ret til 

helt eller delvist at fremleje lejemålet. 

  

Udenomsarealer og parkeringspladser kan ikke 

fremlejes særskilt. 

 

Vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse herunder fornø-

den fornyelse påhviler lejer. 

 

Lejer er forpligtet til at vedligeholde og/eller 

forny maling, gulvbelægning, installationer af 

enhver art, indvendige bygningsdele, herunder 

låse, dørhåndtag, nøgler, ruder, beslag, cister-

ner, haner, wc-skåle med sæder, vaskekum-

mer, vandlåse, elektriske installationer, varme- 

og udsugningsinstallationer for så vidt angår 

termostatventiler, filtre og lignende der har 

med driften af varme og udsugningsinstallati-

oner at gøre, armaturer, lyskilder af enhver art 

samt installationer af det lejedes afløb og for-

syning med vand, el og varme m.v. begrænset 

til disses tilslutning til hovedledningen. Vedli-

geholdelse og fornyelse omfatter ikke 

skjulte/ikke-synlige bygningsdele eller 

skjulte/ikke-synlige installationer til af-

løb/kloak, el, varme, vand og ventilation. Vedli-

geholdelse der ikke udtrykkeligt er pålagt lejer, 

påhviler udlejer. 

 

Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt påhvi-

ler udlejer. 

 

Lejer vedligeholder udvendige døre og porte 

samt facadepartier inklusiv skydedøre med til-

hørende automatik. 
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Lejer er ansvarlig for renholdelse af det lejede, 

herunder fejning, snerydning og saltning f.s.v. 

angår belægninger, samt renholdelse af 

grønne arealer.  

Stand ved overtagelse 

 

 

 

Stand ved aflevering 

Lejemålet overtages nyopført og i overens-

stemmelse med parternes besigtigelse og 

gennemgang inden overtagelsen. 

 

Ved lejemålets ophør forbliver de på Ejendom 

2 opførte bygninger og disses mur- og nagel-

faste tilbehør og installationer af enhver art 

udlejers ejendom. 

 

Med mindre udlejer har godkendt andet, har 

lejer pligt til inden fraflytningsdagen at fjerne 

løsøre, inventar samt tekniske installationer 

som tilhører lejer så som reklameskilte, maski-

ner og inventardele. Det påhviler lejer at 

bringe lejemålet tilbage til dettes oprindelige 

stand, dog bortset fra almindeligt slid og ælde. 

 

Ved lejemålets ophør skal lejemålet afleveres 

nyistandsat, herunder nymalet på alle malbare 

flader med i øvrigt intakte overflader uden 

mangler med samtlige installationer i god og 

funktionsdygtig stand og rengjort og med 

pudsede vindue. 

 

Ved fraflytning er lejer forpligtet til at aflevere 

lejemålet med ny gulvbelægning på de arealer, 

hvor udlejer har leveret gulvbelægning. Klinke- 

og trægulve skal ikke fornyes, hvis de på afle-

veringstidspunktet er velvedligeholdte uden 

beskadigelser og med hensigtsmæssig overfla-

debehandling, og for så vidt angår trægulve 

med slidlag intakte og egnet til videre brug. 

For så vidt angår gulve accepterer udlejer al-

mindelig slid og ælde, dog kan udlejer fordre 

gulvbelægningen fornyet efter en lejeperiode 

på 15 år.  

 

 

 

 

Erhvervslejekon-

trakten er uklar i 

forhold til i hvilken 

stand lejemålet 

skal afleveres i ved 

lejekontraktens 

ophør, da det dels 

fremgår, at lejemå-

let skal afleveres i 

dettes oprindelige 

stand, dog bortset 

fra almindeligt slid 

og ælde, og dels at 

lejemålet skal afle-

veres nyistandsat. 

Skiltning Lejer er berettiget til at foretage skiltning i 

overensstemmelsen med tegninger og bygge-

program. Lejers sædvanlige skiltning, herunder 

konceptbetingede ændringer heraf, er således 
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på forhånd godkendt af udlejer, såfremt Lol-

land Kommune ikke har indvendinger hertil. 

 

Ved lejemålets ophør kan udlejer kræve, at le-

jer for egen regning foretager reetablering. 

Forsikring Det påhviler udlejer at holde bygningen byg-

nings- og brandforsikret. Alle andre forsikrin-

ger påhviler lejer, herunder eventuel glasfor-

sikring. 

 

Erstatning Såfremt udlejer opsiger lejekontrakten, er lejer 

berettiget til erstatning for det tab, opsigelsen 

medfører samt godtgørelse for mistet kunde-

kreds i henhold til erhvervslejeloven. Dette 

gælder dog ikke, såfremt (i) udlejers opsigelse 

skyldes lejers misligholdelse af lejekontrakten, 

(ii) udlejer ophæver lejekontrakten, eller (iii) le-

jer opsiger lejekontrakten. 

 

Tinglysning Det fremgår af lejekontrakten, at lejer er beret-

tiget til at tinglyse lejekontrakten på Ejendom 

2. I forbindelse med tinglysningen af lejekon-

trakten er udlejer forpligtet til at tiltræde en al-

longe til lejekontrakten, hvoraf Ejendom 2’s 

endelige matrikelnummer fremgår. 

 

Manglende dokumenter Bilag 4 og 5 Bilag 4 udgør Jem 

& Fix’s indret-

ningsplan og bilag 

5 udgør skiltepla-

nen. Lejer skal ud-

arbejde begge bi-

lag. 

 

13 KØBSAFTALEN  

Der er indgået en betinget købsaftale mellem Sælger og Køber. Købsaftalen er i sin helhed 

betinget af fuldtegning af Køber. Denne betingelse skal senest være opfyldt den 1. septem-

ber 2020.  

 

Købsaftalen er fra Købers side betinget af, at der indgås tillæg til erhvervslejekontrakterne 

med Jem & Fix omtalt ovenfor i afsnit 12.  

 

Tillægget til erhvervslejekontrakten omhandlende Ejendom 1 omhandler (i) lejers godken-

delse af den gældende situationsplan for Ejendom 1, (ii) en præcisering af at lejer er forplig-

tet til at betale skatter og afgifter for hele Ejendom 1 og (iii) en præcisering af at lejemålet 

efter endt udstykning er beliggende på Ejendom 1. 
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Tillægget til erhvervslejekontrakten omhandlende Ejendom 2 omhandler (i) lejers godken-

delse af den gældende situationsplan for Ejendom 2, (ii) at lejer er forpligtet til at betale 

eventuelle fremtidige udgifter til en grundejerforening i tillæg til lejen og (iii) at lejer ikke 

kan kræve huslejenedsættelse m.v. som følge af en begrænsning i brugsretten af lejemålet, 

såfremt der skal foretages arbejder på forsyningsledningen placeret på Ejendom 2. 

 

Såfremt Jem & Fix ikke ønsker at tiltræde de ovenfor omtalte tillæg til erhvervslejekontrak-

terne, vil eventuelle udgifter, der ikke refunderes af Jem & Fix til udlejer være underlagt en 

købesumsregulering, således at Ejendommenes kontante startafkast fastholdes. 

 

13.1 Købesummen 

Købesummen for Ejendom 1 er aftalt til DKK 15.043.265, skriver danske kroner femtenmillio-

nerfirtitretusindetohundredeogsekstifem 00/100. 

 

Købesummen for Ejendom 2 er aftalt til DKK 10.499.783,00, skriver danske kroner timillioner-

firehundredenitinitusindesyvhundredeogottetitre 00/100. 

 

Købesummen for Ejendommene berigtiges som følger: 

 

1. 1. september 2020 deponeres DKK 1.000.000 på en af Sælger tilhørende deponerings-

konto 

2. 1. november 2020 deponeres DKK 7.000.000 på en af Sælger tilhørende deponerings-

konto, 

3. På overtagelsesdagen deponeres DKK 2.000.000 på en Sælger tilhørende depone-

ringskonto i et af Sælger anvist pengeinstitut til frigivelse til Sælger, når der foreligger 

endeligt tinglyst anmærkningsfrit digitalt skøde på Ejendommene til Køber, 

4. På Overtagelsesdagen udstedes et gældsbrev på et beløb svarende til den resterende 

del af købesummen til indfrielse straks provenuet fra Købers realkreditbelåning kom-

mer til udbetaling, dog senest den 31. januar 2021.  

 

13.2 Overtagelsesdag 

Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. december 2020. 
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13.3 Ejendommene 

Ejendommene overdrages hver især med nyopførte bygninger til brug for udlejning for 

tømmerhandel med tilhørende byggemarked til Jem & Fix med tilhørende udenoms-, færd-

sels- og parkeringsarealer i færdigetableret stand. 

 

Ejendom 1 overdrages i øvrigt med stikledning for el og kloak til brug for tankanlæg. Selve 

tankanlægget opføres af Go’on Gruppen A/S, CVR-nr. 31877385. 

 

Sælger indestår for, at byggerierne pr. overtagelsesdagen opfylder de krav, Jem & Fix kan 

stille over for udlejer i henhold til erhvervslejekontrakterne. Herudover indestår Sælger for, 

at der opnås endelig ibrugtagningstilladelse til byggerierne. Såfremt der ikke er udstedt en 

endelige ibrugtagningstilladelse for byggerierne på overtagelsesdagen, er Køber berettiget 

til at udøve et tilbagehold i købesummen svarende til omkostningerne til de arbejder m.v., 

som kræves udført inden endelig ibrugtagningstilladelse kan udstedes. 

 

Sælger skal afholdes samtlige udgifter forbundet med byggerierne og deres realisering. 

 

Såfremt bygningerne og/eller udenoms-, færdsels- og parkeringsarealer pr. overtagelsesda-

gen er behæftet med fejl og mangler, er Køber berettiget til at tilbageholde en del af købe-

summen svarende til de udgifter, som efter Købers rimelige og saglige skøn må antages at 

medgå til at lade tredjemand udbedre de pågældende mangler. Sælger kan kræve en uaf-

hængig saglig vurdering fra en af parterne i enighed udpeget sagkyndig eller en sagkyndig 

udpeget af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed (ved uenighed mellem Par-

terne), såfremt Sælger er uenig i skønnet.  

 

Senest på overtagelsesdagen skal Sælger aflevere et sæt fuldstændige bygnings- og instal-

lationstegninger, drifts- og vedligeholdelsesmanualer, kvalitetssikringsmanualer i samme 

omfang og kvalitet som udarbejdet og udleveret af Projektas A/S i forbindelse med opførel-

sen af et byggeri til brug for Lejer i Sønderborg, der dokumenterer, at der er foretaget for-

nøden kvalitetssikring af byggeriet, samtlige købs- og entreprenørgarantier, opmålinger af 

lejemålene, energimærkninger samt andet relevant materiale til brug for Ejendommenes 

fremtidige benyttelse, reparation og vedligeholdelse. Såfremt foranstående materiale ikke 

leveres af Sælger senest på overtagelsesdagen, er Køber berettiget til at udøve et tilbage-

hold i købesummen for den pågældende Ejendom på DKK 100.000, indtil fuldstændigt ma-

teriale er overleveret til Køber. 

 

Sælger stiller sædvanlig entreprenørgaranti til fordel for Køber. 

 

Køber indkalder Sælger til 1- og 5-års gennemgang af bygningerne på Ejendommene. 

 

 

13.4 Erklæringer og oplysninger 

I henhold til købsaftalen erklærer Sælger følgende: 
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at Sælger har tinglyst adkomst til Ejendom 1 og vil få tinglyst adkomst til Ejendom 2 in-

den overtagelsesdagen, 

at samtlige vej- og stiarbejder for Ejendommene som beskrevet i myndighedsgodken-

delse, dispensationer og tilladelser, herunder i lokalplangrundlaget for Ejendommene, 

herunder samtlige adgangsveje til Ejendommene, overkørsler/indkørsler, fortovs- og 

parkeringspladser, etablering af vejanlæg samt dertil hørende arbejder pr. Overtagel-

sesdagen vil være afsluttet og godkendt af de respektive myndigheder, 

at Ejendommene er brandsikret i henhold til gældende regler, 

at der pr. overtagelsesdagen ikke verserer sager eller er udstedt påbud/forbud, der ved-

rører Ejendommene, eller i øvrigt er rejst krav af tredjemand mod Sælger vedrørende 

Ejendommene, 

at der pr. overtagelsesdagen ikke består uopfyldte krav fra det offentlige eller private 

vedrørende Ejendommene,  

at der pr. overtagelsesdagen, Sælger bekendt, ikke påhviler Ejendommene utinglyste 

rettigheder eller forpligtelser samt 

at Sælger pr. overtagelsesdagen ikke har begæret Ejendommene omvurderet eller indgi-

vet klage over den fastsatte vurdering, 

at Jem & Fix og Go’on Gruppen pr. overtagelsesdagen har overtaget lejemålene i hen-

hold til erhvervslejekontrakterne og ikke har gjort indsigelser af nogen art vedrørende 

lejemålene, 

at Jem & Fix og Go’on Gruppen, efter de pr. ikrafttrædelsestidspunktet for lejemålene 

gældende offentlige og privatretlige regler, lovligt kan anvende lejemålene til det i de 

enkelte erhvervslejekontrakter anførte formål,  

at de til Ejendommene hørende parkeringspladser pr. overtagelsesdagen i enhver hen-

seende opfylder Jem & Fix’s krav til antal og indretning af parkeringspladser, samt at 

parkeringspladserne i enhver henseende er lovlige,  

at de offentlige myndigheder ikke pr. overtagelsesdagen med udgangspunkt i gældende 

lovgivning m.v. kan forlange etableret yderligere parkeringspladser og/eller fremsætte 

retmæssige krav om indbetaling til parkeringsfond eller lignende, 

at Sælger er forpligtet til at skadesløsholde Køber for berettigede krav, som Jem & Fix 

eller/og Go’on Gruppen måtte rejse mod Køber eller tab, som Køber måtte lide i an-

ledning af en ikke-kontraktmæssig aflevering af lejemålene, herunder krav på dagbø-

der etc., 

at Lejebetalingerne pr. overtagelsesdagen kan tillægges moms, og 

at der pr. overtagelsesdagen ikke påhviler Ejendommene leje- eller brugsrettigheder af 

nogen art udover erhvervslejekontrakterne med Jem & Fix og Go’on Gruppen.   
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14 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. 

 

14.1 Opdraget 

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

 

14.2 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". 

 

14.3 Konflikter 

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

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

 

14.4 Kreditoplysninger 

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

telse af oplysninger fra eksempelvis kreditoplysningsbureauer eller kreditratings. 

 

14.5 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". 

 

14.6 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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14.7 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. 

 

14.8 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. 

 

14.9 Arkivering 

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

res. 

 

14.10 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. 

 

14.11 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. 

 

14.12 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. 

http://www.advokatsamfundet.dk/
http://www.gangsted.dk/
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• Pensionsopsparingskonti i henhold til lov dækkes fuldt ud. 

 

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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