
  30. SEPTEMBER 2022 

   

   

 

 

KØBENHAVN 
VESTER FARIMAGSGADE 23 

DK-1606 KØBENHAVN V 

AARHUS 
ÅBOULEVARDEN 49 

DK-8000 AARHUS C 

TELEFON +45 33 15 20 10 
MAIL@POULSCHMITH.DK 

WWW.POULSCHMITH.DK 

 

 
 

  
  

K/S Grenaa, Søndergade-Kannikegade 
Endelig Juridisk Due Diligence Rapport 

 



  
 

30. SEPTEMBER 2022 

   

   

 

SIDE 2 
 

 INDHOLDSFORTEGNELSE 
1. DEFINITIONER 3 
2. INDLEDNING 6 

3. RESUMÉ 9 
4. OBSERVATIONER 10 

 
 

  



  
 

30. SEPTEMBER 2022 

   

   

 

SIDE 3 
 

BILAG til DD-rapporten: 
 
Bilag 1 – Datarum Indeks 
Bilag 2 – Poul Schmiths almindelige forretningsbetingelser 

 

 
1. DEFINITIONER 

”Datarummet”  
betyder det virtuelle Datarum, indeholdende Due Diligence-materialet.  
 
”Due Diligence-materialet”  
betyder alt materiale vedrørende Ejendommen, som Sælger har indsamlet 
og fremlagt, samt besvarelse af spørgsmål fra Køber, samlet indlagt i Da-
tarummet pr. 26.09.2022. 
 
”Ejendommen”  
betyder matr.nr. 131a, Grenaa Bygrunde, opdelt i følgende ejerlejligheder: 
 
• Ejerlejlighed nr. 1 – Kannikegade 10, 1. th., 8500 Grenaa 
• Ejerlejlighed nr. 3 (ejerandel 1/3) 
• Ejerlejlighed nr. 4 – Kannikegade 10A, 8500 Grenaa 
• Ejerlejlighed nr. 5 – Søndergade 7, 8500 Grenaa  
• Ejerlejlighed nr. 6 – Søndergade 11A og 11B, 8500 Grenaa 

”Køber”  
betyder K/S Grenaa, Søndergade-Kannikegade, CVR-nr. 43521381, Marse-
lis Tværvej 4. Køber (selskabet) er stiftet pr. 13.09.2022. 
 
”Købesummen”  
betyder DKK 50.487.500,00, som Køber skal betale i henhold til Købsafta-
len. 
 
“Købsaftalen”  
betyder den købsaftale, der er indgået mellem Sælger, som sælger, og Kø-
ber, som køber. 
 
”Lejekontrakt 1”  
betyder lejekontrakten indgået den 01.10.2006 mellem IPJ Invest A/S eller 
ordre, CVR-nr. 25 97 05 43, og Jaco Supermarkeder A/S, CVR-nr. 25 97 05 
43, med fire tillæg indgået hhv. den 22.04.2015, den 21.12.2018, den 
21.12.2018 og den 01.07.2020.  
 
Lejemålet afstået den 01.06.2019 fra Jaco Supermarkeder A/S til Salling 
Group Ejendomme A/S, CVR-nr. 21 50 38 94. 
 
”Lejekontrakt 2”  
betyder lejekontrakten indgået den 26.01.09 mellem IPJ Invest A/S eller 
ordre, CVR-nr. 25 97 05 43, og Tandlægerne ”Jaco-Hjørnet” Grenaa 
v/Tandlægen Jens Peter Pedersen ApS og Tandlæge Søren Hansen ApS, 
CVR-nr. 10 19 68 84, med to tillæg indgået hhv. den 16.02.16 og 
04.07.2018.  
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Lejemålet er afstået den 01.07.2018 til Tandlægeselskabet Grenå Tandkli-
nik I/S, CVR-nr. 39 67 06 15.  
 
”Lejekontrakt 3”  
betyder lejekontrakten indgået den 28.02.2012 mellem IPJ Invest A/S eller 
ordre, CVR-nr. 25 97 05 43, og Jyllands-Postens Lokalaviser, CVR-nr. 55 
40 58 16.  
 
”Lejekontrakt 4”  
betyder lejekontrakterne vedrørende lejemålene Søndergade 7B og Søn-
dergade 7C indgået den 15.04.2015 mellem IPJ Invest A/S eller ordre, 
CVR-nr. 25 97 05 43, og Danbolig Norddjurs ApS, CVR-nr. 35 46 91 25, 
med tillæg indgået den 28.04.2021. 
 
Lejemålene er afstået den 15.05.2021 til DB Grenaa ApS, CVR-nr. 42 28 
67 88. 
 
”Lejekontrakt 5”  
betyder lejekontrakten indgået den 26.01.2009 mellem IPJ Invest A/S eller 
ordre, CVR-nr. 25 97 05 43, og Klinik for fodterapi v/Pia Ladefoged, CVR-
nr. 30 26 99 77, med tillæg indgået den 14.03.2013. 
 
”Lejekontrakt 6”  
betyder lejekontrakten indgået den 06.02.2019 mellem IPJ Invest A/S eller 
ordre, CVR-nr. 25970543, og Foreningen Radio Djursland, CVR-nr. 27 08 
42 81. 
 

”Lejekontrakterne” 
betyder Lejekontrakt 1-6 samlet. 
 
”N/A”  
betyder, at materialet ikke er fremlagt i Datarummet. 
 
”Overtagelsesdagen”  
betyder den 01.12.2022. 
 
”Parterne”  
betyder Køber og Sælger sammen. 
 
”PS”  
betyder Poul Schmith, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V. 
 
”Rapporten”  
betyder denne juridiske Due Diligence-rapport med samtlige bilag. 
 
”Sælger”  
betyder IPJ Invest A/S, CVR-nr. 25-97-05-43, Ladegårdsvej 2, st., 7100 
Vejle. 
 
”Transaktionen” 
betyder overdragelsen af Ejendommen fra Sælger til Køber ved Købsafta-
len. 
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”Ejerforeningen” 
betyder Foreningen af lejlighedsejere under matr.nr. 131 a Grenå 
bygrunde. 
 
”Underskriftsdagen”  
betyder datoen for Parternes underskrift af Købsaftalen. 
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2. INDLEDNING 

2.1 Introduktion 

Rapporten er bestilt af og udarbejdet til Blue Capital A/S og Køber i for-
bindelse med Købers overvejelser om erhvervelse af Ejendommen og gen-
nemførelse af Transaktionen i henhold til Købsaftalen. 
 
Rapporten er udarbejdet af PS til Blue Capital A/S og Køber. Rapporten er 
strengt fortrolig og må ikke uden PS’ forudgående skriftlige tilladelse ud-
leveres eller kopieres (hverken helt eller delvist) til andre parter end: (i) 
Køber, (ii) Købers andre rådgivere involveret i Transaktionen, (iii) formid-
lere af finansiering til Transaktionen, (iv) investorer i Køber og (v) potenti-
elle investorer i Køber. 
 
PS påtager sig således ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med Rap-
porten, herunder for besvarelsen af spørgsmål eller anden rådgivning i for-
hold til andre parter end Køber og dennes investorer i regi af Køber eller 
individuelt. 
 
2.2 Rapportens fokus og omfang 

Rapporten er udelukkende baseret på Due Diligence-materialet, jf. bilag 
1. Due Diligence-materialet har været tilgængeligt for Køber og Købers 
rådgivere i Datarummet, og PS har gennemgået Due Diligence-materialet, 
som det var pr. 26.09.2022. 
 

Efter aftale med Køber er vores fokus rettet mod:  
 
• Forhold, som efter vores vurdering kan medføre, at Køber ikke bør er-

hverve Ejendommen. 
• Forhold, som efter vores vurdering kan have væsentlig indflydelse på 

Købers vurdering af Ejendommens værdi eller de vilkår, i henhold til 
hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendommen. 

• Forhold, som i øvrigt kan være af væsentlig betydning for Køber i rela-
tion til Købers fremtidige ejerskab. 

Vi har gennemgået alle dokumenter og aftaler i forhold til, om disse er gyl-
digt indgået og behørigt underskrevet af de relevante parter.  
 
Vores juridiske Due Diligence-undersøgelse omfatter følgende områder: 
 
1. Ejendommens forhold 

a. Tingbogsattester, hæftelser og servitutter 
b. BBR-Meddelelser 
c. Ejendomsdatarapporter 
d. Ejendomsvurdering 
e. Ejendomsskatter 

2. Miljøforhold i henhold til oplysninger fra relevante myndigheder  
3. Planforhold 
4. Kontraktforhold  
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Vores Due Diligence-undersøgelse er begrænset til juridiske forhold vedrø-
rende dansk ret med de forudsætninger og begrænsninger, der er inde-
holdt i de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for PS, jf. bilag 2. 
 
Som led i vores gennemgang af Due Diligence-materialet har vi ikke gen-
nemgået forretningsmæssige forhold, jordbundsforhold, fundering/geotek-
nik, museumslovens krav/fortidsminder, miljømæssige forhold, vedligehol-
delsesstand, installationer og tekniske forhold, kontrol af arealer, gennem-
gang af drifts- og forbrugsafgifter samt budgetter herfor, for så vidt angår 
korrektheden af disse, verifikation af lejeniveauer i forhold til lovgivning, 
markedsstandard m.v., finansierings- og hæftelsesmæssige forhold, bygge-
linjer, højde- og afstandsforhold, skelforhold, faktisk anvendelse, entrepri-
seretlige forhold, byggetekniske forhold samt øvrige tekniske forhold. Vi 
har opfordret Køber til i relevant omfang at få foretaget en gennemgang af 
ovennævnte forhold. Vores rådgivning omfatter endvidere heller ikke 
skatte- og afgiftsmæssige forhold. 
 
Vi har ikke foretaget en besigtigelse af Ejendommen eller i øvrigt foretaget 
en fysisk gennemgang af Ejendommen. 
 
Eventuelle bemærkninger eller vurderinger i Rapporten vedrørende de 
oven for anførte ekskluderede forhold fra vores rapportering skal betragtes 
som serviceoplysning(er). 
 
Rapporten indeholder kun i begrænset omfang beskrivende afsnit med 
gengivelse af indholdet af Due Diligence-materialet, ligesom Rapporten 

således heller ikke behandler alle juridiske spørgsmål vedrørende Ejen-
dommen. 
 
2.3 Rapportens forudsætninger 

Til brug for udarbejdelsen af Rapporten har vi forudsat, at: (i) alle oplys-
ninger og alt materiale gennemgået af os er fyldestgørende, gældende og 
korrekt, og (ii) fremlagte fotokopier er i overensstemmelse med de origi-
nale dokumenter, og at disse er aktuelle, gældende og korrekt daterede. 
 
2.4 Rapportens struktur og bilag 

Vi har inddelt rapporteringen i forhold til hvert enkelt af de oven for 
nævnte forhold, som har haft vores særlige fokus i forbindelse med vores 
Due Diligence-undersøgelser. I de respektive afsnit identificerer og uddy-
ber vi de observationer, som udspringer af den juridiske Due Diligence, og 
tilføjer – hvor dette er relevant – anbefalinger og handlinger. 
 
Baggrunden for, at der i Rapporten er indsat reference til Datarumsindek-
set, er, at Rapporten, udover at danne grundlag for Købers overvejelser om 
erhvervelse af Ejendommen, også kan fungere som styringsredskab i for-
hold til eventuelle handlinger, som skal gennemføres i forbindelse med el-
ler efter gennemførelse af Transaktionen. Herudover vil reference til Data-
rumsindekset desuden gøre det lettere for Blue Capital A/S, Køber og PS 
at finde relevant materiale, hvis dette måtte blive nødvendigt efter Rap-
portens udarbejdelse. 
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Rapporten skal læses sammen med bilagene, og hvert bilag skal læses 
sammen med Rapporten.  
 
2.5 Lovvalg og værneting 

Rapporten er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som udspringer af eller 
vedrører Rapporten, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i 
overensstemmelse med ”Regler for behandling af voldgiftssager” ved Vold-
giftsinstituttet. 
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3. RESUMÉ 

Vi har i forbindelse med vores gennemgang af Due Diligence-materialet 
for Køber og Blue Capital A/S ikke konstateret juridiske forhold, som efter 
vores vurdering er af en sådan karakter, at de (samlet eller hver for sig) (i) 
giver os anledning til at fraråde Køber at erhverve Ejendommen, (ii) kan 
have væsentlig indflydelse på Købers vurdering af Ejendommens værdi el-
ler de vilkår, i henhold til hvilke Køber ønsker at erhverve Ejendommen, 
eller i øvrigt (iii) kan være af væsentlig betydning for Køber i relation til 
Købers fremtidige ejerskab.  

 

 

 

 

 

 

 
Vi har dog konstateret nogle forhold, som har affødt en regulering i Købs-
aftalen og/eller på anden vis skal håndteres i forbindelse med Transaktio-
nens gennemførelse. Disse forhold er nærmere beskrevet neden for under 
afsnit 4 ”Observationer” sammen med en række øvrige serviceoplysninger 
til Købers orientering. 
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4. OBSERVATIONER 

 
Pkt. Forhold/Aftale Beskrivelse/Indhold Anbefaling(er)/Risiko Data-

rum  
indeks 

Handling(er) 
/Status 

4.1 Ejendommens forhold    

4.1.1  Tingbogsattest 
for Ejl. 1 og 3-6 

Sælger har fået adkomst til Ejendommen den 06.08.2001 i hen-
hold til de af Sælger fremlagte tingbogsattester.  
 

Til Købers orientering. 1.2.1.1 
1.2.1.2 
1.2.1.3 
1.2.1.4 
1.2.1.5 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.1.2  Hæftelser På Ejerlejlighed 1, 4, 5 og 6 er der tinglyst følgende hæftelser:  
 

- Realkreditpantebrev med en hovedstol på DKK 
9.614.000 med Jyske Realkredit A/S som kreditor.  

- Ejerpantebrev med en hovedstol på DKK 2.500.000 
med Danske Bank som underpanthaver.  

- Afgiftspantebrev med en hovedstol på DKK 6.506.000.  
 
På Ejerlejlighed 3 er der tinglyst følgende hæftelser:  
 

- Vedtægter lyst pantstiftende for DKK 20.000.  

Det anbefales, at pantebrevene an-
vendes til overførsel af afgiftsfrita-
gelsesgrundlaget i forbindelse med 
beregningen af tinglysningsafgiften 
for købet af Ejendommen.   

1.2.1.1 
1.2.1.3 
1.2.1.4 
1.2.1.5 

Sælger skal sørge 
for anvendelse af 
pantebrevene i for-
bindelse med be-
rigtigelsen af 
Transaktionen. 
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- Ejerpantebrev med en hovedstol på DKK 2.500.000 
med Danske Bank som underpanthaver.  

4.1.3  Servitut af 
02.08.1886-
905158-66 

Servitut af 02.08.1886-905158-66 er rekvireret hos Rigsarkivet, 
men er ikke læsbar. 
 
Sælger har på opfordring fremlagt servitutten i renskreven til-
stand.  
 
Servitutten omhandler brugsretten til et vaskehus, beliggende 
på matr.nr. 89, Grenaa Markjorder.  
 
Grundet servituttens alder og indhold, anser vi servitutten for 
uden betydning.  

Til Købers orientering.  1.2.3.3 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
 

4.1.4  Servitut af 
28.10.1965-6056-
66 og 14.05.1968-
1998-66 

Servitut af 28.10.1965-6056-66 samt servitut af 14.05.1968-
1998-66 vedrører en overenskomstaftale omkring fjernvarme 
mellem Grenaa varmeværk og ejeren af Ejendommen.  
 
Påtaleberettiget er i henhold til begge servitutter Grenå Var-
meværk A.m.b.a. 

Til Købers orientering.  1.2.3.15 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
 

4.1.5  Servitut af 
09.02.1976-1621-
66 

Servitut af 09.02.1976-1621-66 omhandler en tilbagekøbsret for 
kommunen, såfremt byggeriet på matr.nr. 132a ikke er påbe-
gyndt inden for et år fra ejendommens overtagelse den 
01.01.1976.  
 

Til Købers orientering.  1.2.3.6 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
 



  
 

30. SEPTEMBER 2022 

   

   

 

SIDE 12 
 

Idet byggeriet for længst er afsluttet, er det vores vurdering, at 
servitutten har mistet sin betydning.  
 
Sælger har bekræftet, at tilbagekøbsretten ikke længere er 
gældende.  
 
Påtaleberettigede er Norddjurs Kommune.  

4.1.6  Servitut af 
07.09.1976-
10715-66 

Servitut af 07.09.1976-10715-66 er et skøde, hvori der er på-
budt en konkurrenceklausul mod drift af autoforretning i 5 år 
fra overdragelsestidspunktet.  
 
Det anføres endvidere, at bestemmelsen kan begæres aflyst af 
tingbogen af den til enhver tid værende ejer efter den 
15.11.1981.    

Til Købers orientering. 1.2.3.5 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
 

4.1.7  Servitut af 
09.03.1977-3194-
66 

Servitut af 09.03.1977-3194-66 vedrører dokument om fælles 
ind- og udkørsel mellem matr.nr. 131a og 132a. 
 
Idet matr.nr. 131a nu også består af matr.nr. 132a, har servi-
tutten mistet sin betydning.   
 
Påtaleberettigede er i henhold til servitutten de til enhver tid 
værende ejere af de to matrikler.  

Til Købers orientering.  1.2.3.7 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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4.1.8  Servitut af 
06.07.1988-7378-
66 

Servitut af 06.07.1988-7378-66 giver ejer af matr.nr. 8i (nabo-
ejendommen Kannikegade 16) ret til benyttelse af 16 ikke nær-
mere angivne p-pladser på det udstykkede areal benævnt par-
cel 2. 
 
Sælger har på opfordring oplyst, at det udstykkede område er 
beliggende på Ejendommens sydøstlige del, jf. det af Sælger ne-
denstående fremsendte illustration.  
 

 
 
Sælger har desuden oplyst, at p-området er til fri afbenyttelse, 
og at der ikke tidligere har været drøftelser med naboejeren om 
benyttelse af 16-pladser.  

Idet naboejerens p-rettigheder be-
grænses, er det vores vurdering, at 
naboejeren med rette kan bede om 
p-tilladelser til 16 p-pladser, såle-
des at de ikke begrænses af den 
gældende 2-timers begrænsning i 
henhold til aftalen med Q-Park.  
 

1.2.3.4 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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Der er ikke givet p-rettigheder til Ejendommens lejere, der 
konflikter med p-rettighederne tildelt i servitutten.  
 
Der er indgået p-aftale med Q-Park, hvor parkering begrænses 
til 2 timer, medmindre man har p-tilladelse. Nærmere om Q-
Park aftalen kan findes i pkt. 4.1.19. Aftalen med Q-Park kon-
flikter med p-rettighederne i servitutten.  
 
Såfremt der bliver indrettet dagligvareforretning på matr.nr. 
8i, skal ejeren af matr.nr. 8i foranledige servitutten aflyst. 

4.1.9  Servitut af 
22.11.1990-
11869-66 

Servitut af 22.11.1990-11869-66 tildeler den til enhver tid væ-
rende ejer af ejl.nr. 2 + 2/3 anpart i ejl.nr. 3 (apoteket) en 
brugsret til 2 p-pladser, jf. nedenstående landinspektørrids. 
 

Til Købers orientering.  1.2.3.12 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
 



  
 

30. SEPTEMBER 2022 

   

   

 

SIDE 15 
 

 
 
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejl.nr. 2 
og 2/3 ideel anpart af ejl.nr. 3.  

4.1.10  Servitut af 
02.05.1991-3867-
66 

Servitut af 02.05.1991-3867-66 omhandler en tinglyst lejekon-
trakt med lejer, Ragnhild Andersen, vedrørende et lejemål, be-
liggende på Søndergade 7B, st., 8500 Grenå.  
 
Idet lejeforholdet ikke længere eksisterer, har servitutten mi-
stet sin betydning.   
 
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende lejer af lejemå-
let, hvilket dags dato er DB Grenaa ApS.  

Til Købers orientering.  1.2.3.2 Bestemmelse 
herom er indsat i 
Købsaftalens pk. 
1.4.  
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4.1.11  Servitut 
17.02.92-1663 

Servitut med løbenummer 17.02.92-1663 omhandler en for-
købs- og forlejeret til ejl.nr. 2 og 2/3 af ejl.nr. 3 til Ida Jacobsen, 
Viborgvej 277, 8210 Århus V.  
 
Retten omhandler ikke Ejendommen, hvorfor servitutten ikke 
giver anledning til yderligere bemærkninger. 

Til Købers orientering. 1.2.3.10 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.1.12  Servitut af 
17.12.1991-
12313-66 

Servitut af 17.12.1991-12313-66 er vedtægter for ejerforenin-
gen ”Foreningen af lejlighedsejere under matr.nr. 131 a Grenå 
bygrunde” tinglyste vedtægter til E/F.  

For mere information om Ejerfor-
eningen henvises der til Rappor-
tens pkt. 4.1.17. 

1.2.3.11 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.1.13  Servitut af 
26.11.1992-
13175-66 

Servitut af 26.11.1992-13175-66 vedrører en tinglyst lejekon-
trakt med Århus Amt - Service- og koordinationscentret, ind-
gået den 23.11.1992. 
 
Lejemålet var beliggende på adressen Kannikegade 10, 2. sal, 
8500 Grenå. Lokalerne er pt. i tomgang.  
 
Idet lejeforholdet ikke længere eksisterer, har servitutten mi-
stet sin betydning.   
 
Servitutten kan aflyses af udlejer for lejers regning 14 dage ef-
ter lejemålets ophør. Den skriftlige opsigelse kan tjene som til-
strækkelig dokumentation for aflysning, jf. lejekontraktens 
pkt. 22.0.   

Til Købers orientering.  1.2.3.14 Bestemmelse 
herom er indsat i 
Købsaftalens pk. 
1.4.  
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4.1.14  Servitut af 
01.07.1993-6126-
66 

Servitut af 01.07.1993-6126-66 vedrører tilslutningspligt til 
Grenå Varmeværks fjernvarmeforsyning. 
 
Servitutten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.  

Til Købers orientering. 
 

1.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.1.15  Servitut af 
23.05.1995-6697-
66 

Servitut af 23.05.1995-6697-66 omhandler spildevandsanlæg-
get, beliggende på Ejendommen, jf. nedenstående tinglysnings-
rids. 

 
Det fremgår af servituttens pkt. c, at der ikke må bygges, forta-
ges beplantning m.m. på det skraverede felt. Der er pt. anlagt 
p-pladser på området.  
 

Til Købers orientering.  1.2.3.13 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Sælger har oplyst, at spildevandsanlægget fortsat er belig-
gende på Ejendommen.  

4.1.16  Servitut af 
12.11.2020-
1012425614 

Servitut af 12.11.2020-1012425614 vedrører en tinglyst leje-
kontrakt med Salling Group Ejendomme A/S. 

For yderligere bemærkninger til le-
jekontrakten se Rapportens pkt. 
4.4.  

1.2.3.8 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.1.17  Ejerforeningen Ejerforeningens navn er ”Foreningen af lejlighedsejere under 
matr.nr. 131a Grenå bygrunde” og dens medlemmer omfatter 
ejl.nr. 1-6.  
 
Det bemærkes, at Ejerforeningen ikke er stiftet hos Erhvervs-
styrelsen og således ikke har et cvr.nr. Der er ikke krav om 
cvr.nr., idet en ejerforening er en frivillig forening.  
 
Medlemmer af Ejerforeningen er pligtige at respektere, at ejer 
af ejl.nr. 2 har reserveret 15 cykel p-pladser i et cykelskur, som 
er afmærket på bilag 5 til vedtægterne.  
 
Ejeren af ejl.nr. 2 har endvidere sekundær brugsret til ejl.nr. 3-
5 i Ejendommen, jf. vedtægternes pkt. 11, afsnit 6. Ejl.nr. 3-5 
består af trappeforløb/brandtrappe samt elevator. 
 
Det bemærkes også, at den til enhver tid værende ejer af ejl.nr. 
1 forpligter sig til at friholde de øvrige ejerlejlighedsejere 

Såfremt man ønsker, at Ejerfor-
eningen skal kunne modtage/søge 
tilskud fra det offentlige eller op-
tage lån m.m., skal Ejerforeningen 
registreres og have eget cvr.nr. 
 
 
 

1.2.3.11 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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enhver udgift, der måtte påhvile Ejerforeningen vedrørende 
ejl.nr. 6.  
 
Endvidere deltager ejl.nr. 6 kun i de fællesudgifter, der om-
handler vedligeholdelse, renholdelse og drift af udendørs area-
ler, men dog ikke i udgifter, der vedrører bygningerne ejet af 
ejerne af ejl.nr. 1-5.  
 
Ejeren af ejl.nr. 2’s andel af vedligeholdelsesudgifter af fælles-
arealerne og ejl.nr. 3-5 er begrænset til 6,67 %, jf. vedtægternes 
pkt. 4.0. Det bemærkes, at fordelingstallet for ejl.nr. 2 er 
394/4032, hvilket svarer til 9,77 %. Ejl.nr. 1, 3, 4, 5 og 6 skal 
således oppebære en større andel af den samlede vedligeholdel-
sesudgift for fællesarealer og ejl.nr. 3-5.   

4.1.18  Bevaringsværdi Bygningen på adressen Søndergade 11 har en bevaringsværdi 
på 4 iht. det af Sælger fremlagte materiale.  
 
Af Lokalplan 77, pkt. 7.1, fremgår det, at ældre bevaringsvær-
dige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden 
måde ændres i det ydre, medmindre Norddjurs Kommune giver 
tilladelse hertil. 
 
Af bestemmelsen fremgår det, at der som hovedregel ikke vil 
blive givet tilladelse til ændring af bygningens ydre. 

Til Købers orientering.  
 
 

1.4.3.1 
1.4.3.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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4.1.19  P-pladser På opfordring har Sælger fremlagt en oversigt over fordelingen 
af udleverede p-kort samt parkeringsaftalen indgået med Q-
Park. 
 
Fordelingen af p-tilladelser er følgende:  
Netto – 15 stk.  
Tandlægerne – 4 stk. (1 stk. midlertidigt) 
Lokalavisen Norddjurs – 4 stk. (1 stk. midlertidigt) 
Danbolig - 4 stk. (1 stk. midlertidigt) 
Fodterapeut – 4 stk. (1 stk. midlertidigt) 
Radio Djursland – 1 stk.  
Grenaa Apotek – 2 stk. (markerede p-pladser) 
Tomgangslejemålene – 4 stk.  
 
I alt 38 p-tilladelser er udstedt. 
Sælger har på opfordring fremlagt skriftlig aftale om midlerti-
dige p-pladser for Lokalavisen Norddjurs, Danbolig og Tandlæ-
geklinikken, mens det er blevet oplyst, at der er indgået en 
mundtlig aftale herom med Fodterapeuten.    

Det anbefales, at der fremskaffes 
en bekræftelse fra Fodterapeuten 
om, at dennes ene p-plads alene er 
til midlertidig benyttelse.  
 
Sælger har oplyst, at de vil være 
behjælpelige hermed inden Overta-
gelsesdagen 

1.8.1.1 
1.8.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.1.20  Renovationsaf-
tale 

Af Due Diligence-materialet fremgår der en opkrævning for 
2021 iht. en fælles renovationsordning for følgende lejemål: 
 
Lejekontrakt 2 - Tandlægerne 
Lejekontrakt 3 - Jyllands-Postens Lokalaviser 

Det anbefales, at der fremskaffes 
en skriftlig bekræftelse fra tandlæ-
gerne samt fodterapeuten om delta-
gelse i renovationsordningen inden 
Overtagelsesdagen.  

1.9.11 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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Lejekontrakt 5 - Klinik for fodterapi v/ Pia Ladefoged 
Lejekontrakt 6 - Foreningen Radio Djursland 
 
Der ses kun af Lejekontrakt 3 og 6 at være indgået aftale om 
den fælles renovationsordning. 
 
Sælger har på opfordring oplyst, at der ikke findes en særskilt 
skriftlig renovationsaftale for de ovenstående 4 lejemål, der 
indgår i renovationsordningen.  
 
Der er således 2 lejere, der pt. afholder renovationsomkostnin-
ger, uden skriftlig aftale herom.  

Sælger har oplyst, at de vil være 
behjælpelige med at få ovenstående 
bekræftelse inden Overtagelsesda-
gen.  

4.2 Planforhold    

4.2.1  Lokalplan nr. 77  
Lokalplan nr. 77-
T1 samt kommu-
neplan 2021, 
rammeområde 
1C1.2 

Lokalplan nr. 77 samt kommuneplan 2021, rammeområde 
1.C1.2, indeholder en række bestemmelser vedrørende områ-
dets anvendelse samt krav til bebyggelsens omfang og place-
ring, ydre fremtræden, parkeringspladser mv. 
 
Lokalplan nr. 77-T1 vedrører ikke arealet, som erhverves. 
 
 

Til Købers orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3.1 
1.4.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere, 
idet Sælger inde-
står for, at Ejen-
dommen og dens 
bygninger med 
deri værende in-
stallationer er lov-
ligt opført, indret-
tet og benyttet, jf. 
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Købsaftalens pkt. 
7.1 litra g. 

4.2.2  Lokalplan nr. 77, 
pkt. 3.3 

Jf. lokalplanens pkt. 3.3 skal stueetagen mod Kannikegade og 
Søndergade ved indretning til erhvervsmæssig udnyttelse an-
vendes til publikumsorienteret handel og service. Pengeinsti-
tutter, forsikringsselskaber og andre kontorlignende erhvervs-
typer må ikke uden byrådets særlige tilladelse etableres i stue-
etager og i så fald med en max. facadelængde på 10 m. Disse 
kontorlignende erhverv henvises normalt til 1. sal. 

Til Købers orientering. 
 

 Køber skal være 
opmærksom på 
dette, idet nærvæ-
rende bestem-
melse kan be-
grænse fremtidige 
udlejningsmulig-
heder. 

4.2.3  Lokalplan nr. 77, 
pkt. 8.4 

Jf. lokalplanens pkt. 8.4 må skiltning og reklamering kun finde 
sted med kommunens tilladelse i hvert tilfælde. 

Forholdet skal iagttages af eksiste-
rende og fremtidige lejere. 

 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.3 Offentlige oplysninger    

4.3.1  BBR-meddelelse 
 

Sælger har på opfordring fremlagt BBR-meddelelser for Ejen-
dommen samt korrespondance med kommunen om tilretning af 
BBR i overensstemmelse med landinspektøropmålinger fra 
2011 og senere ændringer.   
 
Det kan konstateres, at BBR viser et samlet erhvervsareal på 
6.157 m2, mens salgsprospektet viser et samlet areal på 5.767 
m2. Salgsprospektet viser således ikke et retvisende billede af 
arealernes størrelse.  
 

Under hensyn til at seneste opmå-
ling blev foretaget i 2011, skal vi 
bemærke, at der efter overtagelsen 
kan foretages en ny opmåling for at 
få et fuldt opdateret overblik over 
de mindre afvigelser i arealerne, 
som er sket siden 2011.   
 
Det anbefales, at der tages højde i 
businesscasen for den lavere 

1.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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I salgsprospektet er der oplyst en årlig estimeret vedligeholdel-
sesomkostning på DKK 162.525 ekskl. moms på baggrund af 
arealerne i lejekontrakterne. 
 
De samlede vedligeholdelsesomkostninger for Ejendommen, på 
baggrund af BBR-oplysningerne, kan estimeres til en årlig ved-
ligeholdelsesomkostning på DKK 172.025 ekskl. moms.  
 
Dette giver en difference på en årlig vedligeholdelsesomkost-
ning på DKK 9.500 ekskl. moms.  

variation i udvendige vedligeholdel-
sesomkostninger.  

4.3.2  Ejendomsdata-
rapport for hhv. 
Søndergade 7 
samt Søndergade 
11A 

Af ejendomsdatarapporten fremgår det, at 93 % af Ejendom-
men er beliggende inden for spildevandsplan 04.2 med separat-
kloakering. Det fremgår desuden af ejendomsdatarapporten, at 
aktuelle afløbsforhold for Ejendommen er ”Afløb til spilde-
vandsforsyningens renseanlæg”.  
 
Sælger har på opfordring bekræftet, at Ejendommen er sepa-
ratkloakeret.  

Til Købers orientering.  1.3.2 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.3.3  Åbeskyttelses-
linje 

Ejendommen er beliggende inden for en åbeskyttelseslinje, jf. 
nedenstående illustration.  
 

Til Købers orientering.  1.3.2.1 
1.3.2.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Idet Ejendommen er beliggende inden for en åbeskyttelseslinje, 
vil der som udgangspunkt kræves dispensation fra kommunen, 
såfremt man påbegynder ny bebyggelse på Ejendommen.   
 

4.3.4  Ejendomsskatte-
billetter 

Af Due Diligence-materialet fremgår ejendomsskattebilletter 
for 2022 for ejerlejlighed 1 og 6, hvoraf ejendomsskatten er op-
gjort til:  

- Ejerlejlighed 1: DKK 105.837,77 
- Ejerlejlighed 6: DKK 10.037,83 
- I alt:                  DKK 115.875,60 
 

Til Købers orientering. 1.3.3 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.3.5  Forureningsatte-
ster 

Det fremgår af den fremlagte jordforureningsattest, at Ejen-
dommen ikke er forurenet, men er udgået før kortlægning. 
Dette betyder, at Ejendommen tidligere er blevet oprenset.  
 
Ejendommen er endvidere betegnet som lettere forurenet. 
Dette giver ikke anledning til yderligere, idet alle ejendomme i 
byområder er klassificeret som lettere forurenet.  

Til Købers orientering.  1.9.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.4 Lejekontrakt 1 – Salling Group Ejendomme A/S     

4.4.1  Lejekontraktens 
indledning 

Lejekontrakt 1 er indgået mellem IPJ Invest A/S, som udlejer, 
og Jaco Supermarkeder A/S, som lejer, den 01.10.2006. 
 
Der er indgået en allonge mellem IPJ Invest A/S og Jaco Super-
markeder A/S, den 22.04.2015 (”Allonge 1”). 
 
Der er indgået to allonger mellem IPJ Invest A/S, Jaco Super-
markeder A/S (udtrædende lejer) og Salling Group Ejendomme 
A/S (indtrædende lejer), den 21.12.2018, hvorved Salling Group 
Ejendomme A/S overtager lejemålet (”Allonge 2” og ”Allonge 
3”). Officiel overtagelsesdato var den 01.06.2019.  
 
Der er indgået en allonge mellem IPJ Invest A/S og Salling 
Group Ejendomme A/S, den 01.07.2020 (”Allonge 4”). 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
1.5.2.5.2 
1.5.2.5.3 
1.5.2.5.4 
1.5.2.5.5 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.4.2  Ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Det følger af Lejekontrakt 1’s pkt. 2, at Lejekontrakt 1 erstat-
ter alle tidligere indgåede lejekontrakter for lejemålet, hvorfor 
ikrafttrædelsestidspunktet er underskriftdagen den 
01.10.2006. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.3  Det lejedes an-
vendelse 

Det følger af Lejekontrakt 1’s pkt. 3.1, at Det lejede skal anven-
des til dagligvareforretning og må ikke uden udlejers skriftlige 
samtykke benyttes til andet formål. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.4  Det lejedes stør-
relse 

Det følger af Lejekontrakt 1’s pkt. 1.3, at lejemålet fordeler sig 
på følgende lokaletyper: 
 

- Stuen     supermarked m.v.                  1.990 m2 
- Kælder   lager/slagterafd./parkering   1.718 m2 
- I alt                                                        3.708 m2 

 
Af landinspektøropmålingen fra 2011 fremgår der følgende are-
alfordeling: 
 

- Areal af butikslejemål i stueetage:   2.232 m2 
- Areal af slagterafdeling, lager og  

parkering i kælder:                            1.690 m2 
- Andel i adgangsarealer:                         24 m2 
- Lejeareal i alt:                                    3.946 m2 

 

Til Købers orientering.  1.5.2.5.1 
1.10.9.1.1
.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Der er således en difference på i alt 238 m2. Det fremgår af Le-
jekontrakt 1’s pkt. 1.4, at parterne har aftalt, at det i lejekon-
trakten anførte areal lægges til grund ved lejeberegningen, 
uanset om der måtte være sket eventuelle opmålingsfejl. 
 
Af Allonge 2 fremgår det, at lejemålet den 22.04.2015 blev ud-
videt med 79 m2. Til Allonge 2 er der vedlagt en plantegning, 
hvoraf placeringen af udvidelsen fremgår. 
 
Af plantegningen til Allonge 2 fremgår der et areal på 48 m2 i 
højre del af lejemålet. Sælger har fremlagt en plantegning af 
november 2021, hvoraf det fremgår, at arealet på 48 m2 er de-
monteret helt ved Nettos overtagelse af lejemålet. 

4.4.5  Opsigelsesvarsel Der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder for begge parter, jf. Le-
jekontrakt 1’s pkt. 5.1. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.6  Uopsigeligheds-
periode 

Det fremgår af Allonge 2’s pkt. 3.2, at lejekontrakten er uopsi-
gelig i 15 år fra Overtagelsesdagen for begge parters vedkom-
mende.  
 
Af Allonge 2’s pkt. 2.3 fremgår det, at overtagelsesdagen senest 
blev den 01.10.2019. Sælger har på opfordring oplyst, at over-
tagelsesdagen var den 01.06.2019, hvorfor uopsigelighedsperio-
den, inklusive varsel, medfører, at lejemålet tidligst kan fra-
flyttes den 01.12.2034. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.3 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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4.4.7  Lejens størrelse Det fremgår af Allonge 2’s pkt. 3.3.1, at den årlige leje pr. 1. ja-
nuar 2019 udgjorde DKK 2.582.935,18 ekskl. moms. 
 
Den nuværende årlige leje er DKK 2.639.561,38. Dette er i 
overensstemmelse med det af Sælger oplyste.  
 
På Overtagelsesdagen udgør den årlige leje DKK 2.853.036,85. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.3 
1.5.3.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.8  Lejeregulering Det fremgår af Lejekontrakt 1’s pkt. 6.2, at lejen reguleres år-
ligt hver den 1. oktober i overensstemmelse med stigningen i 
nettoprisindekset. Forhøjelsen sker i overensstemmelsen med 
stigningen i indekset for juni måned året forud for regulering 
til juni måned i året for reguleringen. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.9  Lejeregulering 
som følge af sti-
gende skatter og 
afgifter 

Det fremgår af Lejekontrakt 1’s pkt. 10.1, at udlejer er beretti-
get til at hæve lejen som følge af stigende skatter og afgifter, 
der påhviler Ejendommen. I begyndelseslejen er indeholdt de 
skatter og afgifter, der påhvilede Ejendommen pr. 1. oktober 
2006. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.10  Markedslejeregu-
lering 

Det fremgår af Lejekontrakt 1´s pkt. 6.4, at lejen kan reguleres 
i medfør af den til enhver tid gældende erhvervslejelov, herun-
der erhvervslejelovens § 13 om regulering til markedslejeni-
veau.  
 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
1.5.2.5.3 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Af Lejekontrakt 1’s pkt. 6.5 fremgår det endvidere, at markeds-
lejereguleringen skal ske med udgangspunkt i lejemålets an-
vendelsesmuligheder og ikke den aftalte anvendelse. 
 
Det fremgår af Allonge 2’s pkt. 3.3.2, at lejen er fredet for mar-
kedslejereguleringer i uopsigelighedsperioden, som varer indtil 
01.06.2034, jf. pkt. 4.4.6 ovenfor.  

4.4.11  Driftsudgifter Udover lejen afholder lejer driftsudgifter i overensstemmelse 
med Lejekontrakt 1’s pkt. 12.1 samt Allonge 4’s pkt. 3. 
 
Lejers andel af Ejendommens driftsudgifter fordeles efter for-
delingstal, hvor lejers fordelingstal er 3.787/6.222.  
 
Lejer opkræves månedligt et acontobeløb på DKK 8.500 ekskl. 
moms til dækning af driftsudgifter. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
1.5.2.5.5 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.12  Forbrugsudgifter Udover lejen afregner lejer elforbrug og varmeforbrug direkte 
over for forsyningsselskaberne, jf. Lejekontrakt 1’s pkt. 12.1. 
 
Af Allonge 2’s pkt. 3.5 fremgår det, at lejer skal afregne forbrug 
af vand over for udlejer månedsvis forud med et månedlig acon-
tobeløb på DKK 4.500 ekskl. moms. 
 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
1.5.2.5.3 
1.5.2.5.5 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Af Allonge 4’s pkt. 2 fremgår det, at lejer afregner elforbrug til 
lejers reklamepylon via bimåler til udlejer én gang årligt med 
et aconto beløb på DKK 3.000 ekskl. moms. 

4.4.13  Renovation Af Lejekontrakt 1 pkt. 14.1 fremgår det, at lejer selv står for – 
og bekoster – bortskaffelse af affald. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.14  Koncerngaranti Det fremgår af Allonge 2’s pkt. 3.4, at Salling Group A/S, CVR-
nr. 35 95 47 16, stiller en moderselskabsgaranti på anfor-
dringsvilkår som sikkerhed for ethvert mellemværende mellem 
udlejer og lejer.  
 
Garantien skal svare til tre måneders leje ekskl. moms.  
 
Sælger har på opfordring fremlagt garantien.  

Til Købers orientering. 1.5.2.5.3 
1.5.2.1.9 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.4.15  Vedligeholdelse Det fremgår af Lejekontrakt 1’s pkt. 13.1, at lejer har den ind-
vendige vedligeholdelses- og fornyelsespligt inden for lejemå-
lets fysiske rammer. 
 
Af Lejekontrakt 1’s pkt. 13.5 fremgår det, at udlejer har den 
øvrige vedligeholdelsespligt, som på baggrunden af ordlyden i 
pkt. 13.1, skal forstås som al vedligeholdelse uden for lejemå-
lets fysiske rammer. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.4.16  Fremleje og af-
ståelse 

Af Lejekontrakt 1’s pkt. 18.1 fremgår det, at lejer har ret til 
fremleje af lejemålet. 
 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.1 
1.5.2.5.3 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Fremlejen kan alene ske til personer eller selskaber, som udle-
jer ikke kan komme med vægtige indsigelser imod, som følge af 
fremlejetagerens fagkundskab, personlige eller økonomiske for-
hold. Sker fremlejen til et selskab, skal udlejer ligeledes ikke 
kunne komme med sådanne indsigelser mod den daglige le-
delse. 
 
Af Allonge 2’s pkt. 3.11 fremgår det, at udlejer ikke skal mod-
tage kopi af aftalegrundlaget ved fremleje. 
 
I Lejekontrakt 1’s pkt. 19.1 fremgår det, at lejer kan afstå leje-
målet, såfremt udlejer på forhånd skriftligt har godkendt den 
indtrædende lejer.  
 
Af Lejekontrakt 1 pkt. 19.2 kan udlejer nægte godkendelse af 
den indtrædende lejer som følge af forhold, som normalt vil 
medføre afvisning af en lejer ved udlejning, herunder den ind-
trædende lejers økonomi og branchekundskab i overensstem-
melse med erhvervslejelovens § 55.  
 
Af Allonge 2’s pkt. 3.12 fremgår det, at udlejer i tilfælde af af-
ståelse til et med lejer koncernforbundet selskab ikke skal 
modtage kopi af aftalegrundlaget, samt at der ikke kan kræves 
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selvskyldnerkation efter Lejekontrakt 1’s pkt. 19.4, da moder-
selskabsgarantien, jf. pkt. 4.4.12 ovenfor, videreføres. 

4.4.17  Fraflytning Det fremgår af Allonge 2’s pkt. 3.13.1, at lejer skal aflevere le-
jemålet i samme stand, som lejemålet var på overtagelsestids-
punktet. Lejemålet blev forud for overtagelsen ikke istandsat, 
hvorfor lejemålet ligeledes ikke skal afleveres nyistandsat på 
fraflytningstidspunktet. Der er optaget fotodokumentation af 
lejemålets stand på overtagelsesdagen. Sælger har fremlagt fo-
todokumentationen. 

Til Købers orientering. 1.5.2.5.3 
1.5.6 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5 Lejekontrakt 2 - Tandlægeklinikken 
   

4.5.1  Lejekontraktens 
indledning 

Lejekontrakt 2 er indgået mellem IPJ Invest A/S, som udlejer, 
og Tandlægerne ”Jaco-Hjørnet” Grenaa v/Tandlægen Jens Pe-
ter Pedersen ApS og Tandlæge Søren Hansen ApS, som lejer, 
den 26.01.2009. 
 
Der er indgået en allonge mellem udlejer og lejer den 16.02.16 
(”Allonge 1”), hvorved Tandlæge Jens Peter Pedersen ApS ud-
trådte som lejer, hvorefter alene Tandlæge Søren Hansen ApS 
fortsatte som lejer. 
 
Der er fremlagt en allonge mellem udlejer, Tandlæge Søren 
Hansen ApS som udtrædende lejer, og Tandlægeselskabet 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 
1.5.2.3.7 
15.2.3.8 
1.5.2.3.11 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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Grenå Tandklinik I/S som indtrædende lejer den 04.07.2018 
(”Allonge 2”).  

4.5.2  Ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Lejekontraktens ikrafttrædelsestidspunkt er den 01.10.2008, 
jf. Lejekontrakt 2’s § 4. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.3  Det lejedes an-
vendelse 

Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 3, at lejemålet skal anvendes 
til tandlægeklinik/tandplejerklinik, og ikke uden udlejers sam-
tykke må anvendes til andet. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.4  Det lejedes stør-
relse 

Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 2, at lejemålet omfatter ca. 
290 m2. 
 
Af landinspektøropmålingen fra 2011 fremgår det, at lejemålet 
udgør 283 m2, hvilket ikke omfatter lejemålets andel af fælles-
arealer. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.5  Opsigelsesvarsel Der er i Lejekontrakt 2’s § 5 aftalt et opsigelsesvarsel på 6 må-
neder for begge parter. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.6  Uopsigelighed Lejemålet er ikke omfattet af en uopsigelighedsperiode. Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.7  Lejers størrelse Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 7, at den årlige leje udgør 
DKK 215.131,13. Lejen er ikke pålagt moms. 
 
Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at udlejer er beretti-
get til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at æn-
dre Ejendommens momsregistreringsforhold mod at reducere 
den årlige leje med 11,11%, inden lejers ydelse pålægges moms. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 
1.5.3.3 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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Sælger har oplyst, at det har været et ønske fra lejers side, at 
man ikke blev momsregistreret. Dette har man fra udlejers 
side imødekommet.  
 
Den nuværende årlige leje er DKK 263.904,02, hvilket den 
også vil være på Overtagelsesdagen. 

4.5.8  Lejeregulering Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 7, at lejen reguleres én gang 
årligt den 1. april i overensstemmelse med stigningen i netto-
prisindekset. Reguleringen sker på baggrund af stigningen i in-
dekset fra 1. januar i året før reguleringsåret til 31. december i 
året før reguleringsåret. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.9  Lejeregulering 
som følge af sti-
gende skatter og 
afgifter 

Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 8, at I lejen indgår skatter og 
afgifter pr. 01.01.2008. Ved fremtidige ændringer i skatter og 
afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt. 
 
Det er vores vurdering, at bestemmelsen skal forstås således, 
at udlejer i tilfælde af stigende skatter og afgifter er berettiget 
til at forhøje lejen. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.10  Driftsudgifter Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 7, at lejer udover lejen skal 
betale fællesudgifter anslået til DKK 2.000 årligt. 
 
Af Lejekontrakt 2’s § 9 fremgår det ligeledes, at fællesudgifter 
anslås til DKK 2.000 ekskl. moms pr år. Der henvises i den 

Til Købers orientering.  1.5.2.3.1 
1.5.2.3.6 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 



  
 

30. SEPTEMBER 2022 

   

   

 

SIDE 35 
 

forbindelse til bilag 4, som indeholder en opgørelse af lejemå-
lets andel af fællesudgifter i 2007.   
 
Sælger har herudover oplyst i det fremlagte Due Diligence-ma-
teriale, at fordelingstallet for lejemålets afholdelse af driftsud-
gifter er 290/6.222. 

4.5.11  Forbrugsudgifter Det fremgår af Lejekontrakt 2’s § 7 og § 9, at lejer udover lejen 
skal betale opvarmningsomkostninger af lejemålet til udlejer. 
 
Af § 9 fremgår det videre, at elforbrug afregnes direkte over for 
forsyningsvirksomheden. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.12  Renovation Det ses ikke af lejekontrakten, at lejer er forpligtet til at af-
holde omkostningerne til renovation. 
 
Af det af Sælger fremlagte Due Diligence-materiale fremgår 
imidlertid en opkrævning til Grenå Tandlægeklinik, hvoraf det 
fremgår, at lejer for 2021 skal indbetale DKK 5.357,88 inkl. 
moms for renovation i 2021. 
 
For nærmere om renovationsaftalen, henvises der til Rappor-
tens pkt. 4.1.20. 

Til Købers orientering.  
 

1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.13  Bankgaranti Det fremgår af Lejekontrakt 2 § 10, at Lejer skal stille en 
bankgaranti på anfordringsvilkår på DKK 17.600 ekskl. moms 

Til Købers orientering.  1.5.2.3.1 
1.5.2.3.9 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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til sikkerhed for lejerens opfyldelse af lejekontrakten, herunder 
også betaling af forbrugs- og driftsudgifter. 
 
Bankgarantien skal reguleres hvert tredje år, således at den til 
enhver tid svarer til tre måneders leje. 
 
Sælger har på opfordring fremlagt bankgarantien i Datarum-
met. Garantien giver ikke anledning til yderligere.  

4.5.14  Vedligeholdelse Af Lejekontrakt 2’s § 12 fremgår det, at lejer har al indvendig 
vedligeholdelse inden for lejemålets fysiske rammer. 
 
Udlejer har den udvendige vedligeholdelse. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.5.15  Fremleje og af-
ståelse 

Af Lejekontrakt 2’s § 6 fremgår det, at lejer ikke må fremleje 
eller på anden måde overlade brugen af det lejede til andre. Le-
jer er dog berettiget til at optage nye medejere i sin virksom-
hed. 
 
Modstridende fremgår det af samme bestemmelse, at lejer har 
ret til afståelse/fremleje af det lejede til en ny eller nye lejere 
inden for samme branche, samt alene efter udlejers godken-
delse af erhververen/fremlejemodtageren. Af bestemmelsen 
fremgår det, at udlejer kan afvise afståelse/fremleje, såfremt 
udlejer har berettiget indsigelse mod 

Grundet den modstridende ordlyd i 
bestemmelsen er det vores vurde-
ring, at lejer på de angivne vilkår 
er berettiget til at fremleje lejemå-
let. 

1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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erhververen/fremlejemodtageren, herunder dennes økonomiske 
forhold eller faglige kvalifikationer.  
 
Afståelse/fremleje kan videre alene ske, såfremt dette ikke vil 
stride mod øvrige lejeres/lejlighedsejeres rettigheder. 

4.5.16  Fraflytning Af Lejekontrakt 2’s § 14 fremgår det, at lejemålet på fraflyt-
ningstidspunktet skal afleveres i samme stand som på ikraft-
trædelsestidspunktet. 
 
Vi har ikke modtaget nogen dokumentation på lejemålets 
stand ved nuværende lejers overtagelse af lejemålet.  
 
På baggrund af ovenstående bliver det således vanskeligt for 
udlejer at bevise lejemålets stand og dermed fulde istandsæt-
telseskrav heraf, ved lejers evt. fraflytning.    

Til Købers orientering.  1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.5.17  Konkurrence-
klausul 

Af Lejekontrakt 2’s § 11 fremgår det, at udlejer ikke må udleje 
andre lokaler i Ejendommen til samme branche og samme an-
vendelse som lejers. 

Til Købers orientering. 1.5.2.3.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6 Lejekontrakt 3 – Lokalavisen Norddjurs    

4.6.1  Lejekontraktens 
indledning 

Lejekontrakt 3 er indgået mellem IPJ Invest A/S, som udlejer, 
og Jyllands-Postens Lokalaviser, Lokalavisen Norddjurs, som 
lejer, den 28.02.2012. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.6.2  Ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Lejekontrakt 3’s ikrafttrædelsestidspunkt er den 01.12.2020, jf. 
lejekontraktens pkt. 3. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.3  Det lejedes an-
vendelse 

Det følger af Lejekontrakt 3’s pkt. 2, at ”Det lejede må alene an-
vendes til kontor/avisredaktion”. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.4  Det lejedes stør-
relse 

Det følger af Lejekontrakt 3’s pkt. 1, at det lejede udgør i alt ca. 
400 m2, hvoraf 45 m2 udgør adgangsareal. 
 
Af landinspektøropmålingen fra 2011 fremgår det, at lejemålet 
består af 355 m2 ekskl. andel af fællesarealer. 

Til Købers orientering.  1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.6.5  Opsigelsesvarsel 
 

Af Lejekontrakt 3’s pkt. 3 fremgår det, at såvel udlejer som le-
jer har 3 måneders opsigelse. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.6  Uopsigeligheds-
periode  

Lejemålet er ikke omfattet af en uopsigelighedsperiode. Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.7  Lejens størrelse Lejens størrelse er i Lejekontrakt 3’s pkt. 4 anført til en årlig 
leje på DKK 159.750 ekskl. moms. 
 
Den nuværende årlige leje er oplyst til DKK 161.750,72,46 
ekskl. moms. 
 
Den årlige leje på overtagelsesdagen udgør DKK 174.832,37 
ekskl. moms. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.8  Lejeregulering Af Lejekontrakt 3’s pkt. 6 fremgår det, at lejen reguleres én 
gang årligt den 1. oktober i overensstemmelse med stigningen i 
nettoprisindekset. Reguleringen sker på baggrund af 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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stigningen i indekset fra 1. juni i året før reguleringsåret til 1. 
juni i reguleringsåret. 

4.6.9  Regulering som 
følge af stigende 
skatter og afgif-
ter 

Det følger af Lejekontrakt 3’s pkt. 8, at ”Uanset aftalt uopsige-
lighed eller anden regulering af lejen, er udlejer berettiget til at 
forhøje lejen som følge af stigning i skatter og afgifter, der på-
hviler ejendommen, herunder dækningsafgift, med udgangs-
punkt i de skatter og afgifter, der påhviler ejendommen pr. 1. 
januar 2020”. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.10  Driftsudgifter Udover lejen afholder lejer i henhold til Lejekontrakt 3’s pkt. 4 
fællesudgifter, som er anslået til DKK 900 pr. måned. 
  
Lejers andel af fællesudgifterne fordeles efter fordelingstal, 
som udgør 389/6.222. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.11  Forbrugsudgifter I henhold til Lejekontrakt 3’ pkt. 7 betaler lejer udover lejen, 
forbrugsudgifter for el, varme, varmt vand, vandforbrug og 
vandafledning. 
 
El afregnes direkte til forsyningsselskabet. 
 
Af Lejekontrakt 3’s pkt. 4 fremgår det, at lejer afregner vand 
og varme over for udlejer ved indbetaling af acontobeløb på 
DKK 1.140 månedligt til udlejer.  

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.12  Renovation Det fremgår af Lejekontrakt 3’s pkt. 9, at lejer skal afholde ud-
gifter til renovation, samt at dette skal ske via en af udlejer 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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etableret ordning. Lejer er en del af renovationsordningen på 
Ejendommen. 
 
Lejer skal betale en andel af de samlede omkostninger hertil 
ud fra fordelingstallet 389/1264,8 og opgøres én gang årligt.  

4.6.13  Depositum Der er af lejer indbetalt depositum til sikkerhed for ethvert 
mellemværende til udlejer på DKK 39.937,50, svarende til 3 
måneders husleje, jf.  Lejekontrakt 3’s pkt. 4.  
 
Udlejer kan forlange depositummet reguleret, så dette altid 
svarer til 3 måneders husleje. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.6.14  Vedligeholdelse Det følger af Lejekontrakt 3’s pkt. 5, at lejer har den fuldstæn-
dige indvendige vedligeholdelsespligt samt fornyelsespligt. 
Lejer har ligeledes vedligeholdelsespligten for alle installatio-
ner og foranstaltninger, som lejer måtte tilføre lejemålet. 
 
Af Lejekontrakt 3’s pkt. 2 fremgår det, at lejemålet blev overta-
get i istandsat samt i god og funktionel stand, herunder nyma-
let. 
 
Udlejer har den udvendige vedligeholdelsespligt. 

Til Købers orientering 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.6.15  Fremleje og af-
ståelse 

Af Lejekontrakt 3’s pkt. 2 fremgår det, at lejer ikke har afståel-
sesret og ikke må fremleje eller på anden måde helt eller delvis 
overlade brugen af lejemålet til andre. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.6.16  Fraflytning Af Lejekontrakt 3’s pkt. 2 fremgår det, at lejemålet overtages 
istandsat og med alle installationer i god og funktionel stand 
samt med nymalede vægge. 
 
Af Lejekontrakt 3’s pkt. 15 fremgår det, at det lejede ved fra-
flytning skal afleveres i istandsat stand, som det var på overta-
gelsestidspunktet inklusive eventuelle forbedringer foretaget 
under lejeperioden. Lejemålet skal ligeledes afleveres nymalet. 

Til Købers orientering. 1.5.2.4.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7 Lejekontrakt 4 - Danbolig    

4.7.1  Lejekontrakten - 
Indledning 

IPJ Invest A/S, som udlejer, og Danbolig Norddjurs ApS, som 
lejer, indgik den 15.04.2015 to lejekontrakter for Søndergade 
7B og 7C. 
 
Der er den 28.04.2021 indgået allonger til begge lejemål, hvor-
ved Danbolig Norddjurs ApS afstår lejemålene til DB Grenaa 
ApS. 
 
Under hensyn til at lejekontrakterne for Søndergade 7B og 7C i 
høj grad er identiske, vil der nedenfor blive refereret til disse 
samlet som Lejekontrakt 4, og der vil alene blive refereret til 
lejekontrakterne individuelt, hvor der er afvigelser mellem 
disse. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 
1.5.2.1.5 
1.5.2.1.6 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.7.2  Ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Det følger af Lejekontrakt 4’s § 4, at ikrafttrædelsestidspunkt 
er den 01.05.2015. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.3  Det lejedes an-
vendelse 

Det følger af Lejekontrakt 4’s § 3, at lejemålene skal anvendes 
til ejendomsmæglerbutik og må ikke anvendes til andet uden 
udlejers samtykke. 
 
Det er endvidere aftalt, at parterne er enige om, at lejemålene 
er omfattet af erhvervslejelovens § 62, hvorefter en opsigelse af 
lejemålet fra udlejers side alene kan ske, hvis opsigelsen er ri-
melig ud fra en vurdering af begge parters forhold. 

At erhvervslejemålene kan betrag-
tes som erhvervsbeskyttet, medfø-
rer en yderligere beskyttelse af le-
jer i relation til opsigelse, bl.a. at 
lejer kan kræve yderligere i erstat-
ning i form af tabt goodwill, jf. er-
hvervslejelovens § 66, stk. 3. 

1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.4  Lejemålets stør-
relse 

Af lejekontrakten for Søndergade 7B § 2 fremgår det, at leje-
målet er ca. 101 m2. Dette er i overensstemmelse med det af 
landinspektøren opmålte i 2011. 
 
Af lejekontrakten for Søndergade 7C, § 2, fremgår det, at leje-
målet er ca. 87 m2. Af landinspektøropmålingen fra 2011 frem-
går det, at lejemålet samlet er 97 m2, hvoraf 15 m2 udgør ad-
gangsarealer. 

Til Købers orientering.  1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere.  

4.7.5  Opsigelsesvarsel Af Lejekontrakt 4’s § 5 fremgår det, at lejer såvel som udlejer 
kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel. 
 
Af begge lejekontrakter fremgår det, at såfremt det andet leje-
mål opsiges, skal det tilbageværende lejemåls leje reguleres til 
minimum DKK 700 pr. m2. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.7.6  Uopsigeligheds-
periode 

Lejemålet er ikke længere omfattet af en uopsigelighedsperi-
ode. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.7  Lejens størrelse Af lejekontrakten for Søndergade 7B, § 7, fremgår det, at den 
årlige leje er aftalt til DKK 53.723,40 ekskl. moms, svarende til 
en leje pr. m2 på DKK 531,915. 
 
Af lejekontrakten for Søndergade 7C, § 7, fremgår det, at den 
årlige leje er aftalt til DKK 46.276,60 ekskl. moms, svarende til 
en leje pr. m2 på DKK 531,915. 
 
Den nuværende årlige leje for lejemålene er oplyst til DKK 
105.576,50 ekskl. moms. 
 
Den årlige leje udgør på Overtagelsesdagen DKK 114.115,01 
ekskl. moms. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 
1.5.3.5 
1.5.3.6 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.8  Lejeregulering Af Lejekontrakt 4’s § 8 fremgår det, at lejen én gang årligt re-
guleres den 1. oktober i overensstemmelse med stigningen i 
nettoprisindekset. Reguleringen sker på baggrund af stignin-
gen i indekset fra 1. juni i året før reguleringsåret til 1. juni i 
reguleringsåret. 
 
Den årlige leje kan dog aldrig blive mindre end den oprindelige 
aftalte leje, jf. pkt. 4.7.7 ovenfor. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.7.9  Markedslejeregu-
lering 

Det fremgår af Lejekontrakt 4’s § 8, at lejen kan reguleres i 
medfør af den til enhver tid gældende erhvervslejelov, herun-
der erhvervslejelovens § 13 om regulering til markedslejeni-
veau.  
 
Det fremgår endvidere, at lejen ikke kan nedsættes som følge 
af erhvervslejelovens bestemmelser. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.10  Lejeregulering 
som følge af stig-
ninger i skatter 
og afgifter 

Det fremgår af Lejekontrakt 4’s § 9, at der i lejen er indeholdt 
skatter og afgifter, svarende til størrelsen heraf pr. 01.05.2015. 
 
Af Lejekontrakt 4’s § 8 fremgår det, at lejen kan reguleres, så-
fremt der måtte ske ændringer i ejendommens skatter og afgif-
ter. Reguleringen kan dog ikke ske nedadgående. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.11  Driftsudgifter  Af Lejekontrakt 4’s § 10 fremgår det, at lejer udover lejen skal 
betale fællesudgifter til udlejer. Lejer skal betale en forholds-
mæssig del af Ejendommens samlede årlige udgifter fordelt ef-
ter fordelingstal. 
 
Fordelingstallet for Søndergade 7B er 101/6.222, og fordelings-
tallet for Søndergade 7C er 87/6.222. 
  

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.12  Forbrugsudgifter 
 

Af Lejekontrakt 4’s § 10 fremgår det, at lejer udover lejen skal 
betale forbrug af el, varme og vand. 
 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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El afregner lejer direkte til forsyningsselskabet. 
 
Vand og varme afregner lejer over for udlejer med et årligt 
acontobeløb på samlet henholdsvis DKK 1.380 og DKK 12.000. 
 
Der udarbejdes én gang årligt en slutopgørelse. 

4.7.13  Renovation Af Lejekontrakt 4’s § 16 fremgår det, at lejer afholder udgifter 
til renovation.  

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.14  Depositum Det fremgår af Lejekontrakt 4’s § 11, at lejer har indbetalt hen-
holdsvis DKK 13.430,85 ekskl. moms for Søndergade 7B og 
DKK 10.019,79 for Søndergade 7C til sikkerhed for lejerens op-
fyldelse af lejekontrakten. 
 
Udlejer kan kræve, at depositummet reguleres, således at det 
til enhver tid modsvarer 3 måneders husleje. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.15  Vedligeholdelse Det følger af Lejekontrakt 4’s § 16, at ”at den indvendige vedli-
geholdelse ikke blot dækker maling og tapetsering, men ligele-
des vedligeholdelse af gulve, gulvbelægning, installationer af 
enhver art, indvendige bygningsdele, herunder låse, dørhånd-
tag, nøgler, ruder, beslag, toiletkummer, vaskekummer, haner, 
vandlåse, forsyningsinstallationer af enhver art inden for det le-
jedes rammer.  
 

Til Købers orientering.  
 
 

1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Udlejer er berettiget til når som helst at besigtige det lejede, for 
at konstatere om lejer overholder den nævnte vedligeholdelses-
pligt.” 
 
Det er vores vurdering, at lejer på baggrund af ovenstående 
ordlyd er tillagt den indvendige vedligeholdelsespligt. 
 
Udlejer har den udvendige vedligeholdelsesforpligtelse. 

4.7.16  Fremleje og af-
ståelse 

Af Lejekontrakt 4’s § 12 fremgår det, at lejer må fremleje leje-
målet, som dog skal ske med udlejers forudgående skriftlige 
samtykke, som må forventes at gives, såfremt fremlejetager er 
inden for samme branche, og hvis faglige og økonomiske kvali-
fikationer er tilfredsstillende. 
 
Udlejer skal modtage kopi af fremlejekontrakten. 
 
Såfremt lejen i fremlejeaftalen er mere end 5% højere end den i 
Lejekontrakt 4 aftalte leje, skal udlejer modtage halvdelen af 
den fulde merleje. 
 
Af Lejekontrakt 4’s § 13 fremgår det, at lejer har ret til afstå-
else af lejemålet. 

Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.7.17  Fraflytning Lejekontrakt for Søndergade 7B: Til Købers orientering. 1.5.2.1.1 
1.5.2.1.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Af Lejekontrakt 4’s § 19 for Søndergade 7B fremgår det, at ved 
lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort og ren-
gjort og som ved overtagelsen med nymalede vægge samt lino-
leumsgulv i samme stand som ved overtagelsen og i øvrigt 
uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god 
og brugbar stand. 
 
Af Lejekontrakten for Søndergade 7B, § 6, fremgår det, at ”Det 
lejede overtages af lejer med nymalede vægge, samt linoleum på 
gulve. Lejer har i forbindelse med underskrivelsen af nærvæ-
rende kontrakt besluttet at få lagt nyt gulvtæppe i lejemålet. 
 
Lejekontrakt for Søndergade 7C: 
Af Lejekontrakt 4’s § 19 for Søndergade 7C fremgår det, at ved 
lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort og ren-
gjort og som ved overtagelsen med nymalede vægge samt gulv i 
samme stand som ved overtagelsen og i øvrigt uden mangler af 
nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar 
stand. 
 
Af Lejekontrakten for Søndergade 7C, § 6, fremgår det, at ”Det 
lejede overtages af lejer med nymalede vægge. Der er brugt/slidt 
gulvtæppe i lejemålet, som er limet på betongulvet. Derudover er 
der slidt trægulv/laminat i køkken/mødelokale. 
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4.8 Lejekontrakt 5 – Fodterapeut Pia Ladefoged    

4.8.1  Lejekontrakten - 
Indledning 

Lejekontrakt 5 er indgået mellem IPJ Invest A/S, som udlejer, 
og Fodterapeut Pia Ladefoged, som lejer, den 26.01.2009. 
 
Der er indgået en allonge mellem udlejer og lejer den 
14.03.2013 for begge lejemål (”Allonge 1”). 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 
1.5.2.2.2 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.2  Ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Lejekontrakt 5’s ikrafttrædelsestidspunkt er den 01.01.2009, jf. 
Lejekontraktens § 4. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.3  Det lejedes an-
vendelse 

Af Lejekontrakt 5’s § 3 fremgår det, at det lejede alene må an-
vendes til klinik for fodterapi.  
 
Udlejer har indestået for, at lejer må anvende lokalerne til 
dette formål, dog er lejer ansvarlig for, at anvendelsen ikke 
strider mod gældende lovgivning. 

Til Købers orientering.  1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.4  Det lejedes stør-
relse 

Af Lejekontrakt 5’s § 2 fremgår det, at det lejede udgør 80 m2. 
 
Af Allonge 1 fremgår det, at lejemålet er udvidet med 33 m2 til 
således samlet 113 m2. 
 
Af landinspektøropmålingen fra 2011 fremgår det, at lejemålet 
samlet udgør 97 m2, hvoraf 15 m2 udgør adgangsarealer. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.5  Opsigelsesvarsel Af lejekontrakt 5’s § 5 fremgår det, at lejemålet kan opsiges af 
lejer såvel som udlejer med 3 måneders varsel. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.8.6  Uopsigelighed Lejemålet er ikke omfattet af en uopsigelighedsperiode. Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.7  Lejens størrelse Af Allonge 1 fremgår det i forlængelse af Lejekontraktens § 6, 
at den årlige leje pr. 14.03.2013 udgjorde DKK 56.668,36 ekskl. 
moms. 
 
Den årlige leje er i dag opgjort til DKK 73.939,32, hvilket lejen 
også udgør på Overtagelsesdagen. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 
1.5.3.7 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.8  Lejeregulering Af Lejekontrakt 5’s § 7 fremgår det, at lejen årligt hver den 1. 
januar reguleres med 3%. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.9  Regulering af le-
jen som følge af 
stigninger i skat-
ter og afgifter 

Det fremgår af Lejekontrakt 5’s § 8, at ”I lejen indgår skatter og 
afgifter pr. 1. januar 2009. ved fremtidige ændringer i skatter 
og afgifter vil denne dato blive taget som udgangspunkt”. 
 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.10  Forbrugsudgifter Af Lejekontrakt 5’s § 7 og § 9 fremgår det, at lejer udover lejen 
skal betale følgende udgifter via aconto afregning til udlejer: 

- Varme – anslået til DKK 9.400 
- Vand – anslået til DKK 600 
- Elforbrug – anslået til DKK 2.000 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.11  Renovation Af Lejekontrakt 5’s § 9 fremgår det, at lejer selv sørger for bort-
skaffelse af affald. 
 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Af det af Sælger fremsendte Due Diligence-materiale fremgår 
en oversigt, hvor lejer indgår i den fælles renovationsaftale. Se 
nærmere herom i Rapportens pkt. 4.1.20. 

4.8.12  Depositum Af lejekontrakt 5’s § 10 fremgår det, at lejer til sikkerhed for le-
jerens opfyldelse af kontrakten indbetaler et depositum på 
DKK 9.000, svarende til 3 måneders husleje. 
 
Udlejer kan forlange, at depositummet reguleres, således at 
det til enhver tid svarer til 3 måneders aktuel leje. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.13  Vedligeholdelse Af Lejekontrakt 5’s § 12 fremgår det, at ”Al indvendig vedlige-
holdelse af det lejede, det vil sige alt indenfor lejemålets fysiske 
rammer, påhviler lejer, i det omfang dette er nødvendigt, for at 
det lejede kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand sva-
rende til den standard, hvori det lejede blev overtaget på ikraft-
trædelsestidspunktet.  
 
Udlejer har den udvendige vedligeholdelse. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.14  Fremleje og af-
ståelse 

Af Lejekontrakt 5’s § 6 fremgår det, at lejeren ikke må fremleje 
eller på anden måde helt eller delvist overlade brugen af det le-
jede til andre, samt at lejer ikke har afståelses- og genindtræ-
delsesret 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.8.15  Fraflytning Af Lejekontrakt 5’s § 14 fremgår det, at lejer skal aflevere det 
lejede på fraflytningstidspunktet i den stand, som lejemålet 
var på ikrafttrædelsestidspunket. 

Til Købers orientering. 1.5.2.2.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Vi har efterspurgt lejemålets stand ved indflytning hos Sælger.  

4.9 Lejekontrakt 6 – Foreningen Radio Djursland    

4.9.1  Lejekontrakten - 
Indledning 

Lejekontrakt 6 er indgået mellem IPJ Invest A/S, som udlejer, 
og Foreningen Radio Djursland, som lejer, den 06.02.2019. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.2  Ikrafttrædelses-
tidspunkt 

Af Lejekontrakt 6’s pkt. 3 fremgår det, at lejemålets ikrafttræ-
delsestidspunkt er den 01.05.2019. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.3  Det lejedes an-
vendelse 

Ifølge Lejekontrakt 6’s pkt. 2 må det lejede alene anvendes til 
kontor/radiostudie. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.4  Lejemålets stør-
relse 

Af Lejekontrakt 6’s pkt. 1 fremgår det, at lejemålet udgør ca. 
79 m2. 
 
Der er ikke foretaget opmåling af lejemålet.  

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.5  Opsigelsesvarsel Der er et opsigelsesvarsel på 3 måneder for begge parter, jf. le-
jekontrakt 6’s pkt. 3. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.6  Uopsigeligheds-
periode 

Lejemålet er ikke længere omfattet af en uopsigelighedsperi-
ode. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.7  Lejens størrelse Den årlige leje er fastsat til DKK 39.500, jf. Lejekontrakt 6 pkt. 
4. 
 
Den nuværende årlige leje er oplyst til DKK 40.450,52. 
 
Den årlige lige udgør på Overtagelsesdagen DKK 43.721,97.  

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 
og 1.5.3.8 

Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.9.8  Lejeregulering Det følger af Lejekontrakt 6’s pkt. 6, at lejen reguleres én gang 
årligt den 1. oktober i overensstemmelse med stigningen i net-
toprisindekset. Reguleringen sker på baggrund af stigningen i 
indekset fra 1. juni i året før reguleringsåret til 1. juni i regule-
ringsåret. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.9  Regulering af le-
jen som følge af 
stigninger i skat-
ter og afgifter 

Det fremgår af Lejekontrakt 6’s pkt. 8, at ”Uanset aftalt uopsi-
gelighed eller anden regulering af lejen, er udlejer berettiget til 
at forhøje lejen som følge af stigning i skatter og afgifter, der på-
hviler ejendommen, herunder dækningsafgift, med udgangs-
punkt i de skatter og afgifter, der påhviler ejendommen pr. 1. 
maj 2019. 
 
I begyndelseslejen, jf. punkt 4, er indeholdt de skatter og afgif-
ter, der påhvilede ejendommen pr. 1. maj 2019.”  
 
Det er vores vurdering, at denne ordlyd må forstås således, at 
efterfølgende stigninger i skatter og afgifter kan lægges på le-
jer ved en forholdsmæssig forøgelse af lejen, svarende til stig-
ningen i skatter og afgifter. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.10  Driftsudgifter Driftsudgifter indgår i den årlige leje.  Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.11  Forbrugsudgifter I henhold til Lejekontrakt 6’s pkt. 7 skal lejer udover lejen be-
tale for lejemålets forbrug af strøm, varme, varmt vand, vand-
forbrug og vandafledning. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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Forbruget afregnes til udlejer månedligt ved en acontobetaling 
på DKK 1.000. 

4.9.12  Renovation Af Lejekontrakt 6’s pkt. 9 fremgår det endvidere, at lejer er an-
svarlig for renovation og afholder udgiften herfor.  

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.13  Depositum Af Lejekontrakt 6’s pkt. 4 fremgår det, at lejer skal indbetale 
depositum på DKK 9.875, svarende til 3 måneders leje eller 
stille en anfordringsgaranti på tilsvarende beløb til sikkerhed 
for ethvert mellemværende mellem udlejer og lejer. 
 
Udlejer kan forlange, at depositummet reguleres, så det til en-
hver tid svarer til 3 måneders leje. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.14  Forsikring Af Lejekontrakt 6’s pkt. 2 fremgår det, at udlejer betaler udgif-
ter til bygnings-, glas- og sanitetsforsikring, mens øvrige forsik-
ringer betales af lejer. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.15  Vedligeholdelse Af Lejekontrakt 6’s pkt. 5 fremgår det, at lejer har den indven-
dige vedligeholdelses- samt fornyelsespligt. 
 
Udlejer har den udvendige vedligeholdelsespligt. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.9.16  Fremleje og af-
ståelse 

Af Lejekontrakt 6’s pkt. 2 fremgår det, at lejer ikke har afståel-
sesret, og at lejer ikke må fremleje eller på anden måde helt el-
ler delvis overlade brugen af lejemålet til andre. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 
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4.9.17  Fraflytning Af Lejekontrakt 6’s pkt. 14 fremgår det, at lejer ved lejemålets 
ophør skal aflevere lejemålet i rengjort, ryddet og nymalet 
stand. 
 
Af pkt. 15 fremgår det, at lejer kan aflevere det lejede istand-
sat, således at lejemålets stand svarer til den stand, det var 
ved lejemålets begyndelse. Udlejer accepterer dog almindeligt 
slid og ælde. 

Til Købers orientering. 1.5.2.6.1 Giver ikke anled-
ning til yderligere. 

4.10 Forsikringsforhold     

4.10.1  Codan Forsikring 
Søndergade 7-9 

Sælger har fremlagt en bygningsforsikring fra Codan med police 
nr. 900 180 0008.  
 
Policen er i kraft og udløber den 30.09.2025, men der er alene 
fremlagt betaling for perioden frem til den 30.09.2022. 
 
Sælger har bekræftet, at forsikringsperioden løber frem til Over-
tagelsesdagen.  

Til Købers orientering.   Giver ikke anled-
ning til yderligere 

4.10.2  Codan Forsikring 
Søndergade 11 

Sælger har fremlagt en bygningsforsikring fra Codan med police 
nr. 900 180 4240.  
 
Policen er i kraft og udløber den 30.09.2025, men der er alene 
fremlagt betaling for perioden frem til den 30.09.2022. 
 

Til Købers orientering.   Giver ikke anled-
ning til yderligere.  
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Sælger har bekræftet, at forsikringsperioden løber frem til Over-
tagelsesdagen. 
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