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Mellem undertegnede 

     

     

[**XXXX**] 

CVR-nr. [**XXXX**] 

[**XXXX**] 

[**XXXX**] 

(i det følgende kaldet "Udlejer") 

     

og 

     

Herlev Kommune 

CVR-nr. 63 64 07 19 

Herlev Bygade 90 

2730 Herlev 

(i det følgende kaldet "Lejer") 

     

     

(Udlejer og Lejer benævnes samlet ”Parterne” og særskilt ”Part”) 

     

er i dag indgået betinget erhvervslejeaftale (”Lejeaftalen”) vedrørende nedennævnte lejemål på følgende 

vilkår: 

1. Indledning 

1.1 Lejer sælger efter gennemført udbud en del af ejendommen matr.nr. 5gq Hjortespring, beliggende 

Krogestykket 33, 2730 Herlev og matr.nr. 7nk Hjortespring, beliggende Persillehaven 38, 2730 

Herlev (”Hovedejendommen”) til Udlejer i henhold til betinget købsaftale (”Købsaftalen”).  

1.2 Baggrunden for Lejers ønske om at gennemføre udbuddet er blandt andet, at Lejer har et ønske 

om at en del af Hovedejendommen (”Ejendommen”) skal anvendes til udvikling til plejeboliger i 

form af 192 somatiske pladser og 32 midlertidige pladser med tilhørende servicearealer til borgere 

efter principperne i friplejeboligloven for at imødekomme det fremtidige behov for plejeboliger i 

kommunen. Tilsvarende ønsker Lejer, at der på Ejendommen skal være mulighed for, at Lejer kan 

samle en række aktiviteter relateret til plejen af ældre borgere i Herlev Kommune, herunder aktivi-

teter til hjemmepleje, fysioterapi, genoptræning, kontoraktiviteter, køkken mv.  

1.3 Som en del af udbuddet er det tillige et krav, at Udlejer samtidig med indgåelsen af Købsaftalen 

tillige indgår nærværende betingede Lejeaftale, hvorefter Lejer lejer en del af Ejendommen (”Leje-

målet”), ligesom det er et krav, at Lejer og Udlejer samtidig indgår en betinget anvisningsaftale 

(”Anvisningsaftalen”), der giver Lejer ret til at anvise borgere til Ejendommens 192 somatiske ple-

jeboliger. Udlejer har erhvervet Hovedejendommen med henblik på opførelse af boliger og herun-

der plejeboliger og tilhørende servicearealer samt evt. mindre erhverv mv. Til brug for udbuddet er 

der udarbejdet et program med projektbeskrivelse og skitseprojekt samt Sælgers beskrivelse af vi-

sion og krav til projektet (”Projektbeskrivelsen”), jf. nærmere pkt. 2.2, som bygningerne på Ejen-
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dommen forudsættes opført i henhold til. Lejeaftalen og Anvisningsaftalen forudsættes at træde i 

kraft samtidig, og Lejer vil i henhold til Lejeaftalen leje Lejemålet og vil derudover i henhold til An-

visningsaftalen have en ret til at anvise borgere fra Herlev Kommune til at få en plejebolig på Ejen-

dommen. Lejer lejer alene Lejemålet af Udlejer, idet Udlejer selv indgår lejeaftaler for udlejningen 

af den resterende del af Ejendommen/Hovedejendommen, herunder med de borgere, som får an-

vist plejebolig af Lejer i henhold til Anvisningsaftalen.    

1.4 Det er betingelse for Udlejers køb af Hovedejendommen og for Lejeaftalen og Anvisningsaftalen, 

at Herlev Kommune vedtager en byggeretsgivende lokalplan for Hovedejendommen, der tillader 

opførelse af minimum 31.190 etagekvadratmeter (”Etm2”) bygninger på Hovedejendommen, hvoraf 

22.790 Etm2 som minimum skal kunne anvendes til boliger og minimum 8.200 Etm2 skal kunne 

anvendes som servicearealer og øvrige arealer for Lejer. Det forventes, at Ejendommen heraf 

samlet vil udgøre 22.990 etagemeter og Lejemålet heraf udgør 8.200 etagemeter. De resterende 

byggeretter vil blive tildelt den resterende del af Hovedejendommen, og udnyttes af Udlejer når 

denne ønsker at gennemføre bebyggelsen af den resterende del af Hovedejendommen (den del 

der ikke omfatter Ejendommen). 

1.5 Parterne forpligter sig til at indgå et tæt samarbejde for herigennem at skabe optimale rammer for 

samarbejdet om udviklingen, opførelsen og driften af Hovedejendommen/Ejendommen (”Partner-

skabsforpligtelsen”). Partnerskabsforpligtelsen indebærer, at der skal skabes et byggeri af høj kva-

litet baseret på helhedsorienterede, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger, jf. i øvrigt vilkårene 

i Købsaftalen, Lejeaftalen og Anvisningsaftalen. Målet er at skabe et byggeri, som borgerne i Her-

lev Kommune kan have glæde af - i samspil med den nærliggende skole – således at generationer 

bindes sammen. Bygningerne på Ejendommen skal desuden have et indeklima, der optimerer be-

boernes og brugernes livskvalitet og trivsel og som samtidigt reducerer Ejendommens miljøbelast-

ning. Partnerskabsforpligtelsen består også efter Ejendommens ibrugtagning, idet Parterne løben-

de skal søge at anvende løsninger, der forbedrer indeklima, trivsel og bæredygtighed i forbindelse 

med drift, vedligeholdelse og fornyelse af Ejendommen. 

1.6 På ovenstående baggrund har Parterne i dag indgået Lejeaftalen på nedenstående vilkår. 

2. Beskrivelse af Lejemålet 

2.1 Lejemålet er endnu ikke opført, men vil på Ikrafttrædelsestidspunktet omfatte en række erhvervslo-

kaler på Ejendommen, jf. pkt. 2.4 nedenfor og den som bilag 2.2 vedlagte Projektbeskrivelse. Der-

udover har Lejer sammen med de øvrige lejere på Ejendommen fælles brugsret til Ejendommens 

fællesarealer, udenomsarealer, herunder grønne arealer, terrasser, parkeringspladser mv., jf. dog 

pkt. 2.5. 

2.2 Lejemålet vil blive opført i overensstemmelse med principperne og beskrivelsen i Projektbeskrivel-

sen, der er vedlagt som bilag 2.2, jf. i øvrigt pkt. 3.  

2.3 Såfremt en Parts ønsker til Lejemålets omfang og anvendelse ændrer sig efter Ikrafttrædelsestids-

punktet (således som dette er fastsat i pkt. 5.1), er Parterne forpligtede til at indlede drøftelser om 

ændring af vilkårene i Lejeaftalen for at imødekomme Parternes ønsker. Parterne er enige om at 
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tilstræbe fleksibilitet i forhold til Lejemålets omfang og anvendelse. Hvis Parterne ikke kan opnå 

enighed om ændringer i Lejeaftalen, forbliver den uændret. Ændringer i Lejemålet inden Ikrafttræ-

delsestidspunktet er nærmere behandlet nedenfor under pkt. 3.   

2.4 Lejemålets bruttoetageareal udgør 8.200 m². Bruttoetagearealet er fordelt som følger: 

Lokale Areal i m2 

 

Servicearealer til plejeboliger 

 

2.500 

Servicearealer inkl. 32 midlertidige boliger 1.550 

Produktionskøkken 1.050  

Genoptræning, aktivitets- og dagcenter                   1.600 

Hjemmepleje/hjemmesygepleje inkl. sygeplejeklinikker  800 

Administrative funktioner 700 

I alt 8.200 

Lejemålet omfatter endvidere brugsret til kælderarealer, herunder eksklusiv brugsret til personale-

omklædning, vaskeri, rengøring og centralt depot. Brugsretten er indeholdt i lejen. 

2.5 Lejeaftalen omfatter 25 parkeringspladser (overfladeparkering) placeret ved personaleindgangen i 

bebyggelsen mod øst, som Udlejer skal opmærke til Lejers eksklusive brug, heraf 10 parkerings-

pladser med ladestandere. Den eksklusive brugsret til parkeringspladserne og ladestandere er in-

deholdt i lejen. Lejeaftalen omfatter endvidere faciliteter til cykelparkering, der ligeledes er inde-

holdt i lejen. 

2.6 Udlejer har på tidspunktet for underskrift af Lejeaftalen ikke foretaget opmåling af Lejemålet. 

2.7 Efter færdiggørelsen af den samlede bebyggelse og af Lejemålet foretages en endelig arealopmå-

ling af Udlejers landinspektør, idet arealerne beregnes som etageareal efter BR2018 på basis af 

de foreliggende tegninger. Arealer, som ikke kan henføres til et specifikt lejemål, herunder for ek-

sempel fællesarealer, adgangsarealer og teknikarealer, fordeles på de enkelte lejemål proportio-

nalt i forhold til lejemålenes areal, således at hele etagearealet efter BR2018 bliver lejebærende. 

Hvis det ved denne opmåling viser sig, at det samlede areal afviger fra det i punkt 2.4 angivne, re-

guleres leje og andre ydelser med virkning fra Ikrafttrædelsestidspunktet, således som dette er 

fastsat i punkt 5.1.  

3. Ændringer til Lejemålet inden Ikrafttrædelsestidspunktet 

3.1 På tidspunktet for underskrift af Lejeaftalen foreligger Projektbeskrivelsen, jf. bilag 2.2. Parterne er 

indforstået med, at det efter underskrift af Lejeaftalen vil være nødvendigt at foretage tilretninger 

og præciseringer til Projektbeskrivelsen, med henblik på at få foretaget den nødvendige projekte-

ring til brug for opførelsen af Lejemålet.  
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3.2 Ændringer fra Lejer 

3.2.1 Efter underskrift af Lejeaftalen kræver væsentlige ændringer til Projektbeskrivelsen Udlejers skrift-

lige godkendelse. Ved væsentlige ændringer forstås blandt andet ændringer, der medfører,  

- at de samlede omkostninger for opførelsen af Lejemålet vil stige,  

- at Ejendommens værdi eller muligheder for fremtidig benyttelse, hvis Lejer ikke længere er i 

Lejemålet, falder,  

- at vedligeholdelsesomkostninger for Ejendommen stiger,  

- at byggeperioden forlænges ud over den planlagte byggeperiode på 24 måneder og som med-

fører meromkostninger for Udlejer,  

- at ændringerne har negative konsekvenser for de øvrige lejere af Ejendommen eller for Udle-

jers drift af Ejendommen, 

- overtrædelse af gældende lovgivning, plangrundlag og regulering. 

3.2.2 Lejer skal skriftligt fremsende anmodning til Udlejer om eventuelle ændringer som Lejer ønsker til 

Projektbeskrivelsen. Udlejer skal senest indenfor 10 hverdage give Lejer skriftlig besked om, hvor-

vidt Lejers anmodning om ændringer kan godkendes eller ej og hvilke økonomiske og tidsmæssige 

konsekvenser Lejers ønske om ændringer vil have, hvis ændringerne gennemføres.  

3.2.3 Udlejer skal være berettiget til at kræve en forlængelse af svarfristen med yderligere 10 hverdage, 

såfremt der er tale om komplekse forhold, hvormed menes spørgsmål om ændringer af Projektbe-

skrivelsen og/eller udførelsesmetoder, der kan påvirke Ejendommen og/eller Lejemålet i væsentligt 

omfang, og som Udlejer skal have vurderet af eksterne rådgivere. Udlejer kan kræve, at Lejer 

dækker Udlejers omkostninger forbundet med nærmere undersøgelse af Lejers ønsker til ændrin-

ger, idet Udlejer i givet fald først skal orientere Lejer om de forventede undersøgelsesomkostnin-

ger. Hvis Lejer ikke ønsker at afholde Udlejers omkostninger til nærmere undersøgelse, er Udlejer 

berettiget til at afvise Lejers ønske om ændringer. 

3.2.4 Efter at Udlejer har meddelt Lejer hvorvidt Lejers ønske om ændringer kan accepteres samt kon-

sekvenserne i tid og omkostninger for gennemførelsen af ændringerne, skal Lejer senest 5 hver-

dage give Udlejer besked om, hvorvidt ændringerne ønskes gennemført på de af Udlejer fastsatte 

vilkår. Hvis Lejer ikke giver Udlejer en tilbagemelding indenfor den fastsatte frist, er Lejers ønske 

om ændringer bortfaldet.  

3.2.5 Udlejer er under alle omstændigheder berettiget til at afvise Lejers ønsker om ændringer, hvis 

disse først fremsættes 3 måneder inden det planlagte Ikrafttrædelsestidspunkt. 

3.2.6 Ændringer, der ikke er væsentlige, har Lejer ret til at få gennemført. 
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3.3 Ændringer fra Udlejer 

3.3.1 Efter underskrift af Lejeaftalen kræver væsentlige ændringer til Projektbeskrivelsen Lejers skriftlige 

godkendelse. Ved væsentlige ændringer forstås blandt andet ændringer, der medfører,  

- at Lejemålets areal ændres med mere end  5%,  

- at indretningen og dermed placeringen af de forskellige funktioner i Lejemålet ændres væsent-

ligt, således at de begrænser det af Lejer forudsatte flow mellem de forskellige funktioner, 

- at forbrugs-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger for Ejendommen stiger med mere end  

10% årligt,  

- overtrædelse af gældende lovgivning, plangrundlag og regulering. 

3.3.2 Ændringer der ikke betragtes som væsentlige ændringer til Projektbeskrivelsen kan Udlejer kræve 

gennemført uden Lejers godkendelse, idet Udlejer dog er forpligtet til at orientere Lejer om sådan-

ne ændringer. 

3.3.3 Udlejer skal skriftligt fremsende anmodning til Lejer om eventuelle væsentlige ændringer som Ud-

lejer ønsker til Projektbeskrivelsen. Lejer skal senest indenfor 10 hverdage give Udlejer skriftlig be-

sked om, hvorvidt Lejer har indsigelser mod de pågældende ændringer.  Ændringerne anses for 

godkendt af Lejer, hvis Udlejer ikke har modtaget Lejers skriftlige indsigelser til ændringerne se-

nest 10 hverdage efter, at Lejer har modtaget oplysning om de ønskede ændringer. Udlejers æn-

dringer må ikke påføre Lejer omkostninger.  

3.3.4 Lejer skal være berettiget til at kræve en forlængelse af svarfristen med yderligere 10 hverdage, 

såfremt der er tale om komplekse forhold, hvormed menes spørgsmål om ændringer af Projektbe-

skrivelsen og/eller udførelsesmetoder, der kan påvirke Ejendommen og/eller Lejemålet i væsentligt 

omfang og som Lejer skal have vurderet af eksterne rådgivere. Lejer kan kræve, at Udlejer dækker 

Lejers omkostninger forbundet med nærmere undersøgelse af Udlejers ønsker til ændringer, idet 

Lejer i givet fald først skal orientere Udlejer om de forventede undersøgelsesomkostninger. Hvis 

Udlejer ikke ønsker at afholde Lejers omkostninger til nærmere undersøgelser, er Lejer berettiget 

til at afvise Udlejers ønske om væsentlige ændringer. 

3.3.5 Uanset pkt. 3.3.1 - 3.3.4 kan Lejer dog ikke nægte godkendelse af ændringerne til Lejemålet, hvis 

ændringerne ikke forringer Lejers muligheder for udnyttelse af Lejemålet, og hvis Udlejer selv fi-

nansierer omkostningerne forbundet med ændringerne og eventuelle forhøjede efterfølgende ved-

ligeholdelsesomkostninger. Dette gælder dog ikke ændringer, som forringer Lejemålets æstetiske 

karakter. 

3.3.6 Uanset pkt. 3.3.1 - 3.3.4 er Udlejer dog altid berettiget til at udføre arbejde, der kræves udført af 

offentlige myndigheder eller sker efter offentligt påbud. Udlejer skal orientere Lejer inden arbejdet 

udføres, og der skal tages behørigt hensyn til Lejers ønsker. 
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3.4 Såfremt Udlejer og Lejer efter underskrivelsen af Lejeaftalen måtte blive enige om ændringer eller 

tilføjelser til Projektbeskrivelsen, vedlægges de ændrede dokumenter Lejeaftalen til erstatning for 

de dokumenter, som de erstatter, ligesom det ændrede Projektmateriale, som viser Lejemålets en-

delige form skal vedlægges Lejeaftalen.  

4. Lejemålets anvendelse 

4.1 Lejemålet skal anvendes til service- og sundhedsfunktioner i tilknytning til plejeboliger, borgerrette-

de aktiviteter samt administrative formål og må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke anvendes til 

andet formål. Lejer er dog berettiget til at stille Lejemålets udenomsarealer og genoptrænings-, ak-

tivitets- og dagcenterfaciliteter til vederlagsfri rådighed for områdets skoler til brug for skoleaktivite-

ter, som f.eks. idrætsundervisning eller udeskole.  

4.2 Lejeaftalen er betinget af, at der vedtages lokalplan, der lovliggør den i pkt. 4.1 anførte anvendel-

se, jf. pkt. 29. Udlejer oplyser, at Lejemålet pr. Ikrafttrædelsestidspunktet lovligt kan anvendes til 

det i punkt 4.1 anførte formål, herunder at dette er i overensstemmelse med det for Ejendommen 

gældende offentligretlige plangrundlag og 3. mands eventuelle rettigheder. 

4.3 Udlejer bærer hverken ansvar eller risiko for Lejers konkrete anvendelse af Lejemålet. Lejer er 

stedse ansvarlig for, at den virksomhed, som Lejer udøver i Lejemålet, ikke er i strid med offentlige 

forskrifter, eller med servitutter og andre rettigheder over Ejendommen herunder i relation til miljø-

krav, arbejdsmiljøkrav og brandsikkerhed mv., således at ethvert ansvar i så henseende påhviler 

Lejer, og at Lejer - i tilfælde af at krav rettes mod Udlejer - er forpligtet til i det hele at friholde Udle-

jer herfor. 

4.4 Hvis den virksomhed, som Lejer udøver i Lejemålet, kræver tilladelse fra offentlige myndigheder, 

herunder eksempelvis bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, sundhedsmyndigheder, miljø-

myndigheder, arbejdstilsyn eller andre, indhenter og opretholder Lejer selv for egen regning så-

danne tilladelser. Lejer skal uden ugrundet ophold på Udlejers anfordring underrette Udlejer om 

myndighedskrav og skal sende Udlejer kopi af myndighedskrav og tilladelser. 

4.5 Hvis der efter Lejeaftalens påbegyndelse stilles ændrede eller yderligere krav fra en offentlig myn-

dighed er Lejer ansvarlig for, at disse krav opfyldes, og at de nødvendige tilladelser indhentes og 

opretholdes. Udlejer er uden ansvar for ændret offentlig planlægning for området eller ændrede 

forskrifter/regulativer og de mulige følger heraf for Lejers virksomhed, medmindre Udlejer har for-

anlediget eller bærer ansvaret for sådanne ændringer. 

4.6 Lejers virksomhed må ikke, udover hvad der er sædvanligt ved drift af den fra Lejemålet drevne 

virksomhed, ved lys, lugt, larm eller varme-/kuldeafgivelse efter Udlejers skøn være til gene for 

Ejendommen, andre lejere eller naboer, og Lejer må i øvrigt på ingen måde ved sin virksomhed 

volde andre ulempe. 
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5. Lejeaftalens begyndelse 

5.1 Lejemålet træder i kraft, når Lejemålet er færdigopført i overensstemmelse med Projektbeskrivel-

sen, og når der er udstedt midlertidig ibrugtagningstilladelse for Lejemålet, dog senest 24 måneder 

efter, at Udlejer har modtaget byggetilladelse til opførelse af plejeboligerne og Lejemålet, således 

at Lejemålet kan tages i brug til den i pkt. 4.1 anførte anvendelse (”Ikrafttrædelsestidspunktet”), jf. 

dog punkt 5.2, 5.3 og 5.5 nedenfor. Udlejer giver Lejer meddelelse om det forventede ikrafttrædel-

sestidspunkt umiddelbart efter Udlejers modtagelse af den sidste byggetilladelse, der er nødvendig 

for opførelse af plejeboligerne og Lejemålet.  

5.2 Udlejer er berettiget til at udskyde Ikrafttrædelsestidspunktet, hvis der indtræder en forsinkelse, 

som skyldes forhold, der i henhold til ABT 18 § 37, stk. 1 giver entreprenøren ret til tidsfristforlæn-

gelse. Ved fortolkningen af ABT 18 skal Lejer anses for bygherre og Udlejer som entreprenør. 

5.3 Udlejer er tillige frem til 12 måneder inden det forventede ikrafttrædelsestidspunkt berettiget til af 

en eller flere omgange at udskyde Ikrafttrædelsestidspunktet med op til samlet 9 måneder uanset 

årsag. Tilsvarende er Udlejer berettiget til at fremrykke Ikrafttrædelsestidspunktet med samlet op til 

1 måned, dog således at Lejer som minimum gives en frist på 9 måneder til Ikrafttrædelsestids-

punktet. 

5.4 Skyldes en udskydelse af Ikrafttrædelsestidspunktet ikke forhold som nævnt i punkt 5.2, ifalder 

Udlejer en dagbod på kr. 7.500 for hver arbejdsdag Ikrafttrædelsestidspunktet udskydes. Lejer er 

ikke berettiget til yderligere erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen, ligesom Lejer ik-

ke kan gøre øvrige misligholdelsesbeføjelser gældende, så som ophævelse. Udskydelse inden for 

rammerne af punkt 5.3 udskyder tillige tidspunktet for ifaldelse af dagbod. 

5.5 Lejer er forpligtet til at acceptere, at Lejemålet træder i kraft, medmindre der foreligger væsentlige 

mangler. Bedømmelse af, om der er tale om væsentlige mangler, sker i henhold til ABT 18. Det 

anses for en væsentlig mangel, der forhindrer Ikrafttrædelsestidspunktet, såfremt parkeringsplad-

ser og udenomsarealer i tilknytning til Lejemålet ikke er færdiggjorte. Såfremt der konstateres væ-

sentlige mangler og Lejer ikke overtager Lejemålet, udskydes Ikrafttrædelsestidspunktet indtil der 

ikke længere foreligger væsentlige mangler. Udlejer indkalder i givet fald Lejer til en ny gennem-

gang med henblik på fastlæggelse af nyt Ikrafttrædelsestidspunkt. 

5.6 Lejer accepterer at Lejemålet er beliggende på en ejendom, hvor der skal ske udvikling og bebyg-

gelse af øvrige ejendomme udover selve Lejemålet, og Lejer kan derfor ikke gøre indsigelse mod 

den støj, støv mv., som udviklingen og bebyggelsen af den øvrige del af Hovedejendommen med-

fører. Uanset det foran anførte bevarer Lejer efter omstændighederne dog retten til at kræve for-

holdsmæssigt afslag i lejen. 

6. Lejemålets stand på Ikrafttrædelsestidspunktet 

6.1 Lejemålet overtages nyopført og nymalet på alle flader samt med ny gulvbelægning, og i øvrigt i 

den stand som fremgår af Projektbeskrivelsen. Det skal dog særligt fremhæves, at Lejemålet skal 
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DGNB guld-certificeres, hvilken certificering Udlejer forventer foreligger ca. 6-9 måneder efter 

Ikrafttrædelsestidspunktet. 

6.2 Parterne aftaler i god tid forud for Ikrafttrædelsestidspunktet en nærmere procedure for aflevering 

og evt. løbende mangelgennemgang af Lejemålet forud for Ikrafttrædelsestidspunktet, med henblik 

på at reducere antallet af eventuelle mangler på Ikrafttrædelsestidspunktet mest muligt.  

6.3 Efter Lejers overtagelse af Lejemålet er Lejer forpligtet til, efter nærmere aftale, at give Udlejer, 

eller nogle af Udlejer antagne håndværkere, adgang til Lejemålet inden for normal arbejdstid med 

henblik på at udføre eventuelle resterende arbejder eller afhjælpningsarbejder. Arbejderne skal ud-

føres under størst mulig hensyntagen til Lejers medarbejdere, brugere samt Lejers drift i Lejemålet.  

6.4 Udlejer og Lejer gennemgår Lejemålet på Ikrafttrædelsestidspunktet med henblik på at konstatere 

eventuelle fejl og mangler ved dette. På grundlag af gennemgangen udarbejder Udlejer en indflyt-

ningsrapport med vedlagte fotografier af Lejemålet, der sendes til Lejer senest syv dage efter 

Ikrafttrædelsestidspunktet. Lejer skal senest 12 uger efter modtagelsen af indflytningsrapporten 

meddele Udlejer, om Lejer har bemærkninger til indflytningsrapporten, ligesom Lejer inden samme 

frist skal påtale eventuelle yderligere mangler, som Lejer har konstateret ved Lejemålet. Den ende-

lige indflytningsrapport vedlægges Lejeaftalen som bilag 6.4. Udlejer afhjælper eventuelle i indflyt-

ningsrapporten konstaterede fejl og mangler ved Lejemålet hurtigst muligt efter Ikrafttrædelsestids-

punktet. Lejer er forpligtet til at overtage Lejemålet, medmindre der foreligger væsentlige mangler, 

jf. nærmere pkt. 5.5.  

6.5 Hvis Lejer har indsigelser mod Udlejers udbedring af fejl og mangler, skal Lejer straks meddele 

Udlejer dette. 

6.6 Lejer er forpligtet til sammen med Udlejer at deltage i 1- og 5-års gennemgang af Lejemålet sam-

men med Udlejers entreprenører, ligesom Lejer er forpligtet til forud for gennemgangen med entre-

prenørerne at have udarbejde en liste over de eventuelle mangler, som Lejer mener der er ved Le-

jemålet. Hvis Lejer ikke påberåber sig de pågældende mangler, og Udlejer dermed fortaber retten 

til at gøre manglerne gældende mod entreprenørerne, mister Lejer tillige retten til at gøre mangler-

ne gældende mod Udlejer. Tilsvarende er Lejer indforstået med, at eventuelle mangler, der opstår 

efter Ikrafttrædelsestidspunktet og indflytningsrapporten, og som Udlejer først kan kræve udbedret 

af entreprenøren ved 1 års gennemgangen, tillige først kan kræves udbedret af Lejer ved 1-års 

hhv. 5-års gennemgangen. Udlejer skal med 6 ugers skriftligt varsel underrette Lejer om afholdelse 

af 1-års og 5-års gennemgang med Udlejer og dennes entreprenører. Det i denne bestemmelse 

anførte fritager ikke Udlejer for at foretage sin egen selvstændige mangelgennemgang forud for 1-

års og 5-års gennemgangene.  

7. Lejemålets ophør 

7.1 Lejer kan skriftligt opsige Lejemålet med et varsel på 12 måneder til den 1. i en måned, dog tidligst 

til ophør 30 år efter Ikrafttrædelsestidspunktet. 
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7.2 Udlejer kan alene opsige Lejemålet i henhold til erhvervslejelovens præceptive opsigelsesbestem-

melser, dog tidligst til ophør 30 år efter Ikrafttrædelsestidspunktet. 

8. Lejens størrelse 

8.1 Den årlige leje for hele Lejemålet udgør pr. ikrafttrædelsestidspunktet kr. 9.840.000. Lejen tillæg-

ges moms.  

Lejen fordeler sig som følger: 

Lokale Areal i m2  Leje/m2 Leje i alt 

Servicearealer til plejeboliger 2.500 1.200 3.000.000 

Servicearealer inkl. 32 midlertidige boliger 1.550 1.200 1.860.000 

Produktionskøkken 1.050  1.200 1.260.000 

Genoptræning, aktivitets- og dagcenter                   1.600 1.200 1.920.000 

Hjemmepleje/hjemmesygepleje inkl. sy-

geplejeklinikker  

800 1.200 960.000 

Administrative funktioner 700 1.200 840.000 

Årlig leje i alt 8.200  9.840.000 

8.2 Lejen forfalder til betaling månedsvis forud, hver den 1. i en måned første gang på Ikrafttrædelses-

tidspunktet og indtil udløbet af den pågældende måned. 

8.3 Alle beløb skal indbetales til en bankkonto, der er anvist af Udlejer. I tilfælde af at der i forbindelse 

med betalingen pålægges gebyrer af enhver art, skal disse betales af Lejer. 

8.4 Samtlige betalinger i henhold til Lejeaftalen inkl. leje, og ydelser i henhold til pkt. 11, 12 og 13 er 

pligtig pengeydelse i lejeforholdet, således at Lejers undladelse af betaling af de pågældende be-

løb indebærer, at Udlejer kan hæve Lejeaftalen i overensstemmelse med erhvervslejelovens § 69. 

9. Aftalt regulering af lejen 

9.1 Den til enhver tid gældende årlige leje reguleres hvert år den 1. [**MÅNED**], første gang den 1. 

[**MÅNED + ÅR**], med den procentvise stigning i det af Danmarks Statistik beregnede nettopris-

indeks (basisår 2015 = 100). 

9.2 Ved nettoprisindekset forstås det af Danmarks Statistik siden februar 1980 beregnede og offentlig-

gjorde pristal med 2015 (lig 100) som basistal, jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1999 om 

beregning af et nettoprisindeks med senere ændringer. 

9.3 Reguleringen sker af den umiddelbart før reguleringstidspunktet gældende leje. 
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9.4 Reguleringen foretages med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra den kalendermåned, 

der ligger 14 måneder før reguleringstidspunktet (gammelt indeks) til den kalendermåned, der lig-

ger 2 måneder før reguleringstidspunktet (nyt indeks). 

Beregningen af den regulerede leje foretages således: 

 Årsleje før regulering x nyt indeks 

Ny årsleje =  

 Gammelt indeks 

     

9.5 Såfremt det omhandlede nettoprisindeks ophører med at blive udregnet, er Parterne enige om at 

anvende et andet prisindeks, som i videst muligt omfang svarer til nettoprisindekset. 

9.6 Lejen kan dog aldrig nedsættes til under startlejen på Ikrafttrædelsestidspunktet.  

10. Regulering til markedsleje m.v. 

10.1 Indtil udløb af Udlejers uopsigelighedsperiode, jf. punkt 7.2 kan ingen af Parterne kræve lejen re-

guleret til markedslejen i henhold til erhvervslejelovens § 13. Derefter kan begge Parter kræve le-

jen reguleret til markedslejen i henhold til erhvervslejelovens § 13, dog således at lejen aldrig kan 

nedsættes til under startlejen på Ikrafttrædelsestidspunktet. 

11. Skatter og afgifter 

11.1 Ud over den aftalte leje og de i pkt. 12 og 13 anførte omkostninger er Udlejer berettiget til hos Lejer 

at kræve refusion af samtlige skatter og afgifter vedrørende Lejemålet. 

11.2 Skatterne og afgifterne er specificeret og anslået i vedlagte driftsbudget, bilag 11.2. Specifikatio-

nen omfatter ikke skatter og afgifter, der ikke er kendt ved Lejeaftalens indgåelse, hvilke Udlejer 

derfor tillige senere, kan lade indgå i driftsbudgettet/regnskabet.  

11.3 Skatterne og afgifterne fordeles mellem lejerne i Ejendommen i forhold til de lejede bruttoarealer. 

Udlejer er berettiget til når som helst og uden varsel at ændre fordelingsnøglen ved ændringer i Le-

jemålets eller Ejendommens arealer. Skatter og afgifter, som alene kan henføres til et eller flere af 

de enkelte lejemål i Ejendommen, fordeles blandt disse lejere i forhold til de involverede bruttoare-

aler. 

11.4 Til dækning af skatterne og afgifterne fastsætter Udlejer et acontobeløb, som forfalder til betaling 

samtidig med lejen. Acontobeløbet fremgår af bilag 11.2 og Udlejer kan med 2 ugers varsel regule-

re acontobeløbet, såfremt reguleringen er nødvendig for at opnå dækning af de forøgede skatter 

og afgifter. Tillægsbetaling vedrørende skatte- og afgiftsregnskabet forfalder til betaling efter på-

krav fra Udlejer. 
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11.5 Endelig opgørelse over skatterne og afgifterne foretages en gang årligt. Udlejer kan med to (2) 

ugers skriftligt varsel omlægge regnskabsperioden, og omlægningsperioden kan omfatte mere eller 

mindre end tolv (12) måneder. 

11.6 Såfremt Lejer anmoder herom, er Udlejer forpligtet til at påklage den offentlige ejendomsvurdering 

af Ejendommen. I det tilfælde hvor Udlejer påklager den offentlige ejendomsvurdering af Ejen-

dommen foranlediget af en anmodning fra Lejer, er Lejer forpligtet til at dække en forholdsmæssig 

andel af alle Udlejers omkostninger forbundet med påklagen. Den forholdsmæssige opgørelse af 

omkostningerne baseres på Ejendommens fordelingstal. 

11.7 Indtil Ejendommen er frastykket Hovedejendommen opgøres skatter og afgifter forholdsmæssigt 

for Ejendommen og dermed for Lejemålet baseret på de samlede skatter og afgifter for Hoved-

ejendommen.  

12. Driftsregnskabet 

12.1 Ud over den aftalte leje og de i punkt 11 og 13 anførte omkostninger er Udlejer berettiget til hos 

Lejer at kræve refusion af samtlige driftsomkostninger og øvrige omkostninger af enhver art vedrø-

rende Lejemålet og den hertil knyttede udlejningsvirksomhed. Medmindre andet er aftalt, forestår 

Udlejer alle tiltag vedrørende driftsomkostningerne mod refusion af disse. Lejer er berettiget til at 

indhente kontroltilbud på ydelser, der indgår i driftsregnskabet og til at vælge kontroltilbuddet, hvis 

dette er billigere. 

12.2 De nedenfor anførte driftsomkostninger er specificeret og anslået i vedlagte bilag 11.2 (budget for 

driftsomkostninger). Specifikationen omfatter ikke omkostninger, der ikke er kendt ved Lejeaftalens 

indgåelse, hvilke omkostninger Udlejer derfor tillige senere, kan lade indgå i driftsregnskabet. 

12.3 Driftsomkostningerne omfatter blandt andet følgende: 

 

a) Forsikringspræmier vedrørende Ejendommen og selvrisikobeløb vedrørende regnskabsåret, 
bidrag til eller anskaffelse af materiel til civilforsvarsforanstaltninger samt evt grundejer- 
og/eller ejerforeningskontingent. 

 

b) Overvågning, herunder udgifter til vagt, teknisk overvågning, alarm, sprinkler, 
vedligeholdelse og fornyelse af CTS- og ABA-anlæg, brandmateriel og brandtekniker mv., 
Falckabonnement eller tilsvarende. 

 

c) Ejendommens forbrug af fælles el, herunder fælles elforbrug til f.eks. ind- og udvendig 
belysning, elevatorer, tekniske anlæg mv. 

 

d) Udvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af Ejendommen, herunder 
graffitibekæmpelse efter regning eller ved abonnement, renovation, pasning af de ved 
Ejendommen værende beplantninger og fællesarealer samt snerydning, grusning og 
saltning i fornødent omfang på veje, parkeringspladser og gårdarealer. 
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e) Etablering, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af al ind- og udvendig belysning på 
Ejendommens fællesarealer, solafskærmning af enhver art, henvisningsskilte, 
skilteplansbidrag, udsmykning, flagstænger og flag mv. 

 

f) Indvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer, herunder fælles 
trapperum, elevatorrum, fælles gangarealer, teknikrum samt installationer, som er fælles for 
flere lejere i Ejendommen. 

 

g) Renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af Ejendommens fællesinstallationer og 
fællesanlæg, herunder elinstallationer, VVS-installationer, kloak- og pumpebrønde, 
elevatorer, ventilations- og køleanlæg, døre og porte mv. i det omfang disse udgifter ikke 
skal afholdes endeligt af Udlejer, eller forholdet særskilt henføres til en enkelt lejers 
vedligeholdelses- eller fornyelsespligt. 

 

h) Løn-, telefon- og internetudgifter inklusive abonnementer mv. til forvalter, ejendomsleder og 
funktionær, udgifter til teknisk bistand og abonnementer vedrørende f.eks. elevator, 
fællesantenneanlæg og lignende tekniske installationer i Ejendommen samt udgifter til 
udarbejdelse af driftsregnskabet. 

 

i) Henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer som ikke er omfattet af Lejers fornyelses-
/udskiftningspligt, herunder elevatorer, CTS-anlæg samt ventilations- og køleanlæg, som 
ikke er omfattet af Lejers egen fornyelsespligt. Henlæggelsesbeløbet er fastsat til DKK [**] 
pr. m

2
. Henlæggelsesbeløbet reguleres en gang årligt efter samme princip som anført i pkt. 

9, dog således, at første regulering sker 1 år efter Ikrafttrædelsestidspunktet. Ved Udlejers 
fornyelse af de installationer, hvortil Lejer har betalt henlæggelser, foretages der ikke en 
bagudrettet regulering af henlæggelsesbeløbet baseret på de faktiske omkostninger 
forbundet med Udlejers fornyelse. I tilfælde af nye installationer vil henlæggelsesbeløbet 
blive reguleret på grundlag af de nye installationers anskaffelsespris og forventede levetid til 
også at omfatte disse installationer.  

 

j) Udgifter til senere ændringer af Ejendommens fælles indretning og fælles installationer, 
herunder vedrørende elinstallationer mv. 

 

k) Såfremt en skade eller manglende generel vedligeholdelse eller fornyelse ikke kan henføres 
til et enkelt lejemål, udføres vedligeholdelsen eller fornyelsen af Udlejer, og udgiften indgår til 
fordeling blandt lejerne i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. 

 

Omkostninger til fornyelse af installationer mv., hvor Lejer løbende har betalt henlæggelser til 

fornyelse, betales dog af Udlejer. 

12.4 Driftsomkostningerne fordeles mellem lejerne i Ejendommen i forhold til de lejede bruttoarealer. 

Udlejer er berettiget til når som helst og uden varsel at ændre fordelingsnøglen ved ændringer i Le-

jemålets eller Ejendommens arealer. Driftsomkostninger, som alene kan henføres til et eller flere af 

de enkelte lejemål i Ejendommen, fordeles blandt disse lejere i forhold til de involverede bruttoare-

aler. 

12.5 Til dækning af driftsomkostningerne fastsætter Udlejer et acontobeløb, som forfalder til betaling 

samtidig med lejen. Acontobeløbet fremgår af bilag 11.2 og Udlejer kan uden varsel regulere acon-

tobeløbet, såfremt reguleringen er nødvendig for at opnå dækning af de forøgede driftsomkostnin-

ger. Tillægsbetaling vedrørende driftsregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra Udlejer. 
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12.6 Endelig opgørelse over driftsomkostningerne foretages en gang årligt. Udlejer kan med to (2) ugers 

skriftligt varsel omlægge regnskabsperioden, og omlægningsperioden kan omfatte mere eller min-

dre end tolv (12) måneder. 

13. Varmeregnskabet  

13.1 Udlejer forsyner Lejemålet med varme og evt. køling samt koldt og varmt vand og Lejer har pligt til 

at aftage hele sit forbrug af førnævnte forsyningsarter fra disse anlæg. Lejer må ikke etablere an-

den forsyning uden Udlejers skriftlige samtykke. Ud over den aftalte leje og de i pkt. 11 og 12  an-

førte omkostninger er Udlejer berettiget til hos Lejer at kræve refusion af samtlige udgifter forbun-

det med førnævnte forsyning. 

13.2 De nedenfor anførte varmeomkostninger er specificeret og anslået i vedlagte bilag 13.2 (budget for 

varmeomkostninger). Specifikationen omfatter ikke varmeomkostninger, der ikke er kendt ved Le-

jeaftalens indgåelse, hvilke omkostninger Udlejer derfor tillige senere, kan lade indgå i varmeregn-

skabet. 

13.3 Varmeomkostningerne omfatter blandt andet følgende:  

 
a) Alle udgifter til brændsel m.m. og de hertil knyttede afgifter, alle former for betalinger til en 

eventuel fjernvarmeleverandør samt alle omkostninger knyttet til driften af 
varmeforsyningen, herunder pasning og tilsyn samt vedligeholdelse af varmeanlægget, 
herunder reservedele og værktøj. 

 
b) Udgifter til vagt- og serviceordninger, teknisk bistand samt udgifter til udarbejdelse af 

varmeregnskabet. 

 
c) Henlæggelse til fornyelse af varmeanlægget. Henlæggelsesbeløbet er fastsat til DKK [**] pr. 

m
2
. Henlæggelsesbeløbet reguleres en gang årligt efter samme princip som anført i pkt. 9, 

dog således, at første regulering sker 1 år efter Ikrafttrædelsestidspunktet. Ved Udlejers 
fornyelse af de installationer, hvortil Lejer har betalt henlæggelser, foretages der ikke en 
bagudrettet regulering af henlæggelsesbeløbet baseret på de faktiske omkostninger 
forbundet med Udlejers fornyelse. I tilfælde af nye installationer vil henlæggelsesbeløbet 
blive reguleret på grundlag af de nye installationers anskaffelsespris og forventede levetid til 
også at omfatte disse installationer. 

 
d) Udgifter til udarbejdelse af energimærkning, energiplan og energisyn mv. 

 
e) Vandforbrug, vandafledningsafgifter og kloakafgifter for Ejendommen, herunder fælles 

forbrug af vand og vandafledning, bortset fra sådanne, som afregnes af den enkelte lejer 
direkte over for forsyningsselskabet. 

 
Omkostninger til fornyelse af varmeanlæg mv., hvor Lejer løbende har betalt henlæggelser til 
fornyelse, betales dog af Udlejer. 

13.4 Varmeomkostningerne fordeles mellem lejerne i Ejendommen dels på grundlag af fordelingsmålere 

i lejemålene, i det omfang sådanne findes, og dels i forhold til de lejede bruttoarealer. Udlejer er 

berettiget til når som helst og uden varsel at ændre fordelingsnøglen ved ændringer i Lejemålets 
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eller Ejendommens arealer eller ved at indskrænke eller udvide de enheder, som har fælles forsy-

ning med Ejendommen. Varmeomkostninger, som alene kan henføres til et eller flere af de enkelte 

lejemål i Ejendommen, fordeles blandt disse lejere dels på grundlag af fordelingsmålere i lejemåle-

ne og dels i forhold til de involverede bruttoarealer. 

13.5 Til dækning af varmeomkostningerne fastsætter Udlejer et acontobeløb, som forfalder til betaling 

samtidig med lejen. Acontobeløbet fremgår af bilag 13.2 og Udlejer kan uden varsel regulere acon-

tobeløbet, såfremt reguleringen er nødvendig for at opnå dækning af de forøgede varmeomkost-

ninger. Tillægsbetaling vedrørende varmeregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra Udlejer. 

13.6 Endelig opgørelse over varmeomkostningerne foretages en gang årligt. Udlejer kan med 2 ugers 

skriftligt varsel omlægge regnskabsperioden og omlægningsperioden kan omfatte mere eller min-

dre end 12 måneder. Fristerne i erhvervslejelovens kapitel 9 er ikke gældende for Lejekontrakten. 

13.7 Udlejer er uden ansvar for forbigående forstyrrelser i leveringen af varme samt koldt og varmt 

vand, men Udlejer er forpligtet til at søge disse afhjulpet snarest muligt. 

13.8 Såfremt der etableres fjernkøling i Ejendommen vil forbrugsafregning, regnskab mv. ske efter 

samme principper for som er beskrevet i nærværende pkt. 13 for varmeregnskabet, hvor der vil bli-

ve etableret separate forbrugsmålere for lejerne i Ejendommen. 

13.9 Som en del af Partnerskabsforpligtelsen skal Parterne i fællesskab løbende søge at optimere 

Ejendommens energi-, varme- og vandforbrug. 

14. EL  

14.1 Lejer betaler Lejemålets samlede udgifter til forsyning af det lejede med el og eventuel målerleje 

direkte til forsyningsselskaberne i henhold til særskilte målere. Lejer er pligtig at lade sig registrere 

hos forsyningsselskaberne som selvstændig bruger. 

15. Forsyningsafbrydelser 

15.1 Udlejer er ikke ansvarlig for afbrydelser i forsyning af vand, varme, afløb, el, tele- og dataforbindel-

ser m.v., med mindre Udlejer har handlet ansvarspådragende i den forbindelse.  

16. Vedligeholdelse, reparationer og fornyelse 

16.1 Som en del af Partnerskabsforpligtelsen skal Parterne i forbindelse med vedligeholdelse, reparati-

oner og fornyelse af Ejendommen fastholde Ejendommens høje kvalitet og samtidigt søge at an-

vende løsninger, der optimerer såvel indeklima som miljøbelastning. Parterne skal løbende have 

en dialog om overholdelse af de til enhver tid værende krav til certificering efter DGNB guld samt 

kravene i det til enhver tid gældende Bygningsreglement.  
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16.2 Lejers forpligtelser:  

16.2.1 Lejer har ansvaret for al anden vedligeholdelse og fornyelse, der ikke er omfattet af Udlejers vedli-

geholdelses- og fornyelsesforpligtelse jf. pkt. 16.3, således at Lejemålet til enhver tid er i god og 

velvedligeholdt stand.  

16.2.2 Lejers vedligeholdelsespligt, herunder om fornødent fornyelse, af Lejemålet omfatter bl.a. alle ind-

vendige overflader, det være sig malede, hvidtede, olierede eller på tilsvarende måde behandlede 

overflader, og skal forny tapet, hvidtning, oliering og maling, herunder maling af vinduer, dørkarme, 

træpaneler, vægge, lofter samt gulve og gulvbelægning m.v. 

16.2.3 Lejer skal ligeledes foretage vedligeholdelse, herunder om fornødent fornyelse, af låse, nøgler, 

døre, dørgreb, dørpumper, hængsler, beslag, ruder, herunder termoruder og glasdøre/glasfacader, 

vandhaner, afløb, vandlåse, elinstallationer, herunder ledninger, kontakter, afbrydere, stik og HFI-

relæ, lyskilder, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, synlige og skjulte rør og lignende installatio-

ner samt inventar og installationer i produktionskøkken. Opremsningen er ikke udtømmende. 

16.2.4 Lejer skal sikre, at bygningsdele og installationer, som er omfattet af Lejers vedligeholdelsespligt, 

serviceres. 

16.2.5 Udlejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af Lejemålet med 

henblik på at foretage en vurdering af vedligeholdelsesstand m.v. 

16.2.6 Lejer er forpligtet til straks at lade udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder, som Udlejer med rette 

kræver til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Såfremt Lejer ikke uden ugrundet ophold efter skrift-

lig opfordring hertil opfylder sine vedligeholdelsesforpligtelser, er Udlejer berettiget til at lade vedli-

geholdelsen foretage for Lejers regning. Den derved foranledigede udgift betragtes som pligtig 

ydelse i lejeforholdet. 

16.3 Udlejers forpligtelser: 

16.3.1 Udlejer har den udvendige vedligeholdelse af Ejendommen, herunder vedligeholdelse og fornyelse 

af den udvendige del af klimaskærmen, hvorved forstås murværk, tag, facade og den udvendige 

side af facadevinduesrammer, dog undtaget døre, dørgreb, dørpumper, hængsler, beslag, ruder, 

herunder termoruder og glasdøre/glasfacader, der henhører under Lejers vedligeholdelses- og for-

nyelsespligt.   

16.3.2 Løbende drift, vedligeholdelse og fornyelse af de udvendige belægninger og udvendige overflader 

på Ejendommen udføres af Udlejer, men omkostningerne hertil medtages på driftsregnskabet og 

betales af lejerne.   

16.3.3 Vedligeholdelse og udskiftninger af installationer i Ejendommen til Lejemålets forsyning af varme, 

varmt vand og ventilation forestås af Udlejer, idet omkostningerne forbundet hertil medtages på 

drifts- og forbrugsregnskabet. Omkostninger til fornyelse af installationer, hvor Lejer løbende har 

betalt til henlæggelser til fornyelse, betales dog af Udlejer i henhold til pkt. 12 og 13 ovenfor. 
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17. Renholdelse og renovation 

17.1 AI indvendig renholdelse af Lejemålet med tilhørende installationer påhviler Lejer, og det gælder 

uanset om disse installationer er bekostet af Udlejer eller Lejer. Tilsvarende gælder renholdelse af 

øvrige installationer til Lejemålet, herunder vandforsyning og afløb mv., som udelukkende er til Le-

jers brug, frem til disses tilslutning til fællesinstallation. Lejer foranlediger dog såvel den udvendige 

som den indvendige vinduespolering af Lejemålets vinduer. 

17.2 Indvendig renholdelse af indvendige fællesarealer samt udvendig renholdelse af Ejendommen og 

udendørs anlæg samt snerydning påhviler Udlejer, idet omkostningerne hertil betales af lejerne i 

Ejendommen via driftsregnskabet.  

17.3 Lejers renovationsbehov opfyldes ved Lejers egen foranstaltning og for Lejers regning. Lejer er 

forpligtet til ved egen foranstaltning og for egen regning at fjerne emballage, affald og lignende. 

Emballage, affald og lignende må ikke henstilles på udenomsarealerne, ligesom det ikke er tilladt 

Lejer uden Udlejers forudgående skriftlige samtykke at henstille renovationscontainere eller lig-

nende udenfor bygningerne og udenfor de af Udlejer anviste områder til placering af affaldscontai-

nere. 

18. Skiltning 

18.1 Lejer har ret til at foretage skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved Ejendommen, 

på mure, døre og vinduer, der hører til Lejemålet, i det omfang det er sædvanligt efter Lejers for-

retning og Ejendommens art. Lejer har endvidere ret til at anbringe markiser og lignende i sædvan-

ligt omfang. 

18.2 Alle udgifter i forbindelse med tiltag omfattet af punkt 18.1 samt vedligeholdelse heraf betales af 

Lejer, der er forpligtet til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuel-

le betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes. 

18.3 Ved fraflytning skal Lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på Ejendom-

men i henhold til punkt 18.1, medmindre Udlejer skriftligt frafalder kravet herom. 

18.4 Udlejer kan forlange, at fælles henvisningsskilte mv. på Ejendommen følger en af Udlejer udarbej-

det skilteplan. Lejer forestår og bekoster henvisningsskiltning i overensstemmelse med Udlejers 

skilteplan, idet Lejer henvender sig direkte til leverandør. 

19. Lejers ret til forandringer i Lejemålet 

19.1 Lejer må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke foretage ændringer af Lejemålet eller anbringe 

andre indretninger eller genstande end de nedenfor nævnte, herunder opsætning og tilslutning af 

maskiner. Udlejer må kun nægte at give sit samtykke, såfremt dette er sagligt begrundet. I tilfælde 

af, at Lejer foretager fastboltning af inventar til gulve, vægge eller lofter skal dette ske på en måde, 
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der sikrer, at der kan ske fuld afmontering og fuld retablering af Lejemålet, idet Udlejer således ikke 

accepterer, at der efterlades bolte eller lignende i gulve, lofter eller vægge. 

19.2 Lejer har dog ret til at indsætte sædvanligt inventar, og foretage sædvanlige installationer i Lejemå-

let, med mindre Udlejer kan godtgøre, at Ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig 

til installationen. Lejer skal med rimeligt varsel give skriftlig meddelelse til Udlejer, inden Lejer fore-

tager installationer. 

19.3 Herudover har Lejer endvidere, efter Udlejers rimeligt begrundede anvisninger, ret til at foretage 

installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed 

vedrørende kontraktmæssig anvendelse af Lejemålet. 

19.4 Alle forandringer/ombygninger skal være lovlige, skal udføres håndværksmæssigt korrekt og skal 

være af materialer med rimelig holdbarhed og af rimelig kvalitet. Lejer er forpligtet til af egen drift at 

indhente fornødne myndighedstilladelser og sende kopi heraf til Udlejer. 

19.5 Med mindre andet aftales skriftligt, er Lejer forpligtet til at retablere Lejemålet ved fraflytning, og 

Lejemålet anses ikke for afleveret før retablering har fundet sted. 

20. Forsikringer og ansvar 

20.1 Det påhviler Udlejer at holde Ejendommen brand- og bygningsforsikret. Omkostningerne til forsik-

ring medtages på driftsbudgettet og betales af lejerne i Ejendommen.  

21. Fraflytning 

21.1 Senest kl. 12.00 på ophørsdagen, hvilket tidspunkt ("Ophørstidspunktet"), og uanset om dette er 

en helligdag eller dagen før en helligdag, skal Lejer tilbagelevere Lejemålet med, hvad dertil hører i 

ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på Ikrafttrædelsestidspunktet. 

21.2 Senest 4 uger inden Ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af Parterne en fælles 

besigtigelse af Lejemålet til foreløbig fastsættelse af de istandsættelses-/ og retableringsarbejder, 

der skal udføres. 

21.3 På tidspunktet for Lejers fraflytning foretages en fornyet besigtigelse med henblik på endelig fast-

læggelse af de istandsættelses-/ og retableringsarbejder, der skal udføres. Udlejer udarbejder på 

denne baggrund en endelig fraflytningsrapport (”Fraflytningsrapporten”), der oplister de arbejder, 

der skal udføres i Lejemålet for at bringe det i samme stand, som det var i på Ikrafttrædelsestids-

punktet. Udlejer er berettiget til – i stedet for at kræve istandsættelses-/retableringsarbejder udført 

m.v. – at konvertere istandsættelses-/ og retableringsarbejderne til et kontantbeløb, som betales af 

Lejer til Udlejer ved Lejemålets ophør. Udlejers krav er ikke betinget af, at Udlejer lider et tab. 

21.4 Efter Ophørstidspunktet er Lejer følgelig afskåret fra at foretage egen afhjælpning af mangler i 

Lejemålet. 
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21.5 Udlejer opgør herefter de mangler i Lejemålet, som Lejer hæfter for og gør manglerne gældende 

over for Lejer. Udlejer kan forlange, at værdien af manglerne konverteres til et kontantbeløb, som 

betales af Lejer til Udlejer. Konverteringen til kontantbeløbet sker på grundlag af det billigste af 2 

tilbud indhentet af hhv. Udlejer og Lejer, idet tilbuddene skal baseres på de i Fraflytningsrapporten 

oplistede forhold/mangler. Lejer har pligt til at betale beløbet uanset, om manglerne faktisk udbed-

res og uanset, om Udlejer kan dokumentere at have lidt et tab i forbindelse med manglerne. Når 

Lejer har afgivet opsigelse, kan Lejer ikke længere foretage vedligeholdelsesarbejde i Lejemålet, 

idet Udlejer skal have mulighed for at konvertere det udestående vedligeholdelsesarbejde til et 

kontantbeløb. 

21.6 Eventuelle tvister om Lejers forpligtelser ved fraflytning og tilbagelevering af Lejemålet, herunder 

om vedligeholdelses- reetableringsarbejdernes omfang, pris og varighed samt konvertering af Ud-

lejers istandsættelseskrav ved fraflytning til et kontantbeløb, skal afgøres af en uvildig tredjepart, 

der med bindende virkning for Parterne skal træffe afgørelse om de forhold, hvorom Parterne er 

uenige. Hvis Parterne ikke kan blive enige om valget, skal Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægs-

virksomhed udpege en sagkyndig, der har særligt kendskab til istandsættelse-, vedligeholdelses-, 

fornyelses- og reetableringsarbejder for så vidt angår fast ejendom, til at træffe afgørelse.  

21.7 Den sagkyndige tager med bindende virkning for Parterne endelig stilling til forholdene nævnt 

ovenfor, men skal ikke tage stilling til juridiske spørgsmål. Udgifterne til den sagkyndige afholdes af 

Lejer og Udlejer i fællesskab, idet den sagkyndige fordeler udgifterne i forhold til, hvilken af Parter-

ne, der har fået mest medhold i sine synspunkter.  

21.8 De mangler, som Udlejer ikke forlanger konverteret til kontantbeløb, udbedres af Udlejer for Lejers 

regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på Ophørstidspunktet, kan Udlejer kræve betaling for le-

je og ydelser i henhold til punkt 8 og 11-13 for den periode, der medgår til istandsættelsen, og indtil 

Lejemålet er gjort i kontraktmæssig stand, dog maksimalt 1 måned. 

21.9 Parterne er enige om, at den i erhvervslejelovens § 74, stk. 2, nævnte frist ændres fra 4 uger til 8 

uger. 

Lejer er forpligtet til at aflevere samtlige nøgler og systemer til låse i døre, samt give Udlejer ad-

gang til omkodning af adgangskontrolanlæg, adgangskort og lignende. 

22. Fremleje 

22.1 Lejer har med Udlejers forudgående godkendelse ret til at fremleje en del af eller hele Lejemålet til 

én eller flere fremlejetagere på samme vilkår og til den i punkt 4.1 anførte anvendelse. Udlejer kan 

kun afvise at godkende fremleje, hvis denne har en saglig begrundelse herfor, herunder på grund 

af fremlejetagers økonomiske og faglige egenskaber eller hvis det har betydning for Udlejers øvri-

ge drift af Ejendommen eller Udlejers forpligtelser overfor øvrige lejere i Ejendommen.   
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23. Afståelse 

23.1 Lejer har ikke afståelsesret i henhold til erhvervslejelovens § 55, men Parterne har med hensyn til 

afståelse i stedet aftalt følgende:  

23.1.1 Udlejer accepterer afståelse, såfremt der politisk besluttes en ændring af Lejers rammevilkår og 

opgavevaretagelse, f.eks. ved en kommunalreform, som medfører, at Lejer ikke længere udfører 

de nuværende kommunale opgaver. I den situation accepterer Udlejer, at udgangspunktet om at 

Lejer ikke har afståelsesret fraviges, således at Lejer er berettiget til, enten helt eller delvist, at 

overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Lejeaftalen til den eller de nye myndigheder, der 

som følge af ændringen overtager Lejers opgaver samt aktiver og passiver tilknyttet de pågælden-

de opgaver. 

23.1.2 Udlejer accepterer afståelse, såfremt der fra statslige myndigheders side stilles krav om, at den 

mellem Parterne aftalte model for gennemførelse af projektet efter principperne i friplejeboligloven 

ændres. I den situation accepterer Udlejer, at udgangspunktet om at Lejer ikke har afståelsesret 

fraviges. Udlejer er berettiget til at fremkomme med forslag til ny lejer ligesom ligesom Lejer er be-

rettiget til, enten helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til Lejeaftalen til 

trediemand, medmindre Udlejer har saglige grunde, herunder trediemands økonomiske eller fagli-

ge egenskaber, til at modsætte sig dette. Parterne forpligter sig til at indgå i forhandlinger om en 

løsning. 

24. Forlejeret 

24.1 Lejer har forlejeret til øvrige arealer i Ejendommen, der måtte blive ledige efter Ikrafttrædelsestids-

punktet.  

24.2 Når en plejebolig/areal bliver ledigt, skal Udlejer give skriftlig meddelelse herom til Lejer. Meddelel-

sen skal indeholde oplysning om, hvornår arealet forventes klar til Lejers overtagelse samt om hvil-

ke lejevilkår, der vil være gældende. Fra meddelelsen er kommet frem til Lejer, har Lejer 10 ar-

bejdsdage – juli måned tæller ikke med i fristen – til at udnytte forlejeretten. Lejers skriftlige medde-

lelse om udnyttelse af forlejeretten skal være kommet frem til Udlejer inden fristens udløb. Lejer 

kan anmode om at få fristen forlænget mod at betale leje for det pågældende areal i perioden fra 

Lejer har modtaget underretning om det ledige lejemål og indtil udløbet af den forlængede frist. 

Ved overskridelse af fristen eller ved Lejers udtrykkelige frafald af at gøre forlejeretten gældende, 

er det i Anvisningsaftalen anførte gældende for udlejning af den ledige plejebolig.  

24.3 Forlejeretten gælder enhver plejebolig/areal, der måtte blive ledigt i Ejendommen og bortfalder 

ikke, såfremt Lejer ikke udnytter sin ret i de enkelte tilfælde.  

24.4 Ved Lejers udnyttelse af forlejeretten udvides Lejeaftalen med det overtagne areal med deraf føl-

gende konsekvensændringer, herunder af leje, fordelingsnøgler, parkeringspladser mv., medmin-

dre Udlejer ønsker udarbejdelse og indgåelse af særskilt lejekontrakt for arealet. 
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24.5 Efter overtagelse af et areal, jf. ovenfor, har Lejer mod Udlejers forudgående godkendelse ret til at 

foretage forandringer og ombygning af arealet med henblik på, at arealet kan anvendes i overens-

stemmelse med Lejemålets anvendelse, jf. punkt 4.1. Lejer afholder selv samtlige omkostninger 

forbundet med en sådan ombygning herunder Udlejers omkostninger til tilsyn mv i forbindelse med 

ombygningsarbejderne. Ombygningen skal ske i henhold til gældende regler og i samme kvalitet 

som resten af Ejendommen. 

24.6 Efter overtagelse af et areal i overensstemmelse med det i pkt. 24.4 anførte udgår dette af Anvis-

ningsaftalen. 

25. Udvidelse af Lejemålet 

25.1 Såfremt Lejer ønsker en udvidelse af Lejemålet, skal Lejer rette henvendelse til Udlejer herom, 

hvorefter Parterne i fællesskab skal undersøge, hvorvidt sådan en udvidelse af Lejemålet er prak-

tisk, økonomisk og planmæssigt muligt i forhold til de byggemuligheder, der er på Hovedejendom-

men/Ejendommen og i forhold til de forpligtelser Udlejer allerede måtte have påtaget sig vedrøren-

de den videre udvikling af Hovedejendommen/Ejendommen. Såfremt der skal foretages undersø-

gelser med bistand fra eksterne rådgivere for at Parterne kan tage stilling til, om det er muligt at op-

føre yderligere bebyggelse, er Lejer forpligtet til at friholde Udlejer for sådanne omkostninger.  

25.2 I det omfang at Parternes indledende undersøgelser viser, at det er muligt at udvide Lejemålet ved 

opførelse af yderligere bebyggelse, skal Parterne i givet fald indgå nærmere aftale om vilkårene for 

en sådan udvidelse. Omkostningerne til udvidelsen skal som udgangspunkt afholdes af Udlejer, 

mod at Lejer ved særskilt tillæg til Lejeaftalen/separat ny lejeaftale forpligter sig til at betale en 

nærmere aftalt leje for udvidelsen til forrentning af Udlejers investering. Tillægget til lejen fastsæt-

tes efter nærmere aftale og på markedsvilkår, idet udvidelsen i øvrigt skal ske på vilkår, der ikke 

stiller Udlejer dårligere end den øvrige anvendelse/udlejning, som Udlejer måtte have planlagt på 

de pågældende arealer. Der aftales som minimum en uopsigelighedsperiode på 20 år for en sådan 

udvidelse af Lejemålet. Såfremt Lejer fraflytter Lejemålet inden udløbet af uopsigelighedsperioden, 

er Lejer forpligtet til at stille Udlejer økonomisk, som om Lejer ikke var fraflyttet inden uopsigelig-

hedsperiodens udløb. 

26. Tvister 

26.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Lejeaftalen, skal indbringes for boligretten i første 

instans. 

26.2 Tvister om konvertering af mangler ved fraflytning til kontanter afgøres dog af en sagkyndig udpe-

get af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. pkt. 21.6. Den sagkyndiges afgørelse 

er endelig. Den sagkyndige bestemmer, hvem af Parterne der afholder udgifterne til den sagkyndi-

ges virke. 
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27. Tinglysning 

27.1 Lejer er berettiget til for egen regning at lade Lejeaftalen tinglyse på Ejendommen. Tinglysning 

sker med respekt af 

 Ejendommens udstykning og/eller opdeling i ejerlejligheder, 

 Ejendommens sammenlægning med andre ejendomme, 

 de på tinglysningstidspunktet på Ejendommen lyste hæftelser og byrder. 

27.2 Udlejer forpligter sig til at medvirke til digital tinglysning af Lejeaftalen ved, på Lejers opfordring, 

enten at underskrive en tinglysningsfuldmagt til Lejer, hvorefter Lejer kan underskrive digitalt på 

Udlejers vegne, eller at underskrive Lejers tinglysningsanmodning digitalt. 

27.3 Når lejeforholdet ophører, er Lejer forpligtet til at aflyse Lejeaftalen. Er det ikke sket inden 14 dage 

efter lejeforholdets ophør, kan Udlejer foretage aflysningen for Lejers regning, idet Lejers skriftlige 

opsigelse, Udlejers skriftlige opsigelse/ophævelse af Lejeaftalen eller fogedens notering på funda-

mentet ved en udsættelsesforretning kan danne grundlag for aflysningen. Lejer afholder samtlige 

udgifter i forbindelse med aflysning af Lejeaftalen. 

28. Øvrige vilkår 

28.1 Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne Lejeaftale, skal være skriftlige for at være bindende. 

28.2 Lejer er gjort bekendt med den af By- og Boligministeriet udarbejdede checkliste, som vedlægges 

Lejeaftalen som bilag 28.2. 

29. Betingelser 

29.1 Nærværende aftale er fra begge Parters side betinget af opfyldelse af betingelserne i Købsaftalen. 

30. Underskrifter 

 

Dato:  

For [**XXXX**] 

 

 

 

 

 
[●] 

  

Dato:  

For Herlev Kommune 

 

 

 

 

 
[●] 
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