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1 Rekvirent 

Halsnæs Kommune 

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk 

sicpe@halsnaes.dk 

CVR-nr.: 29188416 

Att.: Simon C. Petersen 

2 Vurderingsansvarlige 

Stephen Berthelsen 

Partner, erhvervschef, ejd.mægler og Valuar, MRICS Registered Valuer, MDE 

Søndre Jernbanegade 18D, 3400 Hillerød 

Telefon: 48269910 

Mobil: 21732803 

E-mail: stbe@edc.dk 

Jacob Lunding 

Partner, salgs- og udlejningschef, MRICS 

Søndre Jernbanegade 18D, 3400 Hillerød 

Telefon: 48363663 

Mobil: 20207565 

E-mail: jal@edc.dk 

3 Vurderingsobjekt 

Ejendommen er beliggende Strandvejen 25A, 3300 Frederiksværk i Halsnæs Kommune. 

Ejendommen består af følgende matrikler: 

I det følgende benævnt ejendommen. 

4 Adkomstforhold 

Ejendommens ejer er i følge tingbogen: Halsnæs kommune 

5 Vurderingsformål 

Nærværende vurdering skal af rekvirenten anvendes til overvejelse om salg. 

6 Vurderingstema 

Fastsættelse af ejendommens kontante markedsværdi som ejendommen er og forefindes i udlejet 

stand ud fra de på vurderingstidspunktet pr. 02-01-2019 gældende markeds- og konjunkturforhold. 

Markedsværdi er den sum, til hvilken et aktiv skulle kunne omsættes på vurderingsdagen mellem 

en villig køber og en villig sælger i en normal handel mellem gensidige uafhængige parter efter en 

Matrikelnummer Ejerlav Ejerlejl.nr. Zone 

Del af 10 A Frederiksværk Markjorder  Byzone 
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rimelig markedsføring og forhandling, hvori parterne hver især har handlet kyndigt, fornuftigt og 

uden tvang.  

7 Modtagne dokumenter 

Vi har modtaget kopier af følgende dokumenter: 

 BBR-ejermeddelelse 

 Kortbilag 

 Mail fra Halsnæs kommune dateret 03.12.2018 

Herudover har vi modtaget mundtlige oplysninger om ejendommen af Simon C. Petersen og Alex 

Nyborg Madsen. 

8 Indhentede oplysninger 

Vi har indhentet kopier af følgende dokumenter: 

 BBR-meddelelse 

 Ejendomsvurdering pr. 01.10.2017 

 Ejendomsskattebillet for 2018 

 Tingbogsattest 

 Matrikelkort 

 Lokalplan nr. 04.32 

 Oplysning om jordforurening fra Halsnæs kommune 

9 Specifikationer 

9.1 Art og anvendelse 

Ejendommen er en erhvervsejendom, opført i 1910 ifølge oplysninger fra OIS. Ejendommen 

anvendes til kontor, handel og lager. 

9.2 Grundareal 

I følge tingbogen andrager det samlede grundareal følgende: 

Kilde: ois.dk 

Delareal på ca. 800 kvm. opdeles og udstykkes af landinspektør og foranlediges og betales af 

Halsnæs kommune i forbindelse med salg.  

 

 

 

Matrikelnr. Ejerlav Zone Grundareal Vejareal 

10 A Frederiksværk Markjorder Byzone 12.044 kvm. 707 kvm. 

Del af 10a Frederiksværk Markjorder Byzone 800 kvm. 0 kvm. 
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9.3 Ejendomsarealer 

Ifølge oplysninger fra OIS, dateret 01-01-2019 andrager bygningsarealerne følgende: 

9.4 Bygningsarealer 

Arealet fordeler sig således på de enkelte bygninger: 

9.5 Fredning/bevaringsværdi 

Ingen af ejendommens bygninger er registeret med fredning jf. den indhentede BBR meddelelse 

samt Ois.dk.  

Ejendommen er ligeledes ikke registeret som bevaringsværdig jf. FBB, som er Slots- og 

Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark.  

9.6 Byggesager 

Det forudsættes, at der ikke er verserende byggesager vedrørende ejendommen. 

9.7 Energiforhold 

Ejendommen er omfattet af energimærkningsreglerne, men har ikke et gyldigt energimærke. 

Såfremt ejendommen skal udbydes, skal der jf. gældende lovgivning være udarbejdet et gyldigt 

energimærke. 

Samlede bygningsarealer 

Antal bygninger 1 

Samlet bebygget areal 348 kvm. 

Samlet bygningsareal 348 kvm. 

Samlet boligareal 0 kvm. 

Samlet erhvervsareal 348 kvm. 

Samlet kælderareal 0 kvm. 

Bygning 1 - Strandvejen 25A 

Opførelsesår 1910 

Ombygningsår 0 

Bebygget areal 348 kvm. 

Bygningsareal 348 kvm. 

Boligareal 0 kvm. 

Erhvervsareal 348 kvm. 

Tagetageareal 0 kvm. 

Kælderareal 0 kvm. 

Anvendelse Bygninger til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration 

Fredning Ingen fredning registeret fra OIS 

Bygningsnr. Adresse Fredet 

1 Strandvejen 25A Nej 
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9.8 Offentlig ejendomsvurdering samlet og delareal 

9.9 Grundskyld 

Grundskyld for 2019 andrager følgende: 

Halsnæs kommune ejer ejendommen og betaler derfor ikke pt. grundskyld og dækningsafgift. 

Fremtidige ejere skal betale ejendomskat og derfor er ovenstående grundskyld et stipileret beløb. 

9.10 Dækningsafgift 

Dækningsafgift for 2019 andrager følgende: 

Halsnæs kommune ejer ejendommen og betaler derfor ikke pt. grundskyld og dækningsafgift. 

Fremtidige ejere skal betale ejendomskat og derfor er ovenstående dækningsafgift et stipileret 

beløb. 

9.11 Forsikringsforhold 

Det forudsættes, at ejendommen kan forsikres mod bygningsbrand, anden bygningsbeskadigelse 

samt svamp- og insektangreb. 

9.12 Planforhold 

Lokalplan nr. 04.32 er gældende for området. 

Lokalplanen har til formål at sikre områdets fortsatte anvendelse som boligområde med mulighed 

for at indpasse nærmere angivne erhvervstyper, i det omfang det kan ske uden genevirkninger i 

forhold til omgivelserne. 

Lokalplanens bestemmelser giver ikke anledninger til bemærkninger. 

9.13 Byrder og servitutter 

Der henvises til vedhæftede tingbogsattest. 

Vi har ikke gennemgået tingbogen. 

Det forudsættes, at de på ejendommen tinglyste byrder og servitutter ikke er så belastende for 

ejendommen at de er til hinder for en normal omsætning af denne. 

Adresse Vurderingsdato Ejendomsværdi Grundværdi 

Strandvejen 25A 01-10-2017 3.350.000 kr. 566.900 kr. 

Strandvejen 25A -delareal Anslået/skønnet 700.000 kr. 150.000 kr. 

Ejendom Grundskyld 

Strandvejen 25A 5.100 kr. 

 5.100 kr. 

Ejendom Dækningsafgift 

Strandvejen 25A 2.250 kr. 

 2.250 kr. 
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9.14 Panthæftelser 

De på ejendommen tinglyste panthæftelser fremgår af vedhæftede tingbogsattest. 

Der er ved nærværende vurdering set bort fra de på ejendommen tinglyste panthæftelser, idet 

ejendommen er vurderet til kontant markedsværdi. 

9.15 Forurening 

Iht. oplysninger fra Halsnæs Kommune foreligger der oplysning om, at ejendommen er forurenet 

på vidensniveau 2. 

Det forudsættes, at den oplyste forurening ikke er til hinder for fortsat uændret anvendelse af 

ejendommen. Såfremt ejendommen skal anvendes til boligformål vil dette kræve en 

håndtering/afgrænsning af forureningen på grunden og en efterfølgende oprensning af grunden. 

9.16 Lejeforhold 

Ejendommen er udlejet til en erhvervslejer, der disponerer over et samlet areal på 348 m² jf. BBR 

og 300 m² jf. erhvervslejekontrakten. 

Den indgåede erhvervslejekontrakt indeholder følgende hovedbetingelser: 

 at lejen reguleres med den procentvise stigning i nettoprisindekset, dog min. 2 % 

 at lejen reguleres med ændringer i ejendommens skatter og afgifter, 

 at lejemålet fra lejers side kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned, 

 at lejemålet fra udlejers side er uopsigeligt efter Erhvervslejelovens § 61 stk. 2, varsel er 6 

måneder til den 1. eller 15. i en måned. 

 at lejemålet overtages af lejer som beset uden nogen forpligtelse af nogen art for udlejeren 

til at vedligeholde eller istandsætte lejemålet i lejeperioden, 

 at lejer i lejeperioden har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, 

 at depositum udgør 0 måneders aktuel leje, 

 at lejen tillægges gældende moms, 

 at lejer har fremlejeret mod udlejers godkendelse, 

 at lejemålet afleveres i samme stand som ved overtagelsen. 

Deposita vedr. udlejede lokaler udgør kr.0, hvoraf kr. 0 er kontant. 

Erhvervslejekontrakten er indgået på bestemmelser sædvanlige for lejeaftaler af denne karakter. 
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9.17 Årlig leje og depositum 

9.18 Depositum og forudbetalt leje 

Det er forudsat, at depositum og forudbetalt leje svarer til 0 måneders leje. 

9.19 Refusion 

Der foretages sædvanlig refusion af indestående på konti for deposita og forudbetalt leje. 

10 Besigtigelse 

Ejendommen blev besigtiget den 13-12-2018. Til stede var Simon C. Petersen fra Halsnæs 

Kommune og Stephen Berthelsen. 

Besigtigelsen har ikke haft karakter af en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. 

Den i nærværende vurderingsforretning anførte beskrivelse er således alene den 

vurderingsansvarliges umiddelbare indtryk af ejendommen under besigtigelsen med de 

bemærkninger, som måtte være knyttet hertil. 

11 Beskrivelse 

Centralt beliggende bygning, som tidligere har været anvendt til kommunalt 

gasværk/forsyningsbygning. 

Bygningen er bygget i 1910 i et plan samt udnyttet tagetage. Facader og gavle er røde blanke 

mursten, taget er et sadeltag med kviste og ovenlys og beklædt med ægte skiffersten på den en 

del og på den andel beklædt med tagpap. Vinduer er originale trævinduer med enkeltlagsglas og 

blyindfattede. 

Indeholder indgang fra syd facade til hall/trappe til 1. sal, herfra adgang til 2 store værelser og 

værkstedsrum, endvidere stor samlingssal med udgang i gavlen, diverse lydstudier og depoter 

samt disponible rum, stort køkken/alrum samt toiletter og bad. Første sal indeholder delvist 

brugbare værelser og loftsrum. 

Gulve er overalt belagt med originale træbrædder, pladegulve og linoleum, lofter er pudsede og 

delvist beklædte med gipsplader og indervægge er rørpudsvægge/træpanelvægge/gipsvægge. 

Bygningen fremtræder indvendigt i en nedslidt stand og skal genoprettes på alle overflader, 

installationer og inventar, udvendigt skal facader og gavle genoprettes med hensyn til omfugning 

samt udskiftning af vinduer og tagbeklædning skal ligeledes efterses/genoprettes. 

       

Lejer Areal Kontant 
depositum 

Årlig leje Årlig leje 
pr. kvm. 

Bemærkning 

Alex Nyborg 
Madsen 

348 kvm. 0 kr. 40.400 kr. 402 kr. Markedslejen er teoretisk fastsat til kr. 140.000 
og anvendt i nærværende vurdering 

 348 kvm. 0 kr. 40.400 kr. 402 kr.  
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11.1 Nærområdet 

 

Beliggenhed: 

Ca. 3-5 min. kørsel til centrum, indkøb og station og med skov, strand og vand meget tæt på. 

Område: 

Boligområde med ældre klassiske villaer og nyere bebyggelser samt blandet bolig og erhverv. 

Trafikale forhold: 

Gode busforbindelser på Strandvejen til Frederiksværks station. 

Ca. 8 min. kørsel til Hillerødvejen med forbindelse til Hundested havn samt til 

Hillerød/København.   
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11.2 Kort 
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11.3 Afstande 

12 Besvarelse 

På baggrund af den foretagne besigtigelse, de foreliggende dokumenter og indhentede 

oplysninger kan vi efter bedste evne og overbevisning besvare det stillede vurderingstema: 

kr. 700.000 

Der skrives kroner syvhundredetusinde 00/100 

Udbudsprisen er fastsat ud fra et startafkast på ca. 7,5 % og en årlig lejeindtægt på kr. 140.000 

samt at der er en eksisterende lejer i ejendommen. Endvidere er der fratrukket ca. kr. 600.000 fra 

udbudsprisen til genopretning af ejendommen både ind- og udvendigt. 

  

12.1 Ejendommens stærke og svage sider 

Det skal bemærkes, at vi i forbindelse med fastsættelse af ejendommens markedsværdi har taget 

hensyn til følgende forhold: 

Ejendommens stærke sider: 

Masser af kvm. midt i byen 

Gode til- og frakørselsforhold 

Ejendommens svage sider: 

Forurenet grundareal 

Kommende ejer kan ikke disponere over ejendommen grundet nuværende lejer 

Store vedligeholdelses- og genopretningsomkostninger 

12.2 Markedsforhold 

Finanskrisen i 2008 er et for længst overstået kapitel på erhvervsejendomsmarkedet, såvel som på 

det almindelige boligmarked, hvor der specielt i de større byer faktisk opnås højere priser for villaer 

og ejerlejligheder end før finanskrisen. 

Strandvejen 25A  

  Solvænget (Halsnæs) 138 m.  

  Frederiksværk st 470 m.  

  Frederikssund st 18,0 km.  

  Hillerødmotorvejen 27,3 km.  
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Efterspørgslen efter investeringsejendomme har gennem de seneste år været  meget stærk og 

vedvarende, hvilket vi forventer vil vare ved de næste par år. Udbuddet af investeringsejendomme 

er faldet over de seneste år, hvilket har gjort at efterspørgslen føles stærkere end længe. 

En af grundene til det stærke og vedvarende efterspørgselspres bunder naturligvis i den rigelige 

pengemængde, som er til stede blandt investorerne, både indenlandske såvel som udenlandske. 

Udover de danske investorer som f.eks. pensionskasser, store ejendomsselskaber og nationale 

ejendomsfonde, er det danske ejendomsmarked også præget af en utrolig stor interesse fra 

udenlandske investorer. I særdeleshed kommer de udenlandske investorer fra Europa, og 

herunder ganske mange fra vores nabolande Sverige og Norge. 

Omsætningen af danske ejendomme til udenlandske investorer er gennem de seneste år steget til 

et betragteligt beløb, også sammenlignet med salget til danske investorer. 

Efterspørgslen har i særdeleshed rettet sig mod detailejendomme med gode strøgbeliggenheder. 

Men efterspørgslen er også rettet mod nyere kontorejendomme med gode beliggenheder og lejere. 

I de seneste par år har der tillige været en stærk efterspørgsel efter specielt logistikejendomme 

over hele landet. Dette skyldes naturligvis den ændrede opfattelse af hvorledes den fremtidige 

struktur inden for detailbranchen vil ændre sig. I flere år har ”hotspots” som Høje Tåstrup, Køge og 

Trekantsområdet haft investorernes interesse, men interessen har nu bredt sig geografisk til andre 

steder over det ganske land. 

Efterspørgslen efter boligudlejningsejendomme, såvel ældre som nye, har gennem mange år 

været meget stor. Afkastet på alle typer af boligejendomme har rykket sig nedad gennem de 

seneste mange år. I takt med den stigende efterspørgsel efter boligejendomme, er nybyggeriet af 

boligejendomme også steget til et højere niveau. Specielt i de større byer er der igangsat mange 

nybyggerier af både boliger til familier og kollegieværelser til studerende. 

Der er ingen tvivl om, at det meget lave danske renteniveau er med til at holde både 

investeringslysten og efterspørgslen oppe efter alle typer af fast ejendom. Set fra udenlandske 

investorers vinkel, betyder det også meget, at Danmark betragtes som et meget sikkert og stabilt 

land at investere i. 

Det er vores opfattelse, at ejendomsmarkedet vil være investeringsmæssigt sikkert de næste par 

år. Der er dog i markedet en opfattelse af, at der måske kan komme mindre opbremsning inden for 

en kortere årrække, hvilket vil betyde mindre til stagnerende pris- og lejestigninger på 

erhvervsejendomme og –lokaler. 

Men som i alle andre investeringssituationer skal man naturligvis undersøge mest muligt om den 

pågældende investering, inden man foretager den. 

12.3 Kort om den nuværende markedssituation 

Markedet for kontorejendomme i Nordsjælland. 

Efterspørgsel 

Det Nordsjællandske ejendomsmarked er for tiden i bedring. Der er stigende efterspørgsel efter 

flere ejendomssegmenter, men det er primært velbeliggende boligudlejnings- og 

investeringsejendomme der efterspørges. 
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Den største efterspørgsel i Nordsjælland er for tiden rettet mod boligudlejningsejendomme, og 

efterspørgslen gælder både for nyopførte og ældre ejendomme. Denne type af 

erhvervsejendomme efterspørges både af indenlandske investorer men også af udenlandske 

investorer, her overvejende svenske og tyske investorer. 

Det er vores opfattelse, at efterspørgslen efter boligudlejningsejendomme vil fortsætte de næste 

år. 

Udbud 

Kontorudlejningsmarkedet er i en svagt stigende udvikling og der udbydes et begrænset antal kvm. 

i Frederiksværk og Hundested.   

Tendenser 

Der har igennem det seneste års tid været stigende efterspørgsel efter lager- og 

produktionsejendomme i det Nordsjællandske område. Efterspørgslen har naturligvis medført en 

nedgang i ledigheden af denne type erhvervsejendom. Umiddelbart er der ikke sket de store 

lejestigninger på grund af den mindre ledighed. 

Inden for detailsegmentet har efterspørgslen været stigende gennem de seneste par år. Det 

gælder særligt på strøggaderne i de større byer, at efterspøgslen har været i bedring. Der er inden 

for dette segment set stabiliserede lejeniveauer på de rigtige adresser. Det er flere nye brands- og 

konceptbutikker på dette marked, som har været medvirkende til både den forbedrede 

efterspørgsel og det stabiliserede lejeniveau. 

Der er svagt stigende ledighed inden for lokaler til kontorbrug, og efterspørgslen er begrænset 

inden for dette segment på grund af overskud af kontorer, som endnu ikke er absorberet af 

markedet. 

12.4 Afkastkrav og lejeniveau for området 

Vores forventninger til lejeniveau og afkastkrav på 3-6 måneders sigt for Kontor i Nordsjælland er 

for 4. kvartal 2018 følgende: 

Kilde: Alle tendenspile er udtryk for vores forventning til udvikling på 3-6 måneders sigt og er udarbejdet af EDC Erhverv Poul Erik Bech. 

12.5 Nuværende tomgang, nettooptag og udbud 

I følge Ejendomstorvet-ED Statistikken er tomgangen for kontor i Nordsjælland 4,85 % for 4. 

kvartal 2018. 

 Klasse A Klasse B Klasse C Klasse A Klasse B Klasse C 

Nordsjælland Afkastkrav i % Årlig markedsleje i kr./m2 

Primær 7,50  7,75  8,25  1.000  750  650  

Sekundær 7,75  8,00  8,75  900  650  550  

Tertiær 8,00  8,50  9,25  750  550  450  



 

 

Side 14 af 23 

 

  

Område Ledige kvm. Ledig % Ændring % kvartal Ændring % år 

Nordsjælland 77.900 4,8% -0,2% -2,1% 

Hele landet 1.657.000 6,9% 0,1% -0,4% 
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12.6 Sammenlignelige solgte ejendomme 

 

Kilde: Tinglysningen og EDC Erhverv Poul Erik Bech Research 

  

 Dato Adresse Postnr. Pris Areal Pris pr. kvm 

A 18-08-2015 Hovedgaden 31 4050 Skibby 1.400.000 460 3.043 

B 16-03-2015 Huginsvej 6C 3400 Hillerød 2.550.000 530 4.811 



 

 

Side 16 af 23 

12.7 Sammenlignelige ejendomme til salg 

 

12.8 Byggeretter 

Der er ingen byggeret idet grundarealet kun må udnyttes med 10 % jf. lokalplan 04.34. 

13 Forudsætninger 

Vi har i nærværende vurdering forudsat at: 

 sælger betaler udstykningsomkostninger til del grundareal på ca. 800 kvm. 

 ejendommen er lovligt opført, indrettet og benyttet 

 ejendommen ikke er behæftet med skjulte fejl eller mangler 

 alle installationer er lovlige og funktionsdygtige 

 de anførte bygningsarealer og arealfordeling kan lægges til grund 

 der ikke verserer sager vedr. lejen, varmeregnskab m.v. 

 der ikke er så væsentlige påkrævede istandsættelsesarbejder, at de vil have indflydelse på 
værdiansættelsen 

 ejendommen ikke er forurenet i henhold til miljølovgivningen, og at den ikke er registreret 
eller anmeldt til registrering som muligvis forurenet/muligt kemikaliedepot 

 de tinglyste bestemmelser ikke er til hinder for normal omsætning af ejendommen 

 der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder overfor tredjemand 

 der ikke påhviler ejendommen utinglyst gæld til det offentlige eller andre 

 
Adresse Areal Pris Afkast Pris pr. kvm 

A Ellevej 5, 3300 Frederiksværk 495 3.850.000 Ukendt 7.778 
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 der ikke er planer, afsagt kendelser, vedtaget betalingsvedtægter eller udført arbejder 
vedrørende anlægs- og/eller vedligeholdelsesarbejder, hvoraf der senere pålægges 
ejendommen udgifter 

 en eventuel efterfølgende byggeteknisk gennemgang/tilstandsrapport, udfærdigelse af 
energimærke og energiplan, eller andre oplysninger, der ikke er tilgængelige på 
vurderingstidspunktet, ikke udviser så væsentlige forhold ved ejendommen, at disse 
eventuelle forhold vil kunne ændre ejendomsmæglerens værdiansættelse 

 der for ejendommen kan tegnes sædvanlig bygningskaskoforsikring, herunder dækning 
imod svamp- og insektangreb samt rørskade, uden forbehold og til normal præmie i 
anerkendt selskab 

 der foretages sædvanlig refusion, herunder refusion af deposita/forudbetalt leje 

 eventuel momsreguleringsforpligtelse overtages af køber udenfor vurderingssummen 

 der ikke skal foretages ekstrafundering i forbindelse med evt. bebyggelse af grunden 

14 Habilitetserklæring 

Nærværende vurdering er afgivet efter bedste evne og overbevisning, og vi kan erklære, at vi ikke 

har nogen interesse i denne sag, udover denne vurderingsforretning. 

15 Copyright 

Nærværende vurderingsforretning må ikke uden vurderingsansvarlige skriftlige samtykke 

anvendes af andre end rekvirenten, til andre formål end angivet i vurderingsformålet og må ikke 

gengives helt eller delvist. 

16 Ansvar 

Ejendomsmægleren er omfattet af Dansk Ejendomsmæglerforenings kollektive ansvarsforsikring 

med en dækning på indtil kr. 5 mio., hvilket beløb ejendomsmæglerens ansvar er begrænset til. 

17 RICS Danmark 

Nærværende vurdering er udarbejdet efter RICS Danmarks standardbetingelser for vurderinger 

som derfor er gældende med mindre andet er angivet i nærværende vurdering. 
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18 Bilag 

19 Fremsendelse 

Nærværende vurdering er fremsendt til rekvirenten på mail tilligemed de nævnte bilag. 

20 Datering og underskrift 

Hillerød den 02-01-19 

Som vurderingsansvarlige: 

EDC Erhverv Poul Erik Bech 

 

 

Stephen Berthelsen 
Partner, erhvervschef, ejd.mægler og Valuar, MRICS Registered Valuer, MDE 
Telefon: 48269910 
Mobil: 21732803 
E-mail: stbe@edc.dk 

 

 

Jacob Lunding 
Partner, salgs- og udlejningschef, MRICS 
Telefon: 48363663 
Mobil: 20207565 
E-mail: jal@edc.dk 
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21 Rentabilitet og værdiansættelse 

Ejendommens indtægter 

Ejendommens udgifter 

 

Beregning af salgssum 

 

Fradrag for genopretningsudgifter ind- og udvendigt.          603.653 kr.

  

S.E. & O. 

  

Adresse Areal Bemærkninger Leje pr. kvm. Årlig leje 

Erhverv 348 kvm. Teoretisk fastsat årlig leje 402 kr. 140.000 kr. 

Total 348 kvm.  402 kr. 140.000 kr. 

Art Bemærkninger Beløb pr. kvm. Årsudgift i alt 

Administration Anslået 14 kr. 5.000 kr. 

Grundskyld Anslået 15 kr. 5.100 kr. 

Forsikring Anslået 12 kr. 4.176 kr. 

Udvendig vedligeholdelse Anslået efter genopretning  50 kr. 17.400 kr. 

Dækningsafgift Anslået 6 kr. 2.250 kr. 

Vand og varmeregnskab Anslået 4 kr. 1.500 kr. 

Vicevært/Renholdelse Anslået 14 kr. 5.000 kr. 

Renovation Anslået 4 kr. 1.500 kr. 

Total  119 kr. 41.926 kr. 

 Driftsresultat 98.074 kr. 

Forrentningsfaktor  7,50% 1.307.653 kr. 

Depositum   35.000 kr. 

 Samlet salgssum 1.342.653 kr. 

Afrundet pris 14,01% 700.000 kr. 

Pris pr. kvm. 2.011 kr. 
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22 Fotos 
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23 Standardbetingelser for vurdering 

Vurderingen udføres i overensstemmelse med vejledningen Vurdering af erhvervsejendom 

udgivet af RICS Danmark.  

Klientrelationer 

Medmindre andet er anført i vurderingsrapporten, er den/de vurderingsansvarlige uafhængige af 

opdragsgiveren - forretningsmæssigt og privat. 

En vurderingsrapport udarbejdes udelukkende med det formål, der er aftalt med opdragsgiveren, 

og som skal fremgå af rapporten, der derfor skal behandles som fortrolig af opdragsgiver og de 

parter, som opdragsgiveren på forhånd har fået tilladelse til at måtte videregive den til. 

Den/de vurderingsansvarlige har udelukkende ansvar overfor opdragsgiver for at rapporten er 

udarbejdet med den omhyggelighed, der med rimelighed kan forventes af en chartered surveyor, 

og opdragsgivers brug af vurderingsrapporten sker på eget ansvar. 

Vurderingsrapporten må ikke - hverken i sin helhed eller i uddrag - indføjes i noget offentligt 

tilgængeligt dokument uden den/de vurderingsansvarlige forudgående skriftlige samtykke af form 

og sammenhæng. 

Informationer om ejendommen 

Vurderingen og vurderingsrapporten er udarbejdet på grundlag af de informationer, den/de 

vurderingsansvarlige har modtaget fra opdragsgiver, dennes professionelle rådgivere eller anden i 

rapporten navngiven part, og som forudsættes at være fuldstændige og korrekte, herunder: 

- om ejendommens ejerforhold, og at opdragsgiver har fuld rådighed over og gyldig adkomst til den 

aktuelle ejendom, 

- at der på ejendommen ikke er hæftelser, særligt belastende eller usædvanlige servitutter, 

rådighedsindskrænkninger, udgifter eller forhold, der kan påvirke ejendommens værdi, og som ikke 

er oplyst, 

- at den enkelte bygning er opført, indrettet og benyttes i overensstemmelse med lokalplaner, 

bygningsreglementer og opfylder samtlige andre relevante krav, der udspringer af love, offentlige 

bekendtgørelser m.v., 

- at der ikke er uafsluttede sager om lovgivningsmæssige forhold eller andre påbud vedrørende 

ejendommen og dens benyttelse, 

- at der medmindre andet er meddelt, ikke er forekomst af skadelige eller farlige materialer, som for 

eksempel asbest, pvc m.v., 

- at der ikke er udført undersøgelse af grunden i form af geografisk og/eller geofysisk 

undersøgelse, samt 

- at der ikke er udført miljøundersøgelser med henblik på at afdække eventuel forurening på 

ejendommen. 

Vurderingsrapporten bygger således på den forudsætning, at der på ejendommen ikke er 

forurening, der påvirker dens værdi. 



 

 

Side 22 af 23 

Hvis der under besigtigelsen, i løbet af den efterfølgende indhentning af oplysninger til brug for 

vurderingen eller som følge af viden om lokalområdet, fås kendskab til forhold, som tyder på, at der 

er sket forurening, er det angivet i vurderingsrapporten. 

Såfremt det konstateres, at der er sket forurening på ejendommen, omkringliggende jorde eller at 

ejendommen nu helt eller delvist anvendes eller tidligere har været anvendt til forurenende 

aktiviteter, kan det medføre en reduktion af de i vurderingsrapporten anførte værdier. 

- at alle aftaler og forpligtelser i forbindelse med lejemål er overholdt, samt 

- at der ikke er uoplyste konflikter med lejerne, ligesom hverken lejer eller udlejer har afgivet 

varsler eller udstedt påbud, der kan påvirke vurderingen i negativ retning. 

Besigtigelse 

Besigtigelsen er ikke en byggesagkyndig undersøgelse af konstruktioner, byggematerialer og 

installationer. 

Åbenbare byggetekniske mangler vil dog blive registreret i rapporten - også hvad angår 

vedligeholdelse. Men sådanne registreringer er ikke en garanti for, at ejendommen - bortset fra det 

anførte, er fri for mangler. 

Indhentning af information 

Når der i forbindelse med vurderingen rettes henvendelse til offentlige myndigheder - herunder om 

fx servitutter, skal vurderingsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med de derved modtagne 

oplysninger.  

Vurdering 

Vurderingen er baseret på de registrerede arealer i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Det skal 

dertil bemærkes, 

- at arealangivelser i BBR er baseret på hhv. byggetilladelser og ejers meddelelser til BBR, og at 

BBR ikke har ansvar deres for rigtighed, samt 

- at der kun, hvis de arealer, der fremgår af BBR, åbenlyst er forkerte, skal ske verifikation. Fx ved 

kontrol af tegningsmateriale 

Når det er aftalt, at en vurdering er baseret på arealberegninger, anbefales det, at ejendommen 

bliver opmålt i overensstemmelse med Arealbekendtgørelsen af 29. juni 1973. 

Anlæg, installationer og maskiner er ikke omfattet af vurderingen, medmindre de er en integreret 

del af ejendommen, har en generel anvendelighed og sædvanligvis vurderes sammen med 

ejendommen. 

Der er ikke taget hensyn til evt. skattetilsvar i forbindelse med salg af ejendommen, ligesom 

sandsynlige salgsomkostninger ikke fragår. 

Hvis der fx til en forsikringssag skal udarbejdes et overslag over retableringsomkostninger, er dette 

overslag uforpligtende for den/de vurderingsansvarlige, og hvis der efter aftale med rekvirenten 

engageres sagkyndig bistand hertil, er det den sagkyndige, der har ansvar herfor. 
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Hvis de forudsætninger, der er gjort gældende i en vurdering, viser sig ikke at være i 

overensstemmelse med den faktiske situation, er det nødvendigt at udføre en ny vurdering med 

henblik på værdiansættelse af ejendommen. 

Fravigelser 

Fravigelser fra disse standardbetingelser må kun ske, når det er aftalt skriftligt mellem 

opdragsgiver og en af RICS Danmark bemyndiget. 

Offentliggørelse 

Vurderingen må ikke uden den/de vurderingsansvarliges godkendelse offentliggøres under nogen 

form, hverken helt eller delvist. 

Generel ansvarsfraskrivelse 

Ejendomsmæglerfirmaets ansvar er dækket under fællespolice tegnet gennem Dansk 

Ejendomsmæglerforening og erstatningen kan maksimalt andrage kr. 5.000.000. 


