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§1. 

Parterne 

Denne lejerkontrakt indgas mellem 

Udlejer: Kobenhavns Kommune 
Kultur- og Fritidsforvaltningen 
Kjabenhavns Ejendomme 
Nyropsgade 1, 5. sal 
16O2K0benhavn V 

(i det folgende kaldet udlejer) 

Lejer: Haveforeningen Engly 
v/bestyrelsen 
Englandsvej 204 
2300 Kjefbenhavns S 

(i det fertgende kaldet lejer) 

§ 2 . 

Det lejede 

1. Det lejede areal omfatter det med redt indrammede areal, jf. bilag 1. Arealet er beliggende 
Englandsvej 204 pa del af matr. nr. 1727 Sundby Vester. 

2. Det lejede areal udg0r i alt ca. 33.000 m . Parterne er enige om, at dette areal - uanset en 
eventuel senere opmaling matte vise et storre eller mindre areal - skal laegges til grund i 
enhver henseende. 

3. Udlejer pabegynder senest ved lejekontraktens underskrivelse udstykning/sammenlaegning 
af det i § 2, stk. 1, naevnte areal, saledes at haveforeningen Engly efter 
udstykning/sammenlaegning er beliggende pa et samlet matrikel nummer. Omkostninger 
forbundet med udstykningen betales af udlejer. 

4. Lejer har ejerforholdet til fedgende installationer: Vandanlasg- og installationer, 
gadebelysning, el-installationer, fibernet og kloakstikledninger i det omfang installationer 
ikke tilhorer forsyningsselskaberne. 



§ 3 . 

Anvendelse 

1. Det lejede areal skal anvendes som grundareal, have, adgangsvej mv. til de bygninger, som 
er opferrt pa det lejede areal (bygninger pa fremmed grund) til brug for helarsbeboelse. 

2. Bygninger pa det lejede ma alene anvendes til helarsbeboelse. 

3. For de lodder, som ved denne lejekontrakts ikrafttraeden bliver anvendt til kolonihaver, kan 
denne anvendelse fortsaette indtil genudlejning af lodden. Herefter skal anvendelsen ske i 
overensstemmelse med § 3.2. 

4. Pa det lejede ma der pa hver lod/parcel kun opfares en beboelsesbygning med en bolig samt 
udhus og lignende i overensstemmelse med den t i l enhver tid gaeldende lokalplan for 
omradet. 

5. Pa det lejede er lejer endvidere berettiget til at opfore bebyggelse t i l faellesformal i 
overensstemmelse med den til enhver tid gaeldende lokalplan for omradet pa de i 
lokalplanen anviste faellesarealer. 

6. Bortset fra marketenderi og kiosk er det ikke tilladt at drive handel eller bevasrtning under 
nogen form eller indrette eller drive forlystelsesvirksomhed af nogen art pa det lejede. 

7. Ingen af bygningerne pa det lejede tiUwer udlejer. 

8. iEndringer i anvendelsen af det lejede ma kun foretages efter forudgaende skriftlige 
samtykke fra udlejer. 

9. Udlejer indestar for, at det planmaessige grundlag for det lejedes lovlige anvendelse til 
helarsbeboelse foreligger ved kontraktens ikrafttraeden. Alle myndighedskrav i forbindelse 
med lejernes brug af det lejede er udlejer uvedkommende. 

10. Udlejer patager sig ikke noget ansvar for lovligheden af eksisterende bygninger eller 
bygninger opf0rt efter denne lejekontrakts ikrafttraeden, herunder bygningernes eventuelle 
lovlige anvendelse til helarsbeboelse i relation til byggelovgivningen eller lignende 
lovgivning. 

11. Ved enhver form for forandring af eksisterende bygninger eller opforelse af nye bygninger 
pa det lejede, er lejer pligtig t i l selv at indhente alle myndighedsgodkendelser, herunder 
byggemyndighedernes tilladelse, samt S0rge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen 
til stadighed opfyldes. Til brug for byggemyndighedernes behandling af sagen skal lejer 
indhente ejerfuldmagt hos udlejer. 

12. Alle udgifter i forbindelse med forandring af eksisterende bygninger eller opforelse af nye 
bygninger pahviler lejer, herunder bl.a. udgifter som f0lge af § 3.11. 



13. Enhver form for lovliggorelse af bygninger pa det lejede - dvs. bade bygninger opfart for og 
efter denne lejekontrakts ikrafttraeden - herunder lovliggorelse af de enkelte bygninger til 
helarsbeboelse i relation ti l bygge- og miljolovgivningen m.v. pahviler lejer. Alle udgifter i 
forbindelse med lovliggorelse pahviler lejer. 

14. Det pahviler lejer at efterkomme ethvert pabud fra byggemyndighederne om lovliggorelse af 
bygninger mv. - herunder bl.a. pabud om lovliggorelse af de enkelte bygninger til 
helarsbeboelse i medfor af byggelovens § 17 - pa det lejede. Ligeledes pahviler det lejer at 
efterkomme eventuelle pabud fra andre offentlige myndigheder bade forsa vidt angar pabud 
om lovligg0relse til helarsbeboelse samt pabud i ovrigt vedr0rende bade bygninger og det 
lejede areal, herunder pabud afgivet i henhold ti l planlovens § 63. 

15. Alle udgifter ti l eventuelle brandveje, brandhaner, kloakering, tilslutning ti l kloak, vand og 
aflob, anlaeggelse af stier, veje og parkeringspladser/-arealer - herunder anlaeggelse af 
parkeringspladser/-arealer pa privat faellesvej og/eller offentlig vej m.m. i forbindelse med 
lovliggorelsen af arealerne/bygninger til helarsbeboelse eller/og som folge af lokalplan ens 
fastlaeggelse af og krav til omradet som helarsbeboelse pahviler lejer, jf. de nasrmere 
bestemmelser i lokalplanen. 

16. Safremt der fra myndighederne stilles krav om, at stierne pa det lejede areal skal udlasgges 
til private faellesveje/faellesstier, pahviler det lejer at afholde enhver udgift forbundet med 
dette. 

17. Senest 18 maneder efter lejekontraktens ikrafttraeden er lejer forpligtet til at fremsende 
ansogning t i l byggemyndighederne om lovliggorelse af de enkelte bygninger til 
helarsbeboelse i henhold til byggelovgivningen. Det pahviler lejer at sikre, at der inden 
fristen er fremsendt ansogning for samtlige bygninger pa det lejede. 

18. Lejers anvendelse af det lejede areal ma ikke medfore lugt-, stoj- eller lysgener eller pa 
anden made vaere til gene for udlejer, naboer eller andre. 

19. Lejer ma ikke uden udlejers skriftlige samtykke foretage aendringer af adgangsforhold (veje, 
indkorsler, stier, mv.) og parkeringsforhold. 

20. Det pahviler lejer at tegne en grundejeransvarsforsikring med folgende daekningsomfang: 
Erstatningsansvar for skader tilfojet personer eller ting, nar erstatningsansvar palasgges lejer 
som bruger af ejendommen, herunder bl.a. ansvar for skader der opstar som felge af 
forsommelser med hensyn til snerydning, grusstraning mv. Forsikringspraemien betales af 
lejer. Udlejer skal godkende forsikringens omfang. Lejer skal i ovrigt nar som heist over for 
udlejer kunne dokumentere, at forsikringen er i kraft. 

§ 4 . 

Ikrafttraeden 

1. Lejekontrakten traeder i kraft den 1. September 2010. 



2. Denne lejekontrakt afloser den tidligere indgaede lejekontrakt af 19. februar 1953 med alle 
senere tillasg mellem Kobenhavns Kommune som udlejer og haveforeningen "Engly". Ved 
lejer og udlejers underskrift pa denne lejekontrakt af 19. februar 1953 med alle senere 
tilhorende tillaeg ikke laengere gaeldende. 

§ 5 . 

Varighed og opsigelse 

1. Lejemalet kan fra udlejers side ti l enhver tid - bortset fra misligholdelsestilfaelde - opsiges 
med 30 ars skriftlig varsel. 

2. Lejer kan opsige lejemalet med 18 maneders varsel til fraflytning den 1. i en maned. 

3. Sairemt kommunen pa et senere tidspunkt traeffer beslutning om salg af det lejede areal, har 
lejer forkobsret t i l arealet pa samme vilkar, som det kan dokumenteres solgt t i l anden side. 
Salg af arealet eller dele heraf vil kunne finde sted efter reglerne om offentligt udbud ved 
salg af kommunens faste ejendomme. Eventuelt salg skal dog respektere naervaerende 
lejeaftale. 

4. Ved salg, hvad enten det sker samlet eller ved dele heraf, skal kommunen overfor lejer 
skriftligt forelasgge en med tredjemand indgaet aftale om kob, hvorefter lejer skriftligt inden 
10 uger skal meddele, om forkobsretten gores gaeldende. 

5. Forkobsretten bortfalder, safremt den ikke er gjort gaeldende ved kommunens salg til 
tredjemand. 

§ 6 . 

Arlig leje og regulering af lejen 

1. Den arlige leje er aftalt til 2.223.707 kr. 

2. I lejen, jf . § 6.1. indgar skatter og afgifter, som kan reguleres efter principperne i 
erhvervslejelovens §§ 10-12. 

3. Udlejer har paklaget den seneste ejendomsvurdering fra 2008 og 2009 ti l SKAT, og den 
endelige fastsasttelse af ejendomsskatternes storrelse afventer udfaldet af klagen. Nar 
ejendomsskatternes storrelse er fastsat, er lejer og udlejer enige om, at der ved fremtidige 
reguleringer i skatter og afgifter i op- eller nedadgaende retning, tages udgangspunkt i det 
ejendomsskatteniveau, som fastsaettes pa baggrund af den afgjorte klage. Regulering pa 
grund af stigning i ejendomsskatterne efter naeste ordinaere offentlige ejendomsvurdering, 
kan ikke overstige den gennemsnitlige stigning i grundskatter i kvarteret. 



4. Uanset udfaldet af klagen ti l SKAT, vil den aftalte leje i § 6.1. forblive uaendret, da udlejer 
patager sig risikoen for, at storrelsen af de nye ejendomsskatter ikke overstiger den aftalte 
leje i § 6.1. 

5. Lejer er berettiget t i l at kraeve, at udlejer pa klager fremtidige ejendomsvurderinger til 
SKAT og Landsskatteretten. Udlejer skal orientere lejer om SKAT's evt. afgorelse af klage 
over ejendomsvurdering senest 14 dage efter at denne er modtager af udlejer. 

6. Det er mellem lejer og udlejer aftalt, at den i § 6.1. naevnte leje fordeles over 4 ar. Det vil 
sige, at lejen fordeler sig saledes: 

Lejen 1. September 2010 - 30. august 2011: 555.926,75 kr. 
Lejen 1. September 2011 - 30. august 2012: 1.111.853,50 kr. 
Lejen 1. September 2012 - 30. august 2013: 1.667.780,25 kr. 
Lejen 1. September 2013 - 30. august 2014: 2.223.707,00 kr. 

Lejen kan herudover reguleres i henhold til lejekontraktens § 6.8 og § 6.10. 

7. Lejen betales manedsvis forud hver den 1. maneden. 

Forste gang der skal betales leje er den 1. September 2010 for tidsrummet 1. September - 30. 
September 2010 med 46.327,23 kr. 

8. Hvert ar pr. den 1. oktober, forste gang den 1. oktober 2012, reguleres uden seerskilt varsel 
den umiddelbart forud for reguleringen gaeldende arlige leje med den procentvise aendring i 
nettoprisindekset fra august maned det foregaende ar til august maned forud for 
reguleringstidspunktet. 

De arlige lejereguleringer kan beregnes efter folgende formel: 

Gaeldende leje x nvt indeks _ „ . . 
Gammelt indeks a r S e ^ e 

9. Safremt nettoprisindekset ophorer med at blive udregnet, er parterne enige om at anvende et 
andet prisindeks, som i storst mulig omfang svarer t i l nettoprisindekset. Safremt der ikke 
beregnes et andet prisindeks, der er anvendeligt som grundlag for lejereguleringen, skal der i 
stedet gennemfores en arlig regulering t i l samme terminer pa samme grundlag med en 
procentsats, der svarer t i l den gennemsnitlige arlige aendring i nettoprisindekset ved de 
seneste tre beregnede arsreguleringer. 

10. Uanset nettoprisindeksering eller anden aftalt regulering og eventuelle andre aftalte 
forhojelser kan hver part kraeve, at arslejen reguleres til markedslejen, hvis den gaeldende 
leje er vaesentlig lavere eller vaesentlig hojere end markedslejen. Ved krav om lejeregulering 
til markedsleje folges princippet i erhvervslejelovens § 13, hvilket bl.a. medforer, at 
lejeregulering ti l markedsleje tidligste kan fremsaettes 4 ar efter, at lejen sidst er reguleret til 
markedslejen, ligesom de bevistemaer, som folger af erhvervslejelovens § 13 og heraf udledt 
retspraksis skal vaere gaeldende. 



11. Ved en fremtidig regulering til markedsleje, jf . §6.10, er udlejer og lejer enige om, at 
safremt der anvendes en ekstern ejendomsmaegler, skal vurderingstemaet laegge til grand, at 
grunden vurderes frem til matrikelskel og under forudsaetning af vilkarene i den ti l enhver 
tid gaeldende lejekontrakt, og vurderet ud fra den faktiske anvendelse. 

12. Lejen kan tidligst kraeves reguleret til markedsleje den 1. September 2020 (10 ar fra 
lejekontraktens ikrafttraeden) 

13. Lejer kan ikke undlade at betale leje eller andre ydelser, som det ifolge denne lejekontrakt 
pahviler lejer at betale under paberabelse af modkrav mod udlejer, medmindre modkravet er 
anerkendt eller fastslaet ved en retsafgorelse. 

14. Det er mellem lejer og udlejer aftalt, at lejer ikke stiller depositum ved lejekontraktens 
indgaelse. 

§7. 

0vrige udgifter 

1. Udover lejen, jf . § 6.1. og § 6.2. betaler lejer eventuelle skatter og afgifter, der palignes 
bygninger, som ejes af lejer. 

2. Lejer er forpligtet til at betale forholdsmaessig andel af kontingent til eventuelt vejlaug. 

3. Lejer afholder selv enhver udgift til el, vand og varme, som afregnes direkte med 
forsyningsselskaberne. 

§8 

Ren - og vedligeholdelse/grundejerforpligtelser 

1. Enhver form for ren - og vedligeholdelse af det lejede areal pahviler lejer. 

2. Enhver form for ren - og vedligeholdelse, herunder snerydning samt salt- og grusstroning af 
veje, stier, mv. pa det lejede pahviler lejer. Lejers grundejeransvarsforsikring, jf. 
lejekontraktens § 3.20, skal daekke ansvar for skader, der opstar som folge af eventuelle 
forsommelser i medfor af lejekontraktens § 8.2. 

3. Vedligeholdelse samt fornyelse/udskiftning af veje, stier, belaegninger m.v. pa det lejede 
areal pahviler ti l enhver tid lejer. 

4. Eventuelle krav til anlaeggelse eller fornyelse af eksisterende samt nye veje, herunder 
brandveje, stier, parkeringspladser, faellesarealer mv. pa det lejede areal pahviler i enhver 
henseende lejer. 

5. Safremt der stilles krav om, at stierne pa det lejede areal skal udlaegges t i l private 
faellesveje/faellesstier, pahviler det lejer at afholde enhver udgift forbundet med dette. 



Udleegges ovennaevnte stier t i l private faellesveje/faellesstier pahviler alle forpligtelser efter 
lov om private faellesveje lejer. 

6. Lejer har pligt til at deltage i vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af Rode Mellemvej 
efter reglerne i lov om private faellesveje. Udgifter t i l vedligeholdelse, renholdelse og 
snerydning af Rode Mellemvej kan opkrasves via kontingent til vejlaug, j f . § 7.2. 

7. Vedligeholdelse, herunder klipning af gronne haekke og beskaering af eventuelle traeer savel 
indvendigt som udvendigt mod Rode Mellemvej pahviler lejer. 

8. Lejer er berettiget t i l - safremt disse ikke allerede er indlagt t i l det lejede - at indlaegge 
forsyningsledninger med fjernvarme, kloak, vand, el og gas mv. under forudsaetning af, at 
lejer overholder de gaeldende regler for ledningers og maleres anbringelse, benyttelse, 
vedligeholdelse og udskiftning. Enhver udgift forbundet hermed betales af lejer. Eventuelle 
myndighedsgodkendelser skal ligeledes indhentes af lejer. Udlejer patager sig ikke noget 
ansvar for, at forsyningsvirksomhederne har kapacitet til at indlaegge de naevnte forsyninger. 

9. Vedligeholdelse og fornyelse af forsyningsledninger indlagt af lejer bade for og efter denne 
lejekontrakts ikrafttraeden, herunder kloakerings-, vand og elledninger mv. - pahviler lejer. 

10. Der ma ikke bebygges, graves eller plantes pa en sadan made, at adgang til kloak-, el-, gas-, 
fjernvarme- og vandledningerne hindres eller der kan opsta skader pa ledningsnettet. 

11. Tilsidesaetter lejer bestemmelsen i § 8.10 er udlejer berettiget til efter forudgaende skriftligt 
pakrav at kraeve eventuelle bygninger, beplantning m.v. fjernet for lejers regning. Der er tale 
om pligtig pengeydelse, jf. § 10.1. 

12. Der ma ikke opsaettes reklamer af nogen art pa arealerne eller pa eventuel indhegning 
omkring haveforeningen. Opsastning af skilte skal ske i overensstemmelse med lokalplanen 
og de til enhver tid gaeldende myndighedskrav, som det pahviler lejer at indhente efter 
udlejers forud skriftlige godkendelse. 

13. Udlejer eller dennes stedfortraeder har ret til at fa adgang til det lejede, nar forholdene 
kraever det. 

§ 9 . 

Miljoforhold 

1. Lejer haefter for eventuel forurening som af lejer er pafort det lejede efter lejemalets 
ikrafttraeden eller i den tidligere lejeperiode. Lejer haefter ikke for forurening, som er pafort 
det lejede areal for det blev taget i brug til haveforening. 

§10. 

Misligholdelse af lejekontrakten 



1. Betales leje og andre ydelser, der pahviler lejeren i henhold ti l nasrveerende lejekontrakt samt 
ydelser som folge af lovliggorelse til helarsbeboelse, ikke rettidigt, har udlejer ret t i l straks 
at opheeve lejeaftalen og udsaette lejeren af det lejede. Udlejer kan dog kun hasve lejeaftalen, 
hvis lejeren ikke har berettiget restancen senest 4 uger efter, at skriftligt pakrav herom er 
kommet frem til lejeren. 

2. Betales leje samt ovrige ydelser ikke rettidigt, er udlejer berettiget t i l at beregne sig renter i 
overensstemmelse med rentelovens regler. 

3. Lejers manglende efterkommelse af § 3.14 og § 3.16 betragtes som misligholdelse af 
lejekontrakten. Har lejer ivaarksat de nodvendige tiltag, herunder retsskridt med henblik pa 
at fa brugers lovliggorelse gennemfort, foreligger der ikke misligholdelse. I det omfang 
misligholdelsen medforer udgifter i form af enten dagboder eller udgifter forbundet med 
lovliggorelseskrav, er lejer forpligtet til at godtgore udlejer disse udgifter. Manglende 
betaling af fornaevnte godtgorelseskrav seneste 4 uger efter pakrav fra udlejer betragtes som 
vaesentlig misligholdelse, som berettiger udlejer til at ophaeve lejekontrakten. 

§11 . 

Aflevering af det lejede ved lejemalets opher 

1. Lejer er ved aflevering af det lejede, forpligtet til at aflevere arealet for sa vidt angar 
havelodder samt faelleshuslodder, i ryddet og planeret stand og fri for bygningsrester, samt 
pligtig t i l at afskaere og fjerne de af lejer etablerede ledninger pa disse lodder (undtagen 
fjernvarmeledninger) medmindre andet aftales mellem lejer og udlejer. Sti-, parkerings og 
ovrige faellesarealer afleveres som de er og forefindes med beleegning, ledninger mv., men 
fri for lose genstande (herunder haveaffald mm.) og andet tilbehor. 

§12 . 

Tvister 

1. Enhver tvist, som matte opsta i forbindelse med denne lejekontrakt, og som ikke kan afgores 
i mindelighed, skal afgores ved de almindelige domstole. 

§13 . 

Tinglysning 

1. Lejer er berettiget til pa egen foranledning at lade naervaerende lejekontrakt tinglyse med 
prioritet efter de byrder og haeftelse, som er tinglyst pa anmeldelsestidspunktet. 



2. Nar lejeforholdet ophorer, er lejer forpligtet t i l at aflyse den tinglyste lejekontrakt. Er dette 
ikke sket inden 14 dage efter lejeforholdets ophor, kan udlejer foretage aflysning for lejers 
regning, idet udsaettelsesforretning kan danne grundlag for aflysningen. 

1. Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgaelsen af denne lejekontrakt, 
herunder honorar for egne radgivere, advokat mv. 

2. Indgaelse og ikrafttraeden af naervaerende lejekontrakt er betinget af, at Kobenhavns 
Borgerrepraesentation tiltrasder lejekontrakten i sin helhed. Safremt lejekontrakten ikke 
tiltraedes af Kobehavns Borgerrepraesentation, bortfalder lejekontrakten i sin helhed og ingen 
af parterne kan gore krav gaeldende mod hinanden. 

Til denne lejekontrakt horer folgende bilag: 

Bilag 1: Plan over det lejede. 
Bilag 2: Foreningens vedtaegter 
Bilag 3: Fortegnelse over foreningens bestyrelsesmedlemmer og tegningsberettigede 

§14. 

Generelt 

§15 . 

Bilag 

Kobenhavn, den / <>_ , ^ , £ o / Kobenhavn, den 

Som lejer: Som udlejer: 

Form and: 

v/bestyrelsen 

Kultur - og Fritidsforvaltningen 
Kobenhavns Ejendomme 
Nyropsgade 1, 5. sal 
1602 Kobenhavn V 




