
 

 

 

Udbudsmateriale 
 

For udleje af Regimentsvej 16 i Farum.  
 

                      

                           

 

 

 

JANUAR 2021 

BOC 



Matr.nr. 98 an Farum By, Farum, beliggende Regimentsvej 16, 3520 

Farum. 
 
Furesø Kommune udbyder nu matr.nr. 98 Farum by, Farum, beliggende Regimentsvej 
16 i Farum, til leje til brug for opførelse af bygninger til undervisningsformål. 
 

Det lejede kan og skal udelukkende anvendes til placering af skolebygninger med 
tilhørende faciliteter. 

  
Den lejede udgør et ubebygget areal på 8.030 kvm, heraf vej 0 kvm. 
Ejendommen er ikke byggemodnet, hvorved lejer således selv må forestå dette, og 

afholde alle udgifter i den forbindelse.  
 

Lejer må inden overtagelsen af lejemålet iværksætte geotekniske- og miljøtekniske 
undersøgelser af ejendommen. Lejer kan således ikke efter lejemålets ikrafttræden 
gøre Udlejer ansvarlig for forhold eller mangler på ejendommen. 

 
Lokalplan. 

Ejendommen er reguleret af Lokalplan nr. 127, som fastlægger lokalplanområdets 
anvendelse til offentlige formål i form af institutioner til undervisningsformål, 
kulturelle formål, sociale formål og pasningsformål. 

 
Lejevilkår 

Lejemålet træder i kraft den 1. marts 2021.  
Lejemålet giver ikke Lejer erhvervs-beskyttelse. 

Lejeperioden er tidsbegrænset til 5 år, med mulighed for en forhandling om en 
lejeperiode på yderligere 5 år. 
Den årlige leje andrager 240.900 kr., som betales månedsvis forud med kr. 20.075 

hver den 1. i en måned. Første lejebetaling skal dog betales ved underskrift på 
lejekontrakten, dog senest den 1. marts 2021. 

 
Lejen reguleres efter nettoprisindekset, dog minimum med 1,5%, og maksimalt med 
3% p.a.  

Lejer afholder udover den aftalte årlige lejebetaling samtlige omkostninger til betaling 
for det lejedes forsyning med og forbrug af el, vand og varme.  

 
Ved underskrift på købsaftalen skal der samtidig indbetales et depositum på kr. 
60.225, svarende til 3 måneders leje. 

 
Lejer har ikke afståelses- og genindtrædelsesret, og ej heller fremlejeret. 

 
Lejemålet er ikke omfattet af Erhvervslejeloven. 
 

Øvrige bestemmelser i forbindelse med indgåelse af lejemålet fremgår af den 
tidsbegrænsede lejekontrakt, som er en del af udbudsmaterialet. 

 
 
 

 



GENNEMFØRELSE AF UDBUDDET 
 

Yderligere oplysninger vedrørende udbuddet kan rettes til Center for Kommunale 
Ejendomme og Anlæg, på tlf. 7216 4443 eller tlf. 7216 4435, eller på mail: 
boc4@furesoe.dk eller janj@furesoe.dk 

 
 

Sidste frist for bud er mandag den 8. februar 2021, kl. 12.00. 
 
Tilbud om køb fremsendes til: 

Furesø kommune 
Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg 

Rådhuset 
Stiager 2 
3500  Værløse 
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