
AFTALE OM LEJE AF 
UBEBYGGET LANDBRUGSAREAL

Mellem undertegnede Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3400 Helsinge

som udlejer

og medundertegnede Fredbogård Fonden
Holtvej 40
3230 Græsted

som lejer

er indgået følgende aftale; §§ 1 – 12.

§ 1 Afgrænsning af arealer, der lejes (eventpladsen)
Stk. 1 Matr. nr. 11 gi Græsted By, Græsted, 262.961 m2, og matr. nr. 11 gk 
Græsted By, Græsted, 75.604 m2 eller samlet 338.565 m2.

Stk. 2 Eventpladsen vil i forbindelse med et mageskifte af arealer mellem 
Gribskov Kommune og Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog blive 
forøget med matr. nr. 35 c Græsted By, Græsted, 2.532 m2, og reduceret med 
matr. nr. 11 gi Græsted By, Græsted (...del af), ca. 9.378 m2. 

Stk. 3 Fysisk afgrænsning er vist på kortbilag, der vedlægges denne aftale. 

§ 2 Ikrafttræden. Det lejedes stand ved overtagelsen
Stk. 1 Lejer overtager det lejede pr. 1. januar 2017.

Stk. 2 Arealerne henligger ved overtagelsen som græsareal. En del af arealet 
er hegnet med kreaturhegn, som lejer kan disponere over. Ved lejeaftalens 
ophør skal hegnet enten være fjernet eller retableret til en stand, som ved 
overtagelsen.

§ 3 Det lejedes anvendelse
Stk. 1 Det lejede indgår som en del af Fredbogård Fondens aktiviteter. Der 
henvises til indgået samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og 
Fredbogård Fonden.

§ 4 Aftalens varighed (opsigelse)
Stk 1 Lejeaftalen er betinget af at den indgåede samarbejdsaftale mellem 
Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden om eventplads ved Græsted 
vedbliver med at være i kraft.  

Stk. 2 Såfremt den under stk. 1 nævnte samarbejdsaftale opsiges eller ophører



af anden årsag, ophører denne lejeaftale automatisk og i overensstemmelse 
med samarbejdsaftalens betingelser for opsigelse og ophør.  

§ 5 Leje
Stk. 1 Lejen er fastsat til kr. 78.120,00 kr. for 2017. 

Stk. 2 Lejen reguleres med udgangspunkt i Gribskov Kommunes udgift til 
kapitalbinding i forbindelse med etablering af område for eventplads. 
Kapitalbindingen udgør 6.300.000,00 kr. 

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte udgift fastlægges ud fra den af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet anvendte rentesats vedrørende indefrosne 
ejendomsskatter. Udgiften opkræves som en fortløbende leje, der reguleres 
første gang den 1. april 2018. 

Stk. 4 Rentesatsen nævnt i stk. 3 er for 2017 fastlagt til 1,24 % p.a. for 2017.

Stk. 5 Lejen falder til betaling i to lige store rater; ultimo juni og ved udgangen
af Fredbogord Fondens regnskabsår. Første betaling finder sted den 30. juni 
2017.

Stk. 6 Betaling sker ved opkrævning fra udlejer.

§ 6 Løbende drift og fysiske forhold
Stk. 1 Lejer forpligter sig til som udgangspunkt at drive arealerne i 
overensstemmelse med landbrugsloven, og uden brug af pesticider. 

Stk. 2 Arealerne skal som udgangspunkt i lejeperioden fremstå uden fysiske 
ændringer, herunder terrænregulering og opførelse af bygninger med mindre 
der indgås særlig aftale mellem lejer og udlejer. 

Stk. 3 Eventuel skiltning, terrænregulering og/eller opførelse af bygninger på 
arealerne vil kræve myndighedsgodkendelse. 

Stk. 4 Såfremt Fredbogård Fonden ønsker at foretage ændringer af arealerne, 
herunder som eksempel etablere infrastruktur eller lignende, skal dette rejses i
koordinationsgruppen under samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og 
Fredbogård Fonden.

Stk. 5 Væsentlige investeringer af blivende karakter optages til 
anskaffelsesværdien i Fredbogård Fondens regnskab og afskrives lineært med 
henblik på eventuel senere fordeling mellem lejer og udlejer ved ophør af leje. 

Stk. 6 Udlejer afholder udgifterne til ejendomsskat. Lejer afholder alle udgifter 
til eventuelle forsyningsvirksomheder.

§ 7 Forurening
Stk. 1 Der må ikke på arealerne nedgraves eller på anden måde oplagres 
nogen form for materialer, der kan give anledning til forurening.



§ 8 Lejerens ændringer af det lejede
Stk. 1 Udgifter til drift og vedligeholdelse af eventpladsen er udlejer 
uvedkommende.

Stk. 2 Eventuelle investeringer af blivende karakter, for eksempel tekniske 
anlæg, herunder veje, forsyning m.v. reguleres mellem lejer og udlejer ved 
ophør, jf. § 6, stk. 5. 

Stk. 3 Ændringer af teknisk eller fysisk karakter, herunder eventuelle 
myndighedsgodkendelser, skal godkendes af byrådet. Sager rejses via 
koordinationsgruppen under samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og 
Fredbogård Fonden. 

§ 9 Lejeforholdets ophør. Lejerens fraflytning
Stk. 1 Ophør af lejeaftale sker med udgangspunkt i § 4.   

Stk. 2 Lejer og udlejer foretager fælles besigtigelse af det lejede ved 
lejemålets ophør med henblik på opgørelse af eventuelle retableringsarbejder.

Stk. 3 Lejer er forpligtet til at dække eventuelle udgifter som følge af 
forurening, der måtte konstateres ved fraflytning. 

Stk. 4 Lejer vil ved lejemålets ophør ikke få refunderet investeringer og/eller 
udgifter til anlæg og forsyning på arealerne, som lejer eventuelt kan have 
afholdt helt eller delvist, jf. dog § 6, stk. 5 og § 8.

Stk. 5 Lejer er forpligtet til at foretage og bekoste nedtagning af midlertidige 
bygninger og skiltning på arealerne, hvis udlejer ønsker dette. Arealerne skal 
overdrages udlejeren enten som klippet græs, stub- eller pløjemark.

Stk. 6 Egentlige anlægsinvesteringer skal bibeholdes på eventpladsen med 
mindre andet aftales mellem lejer og udlejer.

§10 Ændringer i lejeaftalen
Stk. 1 Lejeaftalen er en del af samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune 
og Fredbogård Fonden.

Stk. 2 Ændringer i lejeaftalen kan kun ske via indstilling fra 
koordinationsgruppen til godkendelse i byrådet og fondsbestyrelsen.

§ 11 Betalingsrettigheder
Stk. 1  Værdien af eventuelle betalingsrettigheder (enkeltbetaling) modregnes i
den i § 2 fastlagte leje. 

§ 12 Lovgivning
Stk. 1 Nærværende aftale reguleres alene af sædvanlig aftaleret. 



Dato:

For Gribskov Kommune For Fredbogård Fonden

________________________ ___________________
Holger Spangsberg Kristiansen Jan Schøtt-Petersen
Kommunaldirektør Formand for bestyrelsen

_______________________         
Bianca Margrethe Lauterbach
Ejendomskonsulent


