



NOTAT 

Investeringsejendom 

Fuldt udlejet ejendom 
Samlet udlejningsareal 1.442 m2 

Udlejet til Lyddæmper ApS, Pries Gulve og Keolis 

Adresse 
Nørretoftevej 17 
3200 Helsinge 

Prisforlangende 
Kontant kr 7,2 mio., svarende til det nettoafkast på ca. 5,5%   

 Sagsnr. 1810003 

Ansvarsfraskrivelse:  Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for 
rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at !informationerne er korrekte. Norvik udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til 
interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne 
erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og Norvik opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes 
beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information 
fra nærværende skrivelse.  



Indledning 

Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere investeringsejendommen beliggende 
Nørretoftevej 17, 3200 Helsinge til salg. 

Ejendommen består af to bygninger. Bygning 1 er opført i 1975 og har et samlet areal på  1.149 m2 og 
bygning 2 er opført i 1991 med et samlet areal på 293 m2.  

Bygning 1 er udlejet til Lyddæmper ApS og bygning 2 er udlejet til et gulvfirma, Pries Gulve. Derudover 
lejer busdriftsselskabet, Keolis, et parkeringsareal på ca. 900 m2 - Keolis har nabolejemålet.  

Generel beskrivelse 

Ejendommen er beliggende i Helsinges erhvervsområde. Området er præget af bilhuse og lignende 
serviceerhverv. 

Prisforlangende 

Prisforlangende er kr. 7,2 mio. kontant. 

Beliggenhed 

Beskrivelse af den eksisterende ejendom 

Ejendommen består af to bygninger. Bygning 1 og 2. Bygningerne er i forlængelse af hinanden og 
forbundet med et gangareal. 

Adresse Nørretoftevej 17, 3200 Helsinge
Matrikel nr. 8ba Ammendrup By, Helsinge
Kommune Gribskov



Bygningen 1 er opført i 1975 med et samlet bygningsareal på 1.149 m2 i stueplan. Bygningen er indrettet 
med mindre butiks- og kontorareal ud mod Nørretoftevej. Den resterende del af bygningen fungere som 
lager- og værkstedsrum.  

Der er direkte adgang til lagerrummene fra to porte på siden af bygningen. Loftshøjden er ca. 4,5 meter.  

Det er fladt tag med tagpap.  

Bygning 2 er opført 1991 med et samlet bygningsareal på 293 m2 i stueplan.  

Hovedparten af grunden er belagt med et asfalt/betondække og fungere som kundeparkering og 
vendeareal for varebiler der servicere ejendommen med varer.  

Den øvrige del af udenomsarealet er grusbelagt, det areal udgør ca. 900 m2. Arealet er udlejet til naboen, 
busselskabet Keolis.  

Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen, men det blev oplyst under besigtigelsen af 
ejendommen, at taget i bygning 1 flere steder er utæt og at utætheden formodentligt har medført en 
eller flere vandskader på bygningskonstruktionen og muligvis er direkte årsag til at den ene port ikke kan 
betjenes, det vil sige er permanent lukket.  

Udenomsbelægningen er slidt og der forekommer flere huller i asfalt/betondækket.  

Areal 

Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende 
notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer. 

Offentlig vurdering pr. oktober 2019 

Lejeforhold 

Matrikulært areal 5.581  m2

heraf vej 0  m2

Bebygget areal bygning 1 1.149  m2

Bebygget areal bygning 2 293  m2

Samlet bygningsareal 1.442  m2

Samlet kælder og garage areal 0  m2

Ejendomsværdi 2.700.000 Kr.
heraf grundværdi 1.172.000 Kr.
Ejd. værdi påklaget Nej
Grundskyld 34.386 Kr.
Ejd. er ikke under omvurd. Nej

Lejere Areal Leje Aktuel leje 2020     Depositum
pr. m2 pr. m2 pr. måned i alt pr. år

Lyddæmper ApS 1.149 336 kr. 32.190 kr. 386.284 kr. 95.726 kr.
Pries Gulve ApS 293 240 kr. 5.866 kr. 70.397 kr. 17.743 kr.
Keolis Bus P-Plads 900 43 kr. 3.199 kr. 38.382 kr. 9.454 kr.

Bygningsareal i alt 1.442 41.255 kr. 495.063 kr. 122.923 kr.



Driftsbudget for 2020 

Prisforlangende 

Startforrentning 

Øvrige oplysninger 

Servitutter/deklarationer 
Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. 

Teknisk gennemgang 
Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport.  
Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen. 

Gæld udenfor købesummen 
Ingen gæld udenfor købesummen. 

Afskrivninger 
Ejendommen er afskrivningsberettiget, men køber opfordres til, med egen revisor, at beregne det 
skattemæssige afskrivningsgrundlag.  

Overtagelse 
Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. 

Momsreguleringsforpligtigelse 
Ejendommen er momsregistreret. 

Årlige udgifter, anslået Brutto Lejers andel Netto
Grundskyld 34.386 kr. 9.134 kr. 25.252 kr.
Renovation (anslået) 10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr.
Forsikring (anslået) 10 kr. pr m2 1.442 14.420 kr. 0 kr. 14.420 kr.
Vicevært + renholdelse (anslået) 10.000 kr. 10.000 kr. 0 kr.
Udvendig vedligehold. (anslået) 25 kr. pr m2 1.442 m2 36.050 kr. 0 kr. 36.050 kr.
Administration (anslået) 20.000 kr. 0 kr. 20.000 kr.

Årlige udgifter i alt (ansl.) 66 kr. pr m2 1.442 m2 95.722 kr.

Note: oplysninger fra ejer

Købesum 7.200.000 kr.
Tinglysning 44.860 kr.
Juridisk & revisionsbistand (ansl.) 50.000 kr.
Købers ansl. handelsomkostninger 94.860 kr. 94.860 kr.
-refusion af kontant depositum 122.923 kr.
Kontant kapitalbehov 4.974 kr. pr m2 7.171.937 kr.

Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte 
kapitalbehov, vil køber opnå en forrentning ved kontant handel af den investerede kapital, som følger: 

Samlede lejeindtægter 495.063 kr.
Samlede udgifter 95.722 kr.
Nettoindtægt til forrentning 399.341 kr.

Nettoafkast (vejledende): (nettoleje / kontant købesum (ansl.)) x 100 5,57 %



Mellemsalg 
Ret til mellemsalg forbeholdes. 

Tinglysningsafgift 
Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde. 

Besigtigelse 

Kristian Ø. Geisler 
Partner, CEO 
Ejendomsmægler & valuar, MDE, MRICS 
M (+45) 60 22 76 17 
E kristian@norvik.dk 

Thomas Køhl Christensen 
Partner, HD 
M (+45) 20 40 16 42 
E thomas@norvik.dk 

NORVIK P/S 
Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup 
H www.norvik.dk 
T (+45) 7020 5444 

Ansvarsfraskrivelse:  Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for 
rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at !informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til 
interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne 
erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og Norvik opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes 
beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information 
fra nærværende skrivelse.  


