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Udbudsblanket 

Brugsaftale for indhegnet hundefold ved Kollekolle      

                                                                                                                                J.nr. NST-52450-00219  

                                                                                                                               Lejemål. nr. 78-201-108                 

 

  

 

§ 1 AFTALENS PARTER 

Mellem Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg som rettighedsgiver  

og  

CVR nr.  

E-mail:  

som rettighedshaver, indgås følgende brugsaftale: 

 

§ 2 AFTALEPERIODE OG KONTAKTPERSON 

Aftalen begynder den 1. januar 2019 og ophører den 31.12 2023 uden yderligere opsigelse.  

Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til en første januar. 

 

§ 3 BESKRIVELSE AF BRUGSRETTEN 

Aftalen omfatter ca. 0,7 ha ved Kollekollevej i Værløse. Arealet er vist med rød ramme og er nabo til en 
hundefold, hvor skovgæster kan lufte deres hund uden snor. Mod syd er arealet nabo til en fold udlejet til 
græsning. 
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§ 4  BETALING FOR BRUGSRET 

Betalingen for brugsretten udgør pr. 1. januar 2019 kr ??..??? årligt, svarende til nettoprisindekset for 
oktober 2018. Beløbet reguleres årligt forud for opkrævningen for februar måned med nettoprisindekset for 
oktober måned i det foregående år. Første regulering sker d. 1. februar 2020 til nettoprisindekset for oktober 
2019. Beløbet betales halvårligt forud hhv. den 1. februar og den 1. september. Beløbet betales til 
Naturstyrelsens konto med det udsendte FIK-kort eller ved tilmelding til Betalingsservice. Såfremt faktura 
bortkommer eller udebliver, skal beløbet betales på Naturstyrelsens konto 0216 – 4069164374 med 
oplysning om navn og lejemålsnummer. 

 

§ 5  BENYTTELSE AF AREALET 

Rettighedshaver: 

 har ret til at benytte arealet til erhvervsmæssig hundeluftning.  

 kan ikke give andre firmaer ret til at benytte arealet til erhvervsmæssig brug mod betaling 

 må ikke anvende nogen form for kemiske bekæmpelsesmidler på arealet. 

 må ikke opstille fast inventar (som f.eks. borde bænke og agility udstyr) på arealet. Rettighedshaver vil 
efter konkret ansøgning kunne få godkendt, at rettighedshaver opsætter en mindre boks (under ½ 
meter høj og op til ca. 2 kvm stor) i et hjørne af arealet til opbevaring af grej. Rettighedsgiver vil sikre 
sig, at udseendet er diskret. 

 skal trods hegningen have styr på hundene – og navnlig, at de ikke hopper over hegnet og/eller smutter 
ud gennem huller i hegnet.  

 skal sikre, at hundene ikke larmer for meget. 
 

Rettighedsgiver: 

 sørger for at opsætte og vedligeholde hegnet.  

 har ikke ansvaret for at hegnet er så tæt, at hundene ikke kan komme ud. Der vil være et led, så lejer 
kan køre sin bil ind i folden og lukke ledet, mens bilen er i folden. 

 sørger for at slå græsset, så græsset holdes med en højde på 5-20 cm. 

 sørger efter behov for oprydning (dog ikke hundelorte) efter offentlig benyttelse af arealet.  

 opsætter skilt i lamineret papir om reglerne for brug af arealet: 
 

  

Adgangsregler for denne hunde-fold: 

 I denne hundefold må hunde luftes uden brug af snor forudsat, at hundene er under fuld kontrol. 

 

 På hverdage, i tidsrummet kl. 9 – 15, har firmaet NN - og kun dette firma - ret til at lufte hunde i 

denne fold.  

 

 ”NN” betaler en afgift for denne ret, og i dette tidsrum henvises andre brugere til at lufte deres hund i 

nabo-folden (beliggende lige vest for denne fold), såfremt de føler sig generet af firmaets 

hundeluftning. 

 

 Uden for tidsrummet, hverdage kl. 9 – 15, kan denne fold anvendes af alle borgere, og dermed øger 

folden samlet set borgernes tilbud til hundeluftning uden snor. 

 

 

§6 LØN- OG ARBEJDSVILKÅR FOR ANSATTE 

Rettighedshaver skal sikre, at ansatte hos rettighedshaver  og dennes underleverandører, som medvirker til 
at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er 
mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst 
indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i 
Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. cirkulære nr. 9471 af 30/6 2014 om 
arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.  

Rettighedshaver skal sikre, at de ansatte hos rettighedshaver  og eventuelle underleverandører er orienteret 
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om de gældende arbejdsvilkår iht. ovenstående bestemmelse. 

Rettighedshaver  er forpligtet til inden for 5 arbejdsdage efter skriftlig anmodning fra rettighedsgiver  at 
udlevere relevant dokumentation som fx ansættelsesbeviser, opholds- og arbejdstilladelser, løn- og 
timesedler, udtræk fra E-indkomst m.v. for, at løn- og arbejdsvilkår for rettighedshaver og dennes 
underleverandørers ansatte lever op til de forpligtelser, arbejdsklausulen fastsætter. 

Hvis rettighedshaver ikke inden udløbet af fristen på de 5 arbejdsdage har dokumenteret at overholde 
arbejdsklausulen, vil det blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og rettighedsgiver kan da ophæve 
kontrakten i henhold til kontraktens misligholdelsesbestemmelser, jf. § 7. 

 

 

§ 7 SKADER, MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR 

Rettighedshaver er bekendt med, at staten er selvforsikrende. I tilfælde af at areal og hegn beskadiges ved 
brand eller anden uforudsigelig hændelse, er Rettighedsgiver ikke forpligtet til at sørge for udbedring af 
skaden eller for genopbygning. Rettighedshaver må selv sørge for at tegne forsikring for driftstab som følge 
af eventuel skade på løsøre mv. 

Der foreligger misligholdelse, hvis afgiften ikke betales rettidigt. Misligholdelse foreligger endvidere i alle 
øvrige tilfælde hvor aftalens bestemmelser ikke er overholdt. 

Rettighedsgiver kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen, hvis Rettighedshaver har fået et skriftligt 
påkrav om at bringe en misligholdelse ud af verdenen inden en vis frist, og denne frist ikke overholdes.  

Rettighedsgiver kan tidligst afgive et påkrav vedrørende en misligholdelse, når den er konstateret.  

I tilfælde af forventelig misligholdelse (anticiperet misligholdelse) kan Rettighedsgiver på samme måde 
ophæve aftalen, hvis der ikke inden en af Rettighedsgiver angiven frist stilles betryggende sikkerhed for, at 
misligholdelsen ikke opstår. Forventelig misligholdelse foreligger for eksempel, hvis Rettighedshavers bo er 
taget under konkursbehandling. I øvrigt henvises til konkurslovens kapitel 7. 

 

 

 

§8 Oplysning om databehandling af dine personoplysninger 

Dine afgivne oplysninger vil blive brugt til at indgå en brugsaftale med Naturstyrelsen, som er dataansvarlig. 
Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og tlf.nr.: 7254 3000. Afgivelsen af oplysningerne er en 
forudsætning for, at vi kan indgå en forpagtningskontrakt, da vi har pligt at udøve forsvarlig økonomisk 
forvaltning og fx hvidvaskreglerne kræver, at vi ved, hvem vi laver kontrakter med og også har 
journaliseringspligt. Det vil ikke være muligt at indgå en brugsaftale uden at have disse oplysninger. 

 

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger  

Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom 
du kan anmode om begrænset behandling og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.  

  

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Kasia Torian, på mail: kator@mst.dk, tlf.nr.: 7254 
2436. Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 
28,5, 1300 Kbh. K, tlf.nr.: 3319 3200, mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

Naturstyrelsen anvender fuldt automatiserede afgørelser/gør brug af profilering i disse situationer: 

Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder via Tast-selv, Producentskifteerklæringer og 

forpagtningsafgifterne indgår i det overordnede regnskab. 

 

Hvordan bruger vi oplysningerne? 

De oplysninger, du afleverer/indsender bruges til følgende/flere formål: 

 Overholdelse af statens krav til regnskabsføring. 

mailto:nst@nst.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
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Vi offentliggør og videregiver følgende oplysninger  

 Der sker ikke offentliggørelse, men der kan ske anmodning om aktindsigt 

 fra andre end dig selv og din eventuelle repræsentant (advokat eller lignende) og i de tilfælde tilrettes den 

konkrete sag så anmodningen bliver behandlet efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven. Det 

betyder, at der normalt vil blive givet fuld aktindsigt i dine oplysninger. 

 

Så længe beholder vi oplysningerne 

Alle øvrige oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er 

tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens 

anvisninger for arkivalier.  

 

Vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger findes i følgende regelsæt: 

- Persondatalov, persondataforordning og Budgetvejledningen samt delegationsbekendtgørelsen for 

Naturstyrelsen 

 

Underskrifter 

 

For Naturstyrelsen Hovedstaden  

som rettighedsgiver: 

Værløse, den   

Som rettighedshaver: 

............................................, den ..................... 

 

_______________________________________ ________________________________________ 

 

Ovenstående aftale indgås med det firma, som kommer med det højeste bud i §4. 

 

Derfor udfyldes følgende: 

 

Undertegnede firma /person 

Navn  

adresse  

kontaktperson 

CVR nr eller cpr nr.  

E-mail:  

 

Byder følgende  

 

Betalingen for brugsretten udgør årligt pr. 1. januar 2019:                                                  kroner 

 

Byders underskrift 

 

 

 


