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Undervisningsministeriet. København, den 30. april 2019.

a Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at ministeriet uden indskud i
Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S) eller offentligt udbud afhænder ejendommen Ul-
lasvej 6, 3700 Rønne (matr. nr. 269bf) til Region Hovedstaden til en salgspris på 6,0 mio. kr. Ejen-
dommens samlede erhvervsareal udgør ifølge BBR 1.074 m2.

Indtægterne fra salget indtægtsføres på § 20.85.12.14. Salg af bygninger og tilfalder statskassen.

b I forbindelse med kommunalreformen overgik de tidligere amtslige og kommunale uddannelsesinsti-
tutioner den 1. januar 2007 til statsligt selvejende institutioner. Samtidig hermed overtog Undervis-
ningsministeriet de faste ejendomme og lejemål, som husede disse institutioner og stillede lokalerne
vederlagsfrit til rådighed for institutionerne på nærmere fastsatte vilkår.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole havde på overdragelsestidspunktet til huse i ejendommen
Ullasvej 6 i Rønne.

Skolen flyttede i 2018 ind i et lejemål på Campus Bornholm og har som følge heraf ikke længere
brug for lokalerne på Ullasvej 6.

Ejendommen, som ligger i umiddelbar tilknytning til Bornholms Hospital, består af to sammenhæn-
gende bygninger, hvoraf den ene bygning via en mellembygning har direkte adgang til hospitalet.

Da ejendommen i forbindelse med kommunalreformen blev udmatrikuleret fra Bornholms Hospital
blev der i overdragelses-aftalen mellem staten og Bornholms Regionskommune aftalt en deklaration,
som giver Region Hovedstaden en 10-årig køberet (som ikke er udnyttet) samt en forkøbsret til ejen-
dommen, således, at der forinden et salg er pligt til at tilbyde ejendommen til Region Hovedstaden til
den pris, som ejendommen vil kunne sælges for til tredjemand.

Som følge af deklarationen rettede Undervisningsministeriet i september 2018 henvendelse til Regi-
on Hovedstaden med henblik på at tilbyde ejendommen til regionen til en salgspris på 7,0 mio. kr.,
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som ejendommen var blevet vurderet til af en uvildig erhvervsmægler på baggrund af ejendommens
stand og beliggenhed ved Bornholms Hospital. Prisen er af mægler fastsat ved en estimeret lejeind-
tægt på 525.000 kr. og en forrentningsprocent på 7,5. Region Hovedstadens Center for Ejendomme
gav udtryk for, at vurderingen var i overkanten i forhold til salg af andre ejendomme i Rønne, som
tidligere blev benyttet til uddannelsesformål, og at den vurderede markedspris kunne være fastsat
med udgangspunkt i, at regionen havde en særlig interesse i bygningen.

Center for ejendomme tilkendegav at de kunne indstille til regionsråd og koncerndirektion, at regio-
nen erhvervede ejendommen til en købspris på 6,0 mio. kr. på baggrund af en estimeret lejeindtægt
på 475.000 kr. og en forrentningsprocent på 8.

Ved overdragelse af ejendommen til Region Hovedstaden fraviges Budgetvejledningens krav om
indskud i Statens Ejendomssalg A/S, idet salget sker til en forhandlet pris på 6,0 mio. kr.

Det indebærer desuden, at der ikke sælges i henhold til forkøbsretten, idet denne bortfalder ved salg
til en forhandlet pris.

Det er imidlertid Undervisningsministeriets opfattelse, at der i det konkrete tilfælde er vægtige grun-
de til at foretage et direkte salg til Region Hovedstaden, idet

– ejendommen er sammenbygget med og ligger i umiddelbar tilknytning til Bornholms Hospital
under Region Hovedstaden,

– der foreligger en deklaration om køberet og forkøbsret, hvor hensigten har været at sælge ejen-
dommen til Region Hovedstaden.

Undervisningsministeriet vurderer endvidere, at den forhandlede salgspris på 6,0 mio. kr. er rimelig,
når henses til, at et salg til Region Hovedstaden ikke vil medføre udgifter for ministeriet til etablering
af brandvæg i forbindelse med en fysisk adskillelse af ejendommen fra Bornholms Hospital.

Der er pr. 2. april 2019 indgået betinget købsaftale mellem Region Hovedstaden og Undervisnings-
ministeriet på 6,0 mio. kr. Aftalen er indgået med forbehold for Finansudvalgets tilslutning.

For handlen gælder desuden, at der jf. Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016, pkt.
2.2.16.2, tinglyses en gevinstklausul, som betyder, at køber er pligtig til at betale staten halvdelen af
nettoprovenuet, såfremt ejendommen videresælges helt eller delvis inden 10 år fra den aftalte overta-
gelsesdato. Ved beregning af provenuet fradrages købers dokumenterede udgifter til forbedringer af
ejendommen.

Indtægten ved salget indtægtsføres på § 20.85.12.14. Salg af bygninger og tilfalder statskassen.

De økonomiske dispositioner vedrørende staten kan specificeres således:

§ 20.85.12. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddan-
nelsesinstitutioner

14. Salg af bygninger Indtægt
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52. Afhændelse af anlæg 6,0 mio. kr.

c Dispositionen forudsætter Finansudvalgets tilslutning, da der er tale om et direkte styret salg uden
offentligt udbud og uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S).

d Vurderingsstyrelsen har ingen bemærkninger til aftaleudkastets pris og vilkår.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Undervisningsmini-
steriet sælger Ullasvej 6, 3700 Rønne (matr. nr. 269bf) til en salgspris på 6,0 mio. kr. i et direkte salg
til Region Hovedstaden. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages dermed følgende:

Udgift Indtægt

§ 20.85.12. Lokaleforsyning 0,0 mio. kr. 6,0 mio. kr.

f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. april 2019

MERETE RIISAGER

/ Susanne Winther

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 16-05-2019
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