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1. Den udbudte ejendom 
 

1.1 Ejendommens placering  

Spanien 19, 8000 Aarhus C er beliggende på Aarhus Sydhavn, jf. Figur 1.  

Ejendommen er omkranset af dels banelegemet mod nord, af Spanien mod vest og af et udviklingsområde mod 

henholdsvis øst og syd. 

 

 Spanien 19 

 Område der er vil være under udvikling 

Figur 1: Oversigtskort 

 

Der er udarbejdet en Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret (”Udviklingsplanen”), jf. den betingede købsaftale. 

Det er beskrevet i udbudsbetingelser og købsaftale, hvordan Køber skal for forholde sig til Udviklingsplanen. 

Vejadgang til Ejendommen skal ske via Jægergårdsgade og Kalkværksvej.  
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1.2 Beskrivelse af ejendommen 

Ejendommen er opført i 1936 og huser i dag Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sociale Forhold og be-

skæftigelse, der anvender Ejendommen til kontorfaciliteter.  

Bygningen har gennem årene gennemgået flere og større ombygninger. 

Bygningstegninger fra 2012 vedlægges som bilag 5.1. 

Bygningens energimærke vedlægges som bilag 5.2.  

 

1.3  Omdannelsesmuligheder 

Bygningen er kategoriseret med bevaringsværdi 3 i Aarhus Kommunes SAVE registrering, jf. bilag 5.3.  

Bygningen kan ikke nedrives og ombygning, tilbygning og forandringer på facaden kan kun ske med godken-

delse fra Aarhus Kommune og kun på en måde, der respekterer ejendommens oprindelige karakter.  

Indvendigt kan der ske ombygning af ejendommen med henblik på indretning af et iværksættermiljø. 

 

2.  Affaldsløsninger 
 

Da Ejendommen skal anvendes til erhverv, skal der etableres erhvervsaffaldsordninger for restaffald og genan-

vendeligt affald i henhold til Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 

1309 af 18/12/2012).  

For vejledning vedr. areal og volumenbehov kan AffaldVarme kontaktes på affald@aarhus.dk.  

Bygningsaffald fra eventuel indvendig ombygning af Ejendommen skal anmeldes senest 2 uger inden ombyg-

ningen påbegyndes. Ejendommen skal potentielt kortlægges for skadelige stoffer inden anmeldelsen kan udfyl-

des. Denne eventuelle kortlægning skal indgå i anmeldelsen. 

Anmeldelsen skal ske til AffaldVarme på byggeaffald@aarhus.dk.  

 

3.  Forsyningsforhold 
 

Ejendommen forsynes i dag fra følgende forsyningsselskaber: 

 

El:  

KONSTANT Net A/S 

Dusager 22 

8200 Aarhus N 

E: mavh@konstant.dk 

T :7011 4509 

  

mailto:affald@aarhus.dk
mailto:byggeaffald@aarhus.dk
mailto:mavh@konstant.dk


 

 
 

Side 5 af 6 
 

Fjernvarme: 

Aarhus Kommune 

Teknik og Miljø 

E: byggemodningfjv@aarhus.dk 

8940 1500 

 

Spildevand: 

Aarhus Vand A/S 

Gunnar Clausens Vej 34 

8260 Viby J 

T: 2429 6825 

E: planogprojekt@aarhusvand.dk 

 

Overflade- og regnvand: 

 Aarhus Vand A/S 

 Plan og Projekt 

 E: planogprojekt@aarhusvand.dk 

 T: 2429 6825 

Aarhus Kommune 

Teknik og Miljø 

E: vandmiljø@mtm.aarhus.dk 

T: 8940 2213 

 

Brug- og sprinklervand: 

Aarhus Vand A/S 

Plan og Projekt 

E: planogprojekt@aarhusvand.dk 

T: 2429 6825 

 

Eventuel yderligere forsyning og ledningsarbejder på Ejendommen bekostes af køber. 

De respektive ledningsejere skal godkende eventuelle ændringer i forsyningsforholdene. 

Eksisterende ledningsforhold er vist på bilag 5.4.  

Ledningsoplysninger er kun vejledende, og Køber er forpligtiget til at verificere disse. 

 

4.  Miljøforhold - Ejendommen 
 

NIRAS har påbegyndt arbejdet med en bygningsundersøgelse på Ejendommen. 

Bygningsundersøgelsen vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside i uge 39, 2018. 

Undersøgelsen vil blive vedlagt som bilag 5.5.   

 

 

mailto:byggemodningfjv@aarhus.dk
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk
mailto:vandmiljø@mtm.aarhus.dk
mailto:planogprojekt@aarhusvand.dk


 

 
 

Side 6 af 6 
 

5. Ændring af udearealer mm. 
 

Såfremt der mod forventning skulle ske udgravning eller på anden vis omlægning af jordarealer, forestår Køber 

al håndtering og bortskaffelse af jord, herunder forurenet jord inden for Ejendommen og afholder samtlige om-

kostninger forbundet hermed. 

Jernbanen grænser op til Ejendommen mod nord. Såfremt, der ændres på udearealerne anbefaler Aarhus Kom-

mune at lade Banedanmark screene projektet for eventuelle påvirkninger i forhold til banedriften. Der henvises 

til Banedanmarks hjemmeside: [http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=15804].  

Køber skal afholde eventuelle udgifter forbundet med krav stillet af Banedanmark.  

 

6. Byggeplads 
 

Køber kan disponere over eget byggefelt til byggeplads.  

 

6.1  Supplerende byggepladsarealer 

Såfremt Køber har behov for yderligere byggepladsareal til skurby eller materialeoplag, vil der eventuelt være 

mulighed for at leje et areal til byggepladsformål i et vist omfang og i en nærmere aftalt periode.  

Nærmere aftale om arealer og periode kan indgås ved henvendelse til Aarhus Kommune. 

Arealerne kan dog ikke i nogen henseende forventes klargjort for byggeplads, hvorfor denne eventuelle udgift 

vil skulle afholdes af Køber. 

Areallejen udgør 7 kr. pr. m² pr. måned.  

Snerydning og renholdelse af arealerne varetages af Køber. 

 

6.2  Parkering og tilkørselsforhold 

Ved parkering af ”håndværkerbiler” uden for Købers byggefelt pålægges parkeringsafgift.  

Supplerende byggepladsarealer kan anvendes til parkeringsarealer, såfremt arealet ikke har status af vejudlæg. 

Adgang til byggepladsen vil forventeligt ske via Jægergårdsgade og Kalkværksvej. 

Større materialeleverancer ønskes tilkørt hovedindfaldsveje og således via Marselis Boulevard og Sydhavns-

gade til Jægergårdsgade. 

Det må påregnes, at tilkørselsforhold til tider vil være udfordret grundet trafikale spidsbelastninger under den 

generelle myldretidstrafik. Køber skal derfor planlægge renoveringsarbejderne således, at større transporter 

fortrinsvis foregår uden for disse tidsrum.  

 

 

 

http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=15804

