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• Gennem længere tid har det i Aarhus Kommune været diskuteret, om der 
bør etableres et nyt stadion til AGF A/S. I denne sammenhæng har det 
været drøftet, hvordan det nuværende område omkring stadion udnyttes 
bedst muligt, samt hvordan en fremtidig udvikling kan ske med baggrund i 
en langsigtet og helhedsorienteret plan for området. 

• Området omkring stadion består – udover det nuværende fodboldstadion 
(inkl. atletikfaciliteter) – af en multihal (Ceres Arena), et tennisanlæg, en 
cykelbane og en væddeløbsbane. Herudover er der også faciliteter anvendt 
til eliteidrætstræning, herunder ESAA kollegiet og Team Danmark-
faciliteter.

• I budgetforliget for 2018 blev følgende vedtaget: 

• Der igangsættes en analyse, hvor der ses på muligheden for et nyt 
fodboldstadion i Aarhus. Analysen skal blandt andet indeholde forventede 
udgifter til anlæg og drift samt mulig finansiering heraf. Arealerne i 
tilknytning til stadion ved Væddeløbsbanen og Cykelbanen skal indtænkes 
i analysen for at se om det er muligt at lave en samlet plan for hele 
området.

• Aarhus Kommune har valgt PwC som rådgiver i forbindelse med 
gennemførelse af analysen. Til brug for udarbejdelse af anlægsoverslag har 
PwC tilknyttet D|K2 Bygherrerådgivning som underleverandør. Aarhus 
Kommune har derudover tilknyttet CFBO med henblik på at kvalificere, 
hvordan en fremtidig bebyggelse af området omkring stadion i givet fald vil 
kunne ske. Resultaterne af D|K2 samt CFBO’s arbejde indgår som del af 
denne rapport.

• Vores arbejde har haft til formål at foretage en indledende analyse af 
mulighederne og begrænsningerne for en fremtidig udvikling af 
stadionområdet. Nærmere bestemt har arbejdet haft til formål at:

• Beskrive den nuværende benyttelse af faciliteterne.

• Gennemføre dialog med centrale interessenter – herunder blandt 
foreninger og klubber med aktiviteter på området.

• Afdække forventninger og krav til udformning af fremtidige 
faciliteter. 

• Foretage en indledende beskrivelse af mulige scenarier for en 
fremtidig udvikling af stadionområdet.

• Foretage en indledende vurdering af mulige finansierings- og 
ejerskabsmodeller.

• Opstille den forventede projektøkonomi, forbundet med realiseringen 
af forskellige scenarier for en udvikling af stadionområdet.

• Nærværende rapport indeholder med baggrund i ovenstående formål en 
beskrivelse af forskellige scenarier for en udvikling af stadionområdet samt 
den hermed forbundne kommunaløkonomiske påvirkning. Rapporten har 
ikke haft til formål at anbefale et bestemt scenarie eller anvise en 
foretrukken ejerskabs- og finansieringsmodel.

• Det er forventningen, at resultaterne af vores arbejde skal indgå som 
grundlag for en politisk drøftelse af mulighederne for en fremtidig udvikling 
af stadionområdet. Med baggrund i den politiske drøftelse vil der 
efterfølgende kunne gennemføres mere detaljerede analyser af et eller flere 
scenarier.

Baggrund for analysen Formål med analysen
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Dataindsamling

Dialog med 
interessenter

Opstilling af 
scenarier

Ejerskabs-, og 
finansierings-

modeller

Projektøkonomi

• Med henblik på at sikre involvering af Aarhus Kommune er 
der blevet afholdt en række statusmøder med forskellige 
afdelinger i Aarhus Kommune og en række 
styregruppemøder. 

• En væsentlig del af aktiviteterne har omfattet involvering af 
relevante interessenter. Dette er blandt andet sket gennem 
afholdelse af møder med:

• AGF A/S

• Aarhus Cyklebane

• Jydsk Væddeløbsbane

• Aarhus 1900 A/M

• Aarhus 1900 Tennis

• Eliteidræt Aarhus

• Team Danmark

• Idrætssamvirket Aarhus.

• Arbejdet har involveret opstilling, tilpasning og vurdering 
af forskellige scenarier for en udvikling af stadionområdet. 
Til såvel Aarhus Kommune, ovenstående interessenter samt 
udvalgte øvrige interessenter er der således blevet 
fremsendt indledende beskrivelse af scenarier med henblik 
på en videreudvikling og tilpasning af disse. 

• De gennemførte aktiviteter er nærmere beskrevet i figuren 
til højre. 

• Indsamling af oplysninger om eksisterende aftale- og 
planforhold.

• Referencepriser fra sammenlignelige projekter.

• Dialog med udvalgte klubber, foreninger, 
interesseorganisationer mv.

• Dialog med developere, entreprenører, erhvervsmæglere 
og pensionskasser med henblik på afdækning af 
markedsinteresse.

• Opstilling af scenarier for en fremtidig udvikling af 
stadionområdet.

• Opstilling af relevante følsomhedsanalyser.
• Opstilling af forudsætninger for en fremtidig udbygning af 

området.

• Erfaringsopsamling fra andre kommuner vedrørende 
ejerskabs- og finansieringsmodeller.

• Opstilling af forudsætninger samt vurdering af relevante 
ejerskabs- og finansieringsmodeller.

• Opstilling af finansiel model til synliggørelse af den 
forventede kommunaløkonomiske påvirkning.

• Opstilling af relevante forudsætninger vedrørende anlægs-
og driftsomkostninger samt forventede indtægter.

Beskrivelse af gennemførte aktiviteter
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Rapporten er opbygget i fem hovedafsnit samt en række bilag. De fem hovedafsnit er 
beskrevet nedenfor.

Afsnit 1: Området og dets benyttelse
Afsnit 1 indeholder en beskrivelse af de nuværende aftalevilkår gældende for den nuværende 
brug af faciliteterne på området omkring stadion. Afsnittet indeholder endvidere en 
beskrivelse af, hvordan en udvikling af de enkelte delområder kan ske, såfremt der ønskes en 
arealudvikling omfattende dele af området omkring stadion. 

En detaljeret og systematisk afdækning af den nuværende benyttelse fremgår af bilag A.

Afsnit 2: Opstilling af scenarier
Afsnit 2 indeholder en beskrivelse af de fire opstillede scenarier for en fremtidig udvikling af 
området omkring stadion – herunder principper anvendt i forbindelse med opstilling af 
scenarier. Afsnittet indeholder endvidere en beskrivelse af mulige fremtidige idrætsfaciliteter
samt faciliteter til brug for aktiviteter relateret til væddeløb. 

Afsnit 3: Ejerskabs- og finansieringsmodeller
Afsnit 3 indeholder en indledende beskrivelse af mulige ejerskabs- og finansieringsmodeller. 
Ejerskabs- og finansieringsmodellerne er opstillet med baggrund i dialog med relevante 
interessenter samt baseret på input og erfaringer fra øvrige af landets kommuner. 

I bilag B er der indeholdt en mere detaljeret beskrivelse samt vurdering af de opstillede 
ejerskabs- og finansieringsmodeller. Bilag C indeholder endvidere en afdækning af den 
forventede markedsinteresse ved realisering af de enkelte ejerskabs- og 
finansieringsmodeller. 

Afsnit 4: Vurdering af projektøkonomi
Afsnit 4 beskriver de anvendte økonomiske forudsætninger, herunder forudsætninger lagt til 
grund til for estimering af de forventede fremtidige indtægter fra salg af grundarealer samt 
forventede investeringer i nye idrætsfaciliteter. Afsnittet redegør endvidere for den samlede 
kommunaløkonomiske påvirkning ved de fire opstillede scenarier. 

Afsnit 5: Videre proces
Afsnit 5 indeholder en beskrivelse af forventede hovedaktiviteter i en videre proces –
herunder behov for uddybende analyser.

Beskrivelse af rapportstruktur

Vurdering af projektøkonomi

Området og dets benyttelse

Opstilling af scenarier

Videre proces

Ejerskabs- og finansieringsmodeller
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• På de følgende sider fortages en beskrivelse af de nuværende aftaleforhold for området 
samt principperne for en mulig fremtidig anvendelse, såfremt der ønskes arealudvikling 
på et eller flere områder omkring stadion. 

• De nuværende aftaleforhold har stor betydning for en mulig fremtidig udvikling af 
området og kan endvidere påvirke udformningen af mulige ejerskabs- og 
finansieringsmodeller. 

• Principperne for en fremtidig arealudvikling, herunder opstilling af forudsætninger 
vedrørende boligtyper, bebyggelsesprocent, andel af almene boliger, håndtering af 
fremtidige parkeringsbehov mv. har stor betydning for den fremtidige projektøkonomi. 

• Der er på denne baggrund foretaget en indledende beskrivelse af, hvordan en fremtidig 
arealudvikling kan ske for udvalgte delområder. Den indledende beskrivelse vil skulle 
kvalificeres som led i en videre proces – blandt andet med baggrund i gennemførelsen af 
støjmålinger, geotekniske undersøgelser, dialog med planmyndighed mv.

• Der er som led i arbejdet blevet foretaget en afdækning af den nuværende benyttelse af 
faciliteterne på stadionområdet – benyttelsen er beskrevet i bilag A.

Vurdering af projektøkonomi

Området og dets benyttelse

Opstilling af scenarier

Videre proces

Ejerskabs- og finansieringsmodeller

Beskrivelse af afsnittet
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Facilitet Nuværende ejer Nuværende aftaleforhold

Ceres Park, Ceres Arena og 
hal 1-3

• Aarhus Kommune 
(grund og bygninger).

• Faciliteterne forpagtes i dag af Atletion A/S (ejet af AGF A/S). Forpagtningsaftalen løber frem til den 31. 
december 2020 og blev indgået efter et forudgående udbud. Aftalen inkluderer forpagtning af de tilhørende 
atletikfaciliteter, herunder også kastegården.

• Aarhus Kommune modtager som led i aftalen en løbende forpagtningsafgift, der tager højde for den 
forventede benyttelse af aktiverne samt forventede omkostninger til bygningsdrift, vedligehold mv.

• Der er endnu ikke taget politisk stilling til, hvorvidt forpagtningsaftalen genudbydes.

Tennisanlæg

• Aarhus Kommune 
(grund).

• Aarhus 1900 – Tennis 
(klubhus).

• Aarhus 1900 Tennis forestår selv drift af anlæg – Aarhus Kommune betaler årligt driftstilskud til Aarhus 
1900 Tennis.

Væddeløbsbanen*

• Aarhus Kommune ejer 
grund, banefaciliteter 
samt udvalgte 
bygninger.

• Jydsk Væddeløbsbane 
er ejer af bygninger 
etableret efter 1989.

• Aarhus Kommune har indgået lejeaftale med Jydsk Væddeløbsbane (Jydsk Væddeløbsforening) omkring 
benyttelse af faciliteter tilknyttet væddeløbsbanen. Jydsk Væddeløbsbane har gennem lejeaftalen ansvaret 
for drift af området.

• Lejeaftalen er uopsigelig fra Aarhus Kommunes side frem til 1. januar 2030. Under hensynstagen til den 
eksisterende lejeaftale kan Aarhus Kommune som udgangspunkt ikke råde over de eksisterende arealer, 
omfattende væddeløbsbanen før den 1. januar 2030.

• Aarhus Kommune og Jydsk Væddeløbsbane kan indlede forhandlinger om en førtidig ophævelse af aftalen.* 

Cykelbanen

• Aarhus Kommune ejer 
Aarhus Cykelbane.

• Inventar mv. ejes af 
C.K. Aarhus.

• Aarhus Kommune varetager opgaver relateret til drift og vedligehold på cykelbanen.

Der er en række gældende aftaleforhold vedrørende de eksisterende faciliteter, der bør tages højde for ved planlægningen af en eventuel fremtidig udvikling af områder omkring 
stadion. Opmærksomheden bør i særlig grad rettes imod den gældende lejeaftale med Jydsk Væddeløbsbane. 

Nuværende ejerskabs- og driftsmodeller

*Vi har som led i vores arbejde forudsat, at der mellem Aarhus Kommune og Jydsk Væddeløbsbane indledes sådanne forhandlinger, og at Aarhus Kommune som følge heraf frit kan disponere over arealet, omfattende 
væddeløbsbanens faciliteter, imod at Jydsk Væddeløbsbane kompenseres i form af ny lejeaftale, omfattende enten de nuværende faciliteter eller erstatningsfaciliteter andetsteds i Aarhus. Disse forudsætninger har stor betydning 
for de opstillede scenarier og er behæftet med væsentlig usikkerhed. Det anbefales på denne baggrund, at der indledes principielle drøftelser med Jydsk Væddeløbsbane herom. 
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• Som led i analysearbejdet er der i samarbejde med Aarhus Kommune samt CFBO foretaget en afgrænsning af 
stadionområdet samt opstillet principper for en fremtidig anvendelse heraf. Den fremtidige anvendelse af 
området, herunder muligt omfang af områder, der kan benyttes til arealudvikling er skitseret på et 
indledende niveau. Den mulige fremtidige anvendelse er behæftet med væsentlig usikkerhed og vil først 
endeligt kunne fastlægges ved vedtagelse af ny kommune- samt lokalplan. 

• Støjforhold omkring stadion er en væsentlig forudsætning i relation til, hvor der kan etableres støjfølsomme 
funktioner som boliger og opholdsarealer omkring boligerne. Imidlertid kan støj fra et stadion ikke 
umiddelbart sammenlignes med virksomhedsstøj i øvrigt: Støjen er typisk kun til stede i afgrænsede og 
forudsigelige tidsrum, som kan planlægges, og støjudfordringerne vil derfor både være afhængige af den 
tekniske løsning (støjafskærmning, overdækning, orientering og placering af boliger og stadion osv.) og af 
brugsmønsteret (hvad bruges stadion til, hvor tit og hvor længe). Det anbefales, at der på nuværende stadie 
ikke forudsættes etableret boliger nærmest stadion. Som retningsgivende afstand er der valgt en afstand på 
80 meter fra ydersiden af tribunen. Det skal hertil bemærkes, at der er tale om en groft forenklet antagelse, 
der skal kvalificeres som led i det videre arbejde. 

• Det præcise område, der kan udlægges til arealudvikling vil endvidere afhænge af, hvordan håndteringen af 
udvalgte bevaringsværdige bygninger vil ske (jf. bilag F), samt hvordan området afgrænses i forhold til en 
fremtidig skovbyggelinje. 

• Ved større begivenheder benyttes væddeløbsbanen samt omkringliggende områder ofte til parkering. 
Såfremt disse parkeringsmuligheder ønskes bibeholdt vil det endvidere påvirke mulighederne for en 
fremtidig arealudvikling. Det forudsættes på denne baggrund at en nærmere analyse af disse forhold 
gennemføres med henblik på at kvalificere de anvendte forudsætninger. 

• Afklaring af konkrete muligheder for arealudvikling, herunder omfang og placering af byggeretter til 
boligformål, forudsætter således en videre analyse af udvalgte forhold – herunder afklaring af potentielle 
miljøkonflikter (støj, lys, trafik, parkering mv.) fra stadion m.fl. aktiviteter. Dette analysearbejde samt 
afklaringen er ikke gennemført som del af nærværende arbejde.

• Området omkring fodboldstadion er i analysen inddelt i seks arealer, benævnt A til F, og er opridset på 
kortet til højre med tilhørende opmåling af grundareal. Areal A og F er ikke som led i den nuværende analyse 
inddraget som muligt areal til bebyggelse. En videre analyse af bebyggelsesmulighederne for disse to arealer, 
vil muligvis kunne føre til øgede muligheder for bebyggelse. For areal A gælder det, at arealet på nuværende 
tidspunkt benyttes til parkering. For areal F gælder det, at der skal indgås aftale med Aarhus Vand herom, 
såfremt der skal ske arealudvikling på området. 

Beskrivelse af området
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Boligtyper

• I samarbejde med Aarhus Kommune og CFBO er det vurderet, at en fremtidig arealudvikling primært forventes at ske 
ved udlægning af nye områder til boliger. Fastlæggelsen af boligtyper og fordelingen heraf bygger på udvalgte 
referenceprojekter. Den mulige fordeling af boligtyper er på nuværende tidspunkt behæftet med væsentlig usikkerhed 
og bør kvalificeres som led i den videre proces. På nuværende tidspunkt er det forudsat, at en fremtidig udvikling kan 
ske ved etablering af følgende boligtyper;

• Etageboliger (med et gennemsnitligt etageantal på fire).

• Tæt/lav boliger (rækkehuse).

• Dobbelthuse.

• For nuværende er der arbejdet med en forudsætning om, at etagebyggeri udgør cirka 20 % af den samlede 
bygningsmasse i scenarie 1 og 2, og ca. 35% i scenarie 3 og 4.

• Nye erhvervsarealer vurderes primært at være interessante, såfremt disse etableres i nær tilknytning til stadion. Som 
led i nærværende analyse er det antaget, at der ikke etableres erhverv i tilknytning til stadion. Denne forudsætning bør 
kvalificeres yderligere som led i den videre proces under hensynstagen til fremtidigt omfang af nye stadionfaciliteter. 

Almene boliger

• I samarbejde med Aarhus Kommune er det aftalt, at der indarbejdes en forudsætning om etablering af almene boliger 
modsvarende cirka 20 % af den samlede bygningsmasse. De almene boliger forventes at omfatte etageboliger samt 
rækkehuse.

Parkering

• Der er ved beregning af byggeretsværdierne inkluderet omkostninger til parkering modsvarende gældende 
parkeringsnorm i Aarhus Kommune. For de almene boliger er det antaget, at parkering sker på terræn, for øvrige 
boliger er det antaget, at parkeringsnormen på 1,5 for hver bolig opfyldes via ½ parkeringsplads i terræn og 1 
parkeringsplads i konstruktion. 

• Ved disponeringen af områderne er det antaget, at det nuværende antal parkeringspladser rettet mod aktiviteter i 
området bibeholdes på nuværende niveau. 

• Da væddeløbsbanen i dag bruges som parkeringsplads ved udvalgte begivenheder, vil en arealudvikling omfattende 
væddeløbsbanen således potentielt set begrænse antallet af tilgængelige parkeringspladser ved større begivenheder. Jf. 
forudgående side afklares fremtidige parkeringsbehov som led i det videre analysearbejde. 

Valg af boligtyper, andel af almene boliger og parkeringsforhold
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Bebyggelsesprocent 

• Bebyggelsesprocenten vil afhænge af valg af boligtyper samt 
ønsker fra Aarhus Kommune til, hvor kompakt en 
bebyggelse der ønskes. Der arbejdes med to 
bebyggelsestætheder:

• ”Standard” bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 
omkring 62 %. Her er der forudsat rigelige udendørs 
opholdsarealer (50 % over kommuneplanens krav), hvilket 
giver god plads til variation i bebyggelsen og gode 
landskabsløsninger.

• ”Kompakt” bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 
omkring 70 %. Her er den nødvendige plads, også til 
udendørs opholdsarealer, men bebyggelsesprocenten giver 
lidt mindre spillerum ift. at skabe variation i bebyggelsen og 
etablere større, sammenhængende opholdsarealer og 
landskabsløsninger.

• Tilsammen beskriver de to varianter en realistisk 
spændvidde ift. tætheder. Overvejelser omkring yderligere 
fortætning vil kræve en konkret designløsning og er således 
ikke behandlet som del af nærværende analyse

Referencecase: Bindesbøll-Byen Risskov 

• Planlagt ny bydel i og omkring det fraflyttede psykiatriske 
hospital i Risskov. Blanding af byhuse/town houses, 
rækkehuse og etageboliger i op til fem etager.

• Bebyggelsestæthed i den øvre (vestlige) del ca. 80 %: Tæt 
karrébebyggelse med overvejende lejligheder kombineret 
med byhuse.

• Bebyggelsestæthed i den nedre (østlige) del ca. 65 %: 
Eksisterende sygehusbebyggelse, kombineret med 
overvejede rækkehuse.

Område Relevante anvendelsesmuligheder

Areal A Parkering.

Areal B
Etageboliger og tæt/lav boliger. Nærheden til stadion, Ceres Arena og Jyllands Allé 
taler for tæt byggeri i form af etageboliger.

Areal C
Etageboliger og tæt/lav boliger. Nærheden til stadion, Ceres Arena og Jyllands Allé kan 
tale for tæt byggeri i form af etageboliger i kombination med tæt/lav nærmest de 
eksisterende boliger mod vest.

Areal D

Etageboliger og tæt/lav boliger i form af både tætte rækkehusbebyggelser og mere åbne 
løsninger med dobbelthuse. Arealerne nærmest stadion og centralt i området vil egne 
sig bedst til etageboliger og tættere rækkehusbebyggelser, men arealerne længere mod 
syd og øst vil egne sig til blandede boligtyper i en mere åben bebyggelsesstruktur. Mod 
vest, nærmest de eksisterende boliger, vil tæt/lav boliger være mest oplagte.

Areal E
Etageboliger og tæt/lav boliger i form af både tætte rækkehusbebyggelser og mere åbne 
løsninger med dobbelthuse.

Areal F Ikke udnyttet (ejes af Aarhus Vand).

Referencecase: Bindesbøll-Byen Risskov Bebyggelsesprocent
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• Som led i analysen er der opstillet fire scenarier for en fremtidig udvikling af stadionområdet. 
Scenarierne er opstillet med baggrund i input fra udvalgte sportsforeninger og klubber med 
aktiviteter på området (AGF A/S, Jydsk Væddeløbsbane, Aarhus 1900 – AM, Aarhus 1900 –
Tennis og Cykle Klubben Aarhus) samt en række interesseorganisationer – herunder 
Eliteidræt Aarhus og Idrætssamvirke. Scenarierne er endvidere opstillet på baggrund af 
input fra Aarhus Kommune og CFBO.

• Forudsætningerne for scenarierne er opstillet på et overordnet niveau. Der er som led i 
opstillingen af scenarier foretaget en indledende vurdering af den mulige disponering af 
området – baseret på de opstillede krav til fremtidige faciliteter. 

• Der er dog ikke som led i nærværende arbejde udarbejdet dispositionsforslag eller nærmere 
konkretiseringer af en mulig disponering af området. Der er ikke som led i opstillingen af 
scenarierne foretaget jordbundsundersøgelser, arkæologiske forundersøgelser eller en 
vurdering af højdeforskelle på området. Resultatet af disse undersøgelser kan potentielt 
påvirke udformningen af relevante scenarier. 

• Scenarierne er opstillet under forudsætning af, at der kan opnås aftale mellem Jydsk 
Væddeløbsbane og Aarhus Kommune om en udvikling af områderne, hvor væddeløbsbanen i 
dag er placeret (matrikel 226 og 221a). Såfremt der ikke indgås aftale, herom vil en udvikling 
af områder, hvor væddeløbsbanen i dag er placeret først kunne påbegyndes i 2030.

• Der er ikke som led i arbejdet foretaget en nærmere vurdering af, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt og muligt at ”rotere” det eksisterende stadion 90 grader. En afklaring af 
mulighederne og udfordringerne, forbundet med en ”rotering” af stadion, vil skulle ses i 
sammenhæng med valgt scenarie. 

• PwC er bekendt med, at der blandt en række interessenter er arbejdet med et indledende 
forslag om en omdannelse af de eksisterende arenafaciliteter (Arena 2020). Vi har ikke som 
led i vores arbejde forholdt os til dette forslag – herunder økonomiske implikationer ved en 
realisering af det opstillede forslag. 

• Som led i beskrivelsen af scenarierne er der beskrevet forventede funktioner, antal 
tilskuerpladser mv. for mulige nye faciliteter samt under hensynstagen til deres forventede 
fremtidige placering. Denne beskrivelse er lagt til grund for udarbejdelsen af 
anlægsoverslaget. 

Ejerskabs og finansieringsmodeller

Vurdering af projektøkonomi

Området og dets benyttelse

Opstilling af scenarier

Videre proces

Ejerskabs- og finansieringsmodeller

Beskrivelse af afsnittet
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• Scenarierne indeholder forskellige bud på en samlet udvikling af stadionområdet 
og er baseret på forudsætninger omfattende omfang, kvalitet og placering af 
fremtidige idrætsfaciliteter og væddeløbsbane samt områder udlagt til 
arealudvikling.

• Stadionområdet med dets nuværende disponering og tilbud af idrætsfaciliteter har 
i dag mange kvaliteter. Området fungerer i dag på mange måder som et ”idræts-
hub”, hvor mange klubber, foreninger samt borgere i Aarhus Kommune samles 
med henblik på udøvelse af idrætsaktiviteter. De fire scenarier bygger på forskellig 
vis videre på de eksisterende funktioner i området.

• Følgende vejledede principper er blevet lagt til grund ved opstilling af scenarierne:

 Princip 1: Omfanget af idrætsfaciliteter må ikke begrænses

 Princip 2: Idrætsfaciliteter skal så vidt muligt samles på det 
eksisterende stadionområde

 Princip 3: De fremtidige idrætsfaciliteter skal som minimum være 
af samme kvalitet som de nuværende

 Princip 4: Der skal sikres gode rammer til afholdelse af større 
events – herunder større sportsbegivenheder samt koncerter

 Princip 5: Udviklingen af eliteidræt i Aarhus skal understøttes

 Princip 6: Arealudvikling kan ske på arealer, der ikke fremover 
udnyttes til idrætsrelaterede aktiviteter

• På baggrund af ovenstående principper er der opstillet fire scenarier, der primært 
adskiller sig i relation til omfanget af nyt stadionbyggeri samt fremtidig placering 
af væddeløbsbane.

• Det er som led i arbejdet endvidere undersøgt om der kunne være et økonomisk 
rationale i at flytte cykelbanen. På baggrund af de økonomiske beregninger 
gennemført i denne forbindelse, er det PwC’s vurdering, at omkostningerne 
forbundet med genetablering overstiger forventede indtægter ved udnyttelse af 
eksisterende areal omkring cykelbanen til arealudvikling.

Scenarie

Investering #1 #2 #3 #4

Fodboldstadion – UEFA niveau 4 (20.000 
tilskuere) P O P O

Fodboldstadion – 15.000 tilskuere O P O P

Væddeløbsbanen forbliver på nuværende 
lokation P P O O

Væddeløbsbanen genetableres andetsteds O O P P

Atletikfaciliteterne genetableres på 
stadionområdet P P P P

Cykelbanen forbliver på nuværende lokation P P P P

Scenarie

#1 #2 #3 #4

Omfang af idrætsfaciliteter må ikke 
begrænses 4 4 4 4

Alle idrætsfaciliteter skal så vidt muligt 
samles på det eksisterende stadionområde 4 4 3 3

De fremtidige idrætsfaciliteter skal som 
minimum være af samme kvalitet som de 
nuværende 4 4 4 4

Der skal sikres gode rammer til afholdelse 
af større events 4 3 4 3

Udviklingen af eliteidræt i Aarhus skal 
understøttes 4 4 4 4

Principper for opstilling af scenarier



4. december 2018

PwC

8 Forventninger til nye faciliteter

Forventninger til nye faciliteter

Aarhus Kommune

17

*Alle krav til et UEFA niveau 4 stadion kan findes i publikationen ”UEFA Stadium Infrastructure Regulations”, 2018-udgaven.

UEFA niveau 4-stadion • Konstruktion af fodboldstadion som opfylder UEFA niveau 4-kriterier. 

• Etablering af UEFA niveau 4 stadion – herunder imødekommelse af krav til omfang af 
pressefaciliteter, omklædningsfaciliteter, adgangsforhold for handikappede, banelængde, 
forsyning, belysning, tv-transmission mv.

• Det er særligt omfanget af servicefaciliteter, der differentierer et UEFA niveau 4 stadion fra et 
standard superligastadion.

• Tilskuerkapacitet på ca. 20.000.

• Etablering af VIP-faciliteter i høj kvalitet.

• Konstrueret intimt og lukket.

• Mere tidssvarende faciliteter.

• Færre men bedre tilskuerpladser.

• Bedre mulighed for afholdelse af større 
koncerter, events mv.

• Mere intimt og bedre tilskueroplevelser.

Standard 
superligastadion

• Opfylder DBU krav til superligastadion.

• Tilskuerkapacitet på ca. 15.000.

• Etablering af VIP-faciliteter i høj kvalitet.

• Konstrueret intimt og lukket.

• Mere tidssvarende faciliteter.

• Færre men bedre tilskuerpladser.

• Bedre mulighed for afholdelse af større 
koncerter, events mv.

• Mere intimt og bedre tilskueroplevelser.

Nyt atletikstadion • Faciliteter skal leve op til IAAF-krav.

• Etablering af otte rundbaner med mulighed for op til 110 m. hæk på langsiderne samt 
vandgrav til forhindringsløb.

• Mulighed for at udøve springdiscipliner.

• Mulighed for at udøve kastediscipliner på inderkredsen.

• Tribunekapacitet, dommerrum, omklædningsrum mv.

• Mere tidssvarende atletikfaciliteter.

• Samlet atletikkompleks med integration 
af kastediscipliner.

• Dårligere adgang til tilstødende faciliteter 
(Café, serviceområder mv.).

Ny væddeløbsbane • Konstruktion af væddeløbsbane med mulighed for både trav og galop.

• Stalde og bokskapacitet (ca. 250 stk.), folde, træningsanlæg/-bane, walkere og andet 
træningsudstyr.

• Publikums-, restaurations- og parkeringsfaciliteter.

• Samme omfang af faciliteter men mere 
tidssvarende.

Cykelbane • Nuværende faciliteter bibeholdes. • Samme kvalitet som i dag.

Tennis • Nuværende faciliteter bibeholdes. • Samme kvalitet som i dag.

Facilitet Forventninger til udformning og omfang af fremtidige faciliteter Fremtidig kvalitet vs. nuværende kvalitet
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Kendetegn – scenarie 1 Beskrivelse

Fodboldstadion

• Der etableres et nyt fodboldstadion på nuværende placering for enden af Stadion Allé.

• Stadion efterlever krav til UEFA niveau 4 og har 20.000 siddepladser med mulighed for afholdelse af større 

og betydningsfulde landskampe (inkl. nations league gruppe A), koncerter mv.

Cykelbane • Cykelbanen forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Atletik
• Der etableres et nyt atletikstadion nedgravet på væddeløbsbanen samt tribunefaciliteter (1000 siddepladser).

• Aktiviteter, der i dag gennemføres på kastegården, flyttes til areal inden for atletikbanerne. 

Tennis • Tennisanlægget forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Væddeløbsbane
• Væddeløbsbanen forbliver på nuværende lokation, men matrikel 221a inddrages til byudvikling.

• En del af foldene, som er placeret på denne matrikel, flyttes til matrikel 226.

Arealudvikling • Begrænset arealudvikling: Nuværende kastegård samt matrikel 221a – nuværende folde til væddeløbsbanen.

Muligheder og 

optimeringsforslag

• Mulighed for rotering af stadion.

• Arealudvikling på grund ejet af Aarhus Vand.

• Arealudvikling på nuværende parkeringsområde (område A).

Kendetegn – scenarie 2 Beskrivelse

Fodboldstadion

• Der etableres et nyt fodboldstadion på nuværende placering for enden af Stadion Allé.

• Stadion har 15.000 siddepladser med mulighed for afholdelse af koncerter, superligakampe, 

venskabslandskampe, nations league kampe (Gruppe B-D) mv.

Cykelbane • Cykelbanen forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Atletik
• Der etableres et nyt atletikstadion nedgravet på væddeløbsbanen samt tribunefaciliteter (1000 siddepladser).

• Aktiviteter, der i dag gennemføres på kastegården, flyttes til areal inden for atletikbanerne.

Tennis • Tennisanlægget forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Væddeløbsbane
• Væddeløbsbanen forbliver på nuværende lokation, men matrikel 221a inddrages til byudvikling.

• En del af foldene, som er placeret på denne matrikel, flyttes til matrikel 226.

Arealudvikling • Begrænset arealudvikling: Nuværende kastegård (inkl. klubhuse) samt matrikel 221a til væddeløbsbanen.

Muligheder og 

optimeringsforslag

• Mulighed for rotering af stadion.

• Arealudvikling på grund ejet af Aarhus Vand.

• Arealudvikling på nuværende parkeringsområde (område A).

Arealud
vikling

Areal-
udvikling
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Kendetegn – scenarie 3 Beskrivelse

Fodboldstadion

• Der etableres et nyt fodboldstadion på nuværende placering for enden af Stadion Allé.

• Stadion efterlever krav til UEFA niveau 4 og har 20.000 siddepladser med mulighed for afholdelse af større 

og betydningsfulde landskampe (inkl. nations league gruppe A), koncerter mv.

Cykelbane • Cykelbanen forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Atletik • Der etableres et nyt atletikstadion ved nuværende kastegård.

Tennis • Tennisanlægget forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Væddeløbsbane
• Væddeløbsbanen genetableres til anden lokation.

• Væddeløbsbanens nuværende lokation benyttes til arealudvikling.

Arealudvikling • Væsentlig arealudvikling (Nuværende væddeløbsbane (matrikel 226 og 221a).

Muligheder og 

optimeringsforslag

• Mulighed for rotering af stadion.

• Arealudvikling på grund ejet af Aarhus Vand.

• Arealudvikling på nuværende parkeringsområde (område A).

Kendetegn – scenarie 4 Beskrivelse

Fodboldstadion

• Der etableres et nyt fodboldstadion på nuværende placering for enden af Stadion Allé.

• Stadion har 15.000 siddepladser med mulighed for afholdelse af koncerter, superligakampe, 

venskabslandskampe, nations league kampe (Gruppe B-D) mv.

Cykelbane • Cykelbanen forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Atletik • Der etableres et nyt atletikstadion ved nuværende kastegård.

Tennis • Tennisanlægget forbliver på nuværende lokation og i nuværende udformning.

Væddeløbsbane
• Væddeløbsbanen genetableres til anden lokation.

• Væddeløbsbanens nuværende lokation benyttes til arealudvikling.

Arealudvikling • Væsentlig arealudvikling (Nuværende væddeløbsbane (matrikel 226 og 221a).

Muligheder og 

optimeringsforslag

• Mulighed for rotering af stadion.

• Arealudvikling på grund ejet af Aarhus Vand.

• Arealudvikling på nuværende parkeringsområde (område A).

Arealudvikling

Arealudvikling
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• Ejerskabet til idrætsfaciliteter i Danmark er oftest placeret i offentligt regi. Dette skyldes primært, at 
faciliteterne primært varetager et offentligt formål (herunder tilrådighedsstillelse for kommunens borgere 
samt kommunale foreninger og klubber), samt at den kommercielle indtjening fra drift af idrætsfaciliteter 
generelt set er begrænset.

• For udvalgte idrætsfaciliteter, herunder fodboldstadioner ses dog eksempler på helt eller delvist privat 
ejerskab (for eksempel via den professionelle del af en fodboldklub).

• Der findes i Danmark flere eksempler på kommuner, der i forbindelse med arealudviklingsprojekter 
deltager i selskaber med private eller semi-offentlige parter (Aalborg, Horsens, Fredericia, Køge mv.).

• På de følgende sider er der beskrevet fire forskellige finansierings- og ejerskabsmodeller. De fire beskrevne 
modeller adskiller sig primært i relation til:

 Hvorvidt AGF A/S tilvejebringer en del af finansieringsgrundlaget for et nyt stadion (modsvarende 
omkostninger, forbundet med etablering af VIP-faciliteter)

 Hvorvidt der etableres et arealudviklingsselskab til at forestå udvikling og salg af grundarealer med 
tilhørende byggeretter

 Hvorvidt ejerskab til de fremtidige idrætsfaciliteter helt eller delvist overdrages til et leasingselskab.

• Vi har set på 4 forskellige ejerskabs- og finansieringsmodeller. Ejerskabs- og finansieringsmodel 1, 2 og 4 
vil kunne bruges i forbindelse med realisering af alle fire opstillede scenarier. Ejerskabs- og 
finansieringsmodel 3 (etablering af arealudviklingsselskab) bør kun overvejes som led i realiseringen af 
scenarie 3 og 4.

• Vi har på baggrund af det gennemførte analysearbejde ikke fundet det relevant at arbejde videre med en 
OPP-løsning, hvor en privat part designer, opfører, finansierer, driver og vedligeholder et nyt stadion samt 
eventuelt tilhørende faciliteter. At dette er tilfældet skyldes primært den kompleksitet, projektøkonomi, 
markedsinteresse samt begrænsninger i forhold til tilrettelæggelsen af en fremtidig drift, der er forbundet 
med en OPP-løsning. Som det fremgår af beskrivelsen af de mulige ejerskabs- og finansieringsmodeller er 
privat finansiering i forskellige former dog tænkt ind i flere af de foreslåede modeller.

• Af bilag B fremgår en mere detaljeret beskrivelse samt kvalitativ vurdering af de fire opstillede ejerskabs-
og finansieringsmodeller. Af bilag C fremgår endvidere den forventede markedsinteresse ved realiseringen 
af de enkelte ejerskabs- og finansieringsmodeller. 

Vurdering af projektøkonomi

Området og dets benyttelse

Opstilling af scenarier

Videre proces

Ejerskabs- og finansieringsmodeller

Beskrivelse af afsnittet
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• Projektudvikling og byggemodning i kommunalt regi
• Indgåelse af flere selvstændige entrepriseaftaler 
• Salg af grundarealer til developer med henblik på arealudvikling
• Kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter
• Finansiering via kommunale budgetmidler samt indtægter fra salg af 

byggeretter.

Aarhus Kommune

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, inkl. VIP-

faciliteter)

Totalentreprenør B

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

Finansiering

Kommunale budgetmidler

Indtægter fra salg af 

byggeretter

• Projektudvikling og byggemodning i kommunalt regi
• AGF A/S ejer del af stadion (VIP-faciliteter) – kommunalt ejerskab til 

øvrige idrætsfaciliteter
• Indgåelse af flere selvstændige entrepriseaftaler 
• Salg af grundarealer til developer med henblik på arealudvikling.

Aarhus Kommune

Totalentreprenør B

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

AGF A/S

Finansiering

Kommunale budgetmidler

Indtægter fra salg af 

byggeretter

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, ekskl. 

VIP-faciliteter)

VIP-faciliteter

Samarbejdsaftale

Ejerskabs- og finansieringsmodel 2
Delvist kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter 
samt kommunalt salg af byggeretter

Ejerskabs- og finansieringsmodel 1 Ejerskabs- og finansieringsmodel 2
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• Aarhus Kommune deltager med privat investor i arealudviklingsselskab
• Projektudvikling og byggemodning via arealudviklingsselskab
• Apportindskud af grundarealer
• Kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter
• Finansiering via kommunale budgetmidler samt indtægter fra salg af 

byggeretter.

• Leasingselskab er ejet af udvalgte idrætsfaciliteter
• Indgåelse af flere selvstændige entrepriseaftaler 
• Salg af grundarealer til developer med henblik på arealudvikling.

Ejerskabs- og finansieringsmodel 4
Leasingfinansiering kombineret med selvstændige 
entrepriseaftaler og kommunalt salg af byggeretter

Aarhus Kommune

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, inkl. VIP-

faciliteter)

Totalentreprenør B

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

Investor

Arealudviklingsselskab 

I P/S

≤ 50%≥ 50%

Finansiering

Kommunale budgetmidler

Indtægter fra salg af 

byggeretter (inkl. provenu 

af arealudviklingsselskab)

Aarhus Kommune

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, inkl. VIP-

faciliteter)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør D

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

Finansiering

Kommunale 

budgetmidler

Indtægter fra salg 

af byggeretter

Leasing-

selskab

Ejerskabs- og finansieringsmodel 3 Ejerskabs- og finansieringsmodel 4
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• Dette afsnit har til formål at foretage en indledende vurdering af projektøkonomien, forbundet 
med de opstillede scenarier.

• Forventede omkostninger til opførelse af nye idrætsfaciliteter samt faciliteter, relateret til 
væddeløb er i høj grad baseret på anlægsoverslag samt referencepriser fra sammenlignelige 
projekter. Der er således tale om en indledende vurdering af de forventede omkostninger, der bør 
kvalificeres yderligere som led i en videre proces. 

• Indtægter samt afledte kommunale omkostninger, forbundet med salg af byggeretter, er baseret 
på forudsætninger vedrørende forventede boligtyper samt fordeling heraf, forventet 
bebyggelsesprocent samt referencepriser fra salg af sammenlignelige boligtyper. 

• Den forventede projektøkonomi er opstillet med baggrund i ejerskabs- og finansieringsmodel 1. 
Som led i de gennemførte følsomhedsanalyser er økonomien, forbundet med realisering af 
ejerskabs- og finansieringsmodel 2, endvidere vist. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at 
opstille den forventede projektøkonomi ved realisering via ejerskabs- og finansieringsmodel 3-4. 
Det er PwC’s indledende vurdering, at der ikke kan forventes en væsentlig forbedret 
kommunaløkonomisk påvirkning ved valg af ejerskabs- og finansieringsmodel 3 og 4.

• Nærværende afsnit vedrører udelukkende etableringsfasen (fra påbegyndelse af projektudvikling 
til ibrugtagning af faciliteter). 

• Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om den videre tidsplan for en eventuel 
udvikling af stadionområdet. Projektøkonomien er på denne baggrund opstillet samlet for 
etableringsfasen. 

• I praksis vil den kommunaløkonomiske påvirkning for de enkelte år i høj grad afhænge af den 
tidsmæssige placering af omkostninger og indtægter. 

• Principper for belastning af den kommunale anlægsramme er beskrevet i bilag E.

• Alle indtægter og omkostninger er opgjort eksklusive moms.

Beskrivelse af afsnittet

Vurdering af projektøkonomi

Området og dets benyttelse

Opstilling af scenarier

Videre proces

Ejerskabs- og finansieringsmodeller
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Opstilling af anlægsbudget
Fordelt på faciliteter

Aarhus Kommune
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• Forventede anlægsomkostninger afhænger af i høj grad af kravene 
til udformning og funktionalitet for fremtidige idrætsfaciliteter. De 
angivne anlægsomkostninger er at betragte som anlægsoverslag –
baseret på tilgængelige referencepriser – der bør kvalificeres 
gennem en dialog med fremtidige brugere samt øvrige 
interessenter. 

• Anlægsoverslaget inkluderer alle nødvendige omkostninger –
herunder omkostninger til forberedelse og udbud. 
Anlægsoverslagene er opstillet i samarbejde med DK|2 
Bygherrerådgivning. I anlægsoverslaget er indeholdt en reserve på 
10%.

• Omkostninger til grundkøb er baseret på referencepriser fra salg af 
landbrugsjord i Aarhus Kommune.

• Omkostninger til projektudvikling, byggemodning og forbedring af 
trafikal infrastruktur er inkluderet ved beregning af 
byggeretsværdier.

• Særligt de forventede omkostninger, forbundet etableringen af ny 
væddeløbsbane, er behæftet med væsentlig usikkerhed og vil 
afhænge af en fremtidig forhandling med Jydsk Væddeløbsbane. Til 
brug for gennemførelsen af følsomhedsanalyserne er der udarbejdet 
anlægsoverslag for etablering af ny væddeløbsbane uden mulighed 
for galopløb og med begrænsede opstaldningsmuligheder.

*Kommunale omkostninger, forbundet med etablering af nye faciliteter til væddeløb, vil i høj grad afhænge af resultaterne af forhandlingerne mellem Aarhus Kommune og Jydsk væddeløbsbane. 

Beskrivelse

Investering (DKKm)

Scenarier

#1 #2 #3 #4

Nyt UEFA niveau 4-stadion (20.000 tilskuere) 393 - 393 -

Nyt superligastadion (15.000 tilskuere) - 304 - 304

Ny cykelbane - - - -

Nye atletikfaciliteter 37 37 23 23

Ny væddeløbsbane og/eller folde* 1 1 264 264

I alt 431 342 680 590

Superligastadion - 15.000 tilskuere (DKKm) Budget

Grundkøb -         

Projektering og entreprise 276   
Reserver (projektering og entreprise) 28

Samlet anlægsbudget 304   

Superligastadion - UEFA niv. 4 (DKKm) Budget

Grundkøb -         

Projektering og entreprise 358   
Reserver (projektering og entreprise) 36

Samlet anlægsbudget 393   

Væddeløbsbane - nuværende omfang (DKKm) Budget

Grundkøb 5        

Projektering og entreprise 235   

Reserver (projektering og entreprise) 24

Samlet anlægsbudget 264   

Atletikfaciliteter (DKKm) Budget

Grundkøb -         

Projektering og entreprise 21      

Reserver (projektering og entreprise) 2        

Samlet anlægsbudget 23      

Atletikfaciliteter - nedgravet (DKKm) Budget

Grundkøb -         

Projektering og entreprise 34      

Reserver (projektering og entreprise) 3        

Samlet anlægsbudget 37      

Væddeløbsbane - reduceret omfang (DKKm) Budget

Grundkøb 5        

Projektering og entreprise 190   

Reserver (projektering og entreprise) 19

Samlet anlægsbudget 214   
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Værdi af byggeretter
Centrale forudsætninger og metodik

Aarhus Kommune
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• Forventet kommunal indtægt fra salg af byggeretter er estimeret 
med baggrund i opstillede forudsætninger vedrørende fordeling på 
boligtyper, forventet bebyggelsesprocent, værdi af byggeretter samt 
afledte følgeomkostninger. 

• Fordeling på boligtyper er opstillet i samarbejde med CFBO og 
Aarhus Kommune. Der arbejdes med tre boligtyper; 1) etagebyggeri, 
2) tæt/lav og 3) dobbelthuse. 

• Etagebyggeri og tæt/lavt byggeri forventes etableret som 
henholdsvis private boliger og almene familieboliger. Fordelingen 
mellem boligtyperne på arealerne er angivet i oversigtsarket.

• Andelen af almene boliger er cirka 20 % i alle scenarier.

• Anvendte byggeretsværdier for de forskellige boligtyper er opstillet 
til højre. I alle byggeretsværdier er der inkluderet omkostninger til 
parkering i konstruktion.

• Nederst til højre er antagelser vedrørende afledte kommunale 
følgeomkostninger opstillet.

Metodik, boligtyper og fordeling

Centrale forudsætninger

Byggeretsværdier:

Byggeretsværdi - Tæt/lav (privat) DKK 9.450

Byggeretsværdi - Tæt/lav (almene familieboliger) DKK 3.000

Byggeretsværdi - Etagebyggeri (privat) DKK 6.450

Byggeretsværdi - Etagebyggeri (almene familieboliger) DKK 3.000

Byggeretsværdi - Dobbelthuse (privat) DKK 7.700

Kommunalafholdte udgifter ved salg af byggeretter:

Forberedende omkostninger (udbud, forundersøgelser, masterplan mv.) 5 % af provenu

Udgifter til byggemodning, tilslutning, trafikal infrastruktur mv. 2.000 kr. pr. etagemeter

Reserver (byggemodning, tilslutning, trafikal infrastruktur mv.) 20 % af udgifter

Reserver (mulig refusion til developer) 5 % af provenu

Scenarie 1-2 Scenarie 3-4

Areal C D E C D E

Grundareal (tusinde m2) 11,9 - 30,7 - 143,8 30,7

Etageboliger (privat) 50 % - - - 12 % -

Etageboliger (almene) - - - - 18 % -

Tæt/lav-boliger (privat) 50 % - 45 % - 60 % 75%

Tæt/lav-boliger (almene) - - 30 % - - -

Dobbelthuse (privat) - - 25 % - 10 % 25 %
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Værdi af byggeretter
Centrale forudsætninger og metodik (fortsat)

Aarhus Kommune
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Det fremgår af tabellen til højre, at:

• Bebyggelsesprocenten ved ”standard” bebyggelse er 60-63 %.

• Bebyggelsesprocenten indikerer etableringen af en væsentlig 
bebyggelse af arealer udlagt til arealudvikling – med god plads til 
variation i bebyggelsen og gode landskabsløsninger.

• Indtægter fra salg af byggeretter forøges markant i scenarie 3-4 
sammenlignet med scenarie 1-2.

• Som det fremgår reduceres den kommunale nettoindtægt 
væsentligt som følge af afholdelse af forberedende omkostninger.

• Beregningen af kommunalt provenu forudsætter, at der kan 
foretages løbende udbud af arealer – i takt med udviklingen i 
markedets behov.

”Standard” bebyggelsestæthed

Det fremgår af tabellen til højre, at:

• Bebyggelsesprocenten ved ”kompakt” bebyggelse er 69-72 %.

• Bebyggelsesprocenten indikerer etableringen af en væsentlig 
bebyggelse af arealer udlagt til arealudvikling – med lidt mindre 
spillerum ift. at skabe variation i bebyggelsen og etablere større, 
sammenhængende opholdsarealer og landskabsløsninger.

• Indtægter fra salg af byggeretter forøges markant i scenarie 3-4, 
sammenlignet med scenarie 1-2.

• Som det fremgår, reduceres den kommunale nettoindtægt 
væsentligt som følge af afholdelse af forberedende omkostninger.

• Beregningen af kommunalt provenu forudsætter, at der kan 
foretages løbende udbud af arealer – i takt med udviklingen i 
markedets behov.

”Kompakt” bebyggelsestæthed

Etageareal (m2) Scenarie 1-2 Scenarie 3-4

Lejligheder (privat) 4,677 13,584

Lejligheder (almene) - 15,954

Tæt/lav-boliger (privat) 12,185 67,386

Tæt/lav-boliger (almene) 4,385 -

Dobbelthuse (privat) 4,522 12,985

Etageareal i alt 25,769 109,909

Bebyggelses-% 60.5% 63.0%

Samlet kommunal indtægt fra byggeretter (DKKm) Scenarie 1-2 Scenarie 3-4

Nettoindtægt fra salg af byggeretter til lejligheder 30                       135                     

Nettoindtægt fra salg af byggeretter til tæt/lav 128                    636                     

Nettoindtægt fra salg af byggeretter til dobbelthuse 35                       100                     

Indtæger i alt 193                    872                     

Forberedende omkostninger (udbud, tekniske forundersøgelser, masterplan mv.)  (10)                     (44)                      

Udgifter til byggemodning, tilslutning, trafikal infrastruktur m.v. (52)                     (220)                   

Reserver (byggemodning, tilslutning, trafikal infrastruktur m.v.) (10)                     (44)                      

Reserver (mulig refusion til developer) (10) (44)

Udgifter i alt (81) (351)

Samlet kommunal indtægt fra byggeretter 112 521

Etageareal (m2) Scenarie 1-2 Scenarie 3-4

Lejligheder (privat) 5,551 16,122

Lejligheder (almene) - 18,197

Tæt/lav-boliger (privat) 13,899 76,860

Tæt/lav-boliger (almene) 4,846 -

Dobbelthuse (privat) 5,125 14,717

Etageareal i alt 29,420 125,897

Bebyggelses-% 69.0% 72.1%

Samlet kommunal indtægt fra byggeretter (DKKm) Scenarie 1-2 Scenarie 3-4

Nettoindtægt fra salg af byggeretter til lejligheder 36                       159                     

Nettoindtægt fra salg af byggeretter til tæt/lav 146                    726                     

Nettoindtægt fra salg af byggeretter til dobbelthuse 39                       113                     

Indtæger i alt 221                    998                     

Forberedende omkostninger (udbud, tekniske forundersøgelser, masterplan mv.)  (11)                     (50)                      

Udgifter til byggemodning, tilslutning, trafikal infrastruktur m.v. (59)                     (252)                   

Reserver (byggemodning, tilslutning, trafikal infrastruktur m.v.) (12)                     (50)                      

Reserver (mulig refusion til developer) (11) (50)

Udgifter i alt (93) (402)

Samlet kommunal indtægt fra byggeretter 128 596
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Økonomisk evaluering
Evaluering af scenarierne

Aarhus Kommune
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• Den forventede kommunaløkonomiske påvirkning set over den samlede 
etableringsfase er vist ved den gule søjle i diagrammet til højre. 

• Den kommunaløkonomiske påvirkning er vist ved anvendelse af forudsætning om 
en ”standard” bebyggelsestæthed af området samt ved anvendelse af ejerskabs- og 
finansieringsmodel 1. 

• Som led i analysen er der gennemført en række følsomhedsanalyser, der viser de 
kommunaløkonomiske konsekvenser ved ændring af centrale forudsætninger:

 Følsomhedsanalyse 1: Genetablering af væddeløbsfaciliteter alene til trav og 
med begrænsede opstaldningsmuligheder

 Følsomhedsanalyse 2: ”Kompakt” bebyggelsestæthed.

 Følsomhedsanalyse 3: Mindre andel af almene boliger (0 % i scenarie 1 og 2 
samt 10 % i scenarie 3 og 4).

 Følsomhedsanalyse 4: AGF A/S finansierer VIP-faciliteter (Ejerskabs- og 
finansieringsmodel 2)

• Med baggrund i den gennemførte økonomiske analyse – herunder 
følsomhedsanalyser – er det PwC’s vurdering, at:

 Alle scenarier medfører en negativ økonomisk påvirkning for Aarhus 
Kommune, såfremt der arbejdes med en forudsætning om en ”standard” 
bebyggelsestæthed samt øvrigt beskrevne forudsætninger.

 scenarie 1 og 2 medfører en væsentlig negativ økonomisk påvirkning for 
Aarhus Kommune. At dette er tilfældet skyldes primært, at de forventede 
indtægter fra salg af grundarealer er begrænsede set i forhold til de 
forventede investeringer i nye faciliteter.

 scenarie 3 og 4 vil have en mindre negativ økonomisk påvirkning for Aarhus 
Kommune – sammenlignet med scenarie 1 og 2. De øgede indtægter fra salg 
af grundarealer omkring den nuværende væddeløbsbane opvejer således det 
øgede omfang af  investeringer.

Konklusion

 scenarie 4 vil have den mindst negative økonomiske påvirkning for Aarhus 
Kommune – hvilket primært skyldes, at der her opnås høje indtægter fra salg 
af grundarealer, samtidig med at investeringerne i nye stadionfaciliteter er 
begrænsede (sammenlignet med realisering af scenarie 1 og 3).

 den samlede økonomiske påvirkning i scenarie 4 vil være minimal eller 
begrænset positiv, såfremt der etableres færre almene boliger, og/eller tages 
udgangspunkt i en ”kompakt” bebyggelsestæthed af området og/eller 
såfremt omfanget af nye væddeløbsfaciliteter (ved genetablering) begrænses.

 den samlede økonomiske påvirkning i scenarie 4 vil være minimal, såfremt 
AGF A/S finansierer fremtidige VIP faciliteter (ejerskabs- og 
finansieringsmodel 2).

Konklusion (fortsat)
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• Der anvendes en ”kompakt” bebyggelsestæthed med en bebyggelsesprocent 
på ca. 70 %.

• Genetablering af væddeløbsfaciliteter alene til trav.

16 Følsomhedsanalyser

Økonomisk evaluering
Eksempler på følsomhedsanalyser

Aarhus Kommune

30

Følsomhedsanalyse 1

Følsomhedsanalyse 2

• Ejerskabs- og finansieringsmodel 2 anvendes, så AGF finansierer VIP-
faciliteterne.

• Andelen af almene boliger reduceres til 0 % i scenarie 1-2 og ca. 10 % i 
scenarie 3-4. 

Følsomhedsanalyse 3

Følsomhedsanalyse 4

112 112 

521 521 

(431)

(342)

(630)

(540)

(319)

(230)

(109)
(20)

 (800)

 (600)

 (400)

 (200)

 -

 200

 400

 600

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

D
K

K
m

Nettoindtægter fra byggeretter Investeringer i idrætsfaciliteter Kommunaløkonomisk påvirkning

128 128 

596 596 

(431)
(342)

(680)
(590)

(303)

(213)

(84)

6  

 (800)

 (600)

 (400)

 (200)

 -

 200

 400

 600

 800

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

D
K

K
m

Nettoindtægter fra byggeretter Investeringer i idrætsfaciliteter Kommunaløkonomisk påvirkning

112 112 

521 521 

(376)

(287)

(625)

(535)

(264)

(175)
(104)

(14)

 (800)

 (600)

 (400)

 (200)

 -

 200

 400

 600

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

D
K

K
m

Nettoindtægter fra byggeretter Investeringer i idrætsfaciliteter Kommunaløkonomisk påvirkning

145 145 

553 553 

(431)
(342)

(680)
(590)

(286)

(196)
(127)

(37)

 (800)

 (600)

 (400)

 (200)

 -

 200

 400

 600

 800

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

D
K

K
m

Nettoindtægter fra byggeretter Investeringer i idrætsfaciliteter Kommunaløkonomisk påvirkning



Videre proces



4. december 2018

PwC

Forslag til videre proces

17 Forslag til videre proces

Aarhus Kommune
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• Nærværende analyse har haft til formål at foretage en indledende vurdering 
af mulige scenarier for en fremtidig udvikling af området omkring stadion. 

• Efter valg af foretrukket scenarie vil der være behov for en konkretisering af 
en samlet udviklingsplan for området – herunder yderligere kvalificering af 
de anvendte forudsætninger 

• Det videre arbejde bør omfatte følgende:

1. Afklaring af tekniske rammebetingelser – herunder forhold 
vedrørende parkering, skovbyggelinje, trafik, håndtering af 
bevaringsværdige bygninger, støjforhold samt relevante geotekniske 
forhold.

2. En fysisk plan for området – herunder disponering af området, 
kvalificering af bolig- og bebyggelsestyper, forventet placering af 
faciliteter, udarbejdelse af forslag til disponering af området, 
forventet bebyggelsesprocent mv.

3. Dialog samt indledende forhandlinger med interessenter

4. Kvalificering af anlægsoverslag – herunder yderligere dialog med 
interessenter vedrørende forventninger til funktionalitet samt 
opstilling af anlægsbudgetter på baggrund heraf.

5. Økonomisk påvirkning ved de opstillede ejerskabs- og 
finansieringsmodeller med henblik på endeligt valg heraf – herunder 
specificering af kontraktudformning, forventet likviditetspåvirkning, 
kvalificering af driftsbudget, belastning af anlægsramme mv.

6. Tidsplan og udbudsstrategi – herunder udarbejdelse af projektplan, 
strategi for salg af grundarealer, tidsplan for entreprisearbejder mv.

• En gennemførelse af ovenstående kvalificering vil efter PwC’s vurdering 
kunne skabe det fornødne beslutningsgrundlag for en igangsætning af en 
fremtidig udviklingsproces. 

Analyseområde Anbefalede delanalyser

Afklaring af tekniske 
rammebetingelser 

• Analyse af støjforhold
• Kortlægning af skovbyggelinje
• Krav til fremtidig parkeringskapacitet 
• Trafikanalyse
• Indledende geotekniske undersøgelser
• Håndtering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Disponering af 
området

• Afklaring af muligheder for bebyggelse af areal A og F
• Afklaring af muligheder for rotering af stadion
• Fastlæggelse af placering af faciliteter
• Principskitse for bebyggelse – herunder boligtyper og 

bebyggelsesprocent.

Dialog og 
forhandling

• Indledende forhandlinger med AGF A/S og Jydsk 
Væddeløbsbane

• Dialog med øvrige interessenter.

Kvalificering af 
anlægsoverslag

• Opstilling af anlægsbudget for fremtidige faciliteter inkl. 
trafikale investeringer.

Økonomisk 
påvirkning

• Specifikation af kontraktudformning for ejerskabs- og 
finansieringsmodeller

• Samlet økonomisk påvirkning ved opstillede ejerskabs-
og finansieringsmodeller

• Opstilling af likviditetsbudget
• Eventuel kontakt til ØIM med henblik på afklaring af, 

hvordan anlægsrammen belastes
• Afklaring af relevante momsmæssige forhold.

Tidsplan og 
udbudsstrategi

• Strategi for salg og udbud af grundarealer
• Strategi for udbud af entrepriseopgaver
• Udarbejdelse af samlet projektplan.

Beskrivelse
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Anvendelse af faciliteter i området
Ceres Park – Fodboldstadion

Aarhus Kommune

35

Nuværende faciliteter

Fodboldstadion (”Ceres Park”) er oprindeligt bygget i 1920, men hovedparten af de 
nuværende udendørsfaciliteter er bygget i 2001. Ceres Park består i dag blandt andet 
af: 

– Opvisningsbane

– Tribunefaciliteter med plads til cirka 19.500 tilskuere

– Boder og barer

– Toiletfaciliteter, omklædningsmuligheder mv. 

Nuværende anvendelse

Nedenstående angiver Ceres Parks primære typer af anvendelse:

– Afvikling af AGF’s fodboldkampe

– Afvikling af andre århusianske fodboldklubbers fodboldkampe

– Afvikling af landholdsfodboldkampe, herunder både på senior- og 
ungdomsniveau

– Afvikling af større koncerter (senest i 2016)

– Skolers idrætsstævner

– Firmaevents, fx firmafodbold.

Anvendelsen er skematisk illustreret til højre.

Beskrivelse af faciliteterne Anvendelsestype Anvendelse, pr. år*

AGF’s fodboldkampe** 20 kampe

Andre fodboldkampe, eksklusive landskampe*** 4 kampe

Herre- og kvindelandsholdskampe, inklusive U-kampe 1 kamp

Stadionkoncerter 0-1 koncerter

Skolers idrætsstævner, firmafodbold m.v. 5-8 events

*) Anvendelsen afspejler et typisk år.
**) Eksklusive pokal- og træningskampe.
***) ”Andre fodboldkampe” dækker over andre århusianske fodboldklubbers anvendelse af stadionet.

Anvendelsestype Gns. antal tilskuere

AGF’s fodboldkampe** Ca. 8.000

Andre fodboldkampe, eksklusive landskampe** Ca. 300-500

Herre- og kvindelandsholdskampe, inklusive U-kampe Ca. 16.000

Stadionkoncerter Ca. 40.000

Skolers idrætsstævner, firmafodbold mv. N.A.
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Anvendelse af faciliteter i området
Atletikfaciliteter (Ceres Park og kastegården)

Aarhus Kommune
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Nuværende faciliteter

Udover fodboldbanen består Ceres Park af atletikfaciliteter. Disse inkluderer:

– Løbebane med 8 spor, som muliggør sprint-, forhindrings-, hække-, stafet- og 
distanceløb

– Madrasser og tilhørende rekvisitter, som muliggør faciliteter til højde- og 
stangspring

– Springfaciliteter, som muliggør længde- og trespring.

Herudover anvendes kastegården til afvikling af kasteaktiviteter.

Nuværende anvendelse

Nedenstående angiver atletikfaciliteternes primære typer af anvendelse:

– Atletiktræning for Aarhus 1900 A/M og AGF Atletiks medlemmer

– Træning af eliteidrætsudøvere gennem Team Danmark og ESAA

– Motionister med og uden tilknytning til atletikklubberne

– Atletikforløb på uddannelsesinstitutioner

– Afholdelse af atletikstævner.

Anvendelsen er skematisk illustreret til højre. 

Beskrivelse af faciliteterne Brugertyper Anvendelse*

Atletiktræning og eliteidrætscentre Ca. 390 brugere

Motionister Ca. 525 brugere

Uddannelsesinstitutioner Ca. 1.200 elever

*) Anvendelsen er baseret på data fra 2017. Anvendelsen er målt som antal unikke brugere. Udover de angivne brugertyper er der øvrige brugere uden tilknytning til atletikklubberne.
**) Udvalgte events baseret på data fra 2017. Der skelnes ved disse events ikke mellem kastegården og Ceres Park.

Større events**
Antal deltagere pr. event/ 
tilskuere pr. dag

Europæisk mesterskab for 35+ (EMACS2017) 4.000 / 1.5-2.500

Skole-OL 10.000 / 3-500

Aarhus Nordic Challenge 305 / 6-800

Dansk senior-DM 455 / 6-800

Diverse nationale atletikstævner (ca. 8-10 årligt) 90-700 / 150

Sæsonudsving Anvendelse, timer pr. uge 

Antal træningstimer i sommersæson Ca. 54 timer

Antal træningstimer i vintersæson Ca. 36 timer
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Anvendelse af faciliteter i området
Tennisbanerne

Aarhus Kommune

37

Nuværende faciliteter

Tennisanlægget består af følgende:

– 9 grustennisbaner

– Klubhus med omklædningsfaciliteter mv.

– 1 café

– 1 slå-mur med tilhørende minibane.

Nuværende anvendelse

Tennisanlægget anvendes af Aarhus 1900 Tennis og af deres cirka 500 medlemmer. 
Nedenstående angiver tennisanlæggets primære typer af anvendelse:

– Afholdelse af tennistræning og lignende for klubbens medlemmer

– Facilitet for motionister, som ikke deltager på træningshold men blot booker 
baner

– Afholdelse af stævner, herunder regionale, nationale og internationale stævner 
samt holdturneringer og interne klubarrangementer.

Anvendelsen er skematisk illustreret til højre.

Beskrivelse af faciliteterne Brugertyper Anvendelse*

Tennisspillere, som deltager i træning Ca. 100 brugere

Motionister uden tilknytning til træningshold Ca. 400 brugere

*) Anvendelsen er målt som antal unikke brugere og er baseret på data fra 2017-sæsonen.
**) Udvalgte events er baseret på data fra 2017-sæsonen. 

Større events**
Antal deltagere pr. event/ 
tilskuere pr. dag

International juniorturnering 200 / 50-100

Marselis Open 75 / 15-25

Jysk Mesterskab 130 / 20-50

Holdkampe i DTF- og JTU-regi N.A. / 75

Interne klubturneringer (4 årligt) 110 / 0-5

Nationale og regionale tennisstævner 72 / 10-15

Sæsonudsving Anvendelse, timer pr. uge 

Antal timer anlægget anvendes, sommersæson Ca. 90 timer

Antal timer anlægget anvendes, vintersæson Ca. 0 timer
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Anvendelse af faciliteter i området
Cykelbanen

Aarhus Kommune

38

Nuværende faciliteter

Cykelbanen åbnede i 1940 og består i dag af følgende faciliteter:

– 8 meter bred og 333 meter lang udendørs cykelbane

– Omklædningsrum mv.

– Café/Restaurant samt tribunefaciliteter.

Nuværende anvendelse

Cykelbanen anvendes af de århusianske cykelklubber. Nedenstående angiver 
tennisanlæggets primære typer af anvendelse:

– Afholdelse af træning for baneryttere (sommerhalvåret) og cross-/MTB-ryttere 
(vinterhalvåret)

– Afholdelse af konkurrenceløb for baneryttere og cross-/MTB-ryttere

– Firmaevents

– Privat arrangerede endags-arrangementer

– Arrangementer og forløb planlagt af uddannelsesinstitutioner.

Udover ovenstående anvendelsestyper benyttes caféen/restauranten også til private 
arrangementer, for eksempel som festlokaler, uden anvendelse af selve cykelbanen. 
Anvendelsen er skematisk illustreret til højre.

Beskrivelse af faciliteterne Brugertyper*** Anvendelse*

Baneryttere 196 brugere

Crossryttere Ca. 100 brugere

*) Anvendelsen er målt som antal unikke brugere med udgangspunkt i 2017-sæsonen.
**) Udvalgte events er baseret på data fra 2017-sæsonen.
***) Banen anvendes også af MTB-ryttere, men antal brugere er ikke registreret.

Konkurrenceløb**
Antal deltagere pr. event/ 
tilskuere pr. dag

Banecykling (ca. 9 årligt) 30 / 250-1.000

Cross (ca. 2 årligt) 150 / 200-300

Sæsonudsving Anvendelse, timer pr. uge 

Antal træningstimer i sommersæson Ca. 10 timer

Antal træningstimer i vintersæson Ca. 3 timer

Andre events** # events pr. år

Firmaevents Ca. 5 events

Skoleevents Ca. 5 events

Private endags-arrangementer Ca. 10 events
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Anvendelse af faciliteter i området
Væddeløbsbanen

Aarhus Kommune

39

Nuværende faciliteter

Jydsk Væddeløbsbane åbnede i 1924, og området på og omkring banen består blandt 
andet af:

– Selve trav- og galopbanen, hvor løb afholdes

– En restaurant og andre spisefaciliteter

– Opstaldningsmuligheder

– Hestefolde mv.

Nuværende anvendelse

Nedenstående angiver Jydsk Væddeløbsbanes primære typer af anvendelse:

– Opstaldning af heste

– Træning og motion af tilknyttede heste

– Afvikling af trav-, galop- og ponyvæddeløb

– Afvikling af større koncerter

– Afholdelse af møder, firmaevents mv.

Udover ovenstående anvendes Jydsk Væddeløbsbane også som parkeringsfacilitet i 
forbindelse med større events på stadionområdet, herunder også AGF’s 
hjemmebanekampe. Anvendelsen er skematisk illustreret til højre.

Beskrivelse af faciliteterne Type Antal tilknyttede heste

Travheste Ca. 510 heste

Galopheste Ca. 135 heste

Ponyer 43 heste

Løbsdage
Antal startere pr. event/ 
tilskuere pr. event

Trav- og galopløbsdage (ca. 30 årligt) 90 / 1.300

Ponyløbsdage (ca. 15 årligt) 60 / 160

Andre events Antal events pr. år

Større koncerter Ca. 1-2 events

Firmaevents Ca. 80 events

Privatarrangerede events, såsom fester Ca. 150 events

Tilknytningsforhold Antal heste

Fast opstaldede Ca. 100 heste

Øvrig tilknytning, som anvender banen dagligt/ugentligt 
til motion og træning

Ca. 580 heste
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Anvendelse af faciliteter i området
Ceres Arena og hal 1-3

Aarhus Kommune

40

Nuværende faciliteter

Ceres Arena og hal 1-3 danner rammer om indendørssporten i området. Ceres Arena 
består blandt andet af:

– Opvisningsbane

– Tribunefaciliteter med plads til 5.000 tilskuere

– Barer og spisefaciliteter

– Lounger og mødelokaler

– Omklædningsfaciliteter mv.

Ceres Arena indeholder desuden en række kontorfaciliteter. Hal 1, 2 og 3 består 
blandt andet af:

– Tribunefaciliteter i hal 1 og 2 med plads til hhv. 956 og 352 tilskuere

– Omklædningsfaciliteter mv.

Nuværende anvendelse

Nedenstående angiver hallernes primære typer af anvendelse:

– Afvikling af træning og konkurrencer i indendørssport, for eksempel 
basketball, volleyball, håndbold og kampsport

– Afvikling af koncerter

– Afholdelse fester, konferencer, virksomhedsevents mv.

– Afholdelse af møder i både erhvervs- og foreningsmæssigt sammenhæng.

Anvendelsen er skematisk illustreret til højre.

Beskrivelse af faciliteterne Ceres Arena (sportsevents) Anvendelse

Antal sportsforeninger, som anvender hallen ifm. træning Ca. 4 foreninger

Antal timer om ugen, hvor Ceres Arena anvendes Ca. 40-45 timer

Antal stævner, opvisninger mv., som afholdes pr. sæson Ca. 10-15 events

Andre events Antal events pr. år

Koncerter Ca. 3-4 events

Stormøder Ca. 20 events

Firmaevents og fester Ca. 5 events

Konferencer og messer Ca. 5-8 events

Hal 1-3 (sportsevents) Anvendelse

Antal sportsforeninger, som anvender hal 1-3 ifm. træning Ca. 15 foreninger

Antal timer om ugen, hvor hal 1-3 anvendes Ca. 200 timer

Antal stævner, opvisninger mv., som afholdes pr. sæson Ca. 10-15 events
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Introduktion til ejerskabs- og finansieringsmodeller

Aarhus Kommune

42

• På de følgende sider er der beskrevet fire mulige finansierings- og ejerskabsmodeller:

– Model 1: Fuldt kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter kombineret med kommunalt salg 
af byggeretter

– Model 2: Delvist kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter samt kommunalt salg af 
byggeretter

– Model 3: Fuldt kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter samt frasalg af byggeretter via 
etablering af arealudviklingsselskab

– Model 4: Leasingaftale kombineret med selvstændige entrepriseaftaler og kommunalt 
salg af byggeretter

• I bilag D er beskrevet relevante momsmæssige overvejelser, mens bilag E beskriver den 
forventede påvirkning af den kommunale anlægsramme. 

• Ejerskabs- og finansieringsmodellerne er beskrevet på et overordnet niveau. Som led i den 
videre proces og efter valg af scenarie, bør der ske en videre bearbejdning og konkretisering 
af de opstillede ejerskabs-og finansieringsmodeller. 

Introduktion til ejerskabs- og finansieringsmodeller 
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Ejerskabs- og finansieringsmodel 1 
Selvstændige entrepriseaftaler kombineret med kommunalt salg af byggeretter

Aarhus Kommune

43

Beskrivelse af kontraktstruktur

• Projektudvikling: Aarhus Kommune forestår projektudvikling, herunder udarbejdelse af 
helhedsplan for området. Aarhus Kommune sikrer tilstrækkelige adgangsforhold 
(forbedring af trafikal infrastruktur).

• Stadion og arenafaciliteter: Aarhus Kommune indgår aftale med entreprenør (forventeligt 
efter ABT 93) om opførelse af nyt fodboldstadion (inklusive VIP-faciliteter). Såfremt Aarhus 
Kommune ønsker en opgradering af arenafaciliteter, indgås aftale med entreprenør herom.

• Øvrige idrætsfaciliteter: Aarhus Kommune indgår entrepriseaftaler (forventeligt efter ABT 
93) om opførelse af de enkelte idrætsfaciliteter.

• Byggeretter: Aarhus Kommune forestår byggemodning af relevante grundarealer og salg af 
byggeretter (eventuelt opdelt i flere deludbud).

Finansiering

• Aarhus Kommune tilvejebringer via kommunale budgetmidler samt indtægter fra salg af 
byggeretter nødvendigt finansieringsgrundlag.

Ejerforhold

• Aarhus Kommune vil være fremtidig ejer af stadion samt øvrigt opførte faciliteter.

• Ejerskabet til de grundarealer, der udvikles, overdrages til fremtidig køber.

Udbud

• Valg af entreprenører, rådgivere mv. samt udbud af kommunale grundarealer til opførelse af 
øvrige idrætsfaciliteter mv. sker efter afholdelse af selvstændige udbudsprocesser.

Anvendelse

• Kan anvendes ved alle de beskrevne mulige udbygninger af stadionområdet.

Aarhus Kommune

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, inkl. VIP-

faciliteter)

Totalentreprenør B

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

Finansiering

Kommunale budgetmidler

Indtægter fra salg af 

byggeretter

Ejerskabs- og finansieringsmodel 1
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Ejerskabs- og finansieringsmodel 2 
Delvist kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter samt kommunalt salg af byggeretter

Aarhus Kommune

44

Beskrivelse af kontraktstruktur

• Projektudvikling: Aarhus Kommune forestår projektudvikling, herunder udarbejdelse af 
helhedsplan for området. Aarhus Kommune sikrer tilstrækkelige adgangsforhold 
(forbedring af trafikal infrastruktur).

• Stadion og arenafaciliteter: Aarhus Kommune indgår aftale med entreprenør (forventeligt 
efter ABT 93) om opførelse af nyt stadion (eksklusive VIP-faciliteter). AGF A/S indgår aftale 
med entreprenør (forventeligt samme entreprenør, som er valgt til opførelse af stadion) om 
opførelse af VIP-faciliteter. Såfremt Aarhus Kommune ønsker en opgradering af 
arenafaciliteter, indgås aftale med entreprenør herom

• Øvrige idrætsfaciliteter: Aarhus Kommune indgår entrepriseaftaler (forventeligt efter ABT 
93) om opførelse af de enkelte idrætsfaciliteter.

• Byggeretter: Aarhus Kommune forestår byggemodning af relevante grundarealer og salg af 
byggeretter (eventuelt opdelt i flere deludbud).

Finansiering

• Aarhus Kommune tilvejebringer via kommunale budgetmidler samt indtægter fra salg af 
byggeretter nødvendig finansiering.

• AGF A/S tilvejebringer nødvendig finansiering til opførelse af VIP-faciliteter.

Ejerforhold

• Aarhus Kommune vil være fremtidig ejer af stadion (eksklusive VIP-faciliteter) samt øvrigt 
opførte faciliteter.

• AGF A/S vil være fremtidig ejer af VIP-faciliteter. 

• Ejerskabet til de grundarealer, der udvikles, overdrages til fremtidig køber.

Udbud

• Valg af entreprenører, rådgivere mv. samt udbud af kommunale grundarealer til opførelse af 
øvrige idrætsfaciliteter mv. sker efter afholdelse af selvstændige udbudsprocesser.

Anvendelse

• Kan anvendes ved alle de beskrevne mulige udbygninger af stadionområdet.

Aarhus Kommune

Totalentreprenør B

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør C 

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

AGF A/S

Finansiering

Kommunale budgetmidler

Indtægter fra salg af 

byggeretter

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, ekskl. 

VIP-faciliteter)

VIP-faciliteter

Samarbejdsaftale

Ejerskabs- og finansieringsmodel 2
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Ejerskabs- og finansieringsmodel 3
Fuldt kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter samt frasalg af byggeretter via etablering 
af arealudviklingsselskab

Aarhus Kommune

45

Beskrivelse af kontraktstruktur

• Projektudvikling: Projektudvikling, herunder udarbejdelse af helhedsplan for området, 
forestås i regi af nystiftet arealudviklingsselskab. 

• Stadion og arenafaciliteter: Aarhus Kommune indgår aftale med entreprenør (forventeligt 
efter ABT 93) om opførelse af nyt stadion (inklusive VIP-faciliteter). Opførelse af stadion 
med efterfølgende overdragelse til Aarhus Kommune kan eventuelt ske i regi af 
arealudviklingsselskab. Såfremt Aarhus Kommune ønsker en opgradering af 
arenafaciliteter, indgås aftale med entreprenør herom.

• Øvrige idrætsfaciliteter: Aarhus Kommune indgår entrepriseaftaler (forventeligt efter ABT 
93) om opførelse af de enkelte idrætsfaciliteter.

• Byggeretter: Arealudviklingsselskabet forestår byggemodning af relevante grundarealer 
samt efterfølgende salg af byggeretter (eventuelt opdelt i flere deludbud).

Beskrivelse af arealudviklingsselskabet

• Aarhus Kommune kan indgå i et arealudviklingsselskab med en privat investor. 
Arealudviklingsselskabet vil have til formål at udvikle og sælge de arealer, der udlægges til 
arealudvikling. Der kan stiftes flere arealudviklingsselskaber med samme investor med 
baggrund i eventuelt ønsket faseopdeling af arealudviklingen.

• Arealudviklingsselskabet stiftes med baggrund i kommunalfuldmagtsreglerne. Selskabets 
aktiviteter omfatter således udelukkende lovlige kommunale opgaver, og Aarhus Kommune 
har ikke en bestemmende indflydelse i selskabet. Selskabet har ikke et egentligt 
erhvervsøkonomisk formål, men vil have indtjening ved salg af grundarealer. 

• Aarhus Kommune indskyder areal som apportindskud i selskabet mod betaling i form af 
aktier. Investor indskyder kapital i selskabet baseret på forventninger til indtægter fra salg 
af byggeretter, omkostninger til byggemodning, timing mv. Efter udvikling og salg af 
omfattede arealer likvideres arealudviklingsselskabet.

Ejerskabs- og finansieringsmodel 3
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Ejerskabs- og finansieringsmodel 3 (fortsat)
Fuldt kommunalt ejerskab til idrætsfaciliteter samt frasalg af byggeretter via etablering 
af arealudviklingsselskab

Aarhus Kommune

46

Aarhus Kommune

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, inkl. VIP-

faciliteter)

Totalentreprenør B

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

Investor

Arealudviklingsselskab 

I P/S

≤ 50 %≥ 50 %

Finansiering

Kommunale budgetmidler

Indtægter fra salg af 

byggeretter (inkl. provenu 

fra arealudviklingsselskab)

Finansiering

• Aarhus Kommune modtager provenu fra indskud af grundarealer i 
arealudviklingsselskab samt provenu ved likvidering(er) af 
arealudviklingsselskaber.

• Aarhus Kommune tilvejebringer via kommunale budgetmidler samt indtægter 
fra stiftelse og likvidering af arealudviklingsselskabet, nødvendig finansiering til 
etablering af idrætsfaciliteter samt faciliteter til væddeløb. Ved likvidation af 
selskabet modtager investor og Aarhus Kommune provenu modsvarende 
værdien af selskabet 

Ejerforhold

• Aarhus Kommune vil være fremtidig ejer af stadion samt øvrigt opførte 
faciliteter. Ejerskabet til de grundarealer, der udvikles, overdrages til fremtidig 
køber.

Udbud

• Valg af investor vil som udgangspunkt skulle træffes på baggrund af gennemført 
udbudsproces. Det initiale udbud vil omfatte investors deltagelse i eventuelt 
fremtidige arealudviklingsselskaber, der stiftes som led i senere faser. 

• Den fremtidige investor vil formentlig blive en større developer og/eller 
pensionskasse med relevant erfaring inden for realisering af større 
byudviklingsprojekter. 

• Valg af entreprenører, rådgivere mv. samt udbud af kommunale grundarealer til 
opførelse af øvrige idrætsfaciliteter mv. sker efter afholdelse af selvstændige 
udbudsprocesser

Anvendelse

• Det tænkes kun relevant at etablere arealudviklingsselskabet, såfremt området 
omfattende væddeløbsbanen inddrages til mulig byudvikling.

Ejerskabs- og finansieringsmodel 3
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Ejerskabs- og finansieringsmodel 4 
Leasingaftale kombineret med selvstændige entrepriseaftaler og kommunalt salg af 
byggeretter

Aarhus Kommune

47

Beskrivelse af kontraktstruktur

• Projektudvikling: Aarhus Kommune forestår projektudvikling, herunder udarbejdelse af helhedsplan for området.

• Stadion og arenafaciliteter: Aarhus Kommune indgår aftale med entreprenør (forventeligt efter ABT 93) om opførelse 
af nyt fodboldstadion (inklusive VIP-faciliteter). Såfremt Aarhus Kommune ønsker en opgradering af arenafaciliteter, 
indgås aftale med entreprenør herom.

• Øvrige idrætsfaciliteter: Aarhus Kommune indgår entrepriseaftaler (forventeligt efter ABT 93) om opførelse af de 
enkelte idrætsfaciliteter.

• Byggeretter: Aarhus Kommune forestår byggemodning af relevante grundarealer og salg af byggeretter (eventuelt 
opdelt i flere deludbud).

Finansiering

• Aarhus Kommune indgår aftale med leasingselskab (fx Kommuneleasing) omfattende etablering af byggekredit samt 
efterfølgende finansiering i driftsfasen. Aarhus Kommune afholder løbende renter og afdrag samt en større betaling 
for de pågældende aktiver ved leasingperiodens udløb.

• Byggekreditten samt den efterfølgende finansiering kan som udgangspunkt omfatte stadion såvel som øvrige 
idrætsfaciliteter. Det bør afklares, om en leasingaftale kan omfatte faciliteter relateret til ny væddeløbsbane.

• Aarhus Kommune bliver deponeringspligtig og skal deponere et beløb modsvarende de samlede 
opførelsesomkostninger. Beløbet frigives over en periode på 25 år. 

• Aarhus Kommune tilvejebringer via kommunale budgetmidler samt indtægter fra salg af byggeretter nødvendigt 
finansieringsgrundlag.

Ejerforhold

• Leasingselskabet vil være fremtidig ejer af de faciliteter, der er omfattet af leasingaftalen. Aarhus Kommune vil være 
fremtidig ejer af øvrige opførte faciliteter. Ejerskabet til de grundarealer, der udvikles, overdrages til fremtidig køber.

Udbud

• Valg af entreprenører, rådgivere, leasingselskab mv. samt udbud af kommunale grundarealer til opførelse af øvrige 
idrætsfaciliteter mv. sker efter afholdelse af selvstændige udbudsprocesser.

Anvendelse

• Kan anvendes ved alle scenarier.

Aarhus Kommune

Totalentreprenør A

(Nyt stadion, inkl. VIP-

faciliteter)

Totalentreprenør C

(Øvrige idrætsfaciliteter A)

Totalentreprenør D

(Øvrige idrætsfaciliteter B)

Finansiering

Kommunale 

budgetmidler

Indtægter fra salg 

af byggeretter

Leasing-

selskab

Ejerskabs- og finansieringsmodel 4
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I samarbejde med Aarhus Kommune er der opstillet vurderingskriterier til brug for vurderingen af de beskrevne ejerskabs- og finansieringsmodeller. Vurderingen synliggør 
fordele og ulemper ved de forskellige ejerskabs- og finansieringsmodeller.

På de næste sider gennemgås vurderingen af de opstillede ejerskabs- og finansieringsmodeller. 

Kortlægning af relevante vurderingskriterier

Parameter Beskrivelse

Tidlig inddragelse af developererfaring
Hvorvidt det sikres, at privat sektorerfaring fra udvikling af lignende større byudviklingsprojekter inddrages tidligt i processen med 

henblik på en optimering af værdien af byggeretterne.

Kommunal indflydelse – design og funktionskrav Hvorvidt det sikres, at Aarhus Kommune har stor indflydelse på design af og funktionskrav til de nye idrætsfaciliteter.

Kommunal indflydelse – byggeretter
Hvorvidt det sikres, at Aarhus Kommune ved salg af grundarealer til projektudvikling har medbestemmelse i forhold til 

udviklingstempo, placering og anvendelse af nyt byggeri på området.

Privat finansiering
Hvorvidt det sikres, at privat finansiering inddrages med henblik på at løfte en del af de samlede investeringer samt dermed 

begrænse de kommunale investeringer til byggemodning mv.

Kompleksitet
Hvorvidt det sikres, at kompleksiteten i aftalestrukturen begrænses med henblik på at reducere risici, der er relateret til 

markedsinteresse og proces.

Transaktionsomkostninger Hvorvidt der kan forventes høje transaktionsomkostninger forbundet med gennemførelse af forudsatte udbud.



4. december 2018

PwC

19 Bilag B: Beskrivelse og vurdering af ejerskabs- og 

finansieringsmodeller

Vurdering af ejerskabs- og finansieringsmodeller 
Vurdering af model 1 og 2

Aarhus Kommune

49

• Aarhus Kommune forestår på egen hånd arbejdet, der er forbundet med 
projektudvikling og byggemodning, herunder udarbejdelse af masterplan for 
området samt lokalplaner. Hvorvidt der vil ske en tidlig inddragelse af privat 
sektorerfaring, vil afhænge af valgt udbudsprocedure.

• Gennem de enkelte entrepriseudbud har Aarhus Kommune fuld indflydelse på 
design- og funktionskrav til de fremtidige idrætsfaciliteter. Aarhus Kommune vil 
gennem forberedelsen af de enkelte udbud skulle sikre en hensigtsmæssig 
inddragelse af de fremtidige brugere og lejere.

• Aarhus Kommune har fuld indflydelse på planlægningen af udvikling af 
stadionområdet, herunder placering og anvendelse af arealer, der er udlagt til 
byudvikling. Indflydelsen sikres via Aarhus Kommunes rolle som 
planmyndighed samt gennem styring af vilkår for og timing af de enkelte udbud 
af byggeretter. 

• Aarhus Kommune forestår selv alle investeringer til projektudvikling, 
byggemodning samt etablering af nye idrætsfaciliteter. Der inddrages således 
ikke privat finansiering til medfinansiering af disse investeringer.

• Grundet investeringernes omfang samt omfanget af interessenter har projektet 
uafhængigt af valgt ejerskabs- og finansieringsmodel en ret høj grad af 
kompleksitet. Ejerskabs- og finansieringsmodel 1 vurderes dog i højst mulig grad 
at begrænse kompleksiteten, da den foreslåede aftalestruktur er forholdsvis 
simpel samt testet i markedet.

• Ejerskabs- og finansieringsmodellen forventes at medføre lave 
transaktionsomkostninger, sammenlignet med de øvrige ejerskabs- og 
finansieringsmodeller.

Vurdering af ejerskabs- og finansieringsmodel 1

• Aarhus Kommune forestår på egen hånd arbejdet, der er forbundet med 
projektudvikling og byggemodning, herunder udarbejdelse af masterplan for 
området samt lokalplaner. Hvorvidt der vil ske en tidlig inddragelse af privat 
sektorerfaring, vil afhænge af valgt udbudsprocedure. 

• Gennem de enkelte entrepriseudbud har Aarhus Kommune fuld indflydelse på 
design- og funktionskrav til de fremtidige idrætsfaciliteter (eksklusive VIP-
faciliteterne). Aarhus Kommune vil gennem forberedelsen af de enkelte udbud 
skulle sikre en hensigtsmæssig inddragelse af de fremtidige brugere og lejere –
samt sikre en tæt koordinering med AGF A/S om aftaleindgåelse for VIP-
faciliteter.

• Aarhus Kommune har fuld indflydelse på planlægningen af udviklingen af 
stadionområdet, herunder placering og anvendelse af arealer, der er udlagt til 
byudvikling – dog undtaget VIP-faciliteter. Indflydelsen sikres via Aarhus 
Kommunes rolle som planmyndighed, samt gennem styring af vilkår for og 
timing af de enkelte udbud af byggeretter. 

• Aarhus Kommune forestår selv alle investeringer til projektudvikling, 
byggemodning samt etablering af nye idrætsfaciliteter (eksklusive VIP-
faciliteter). Den delvise inddragelse af privat finansiering begrænser det 
kommunale finansieringsbehov. 

• Grundet investeringernes omfang samt omfanget af interessenter har projektet 
uafhængigt af valgt ejerskabs- og finansieringsmodel en ret høj grad af 
kompleksitet. Afklaring af ansvarsområder og risikofordeling med AGF A/S 
vedrørende entrepriseudbud forventes at medføre en øget kompleksitet.

• Set ud fra et økonomisk perspektiv vurderes modellen at medføre lave 
transaktionsomkostninger – dog lidt forøgede grundet den tætte inddragelse af 
AGF A/S.

Vurdering af ejerskabs- og finansieringsmodel 2
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• Gennem etableringen af et arealudviklingsselskab med ansvar for 
projektudvikling sikres tidlig inddragelse af relevant privat sektorerfaring. 

• Gennem de enkelte entrepriseudbud har Aarhus Kommune fuld indflydelse på 
design- og funktionskrav til de fremtidige idrætsfaciliteter. Aarhus Kommune vil 
gennem forberedelsen af de enkelte udbud skulle sikre en hensigtsmæssig 
inddragelse af de fremtidige brugere og lejere.

• Aarhus Kommune er planmyndighed og har herigennem bestemmende 
indflydelse på mulig fremtidig anvendelse af områder, der er udlagt til 
byudvikling. Gennem etablering af arealudviklingsselskab, hvor Aarhus 
Kommune ikke har bestemmende indflydelse, overdrages en del af ansvaret 
relateret til projektudvikling, vilkår for udbud af byggegrunde mv.

• Aarhus Kommune forestår selv alle investeringer relateret til etablering af nye 
idrætsfaciliteter. Den delvise inddragelse af privat finansiering via 
arealudviklingsselskabets investeringer i projektudvikling og byggemodning 
begrænser dog belastningen af den kommunale anlægsramme.

• Grundet investeringernes omfang samt omfanget af interessenter, har projektet 
uafhængigt af valgt ejerskabs- og finansieringsmodel en ret høj grad af 
kompleksitet. Etableringen af et arealudviklingsselskab forventes at medføre en 
øget kompleksitet. 

• Etableringen af et arealudviklingsselskab, eventuelt med en forpligtigelse til at 
opføre og overdrage et nyt stadion til Aarhus Kommune, vil omfatte udbud af en 
kompleks kontrakt med tilhørende høje transaktionsomkostninger.

Vurdering af ejerskabs- og finansieringsmodel 3

• Aarhus Kommune forestår på egen hånd arbejdet, der er forbundet med 
projektudvikling og byggemodning, herunder udarbejdelse af masterplan for 
området samt lokalplaner. Hvorvidt der vil ske en tidlig inddragelse af privat 
sektorerfaring, vil afhænge af valgt udbudsprocedure. 

• Gennem de enkelte entrepriseudbud har Aarhus Kommune fuld indflydelse på 
design- og funktionskrav til de fremtidige idrætsfaciliteter. Aarhus Kommune vil 
gennem forberedelsen af de enkelte udbud skulle sikre en hensigtsmæssig 
inddragelse af de fremtidige brugere og lejere.

• Aarhus Kommune har fuld indflydelse på planlægningen af udvikling af 
stadionområdet, herunder placering og anvendelse af arealer, der er udlagt til 
byudvikling. Indflydelsen sikres via Aarhus Kommunes rolle som planmyndighed 
samt gennem styring af vilkår for og timing af de enkelte udbud af byggeretter. 

• Aarhus Kommune forestår selv alle investeringer til projektudvikling og 
byggemodning. Det valgte leasingselskab tilvejebringer finansiering og er ejer af 
de faciliteter, der er omfattet af leasingaftalen. Dette kan i væsentligt omfang 
begrænse de kommunale investeringer.

• Grundet investeringernes omfang samt omfanget af interessenter har projektet 
uafhængigt af valgt ejerskabs- og finansieringsmodel en ret høj grad af 
kompleksitet. Uafhængigt af at en del af finansiering tilvejebringes via 
leasingselskab, forventes ejerskabs- og finansieringsmodel 4 dog i væsentlig grad 
at begrænse kompleksiteten, da den foreslåede aftalestruktur er forholdsvis 
simpel samt testet i markedet.

• Inddragelse af leasingfinansiering med en samtidig deponeringsforpligtigelse 
forventes ikke i væsentligt omfang at påvirke kommunaløkonomisk negativt. Det 
deponerede beløb udbetales således løbende, ligesom der forventes mulighed for 
at indgå leasingaftale på fornuftige vilkår (fx via Kommuneleasing).

• Ejerskabs- og finansieringsmodellen forventes at medføre lave 
transaktionsomkostninger, sammenlignet med de øvrige ejerskabs- og 
finansieringsmodeller.

Vurdering af ejerskabs- og finansieringsmodel 4
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• Der er som led i stadionanalysen gennemført en indledende markedsdialog med henblik på en kvalificering af de opstillede finansierings- og ejerskabsmodeller samt 
afdækning af forventet markedsinteresse ved realisering af de forskellige ejerskabs- og finansieringsmodeller. 

• Gennem markedsdialogen er der rettet henvendelse til relevante markedsaktører med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt der vil være en tilfredsstillende 
markedsinteresse ved:

 Selvstændige udbud af de forventede entrepriseopgaver (fx udbud af totalentreprisekontrakt omfattende nye stadionfaciliteter)
 Udbud af kontrakt omfattende deltagelse i arealudviklingsselskab med Aarhus Kommune (ejerskabs- og finansieringsmodel 3)
 Udbud af større grundarealer med mulighed for etablering af nye boliger.

• Der har som led i markedsdialogen været rettet henvendelse til markedsaktører omfattende:

− Developere
− Entreprenører
− Erhvervsmæglere
− Pensionskasser.

• Baseret på den gennemførte markedsdialog samt PwC og DK|2’s erfaring fra lignende projekter er det vores vurdering, at der vil være en tilfredsstillende markedsinteresse 
ved udbud af de delkontrakter, der er forbundet med realiseringen af hver af de fire ejerskabs- og finansieringsmodeller. 

• Som led i involveringen af relevante interessenter har der ligeledes været afholdt møde med AGF A/S, der over for PwC bekræftede interessen i samt muligheden for at 
tilvejebringe kapital til finansiering af nye VIP-faciliteter, såfremt Aarhus Kommune ønsker at realisere en ejerskabs- og finansieringsmodel omfattende delt ejerskab til et 
nyt stadion. 

• Den positive markedsinteresse skyldes primært følgende:

− At stadionområdet vurderes som meget attraktivt i relation til etablering af nye boliger
− At kompleksiteten og usikkerheden forbundet med gennemførelsen af de enkelte udbud er begrænset
− At de beskrevne ejerskabs- og finansieringsmodeller kun i begrænset omfang omfatter langfristet finansiering.

Afdækning af markedsinteressen
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Der er som led i arbejdet gennemført en indledende vurdering af relevante momsmæssige overvejelser. En række af disse overvejelser er knyttet til de enkelte ejerskabs- og 
finansieringsmodeller, mens en række af overvejelserne er knyttet til den efterfølgende drift. Det er PwC’s anbefaling, at der efter valg af scenarie samt ejerskabs- og 
finansieringsmodel foretages en mere dybdegående vurdering af relevante momsmæssige overvejelser, samt at der rettes henvendelse til SKAT med henblik på endelig 
afklaring af den momsmæssige behandling. Momsmæssige overvejelser relateret til etablering af nye idrætsfaciliteter samt salg af byggeretter:

1. Momsen af kommunale udgifter til rådgivere og entreprenører – relateret til byggemodning, etablering af nye idrætsfaciliteter og veje – kan godt godtgøres i den 
kommunale momsrefusionsordning efter de generelle regler.

2. Det må påregnes, at salg af kommunale byggegrunde og byggeretter er momspligtigt ved salg, men der er en væsentlig usikkerhed forbundet med denne vurdering (jf. 
nedenfor). 

3. I forhold til salget af kommunale byggegrunde og byggeretter forudsættes der tre forskellige typer af købere: developer, arealudviklingsselskab og almen boligorganisation. 
Vi har ved beregning af den forventede kommunaløkonomiske påvirkning taget udgangspunkt i, at salget af byggegrunde og byggeretter er momspligtigt. Det er 
forventningen, at køber skal bygge boliger, såsom rækkehuse og ejerlejligheder, med henblik på salg, uden at disse skal udlejes og bruges som boliger inden salget. Køber 
vil her kunne fratrække momsen, der er pålagt ved salget. I disse tilfælde vil momsen på grunden mv. således ikke blive en nettoudgift, idet køber under alle 
omstændigheder ved et fremtidigt salg vil skulle beregne moms af hele salgssummen for rækkehuset, ejerlejligheden mv. 

4. Hvis boligerne skal udlejes (hvilket altid er uden moms), må momsen på såvel grunden mv. som byggesummen påregnes at blive en nettoudgift for den, der opfører 
boligerne. Hvis der bliver tale om at opføre andels- eller almennyttige boliger, vil der med sikkerhed blive tale om momsfri boligudlejning, således at det får reel økonomisk 
betydning, om boligforeningens købspris for grunden vil være momsbelagt eller ej. Vi mener imidlertid, at hvis arealet mv. sælges direkte fra kommunen til 
boligforeningen, er der gode argumenter for, at kommunen ikke vil skulle tillægge salgssummen moms, idet arealet indtil salget forudsættes at have været anvendt af 
kommunen til momsfri formål eller formål, der falder uden for momsloven. Muligheden for momsfritagelse vil være forstærket, hvis kommunen sælger arealet, uden at 
kommunen har foretaget byggemodning mv. på arealet. Der er dog også i denne situation så meget tvivl, at vi må anbefale at indhente et bindende svar fra SKAT.

5. Ved etablering af et arealudviklingsselskab (ejerskabs- og finansieringsmodel 3) og opgørelse af værdien af det hermed forbundne apportindskud fra Aarhus Kommune kan 
det have betydning, om de overdragne byggeretter betragtes som momspligtige. Før en eventuel beslutning om etablering af et arealudviklingsselskab bør den 
momsmæssige behandling af byggegrunde og byggeretter således afklares gennem indhentning af bindende svar fra SKAT. 

6. Udlejning af bygninger/faciliteter giver mulighed for frivillig momsregistrering, således at kommunen/udlejer kan fratrække købsmoms via SKAT, men til gengæld skal 
lejeindtægten momsbelægges. Hvorvidt frivillig registrering er en fordel eller en ulempe for lejer og udlejer tilsammen, kan kun afgøres, hvis man kender lejers 
momsmæssige forhold. Dog kan det siges, at hvis lejer er fuldt momspligtig, fx et cafeteria, en professionel sportsklub mv., vil frivillig momsregistrering altid være en 
fordel.

7. Hvis der bliver tale om momsfri lejeindtægter, skal kommunen "fiktivt" anse 7,5 % af lejeindtægten som moms, der skal tilbageføres fra en modtagen refusion via 
kommuneordningen. Dette bør indgå i overvejelsen af, om frivillig momsregistrering, jf. punkt 6, er en fordel eller en ulempe. Vederlagsfri tilrådighedsstillelse kan i visse 
tilfælde, men ikke nødvendigvis, repræsentere et momsproblem. Vi har dog bl.a. forstået, at hvis en kommune stiller faciliteter gratis til rådighed for amatørsportsklubber 
mv., betragtes dette som udlejning, og der skal i så fald ikke ske tilbageførsel af nogen kommunal momsrefusion, som nævnt i punkt 1.

Beskrivelse af momsmæssige overvejelser
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Som led i de aftaler om kommuners økonomi, der indgås mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, aftales en anlægsramme, som landets kommuner er 
underlagt. De aftalte anlægsrammer er med til at begrænse Aarhus Kommunes muligheder for etablering af nye kommunale anlæg. 

Set i relation til de opstillede ejerskabs- og finansieringsmodeller samt afledte omkostninger til udvikling af stadionområdet er det vores umiddelbare vurdering, at følgende 
principper bør ligges til grund ved bestemmelsen af, hvorvidt de påtænkte investeringer påvirker den kommunale anlægsramme. Vurderingen er behæftet med nogen 
usikkerhed, blandt andet som følge af projektets nuværende stadie, og da konkrete aftalemæssige forhold mellem Aarhus Kommune og fremtidige købere af 
grundstykker/entreprenører ikke på nuværende tidspunkt er kendte. Det anbefales på denne baggrund at rette henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med henblik 
på en endelig afklaring.

• Såfremt omkostninger til rådgivning mv. i forbindelse med den initiale udvikling af stadionområdet, herunder omkostninger forbundet med gennemførelse af udbud, 
udarbejdelse af masterplan, projektkonkurrence, tekniske forundersøgelser mv., afholdes af Aarhus Kommune, vil det belaste den kommunale anlægsramme. 

• Såfremt omkostninger til rådgivning, entreprenører mv. i forbindelse med gennemførelse af byggemodning, etablering af offentlig infrastruktur eller nye idrætsfaciliteter 
afholdes af Aarhus Kommune, vil det belaste den kommunale anlægsramme. 

• Såfremt omkostninger til rådgivning, entreprenører mv. i forbindelse med gennemførelse af byggemodning, etablering af offentlig infrastruktur eller nye idrætsfaciliteter 
afholdes i regi af et arealudviklingsselskab eller af en developer (køber af grundstykke), vil det ikke belaste den kommunale anlægsramme – dog kun såfremt der ikke sker 
en efterfølgende overdragelse af aktiverne til Aarhus Kommune. 

• Såfremt der indgås aftale med leasingselskab om tilvejebringelse af finansiering, samt såfremt leasingselskabet efterfølgende har ejerskabet til aktivet (fx ved indgåelse af 
aftale om finansiel leasing), vil det ikke belaste den kommunale anlægsramme. 

• Såfremt der indgås aftale med AGF A/S om, at AGF A/S etablerer VIP-faciliteter samt efterfølgende har ejerskabet til VIP-faciliteter, vil rådgivnings- og 
entrepriseomkostninger forbundet med etableringen af VIP-faciliteterne ikke belaste den kommunale anlægsramme. 

Beskrivelse af belastningen af den kommunale anlægsamme
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Belastning af kommunal anlægsramme ved realisering af ejerskabs- og finansieringsmodel 1:

• Alle omkostninger afholdt af Aarhus Kommune til rådgivere og entreprenører relateret til salg af grundstykker vil forventeligt belaste den kommunale anlægsramme.

• Alle omkostninger afholdt af Aarhus Kommune til rådgivere og entreprenører relateret til opførelse af nye idrætsfaciliteter vil på stadionområdet forventeligt belaste den 
kommunale anlægsramme.

Belastning af kommunal anlægsramme ved realisering af ejerskabs- og finansieringsmodel 2:

• Alle omkostninger til rådgivere og entreprenører relateret til salg af grundstykker vil forventeligt belaste den kommunale anlægsramme.

• Alle omkostninger til rådgivere og entreprenører relateret til opførelse af nye idrætsfaciliteter vil på stadionområdet (eksklusive VIP-faciliteter) forventeligt belaste den 
kommunale anlægsramme.

Belastning af kommunal anlægsramme ved realisering af ejerskabs- og finansieringsmodel 3:

• Alle omkostninger afholdt af Aarhus Kommune til rådgivere og entreprenører relateret til salg af grundstykker vil forventeligt belaste den kommunale anlægsramme.

• Alle omkostninger afholdt af arealudviklingsselskabet til rådgivere og entreprenører relateret til udnyttelsen af byggeretterne vil forventeligt ikke belaste den kommunale 
anlægsramme.

• Eventuelle omkostninger afholdt af arealudviklingsselskabet til rådgivere og entreprenører relateret til opførelse af nye idrætsfaciliteter vil forventeligt belaste den 
kommunale anlægsramme, da disse faciliteter overdrages til Aarhus Kommune ved ibrugtagning.

Belastning af kommunal anlægsramme ved realisering af ejerskabs- og finansieringsmodel 4:

• Alle omkostninger afholdt af Aarhus Kommune til rådgivere og entreprenører relateret til salg af grundstykker vil forventeligt belaste den kommunale anlægsramme.

• Renter og afdrag til servicering af leasingforpligtelser vil ikke belaste den kommunale anlægsramme, såfremt leasingselskabet er ejer af de pågældende aktiver i 
aftaleperioden.

• Aarhus Kommunes betaling for aktivet ved leasingperiodens ophør vil belaste den kommunale anlægsramme.

Beskrivelse af belastningen af den kommunale anlægsamme
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På og omkring stadionområdet er der en række bevaringsværdige 
bygninger:

• Aarhus Stadion, bygning 1: Bygningen har en bevaringsmæssig 
værdi på 2. Den er lokaliseret indenfor det disponerede område 
og bevares i nuværende omfang i alle scenarier.

• Observatorievejen 2, bygning 4, 5 og 6: Bygningerne har en 
bevaringsmæssig værdi på 4. De er lokaliseret indenfor det 
disponerede område (ved væddeløbsbanen) og bevares i 
nuværende omfang i scenarie 1-2, men nedlægges i scenarie 3-4.

• Observatorievejen 1, bygning 1: Bygningen har en 
bevaringsmæssig værdi på 1. Den er lokaliseret udenfor det 
disponerede område og bevares derfor i nuværende omfang.

• Observatorievejen 5A, bygning 2: Bygningen har en 
bevaringsmæssig værdi på 2. Den er lokaliseret udenfor det 
disponerede område og bevares derfor i nuværende omfang.

• Observatorievejen 3, bygning 3: Bygningen har en 
bevaringsmæssig værdi på 2. Den er lokaliseret udenfor det 
disponerede område og bevares derfor i nuværende omfang.

Med inddragelse af Moesgaard Museum er Aarhus Kommune i gang 
med at afklare om der i den sydlige del af området er placeret en 
gravhøj. Såfremt der her er placeret en gravhøj, vil de nærmere 
konsekvenser heraf afklares som led i en videre proces.

Oversigt over bevaringsværdige bygninger


