
 
 

 
 

 
Aarhus Kommune 

 
Udbud af erhvervsareal 

ved Hasselager Allé i Viby 

 
 

 
 

 
Udbudsmateriale  

Maj 2019 
 
 
 
  



 
 

Udbudsbetingelser 
 
1. Indledning 
 
Området er beliggende i landzone og er omfattet af kommuneplanramme 12.12.02.ER.  
 
Der skal udarbejdes ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der åbner mulighed for virksomhedsklasse 
1-4.  
 
Salget sker i henhold til § 68 i lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018 om kommunernes styrelse, og be-
kendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens fa-
ste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af udbudsmaterialet.   
 
Sælger forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og at annullere udbuddet.  
 
Salget er fra Aarhus Kommunes side betinget af Aarhus Byråds godkendelse. 
 
2. Vision 
 
Aarhus Kommune ønsker med udbuddet at muliggøre etableringen af en større virksomhed i området 
med det formål at igangsætte udviklingen af et sammenhængende erhvervsområde med fælles facilite-
ter.  
 
Vi har ambition om at skabe en virksomhedsklynge med en stærk identitet og slægtskab mellem de 
kommende virksomheder. 
 
3. Udbudsmaterialet 
 
Tilbud afgives på baggrund af udbudsmaterialet, herunder købsaftale, som indeholder de nærmere vilkår for 
køb af grunden. Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: 
 

a. Nærværende udbudsbetingelser 
b. Tilbudsblanket 
c. Købsaftale med bilag: 

 
• Situationsplan og grundkort (dwg-fil) 
• Geoteknisk rapport fra GEO af 30. maj 2008 
• Erklæring fra Moesgaard Museum af 25. maj 2009 
• Forundersøgelse og vejledninger 
• Notat vedr. jordforurening af 2. maj 2009 
• Notat vedr. grundvand af 2. maj 2019 
• Notat vedr. § 3-vandhullet af 2. maj 2019 
• Forsyningsselskaber og LER-udtræk af 23. april 2019 
• Tingbogsattest af 9. maj 2019  
• Servitutredegørelse af 24. april 2019 med deklarationer 
• Udkast til deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg i ubebygget stand 

 
 



 
 

Tilbudsgiver skal selv kontrollere, at det samlede udbudsmateriale er modtaget. Det samlede udbudsmateri-
ale kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside, www.aarhus.dk/grundsalg 
 
 
Spørgsmål til udbudsmaterialet 
 
Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal rettes til Jesper Holm-
gaard, Arealudvikling & Almene Boliger, Grundsalg, tlf. 8940 4400 eller mail: grundsalg@mtm.aarhus.dk. 
 
Henvendelser skal mærkes ”Udbud – Hasselager Allé”. 
 
Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på www.aarhus.dk/cbm. 
 
Spørgsmål skal være fremkommet til Arealudvikling og Almene Boliger senest den 22. maj 2019 og kan for-
ventes besvaret senest den 25. maj 2019. Spørgsmål, der ikke er fremkommet inden denne frist, kan ikke 
forventes besvaret. 
 
Rettelser til udbudsmaterialet 
 
Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til udbudsmaterialet, 
såfremt Aarhus Kommune bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Eventuelle rettelser til udbuds-
materialet vil blive offentliggjort ved rettelsesblade indlagt på kommunens hjemmeside. Tilbudsgiverne 
opfordres til løbende at holde sig orienteret om eventuelle offentliggjorte rettelser. 
 
 
4. Aflevering af tilbud 
 
Tilbudsfristen er den 4. juni 2019, kl. 12.00. 
 
Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt mod kvittering til Arealudvikling og Al-
mene Boliger, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. 
 
Kuverten, indeholdende det samlede skriftlige tilbud, skal være mærket ”Tilbud på areal ved Hasselager 
Allé”. 
 
Tilbuddet skal afleveres i 8 trykte eksemplarer i A4 eller A3-format samt digitalt på USB med navn på. Så-
fremt tilbudsgiver ønsker at aflevere model eller plancher, bedes disse alene afleveret i 1 eksemplar. 
 
 
5. Oplysninger om tilbudsgiver 
 
Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-
mailadresse samt kontaktpersoner. Tilsvarende oplysninger skal gives om eventuelle rådgivere, entreprenø-
rer og leverandører samt oplysning om disses ydelser og betydning for projektet. Afgives tilbud af flere virk-
somheder i forening, skal tilbuddet indeholde tilsvarende oplysninger for hver af disse samt oplysninger om 
den enkelte virksomheds rolle i samarbejdet. 
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Tilbuddet skal desuden indeholde oplysning om, hvorvidt virksomhederne hæfter solidarisk for hinandens 
forpligtelser, samt hvem der har fuldmagt til at varetage kontakten til Aarhus Kommune. Endelig skal det an-
gives i tilbuddet hvilken juridisk person/selskab/enhed, der endeligt hæfter for opfyldelse af købsaftalen over-
for Aarhus Kommune. 
 
Det skal fremgå af tilbuddet, om den endelige aftale forventes indgået med et konsortium med enkelte eller 
en enkelt deltager heri eller med et selskab med begrænset hæftelse. 
 
En virksomhed kan kun deltage i ét konsortium. Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæftelse, 
skal selskabsdeltagerne samt egenkapitalens størrelse som minimum angives. 
 
6. Redegørelse for tilbudsgivers projekt 
 
Aarhus Kommune ønsker at se tilbudsgivers bud på en konkret disponering af området (angivet med 
rød markering i bilag 3 – situationsplan) med respekt for den overordnede vision beskrevet i pkt. 2.  Re-
degørelsen skal som minimum indeholde følgende: 
 

• Beskrivelse af hvordan arealet kan disponeres, så der muliggøres en fysisk stærk og funkti-
onel sammenhæng mellem de enkelte delarealer og kommende virksomheder i området, 
med henblik på at understøtte muligheden for en egentlig erhvervsklynge. 

• Beskrivelse af, hvordan de karaktergivende elementer i området, herunder terrænforhold og 
vandhullet kan indgå i en kommende disponering af området. 

• Konkrete forslag til, hvordan bebyggelse, adgangsveje, parkeringspladser og friarealer kan 
disponeres. 

 
 
7. Pris 
 
Tilbudsprisen skal være angivet i hele danske kr. og ekskl. moms. Ejendommen udbydes til en mindstepris 
på kr. 21.700.000 ekskl. moms. 
 
Tilbud under mindsteprisen vil blive betragtet som ukonditionsmæssige. 
 
Den tilbudte pris skal afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket. 
 
8. Vedståelsesfrist 
 
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 6måneder fra tilbudsafgivelsen. 
  
Orientering om resultatet af udbudsforretningen indebærer ikke, at tilbudsgiver er frigjort fra sit tilbud. Aarhus 
Kommune anser endvidere ikke en aftale for indgået, og udbudsforretningen for afsluttet, før betinget købs-
aftale er underskrevet af begge parter. 
 
 



 
 

 
9.Tilbudsvederlag 
 
Aarhus Kommune yder ikke vederlag for deltagelse i udbudsforretningen eller udarbejdelse af tilbud. Tilbuds-
givers omkostninger hertil er i det hele Aarhus Kommune uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af 
Aarhus Kommune. 
 
Modtagne tilbud returneres ikke. Dog kan modeller og plancher afhentes efter afslutning af udbudsforretnin-
gen efter nærmere aftale. 
 
 
10. Fortrolighed 
 
Indkomne bud er fortrolige indtil salg har fundet sted. 
 
Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse ved Aarhus 
Kommunes salg af arealer. Hvis tilbudsgiver har specificeret bestemte informationer som fortrolige, vil Aar-
hus Kommune, i det omfang det ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at så-
danne informationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige bydere. 
 
Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Aarhus Kommunes ejendom og skal 
behandles fortroligt jfr. ovenfor. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end denne udbudsforret-
ning uden forudgående skriftligt samtykke fra Aarhus Kommune.  
 
 
11. Evaluering af tilbud 
 
Aarhus Kommune er, efter de kommunalretlige grundsætninger, som udgangspunkt forpligtet til at sælge til 
den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste pris. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstil-
bud, kan dog ske, i det omfang der herved varetages en saglig kommunal interesse. Den tilbudte pris er, 
som følge heraf, et væsentligt parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud.  
 
Aarhus Kommune lægger samtidig vægt på, hvordan tilbudsgiver forestiller sig en disponering af arealet 
med respekt for de eksisterende karaktergivende elementer i området, herunder hvordan bebyggelse, ad-
gangsveje, parkeringspladser, søer/vandhuller og friarealer kan disponeres, så der muliggøres en sammen-
hæng mellem de enkelte delarealer og kommende virksomheder i området. Derudover vil der blive lagt vægt 
på, hvordan tilbudsgiver vil bidrage til at opfylde visionen om et erhvervsområde med stærk fysisk og funktio-
nel sammenhæng mellem virksomhederne i området – med potentiale for udviklingen af en egentlig er-
hvervsklynge. Udgangspunktet herfor er den principielle disponering og områdeafgrænsning (rød markering) 
som illustreret i udbudsmaterialet bilag 3. 
 
Evalueringen af de indkomne tilbud vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger, som tilbuddet indehol-
der samt eventuelle øvrige oplysninger fra tilbudsgiver i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretnin-
gen. 
 



 
 

 
12. Håndtering af forbehold 
 
Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet, herunder udkast til betinget købsaftale med bilag, skal angi-
ves særskilt under overskriften ”Forbehold”. 
 
Eventuelle forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbuds-
materialet. 
 
Med henblik på at kunne behandle alle tilbud lige samt at kunne foretage en sammenligning af de indkomne 
tilbud vil Aarhus Kommune være berettiget til at kapitalisere eventuelle forbehold. Det skal således under-
streges, at eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet, som ikke kan kapitaliseres, og som efter Aarhus 
Kommunes vurdering er så væsentlige, at de ikke kan indgå i den samlede vurdering og sammenligning af 
de indkomne tilbud, vil kunne medføre, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt og følgelig ikke tages i 
betragtning. 
 
Aarhus Kommune forbeholder sig generelt ret til at forkaste tilbud, som indeholder forbehold. 
 
Manglende opfyldelse af kravene til tilbudsgivers tilbud anført i nærværende udbudsbetingelser anses som 
udgangspunkt for et forbehold. 
 
13. Forhandling  
 
Aarhus Kommune kan optage forhandlinger med tilbudsgiverne. Forud for sådanne forhandlinger vil til-
budsgiver blive oplyst om den nærmere procedure for forhandlingerne. Under forhandlingerne vil til-
budsgiver blive gjort opmærksom på tilbuddets svage og stærke egenskaber. Forhandlingerne kan om-
fatte alle forhold i tilbuddene, herunder pris. Aarhus Kommune forbeholder sig i forhandlingsforløbet at 
udskille tilbudsgivere, som efter Aarhus Kommunes vurdering ikke vil kunne komme i betragtning. Vur-
deringen vil blive foretaget i forhold til de fastlagte tildelingskriterier.  Det understreges, at Aarhus Kom-
mune ikke er forpligtet til at afholde møder med tilbudsgiverne – men er berettiget til at træffe afgørelse 
om tildeling alene på baggrund af de modtagne skriftlige tilbud 
 
14. Orientering 
 
Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret om evalueringen af de modtagne tilbud 
og udfaldet af udbudsforretningen. 
 
Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det vindende 
tilbud, er ikke et løfte om at indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således 
ikke for indgået, før den betingede købsaftale er underskrevet ubetinget af begge parter og Aarhus Kommu-
nes byråds godkendelse foreligger.  
 
Den vindende tilbudsgiver vil i forbindelse med sælgers accept af tilbuddet modtage udfyldt købsaftale, der 
skal underskrives og returneres til Aarhus Kommune, Arealudvikling og Almene Boliger, Karen Blixens Bou-
levard 7, 8220 Brabrand.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


