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1. INDLEDNING

Aarhus Kommune udbyder i offentligt udbud en attraktivt be-
liggende ejendom til boliger i det nordlige Brabrand. Ejendom-
men udgør en del af et kvarter, som for tiden undergår en total 
omdannelse – med en erhvervsejendom og Brabrand Boligfor-
enings nye domicil mod nord og med 350 nye studieboliger 
mod øst. Kvarteret ligger i den nordlige del Gellerup og græn-
ser mod vest op mod de populære boligkvarterer vest for Hejre-
dalsvej – tæt på Hans Broges Bakker. Mod øst flankerer kvarteret 
Karen Blixens Boulevard, som er ved at udvikle sig til Gellerups 
nye, levende bygade – med næsten 1000 kommunale arbejdsplad-
ser samt en blanding af caféer, butikker, erhverv, institutioner, fri-
tidsfaciliteter og boliger – og i fremtiden formentlig også Aarhus 
Letbanes etape 2, som vil forbinde området med Aarhus Midtby. 

Ejendommen ligger tæt på indfaldsveje og ligger desuden kun 
få hundrede meter fra både Bazar Vest og City Vest, hvor der 
planlægges en udvidelse og omdannelse af butikscenteret og 
udvikling af bl.a. biograf. I en større sammenhæng omfatter 
omdannelsen af hele byområdet Gellerup-Toveshøj også 
udviklingen af flere ny boligkvarterer, hvor det første er under 
opførelse ved Gudrunsvej, ud mod Hasle Ringvej, og det næste 
store område med både boliger og erhverv er på vej nord for 
Globus1. 

Hejredalskvarteret skal iht. lokalplan 1059 understøtte tanken 
om en bydel og give mulighed for, at forskellige beboere- og 
borgergrupper kan trives i hinandens nærhed. Udviklingen af 
området skal medvirke til en varieret beboersammensætning.

Ejendommen udgør del nr.IV af matr.nr. 5ea, Brabrand By, som er 
en byggegrund beliggende Lottesvej 1-21, 8220 Brabrand, herefter 
benævnt ”Ejendommen”. 

Ejendommen har et grundareal på 11.068 m2.

Der kan på Ejendommen opføres ca. 8.300 etm boliger, jf. lokal-
plan 1059. 

Der henvises til bilag 6/tekniske specifikationer pkt. 13.1, hvor der 
oplyses af Aarhus Vand A/S, at der ikke vil blive opkrævet 
tilslutningsafgift for kloak.  

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1059 og skal i henhold 
til denne anvendes til boligbebyggelse. Det er i lokalplan nr. 1059 
forudsat, at der skal udarbejdes en ny byggeretsgivende lokalplan 
for delområdet IV, hvor bebyggelsesprocenten er angivet til 75%.

Udbuddet sker i henhold til § 68 i lovbekendtgørelse nr. 1031 af 
6. juli 2018 om kommunernes styrelse, og bekendtgørelse nr.
799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens
henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende
vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 samt i overensstemmelse med
de vilkår, der følger af udbudsmaterialet.

2. UDBUDSMATERIALE

Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser samt 
købsaftale med bilag.

Tilbudsgiver skal selv kontrollere, at det samlede 
udbudsmateri-ale er modtaget.

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbuds-
materialet indtil den 05.07.2019. 

3. AFLEVERING AF TILBUD

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest den 19. juli 
2019 kl. 12.00. 

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres per-
sonligt mod kvittering til Bech Bruun, v. advokat Mads Bjerregaard 
VÞrkmestergade 2, 8000 Aarhus C, att.: Stinne Amalie Kretzschmar, 
e-mail: sakr@bechbruun.com.  
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Kuverten indeholdende det samlede skriftlige tilbud skal være 
mærket ”Udbud Hejredalskvarteret”.

Tilbuddet skal afleveres i fire trykte eksemplarer samt digitalt 
på USB med navn på. Dog skal tilbudsblanketten alene 
afleveres i et trykt eksemplar (ikke USB). 

Spørgsmål skal stilles skriftligt til Bech Bruun v. advokat Mads 
Bjerregaard, pr. e-mail: mab@bechbruun.com. 

Henvendelser skal mærkes ”Udbud Hejredalskvarteret”.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på 
Aarhus Kommunes hjemmeside. 
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4. TILBUDDETS UDFORMNING

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbuds-
betingelser og udbudsmateriale.

Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen 
og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenligne-
lighed i tilbuddene), bedes tilbuddene følge nedennævnte dispo-
sition:

1. Identifikation af tilbudsgiver mv.

2. Forbehold

3. Tilbudsgivers økonomiske formåen

4. Redegørelse for tilbudsgivers projekt

5. Pris

Ad 1: Identifikation af tilbudsgiver mv.

Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-
nr./CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kontakt-
personer. Tilsvarende oplysninger skal gives om eventuelle rådgi-
vere, entreprenører og leverandører samt oplysning om disses 
ydelser og betydning for projektet.

Det skal fremgå af tilbuddet, om den endelige aftale forventes ind-
gået 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. Tilsvarende kan 
underrådgivere og underleverandører ikke deltage som under-
rådgivere eller underleverandører for flere tilbudsgivere.

Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæftelse, skal sel-
skabsdeltagerne samt egenkapitalens størrelse som minimum an-
gives.

Ad 2: Forbehold

Forbehold over for udbudsmaterialet samt Aarhus Kommunes 
krav, herunder til udkast til betinget købsaftale, skal angives sær-
skilt under overskriften ”Forbehold”.

Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til 
konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet.

Ad 3:Tilbudsgivers økonomiske formåen

Tilbudsgiver skal endvidere dokumentere at have de 
fornødne økonomiske ressourcer til dels at kunne betale 
købesummen til Aarhus Kommune, dels at kunne finansiere det 
planlagte projekt på ejendommen. 

Ad 4: Redegørelse for tilbudsgivers projekt

Ejendommen skal udvikles i overensstemmelse med det 
samlet udbudsmateriale og herunder ”Dispositionsplan 
Gellerup + Toveshøj”, jf. bilag 9, ”Mini-håndbog til kvali-
tetssikring af fysiske planer i Gellerup”, jf. bilag 10 og ”Sådan 
lyk-kes forandringen af Gellerup og Toveshøj”, jf. bilag 11, som 
alle har til formål at ændre området fra et udsat 
boligområde til en attraktiv bydel. 

Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende:

• Redegørelse, illustrationer og/eller skitser, der viser bebyg-
gelsens rummelige kvaliteter og volumener, herunder et byg-
geri, som er arkitektonisk spændende og levedygtigt.

• Redegørelse, illustrationer og/eller skitser, der viser samspil
med omgivelserne, herunder evnen til at skabe størst mulig
interaktion med den omkringliggende bydel.

• Redegørelse for, hvordan tilbudsgiver med den planlagte be-
byggelse vil understøtte intentionen i udbudsmaterialet.

• Redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil håndtere parkerin-
gen på Ejendommen.

• Hovedtidsplan for tilbudsgivers projekt og forventet
ibrugtagning af købers byggeri.
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5. VEDSTÅELSESFRIST

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 6 måneder fra 
tilbudsafgivelse. 

Hvis tilbudsgiver får meddelelse om, at Aarhus Kommune har 
identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende tilbud, er Aar-
hus Kommune, indtil udløbet af vedståelsesfristen, berettiget 
til ved skriftligt meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at 

forlænge vedståelsesfristen med yderligere 3 måneder. 

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 købsaftale er underskrevet af begge parter. 

Ejendommen skal hovedsageligt bebygges med tæt/lav 
bebyggelse i form af rækkehuse i 2-3 etager med en maksimal 
bebyggelses-procent på 75. 

Det kommende byggeri skal opdeles (fx i mindre klynger eller 
fællesskaber om et byrum så kvarteret opleves som flere inti-
me nabolag. 

Der vil blive lagt vægt på at tilbudsgiver kan anvise variation i 
bebyggelsen. 

Der skal i det kommende byggeri arbejdes med forskellige 
former for variationer samt delvise opdelinger af facader 
(f.eks. materialeskifte og forskydninger horisontalt og vertikalt), 
så de kommende byggerier ikke fremstår som ét 
bygningsvolumen. Det er dog vigtigt, at variationerne fortsat 
understøtter et harmonisk helhedsindtryk af området. 

Tilbudsgiver skal i sit tilbud vise hvordan der i bebyggelsen arbej-
des med tagformer der bidrager til områdets kvalitet som bo-
ligområde. Herunder fx saddeltage og/eller aktiverede tagflader. 

Der skal for grundens udendørsarealer vises en vedkommende 
og smuk landskabs- og byrumsbearbejdning, som tager 
udgangspunkt i at skabe brugsarealer for beboerne i området 
herunder for børnefamilier og unge. Fællesarealer skal 
disponeres og formgives på en måde, så de er indbydende og 
anvendelige med tydelige tilhørsforhold og klart definerede 
overgange mellem offentlige, semi-offentlige og private rum, 
f.eks. ved brug af veldefinerede kantzoner. Det er vigtigt, at 
bebyggelsesplanen (herunder programmeringen af 
udendørsarealerne) understøtter ønsket om fællesskab, og 
at fællesarealerne indbyder til en lokal ejer-skabsfølelse.

Der skal i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 etableres 
udendørs opholdsarealer svarende til 40 % af etagearealet.

Desuden skal der sikres en attraktiv overgang til de tilstødende 
ejendomme, herunder det kommende kollegie, kontorbyggeriet 
nord for grunden, Hejredalsvej, Lottesvej og boligkvarteret syd 
for Lottesvej.

Der vil blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver arbejder med at 
sikre kvalitet i arkitektur og materialer både på bygnings-, by-
rums- og landskabsniveau samt variation i bolig- og bygningstyper, 
formgivning og materialevalg.

Der skal tages højde for vejstøj fra Hejredalsvej, jf. punkt 
ovenfor. Der henvises til den betingede købsaftale pkt. 2.6. 

Tilbudsgiver skal overholde Aarhus kommunes ”Retningslinjer for 
anlæg af parkeringsarealer”. 

Der skal vises en overordnet parkeringsløsning for 
området, som er velintegreret i bebyggelsesplanen og 
understøtter den valgte landskabsarkitektoniske strategi.

Ad 5: Pris

Der skal afgives en fast pris for erhvervelsen af Ejendommen, som 
skal afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket. 

Tilbudsprisen skal være angivet i danske kr. (DKK) ekskl. moms. 
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6. TILBUDSVEDERLAG

Aarhus Kommune yder ikke vederlag for deltagelse i udbudsfor-
retningen eller udarbejdelse af tilbud. Tilbudsgivers omkostninger 
hertil er i det hele Aarhus Kommune uvedkommende og kan ikke 
kræves refunderet af Aarhus Kommune.

Modtagne tilbud returneres ikke. 
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7. FORTROLIGHED

Tilbudsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, rådgivere 
mv., er forpligtede til at iagttage ubetinget tavshed og fortroli-
ghed i forhold til tredjemand med hensyn til alle oplysninger, 
som måtte komme til tilbudsgiverens kundskab i forbindelse 
med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er of-
fentligt tilgængelige.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i 
forvaltningen finder anvendelse ved Aarhus Kommunes salg af 
ejendomme. Hvis tilbudsgiveren har specificeret bestemte infor-
mationer som fortrolige, vil Aarhus Kommune, i det omfang det 
ikke strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage om-
sorg for, at sådanne informationer ikke gøres tilgængelige for de 
øvrige tilbudsgivere. 

Der gøres i den forbindelse særligt opmærksom på, at indkomne 
købstilbud er fortrolige indtil endeligt salg har fundet sted.

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informa-
tioner er Aarhus Kommunes ejendom og skal behandles fortroli-
gt, jf. ovenfor. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge 
end denne udbudsforretning uden forudgående skriftligt samtyk-
ke fra Aarhus Kommune.

Pressekontakten varetages i et loyalt samarbejde mellem tilbuds-
giveren og Aarhus Kommune.

8. TILBUDSEVALUERING

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 tilbudsgiv-
ers påtænkte projekt vil opfylde Aarhus Kommunes krav og øn-
sker til byggeriet som beskrevet under ”Tilbuddets udformning 
pkt. 4”. 

Ligeledes vil Aarhus Kommune lægge vægt på, at tilbudsgiver har 
de fornødne tekniske og økonomiske ressourcer til gennem-
førelse af projektet.

Det er for Aarhus Kommune væsentligt, at tilbudsgiver kan 
sandsynliggøre, at den betingede købsaftales bestemmelser om 
byggepligt, dvs. påbegyndelse af byggeri samt ibrugtagning, vil 
kunne overholdes.

Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger, 
som Aarhus Kommune har modtaget i forbindelse med ud-
buddet. Der vil i forbindelse med vurderingen blive nedsat en 
bedømmelseskomité, hvor bl.a. stadsarkitekten for Aarhus Kom-
mune vil deltage. 

9. FORHANDLINGER

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at optage forhandlinger 
med tilbudsgiverne inden for de gældende rammer herfor. I så fald 
vil tilbudsgiverne blive oplyst om den nærmere procedure for for-
handlingerne, inden forhandlingerne påbegyndes.

Aarhus Kommune forbeholder sig endvidere ret til i forhandlings-
forløbet at udskille tilbudsgivere, som efter Aarhus Kommunes 
vurdering ikke vil kunne komme i betragtning. Vurderingen vil 
blive foretaget i forhold til de fastlagte tildelingskriterier. 
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10. ORIENTERING

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt blive orienteret om 
vurderingen af de modtagne tilbud og udfaldet af udbudsforret-
ningen.

Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens til-
bud 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 un-
derskrevet af begge parter.

Forbehold fra Aarhus Kommunes side 

Udbuddet og indgåelse af aftale på baggrund af udbuddet er fra 
Aarhus Kommunes side betinget af Aarhus Byråds godkendelse. 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle ind-
komne tilbud. 
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KONTAKT
Arealudvikling og Almene Boliger
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
boligogprojektudvikling@aarhus.dk




