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UDBUDSBETINGELSE 
 GRUND TIL LIBERALE ERHVERV, KONTOR OG 

ADMINISTRATION SAMT HOTEL I LISBJERG
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1.  INDLEDNING

I Lisbjerg udbydes nu en grund på ca. 5.000 
m2 med mulighed for opførelse af byggeri til 
liberale erhverv, kontor-, administrations-, 
service- og udstillingsvirksomhed samt lig-
nende ikke- forurenende erhvervsvirksom-
hed. Ejendommen kan desuden anvendes 
til offentlige og private institutioner, som 
f.eks. undervisnings- og forskningsinstitu-
tioner, herunder forsøgsproduktion, samt 
hotel, restauration, kursus- og konference-
virksomhed og lignende privat virksomhed.

Grunden udgør delnr. 2 af matr.nr. 20a Lis-
bjerg, Århus Jorder, beliggende Lisbjergvej 
969, 8200 Aarhus N - mellem Ib Spang Ol-
sens Gade og Klokhøjen - ca. 10 km fra Aar-
hus Centrum.

Grunden udbydes til salg i henhold til lov 
om kommunernes styrelse, § 68, og be-
kendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 
om offentligt udbud ved salg af kommu-
nens henholdsvis regionens faste ejen-
domme samt i overensstemmelse med de 
vilkår, der er fastlagt i udbudsmaterialet 
med tilhørende bilag.

Udbud sker med forbehold for Aarhus By-
råds godkendelse.

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at 
afvise alle indkomne tilbud.
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Udviklingsområdet ved Lisbjerg er et af 
Danmarks største byudviklingsområder og 
vil fuldt udbygget komme til at huse op 
imod 25.000 nye indbyggere. Med områ-
dets unikke beliggenhed, både som en del 
af Aarhus og samtidig midt i landskabet, 
skabes en by med en mangfoldighed af bo-
ligformer, spændende arkitektur, en leven-
de bymidte og attraktive erhvervsområder.

For at kunne spille ind i ambitionen om et 
Lisbjerg med spændende arkitektur, skal 
en kommende ny bebyggelse være af høj 
kvalitet.

Bebyggelsen vil få en meget synlig place-
ring, højt i landskabet, med indkik fra flere 
indfaldsveje mod Aarhus samt omkringlig-
gende byområder som fx Skejby. En sådan 
placering stiller store krav til bebyggelsens 
arkitektur og samspil med landskabet. Be-
byggelsen skal derfor udformes på en så-
dan måde, at der opnås en arkitektonisk 
tilfredsstillende helhedsvirkning, såvel in-
denfor området som med det omliggende 
landskab i øvrigt.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 464 
og skal udvikles i overensstemmelse her-
med.

Erhvervs Park Lisbjerg, som denne ejen-
dom er en del af, blev planlagt før ”Ud-
viklingsplan for Lisbjerg” blev udarbejdet. 
Udviklingsplanen er vedlagt som bilag til 
udbudsmateret til orientering og inspirati-
on.

Hvis projektet kræver dispensation for lo-
kalplanens bebyggelsesregulerende be-
stemmelser, vil Aarhus Kommune behand-
le en sådan dispensationsansøgning og 
købsaftalen være betinget af, at der opnås 
dispensation.

Udbudsmaterialet består af den betingede 
købsaftale med følgende bilag: 

• Bilag 1: Udbudsbetingelser af maj 
2020

• Bilag 2: Købers tilbud af […] Lokalplan 
464

• Bilag 3: Udbudskort fra Landinspektør-
firmaet Bøgh og Krabbe ApS af 5. maj 
2020

• Bilag 4: Tekniske specifikationer
• Bilag 5: Tingbogsattest vedr. matr.nr. 

20a Lisbjerg, Århus Jorder af 29. april 
2020

• Bilag 6: Servitutredegørelse fra Bøgh 
og Krabbe landinspektørfirma af 31. 
januar 2020

• Bilag 7: Servitut om forkøbsret og til-
bagekøbsret af 08. februar 2017

• Bilag 8: Servitut om vedligeholdelses-
pligt af 07. februar 2017

• Bilag 9: Lokalplan 464
• Bilag 10: Udviklingsplan for Lisbjerg

2.  KOMMENDE UDVIKLING 3.  UDBUDSMATERIALE
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Spørgsmål til udbudsmaterialet sendes 
skriftligt pr. e-mail til Sanne Boulund Clau-
sen, saboc@aarhus.dk.  Spørgsmål og svar 
vil blive offentliggjort på Aarhus Kommu-
nes hjemmeside www.aarhus.dk/arealud-
bud i anonymiseret form. 

Tilbudsgiverne opfordres til løbende at hol-
de sig orienteret på hjemmesiden. 

Besvarelse af spørgsmål vil ske pr. e-mail til 
den af tilbudsgiver oplyste e-mailadresse.

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at 
foretage mindre væsentlige korrektioner 
til udbudsmaterialet, såfremt at Aarhus 
Kommune bliver opmærksom på fejl eller 
udeladelser. Eventuelle rettelser til ud-
budsmaterialet vil blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside www.aarhus.dk/
arealudbud. Tilbudsgiverne opfordres til 
løbende at holde sig orienteret om eventu-
elle offentliggjorte rettelser.

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet 
senest 3. juni 2020 kl. 12.00.

Tilbuddet skal afleveres personligt til Aar-
hus Kommune, Teknik og Miljø, Grundsalg, 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, 
att. Sanne Boulund Clausen i en lukket ku-
vert mærket: ”Udbud Lisbjerg” eller sen-
der pr. mail til grundsalg@mtm.aarhus.
dk. Mailen skal være mærket: ”Udbud Lis-
bjerg”. Det er tilbudsgivers eget ansvar, at 
tilbuddet er kommet rettidigt frem.

Hvis tilbud afleveres personligt, skal det 
være i 4 trykte eksemplarer i A4-format og 
digitalt på USB med navn på. 

Aarhus Kommune ønsker ikke at modtage 
modeller eller plancher. 

3.1 SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 3.2 RETTELSER TIL UDBUDSMATERIALET

4. AFLEVERING AF TILBUD3.  UDBUDSMATERIALE



Tilbuddet skal indeholde oplysninger om 
tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., adres-
se, telefonnummer, e-mailadresse samt 
kontaktpersoner. Tilsvarende oplysninger 
skal gives om eventuelle rådgivere, entre-
prenører og leverandører samt oplysning 
om disses ydelser og betydning for projek-
tet.

Afgives tilbuddet af flere virksomheder i 
forening, skal tilbuddet indeholde tilsva-
rende oplysninger for hver af disse samt 
oplysninger om den enkelte virksomheds 
rolle i samarbejdet. Tilbuddet skal desuden 
indeholde oplysning om, hvorvidt virksom-
hederne hæfter solidarisk for hinandens 
forpligtelser, samt hvem der har fuldmagt 
til at varetage kontakten til Aarhus Kom-
mune. Endelig skal det angives i tilbuddet 
hvilken juridisk person/selskab/enhed, der 
endeligt hæfter for opfyldelse af købsafta-
len over for Aarhus Kommune.

Det skal fremgå af tilbuddet, om den ende-
lige aftale forventes indgået med et konsor-
tium med enkelte eller en enkelt deltager 
heri eller med et selskab med begrænset 
hæftelse.

En virksomhed kan kun deltage i ét konsor-
tium. Hvis tilbudsgiver er et selskab med 
begrænset hæftelse, skal selskabsdeltager-
ne samt egenkapitalens størrelse som mi-
nimum angives.

Ved afgivelse af tilbud ønsker Aarhus Kom-
mune at se tilbudsgivers bud på den kom-
mende indretning og bebyggelse på ejen-
dommen. 
Redegørelsen skal som minimum indehol-
de følgende:

- Redegørelse for byggeriets arkitektoniske 
udtryk

- Skitser, der viser byggeriets placering på 
grunden, herunder samspil med omgivel-
serne.

- Tidsplan for tilbudsgivers projekt.

5. OPLYSNING OM TILBUDSGIVER 
OG PROJEKTORGANISATION

6. REDEGØRELSE FOR TILBUDSGIV-
ERS PROJEKT
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Der skal afgives en pris på køb af ejendom-
men. Den tilbudte pris skal udgøre et fast 
beløb og afgives på udbudsmaterialets til-
budsblanket. Tilbudsprisen skal være angi-
vet i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit til-
bud i 6 måneder fra tilbudsafgivelsen.

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag 
i forbindelse med deltagelse i denne ud-
budsforretning, herunder vederlag for 
udarbejdelse af tilbud, projektforslag og 
deltagelse i forhandling. Tilbudsgivers om-
kostninger i forbindelse hermed og even-
tuel efterfølgende kontrahering er Aarhus 
Kommune uvedkommende.

Modtagne tilbud returneres ikke. 

7. PRIS 8. VEDSTÅELSESFRIST FOR TILBUD 9. TILBUDSVEDERLAG



Nærværende udbudsmateriale og even-
tuelt supplerende materiale skal behand-
les fortroligt. Tilbudsgiveren, herunder 
tilbudsgiverens personale, rådgivere og 
underentreprenører, er forpligtede til at 
iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed 
i forhold til tredjemand med hensyn til alle 
oplysninger, som måtte komme til tilbuds-
giverens kundskab i forbindelse med ud-
budsforretningen, og som angår forhold, 
der ikke er offentligt tilgængelige.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at 
lov om offentlighed i forvaltningen finder 
anvendelse ved Aarhus Kommunes salg 
af arealer. Dette indebærer, at der kan gi-
ves aktindsigt i tilbudsgivers tilbud. Hvis 
tilbudsgiveren har specificeret bestemte 
informationer som fortrolige, vil Aarhus 
Kommune, i det omfang det ikke strider 
mod lov om offentlighed i forvaltningen, 
drage omsorg for, at sådanne informati-
oner ikke gøres tilgængelige for de øvrige 
tilbudsgivere. 

Det udleverede udbudsmateriale og de 
heri indeholdte informationer er Aarhus 
Kommunes ejendom og skal behandles 
fortroligt, jf. ovenfor. Materialet må ikke 
bruges i andre sammenhænge end denne 
udbudsforretning uden Aarhus Kommunes 
forudgående skriftlige samtykke.

Pressekontakten varetages i et loyalt sam-
arbejde mellem tilbudsgiveren og Aarhus 
Kommune.

Aarhus Kommune er efter de kommunal-
retlige grundsætninger som udgangspunkt 
forpligtet til at sælge til den tilbudsgiver, 
der tilbyder den højeste pris. Salg til en til-
budsgiver, der ikke har afgivet det højeste 
købstilbud, kan dog ske, i det omfang der 
herved varetages en saglig kommunal inte-
resse. Den tilbudte pris er som følge heraf 
et væsentligt parameter ved vurderingen 
af de indkomne tilbud.

Aarhus Kommune lægger derudover vægt 
på, hvordan tilbudsgiver arbejder med at 
sikre arkitektoniske kvaliteter på bygnings- 
såvel som landskabsniveau.

Der vil blive lagt vægt på, at bebyggelsen, 
med hensyn til proportioner, tag- og faca-
deudformning, materiale- og farvevalg, bli-
ver et positivt tilskud til området.

Vurderingen vil blive foretaget på baggrund 
af de oplysninger, som Aarhus Kommune 
modtager i forbindelse med udbuddet.

10. FORTROLIGHED 11. TILBUDSEVALUERING
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Eventuelle forbehold, herunder forbehold 
overfor bestemmelser i udkast til betinget 
købsaftale med bilag, skal angives særskilt 
under overskriften ”Forbehold”.

Forbehold skal være specifikke og skal så 
vidt muligt referere til konkrete bestem-
melser i udbudsmaterialet.

Med henblik på at kunne behandle alle 
tilbud lige samt at kunne foretage en sam-
menligning af de indkomne tilbud, vil Aar-
hus Kommune være berettiget til at kapitali-
sere eventuelle forbehold. Det skal således 
understreges, at eventuelle forbehold over 
for udbudsmaterialet, som ikke kan kapita-
liseres, eller som Aarhus Kommune vælger 
ikke at kapitalisere, 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 afvise tilbud, som indeholder for-
behold. Manglende opfyldelse af kravene 
til tilbudsgivers tilbud anført i nærværen-
de udbudsbetingelser anses som udgangs-
punkt for et forbehold. 

Aarhus Kommune kan optage forhandlin-
ger med tilbudsgiverne. Forud for sådanne 
forhandlinger vil tilbudsgiver blive oplyst 
om den nærmere procedure for forhand-
lingerne. Under forhandlingerne vil tilbuds-
giver blive gjort opmærksom på tilbuddets 
svage og stærke egenskaber. Forhandlin-
gerne kan omfatte alle forhold i tilbudde-
ne, herunder pris. 

Aarhus Kommune forbeholder sig i for-
handlingsforløbet at udskille tilbudsgive-
re, som efter Aarhus Kommunes vurdering 
ikke vil kunne komme i betragtning. 

Vurderingen vil blive foretaget i forhold til 
de fastlagte tildelingskriterier.

12. FORBEHOLD 13. FORHANDLINGER



Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og 
samtidig blive orienteret om evalueringen 
af de modtagne tilbud og udfaldet af ud-
budsforretningen. Meddelelse til den vin-
dende 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 Kom-
munes byråds godkendelse foreligger.

14. ORIENTERING

Lisb jerg   9   

KRIFA

MUSIC TRIBE BRANDS

5.000 m²



10   L isb jerg

Kontakt:
Arealudvikling og Almene Boliger
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
grundsalg@mtm.aarhus.dk


