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1. Indledning 

 

Aarhus Kommune udbyder i offentligt udbud ejendommen, der udgøres af dele af matr.nr. 

7000L, 1a, 1d samt 2148cs, Århus Bygrunde, som er et byggefelt i Sydhavnskvarteret (”Ejen-

dommen”).  

 

Vilkår for køb af Ejendommen fremgår af den betingede købsaftale med tilhørende bilag, 

der udgør en del af det samlede udbudsmateriale. Vinderen af udbuddet har i henhold til 

den betingede købsaftale ret og pligt til at købe Ejendommen og opføre bebyggelse herpå i 

henhold til kravene i udbudsmaterialet og tilbuddet.  

 

På Ejendommen skal der opføres et parkeringshus med 772 bilparkeringspladser, 200 cykel-

parkeringspladser og mellem 230 m2 og 1.000 m2 potentialezoner, der kan udnyttes til ud-

advendte funktioner som café og restaurant, liberale erhverv, butikker, servicevirksomheder, 

kulturelle formål eller lignende bylivsskabende funktioner.  

 

Køber skal efter overtagelse af Ejendommen opdele denne i ejerlejligheder, så bilparkerings-

pladser og cykelparkeringspladser udskilles i en særskilt ejerlejlighed, som Køber af Ejen-

dommen efter opførelse af parkeringshuset i henhold til deklaration tinglyst på Ejendommen 

skal overdrage til ejeren af matr.nr. 1o, Århus Bygrunde mod dennes betaling i henhold til 

deklarationen (bilag 11). Ejeren af matr.nr. 1o, Århus Bygrunde varetager i henhold til aftale 

med de øvrige ejere i området herefter driften af de fælles P-pladser. Rettigheder til ejerlej-

ligheden indeholdende bilparkeringspladser og cykelparkeringspladser er således overdraget 

ved Aarhus Kommunes tidligere udbud og salg af byggerettigheder i Sydhavnskvarteret. 

 

Samlet forventes en kommende lokalplan at give mulighed for etablering af bebyggelse med 

24.300 m² bruttoetageareal på Ejendommen, hvoraf min. 230 m2 og maks. 1.000 m2 må 

anvendes til andre formål end parkering. Bebyggelsen må på Ejendommen forventes at 

kunne etableres i op til 5 etager foruden tagfladen, der ud over P-pladser bl.a. forventes at 

indeholde et rekreativt landskab med aktiviteter, der er offentligt tilgængelige. 

 

Ejendommen udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse, § 68, og bekendtgørelse 

nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regi-

onens faste ejendomme. 

 

Udbud sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse. Aarhus Kommune forbeholder 

sig ret til at afvise alle indkomne tilbud. 

 

 

2. Kommende udvikling af Ejendommen 

 

Området og Ejendommen 

 

Ejendommen er beliggende i Sydhavnskvarteret, der er under udvikling til en bydel med 

cityformål som erhverv, hoteller, restauranter, kultur og andre bylivsskabende funktioner. 
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Sydhavnskvarteret ligger i tilknytning til Midtbyen og Frederiksbjerg med kort afstand til 

banegården og gågaden.  

 

En central del af udviklingen af Sydhavnskvarteret er etableringen af ”Den rekreative forbin-

delse”, en rekreativ cykel- og gangsti, der forbinder Risskov og Aarhus Havnefront med 

Sydhavnskvarteret, Tangkrogen og Marselisborgskoven. Den Rekreative Forbindelse støder 

op til den vestlige del af Ejendommen. 

 

Mod øst grænser Ejendommen op til Sydhavnsgade og havnebassinet, og mod nord ligger 

et nyt erhvervsområde med b.la. Filmbyen, JP Politiken, Turbinehallerne og Mindet, hvor  

Aarhus kommune planlægger at anlægge overfladeparkering for Filmby 3 samt skabe til- og 

frakørselsvej for parkeringshuset. Mod syd ligger slagteriet og øvrige erhvervsvirksomheder 

i Sydhavnens sydlige del.  

 

Syd for Ejendommen ligger også Kulkransporet, der med en stibro kobler Frederiks Plads og 

Sydhavnskvarteret og binder byen sammen på tværs af Spanien. 

 

Ejendommen består i dag primært af asfalterede arealer, der anvendes til parkering og 

oplag. Gennem Ejendommen løber Havnesporet, et godsbanespor der forbinder banegården 

med havnearealerne.  

 

Baggrund og målsætning for Ejendommens kommende bebyggelse 

 

Byrådet vedtog i 2018 Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og 

Kvalitetskatalog. 

 

På baggrund af Udviklingsplanen og Værdi- og Kvalitetskataloget udbød Aarhus Kommune 

efterfølgende betingede køberetter i området nord for Jægergårdsgade, hvor erhververne 

af køberetterne samtidig opnåede ret og pligt til erhvervelse af brugsret til P-pladser i det 

kommende P-hus.  

 

Efter gennemførelse af udbuddet blev der udarbejdet en bydelsplan og efterfølgende Lokal-

plan nr. 1141. 

 

Ud over ovennævnte udbud udskrev Aarhus Kommune i 2018 en åben idékonkurrence om 

etablering af et nyt parkeringshus i Sydhavnskvarteret, som skulle rumme bydelens bilpar-

kering. Aarhus Kommune ønskede med den åbne idékonkurrence at få kreative bud på, 

hvordan et kommende parkeringshus i Sydhavnskvarteret kan danne ramme om byliv i by-

delen, samtidig med at infrastruktur og parkering løses. Som baggrund for konkurrencen 

var også her Udviklingsplanen og Værdi- og Kvalitetskataloget for Sydhavnskvarteret. I de-

cember 2019 blev vinderne af konkurrencen udpeget, og på baggrund af det vindende pro-

jekt er forslag til udformning af P-huset udarbejdet i Kulhuset – Skitseoplæg, der indgår som 

underbilag til Tekniske specifikationer. Skitseoplægget skal alene anses som et oplæg til en 

mulig udnyttelse af Ejendommen, der sikrer opfyldelse af rammerne i udkast til lokalplan jf. 
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nærmere nedenfor, og tilbudsgiverne er derfor berettiget men ikke forpligtet til at anvende 

Kulhuset – Skitseoplæg som grundlag for tilbudsgivers projekt på Ejendommen. 

 

Havnesporet skal indarbejdes i det færdige projekt på baggrund af et indkapslingsprojekt, 

der ligeledes indgår som underbilag til Tekniske specifikationer, og køber af Ejendommen 

skal derfor sammen med Aarhus Kommune fortsætte den dialog, som Aarhus Kommune 

allerede har opstartet med Banedanmark om den kommende bebyggelse på Ejendommen.  

 

Aarhus Kommune afholder nødvendige omkostninger til eksterne rådgivere i forbindelse med 

opnåelse af godkendelse hos Banedanmark, herunder eksterne omkostninger til tredjeparts-

projekt, og Aarhus Kommune afholder evt. ekstraomkostninger til ændring af købers projekt, 

såfremt ændringerne skyldes krav fra Banedanmark.  

 

Parkeringshuset er en del af Lokalplan 1141, hvor det er udlagt med overordnede ramme-

bestemmelser, der ikke er byggeretsgivende. Det er derfor nødvendigt at udarbejde en ny 

lokalplan for parkeringshuset. 

 

Aarhus Kommune har udarbejdet udkast til byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen, 

der er vedlagt som bilag 6 til købsaftalen, og forestår og afholder omkostninger til udarbej-

delse af endelig byggeretsgivende lokalplan. Køber af Ejendommen skal bidrage med nød-

vendige input og samarbejde med Aarhus Kommune herom.  

   

 

3. Udbudsmateriale 

 

Udbudsmaterialet består ud over tilbudsblanket af den betingede købsaftale med følgende 

bilag:  

 

Bilag 1: Udbudsvilkår 

Bilag 2: Udstykningsforslag af 29. november 2022 

Bilag 4: Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog 

Bilag 5: Bydelsplan for Sydhavnskvarteret 

Bilag 6: Udkast til byggeretsgivende lokalplan 

Bilag 7: Tekniske specifikationer med tilhørende underbilag 

Bilag 8: Tingbogsattester af 20. december 2022 

Bilag 9: Servitutredegørelse af 7. december 2022 

Bilag 10: Servitutter lyst på Ejendommen 

Bilag 11: Deklaration om etablering af P-pladser 

Bilag 12: Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret 

Bilag 13: Ejerforeningsvedtægter 

 

Det samlede udbudsmateriale rekvireres ved henvendelse pr. mail til udbud@holst-law.com 

med angivelse af ” Udbud – parkeringshusgrund - Sydhavnskvarteret” i emnefeltet, hvorefter 

adgang til datarum med udbudsmateriale tildeles. 

 

mailto:udbud@holst-law.com
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4. Spørgsmål til udbudsmaterialet og rettelsesblade 

 

Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes i overensstemmelse med de stillede krav, er 

det muligt at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Aarhus Kommune opfordrer til-

budsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er forhold eller krav, der 

efter tilbudsgivers opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller beskrevet 

på ufuldstændig vis. 

 

Sådanne spørgsmål sendes skriftligt pr. e-mail til Camilla Gade Birkeholm, cagb@aarhus.dk.  

 

Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, 

justering eller supplering af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom ved besvarelsen 

af de stillede spørgsmål. Spørgsmål og svar vil, i det omfang det vurderes at være relevant, 

blive offentliggjort på Aarhus Kommunes hjemmeside Udbud af arealer (aarhus.dk) i ano-

nymiseret form.  

 

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

 

Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til ud-

budsmaterialet, såfremt Aarhus Kommune bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Even-

tuelle rettelser til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort ved rettelsesblade indlagt på kom-

munens hjemmeside Udbud af arealer (aarhus.dk). Tilbudsgiverne opfordres til løbende at 

holde sig orienteret om eventuelle offentliggjorte rettelser.  

 

 

5. Aflevering af tilbud 

 

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest den 2. marts 2023, kl. 14.00.  

 

Tilbuddet skal sendes pr. mail til Camilla Gade Birkeholm, cagb@aarhus.dk.  

 

E-mailen indeholdende det samlede skriftlige tilbud skal være mærket: "Udbud – parkerings-

husgrund - Sydhavnskvarteret".  

 

 

6. Tilbuddets udformning 

 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsvilkår. Med henblik på at 

opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne 

tilbud (sammenlignelighed i tilbuddene) bedes tilbuddene følge nedennævnte disposition:  

 

 

 

mailto:cagb@aarhus.dk
https://www.aarhus.dk/virksomhed/byggeri-og-grunde/koeb-salg-og-leje-af-grunde-og-ejendomme/udbud-af-arealer/
https://www.aarhus.dk/virksomhed/byggeri-og-grunde/koeb-salg-og-leje-af-grunde-og-ejendomme/udbud-af-arealer/
mailto:cagb@aarhus.dk
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A. Oplysning om tilbudsgiver og projektorganisation  

 

Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., adresse, tele-

fonnummer, e-mailadresse samt kontaktpersoner. Tilsvarende oplysninger skal gives om 

eventuelle rådgivere, entreprenører og leverandører samt oplysning om disses ydelser og 

betydning for projektet. 

 

Afgives tilbuddet af flere virksomheder i forening, skal tilbuddet indeholde tilsvarende op-

lysninger for hver af disse samt oplysninger om den enkelte virksomheds rolle i samarbejdet.  

 

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 angives 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 begræn-

set hæftelse, skal selskabsdeltagerne samt egenkapitalens størrelse som minimum angives. 

 

B. Tilbudsgivers økonomiske formåen 

 

Tilbudsgiver skal dokumentere en tilstrækkelig finansiel styrke til dels at kunne betale Aarhus 

Kommune købesummen, herunder stille sikkerhed i overensstemmelse med den betingede 

købsaftales bestemmelser herom, dels at finansiere det planlagte projekt på Ejendommen. 

Dokumentation kan ske ved fremlæggelse af seneste regnskab eller økonomiske nøgletal 

for tilbudsgiver.  

 

C. Tilbudsgivers faglige formåen 

 

Tilbudsgiver skal dokumentere en tilstrækkelig faglig formåen til at kunne gennemføre op-

førelsen af den planlagte bebyggelse på Ejendommen. Dokumentation herfor skal derfor 

fremlægges i form af referenceark, der belyser tilbudsgivers (og eventuelle tilknyttede råd-

givers) erfaring med gennemførelse af lignende projekter (opførelse af større parkerings-

huse). 

 

D. Proces og organisation til realisering af projekt  

 

Aarhus Kommune ønsker at se tilbudsgivers bud på forventet proces og organisation til 

gennemførelse af projektet på Ejendommen. Tilbuddet skal som minimum indeholde føl-

gende: 

 

- Tids- og procesplan, hvoraf tilbudsgivers forventninger til de vigtigste milepæle for 

projektets realisering, herunder afklaringer med Banedanmark, fremgår 
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- Redegørelse for tilbudsgivers tiltag til sikring af projektets realisering inden for den 

planlagte tidsplan 

- Organisationsplan med angivelse af de væsentligste nøglepersoner for projektets 

realisering.  

 

E. Etablering af udadvendte funktioner og offentligt tilgængelige rum  

 

Aarhus Kommune ønsker at se tilbudsgivers bud på udnyttelse af udadvendte funktioner og 

offentligt tilgængelige rum på og i tilknytning til parkeringshuset. Tilbuddet skal som mini-

mum indeholde følgende: 

 

- Redegørelse for tilbudsgivers forventninger til indhold og omfang af udadvendte 

funktioner med begrundelse for valg af funktioner (samspil med øvrige aktiviteter 

på både Ejendommen og i området, kommercielle muligheder for udnyttelse etc.).  

- Redegørelse for tilbudsgivers forslag til indhold og omfang af offentligt tilgængelige 

arealer på taget af Ejendommen, der etableres og driftes af Aarhus Kommune med 

begrundelse for valg (samspil med øvrige aktiviteter på både Ejendommen og i om-

rådet, materialevalg etc.). 

- Redegørelse for tilbudsgivers tiltag til sikring af tryghed for brugere af Ejendommen, 

herunder hvilke tekniske (fx belysning) og arkitektoniske valg der påtænkes anvendt 

til sikring af brugernes tryghed i forbindelse med anvendelse af såvel parkeringshus 

som øvrige arealer på Ejendommen.  

- Redegørelsen kan med fordel suppleres af referencefotos, der illustrerer tilbudsgi-

vers forventninger. 

 

F. Kvalitet og bæredygtighed 

 

Aarhus Kommune ønsker at se tilbudsgivers bud på, hvilken kvalitet tilbudsgivers projekt 

påtænkes gennemført i, herunder hvorledes tilbudsgiver i materialevalg vil sikre et højt kva-

litativt niveau, der svarer til oplægget i Kulhuset - Skitseoplæg, for så vidt angår materiale-

valg og tekniske indretninger. Tilbuddet skal som minimum indeholde: 

 

- Materialebeskrivelser med beskrivelse af valg af de væsentligste materialer til byg-

geriet (fx tag- og facadebeklædning, elevatorer, belysning og belægninger) samt 

forventninger til materialernes levetid og vedligehold 

 

G. Pris 

 

Der skal afgives en pris på køb af Ejendommen. Den tilbudte pris skal udgøre et fast beløb 

for erhvervelse af Ejendommen med tilhørende ret og pligt til opførelse af parkeringshuset 

og for udnyttelse af yderligere etagemeter til erhvervsmæssig udnyttelse af udadvendte 

funktioner. Prisen skal være positiv og dermed som min. udgøre kr. 1. Tilbud skal afgives 

på udbudsmaterialets tilbudsblanket. Tilbudsprisen skal være angivet i danske kroner (DKK) 

ekskl. moms.  
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7. Vedståelsesfrist for tilbud 

 

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

 

 

8. Tilbudsvederlag 

 

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforret-

ning, herunder vederlag for udarbejdelse af tilbud. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse 

hermed og eventuel efterfølgende kontrahering er Aarhus Kommune uvedkommende. 

 

Modtagne tilbud returneres ikke.  

 

 

9. Fortrolighed 

 

Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. 

Tilbudsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, rådgivere og underentreprenører, er 

forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed i forhold til tredjemand med hen-

syn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgiverens kundskab i forbindelse med 

udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. 

 

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i forvaltningen finder anven-

delse ved Aarhus Kommunes salg af arealer. 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 informationer ikke gøres tilgæn-

gelige for de øvrige tilbudsgivere og offentligheden i øvrigt.  

 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Aarhus Kommunes 

ejendom og skal behandles fortroligt, jf. ovenfor. Materialet må ikke bruges i andre sam-

menhænge end denne udbudsforretning uden Aarhus Kommunes forudgående skriftlige 

samtykke. 

 

Pressekontakten varetages i et loyalt samarbejde mellem tilbudsgiveren og Aarhus Kom-

mune. 

 

 

10. Tilbudsevaluering 

 

Aarhus Kommune vil indledningsvis lægge vægt på og sikre, at tilbudsgiver har tilstrækkelig 

finansiel styrke til dels at kunne betale Aarhus Kommune købesummen, herunder stille sik-

kerhed i overensstemmelse med den betingede købsaftales bestemmelser herom, dels at 

finansiere det planlagte projekt på Ejendommen. Herudover vil Aarhus Kommune indled-

ningsvist lægge vægt på, at tilbudsgiver råder over tilstrækkelig teknisk formåen/erfaring 
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med opførelse af parkeringshuse, så det herved sikres, at tilbudsgiver også har de tekniske 

forudsætninger for realisering af projektet.    

 

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 købstilbud, kan dog ske, i det omfang der herved varetages en saglig 

kommunal interesse. Den tilbudte pris er som følge heraf et væsentligt parameter ved vur-

deringen af de indkomne tilbud. 

 

Aarhus Kommune lægger samtidig vægt på, hvorvidt tilbudsgiver via den tilbudte tids- og 

procesplan og den tilbudte organisation vurderes i stand til at gennemføre projektet inden 

for de tidsmæssige rammer anført i den betingede købsaftale. Aarhus Kommune vil i den 

forbindelse lægge vægt på, hvorvidt tilbudsgiver i tids- og procesplanen har beskrevet alle 

forventede væsentlige aktiviteter for projektets gennemførelse og på betryggende vis har 

beskrevet, hvorledes gennemførelse af aktiviteterne sikres inden for den planlagte tidsplan. 

Herudover vil Aarhus Kommune i den forbindelse lægge vægt på, at tilbudsgiver stiller med 

en organisation bestående af nøglepersoner med erfaring fra realisering af tilsvarende pro-

jekter. 

 

Endvidere vil Aarhus Kommune ved tilbudsevalueringen lægge vægt på, at tilbudsgivers 

projekt indeholder en hensigtsmæssig udnyttelse og disponering af udadvendte funktioner 

og offentligt tilgængelige byrum på og i tilknytning til parkeringshuset, således at der sikres 

en god og realiserbar udnyttelse, der samtidig sikrer samspil med øvrige aktiviteter på både 

Ejendommen og i området, og som sikrer en tryg anvendelse for brugere af Ejendommen.  

 

Endelig vil Aarhus Kommune lægge vægt på, at der tilbydes et projekt af høj kvalitet med 

anvendelse af gode og vedligeholdelsesfrie materialer med lang holdbarhed, der understøt-

ter de arkitektoniske visioner og medvirker til et bæredygtigt byggeri.       

 

Vurderingen vil blive foretaget på baggrund af de oplysninger, som Aarhus Kommune har 

modtaget i forbindelse med udbuddet, jf. udbudsvilkårenes pkt. 6. 

 

 

11. Forbehold  

 

Eventuelle forbehold, herunder forbehold over for bestemmelser i udkast til betinget købs-

aftale med bilag, skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være 

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

 

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 understreges, 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 
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medføre, at tilbuddet skal afvises som ukonditionsmæssigt og følgelig ikke tages i betragt-

ning.  

 

Aarhus Kommune forbeholder sig generelt ret til at afvise tilbud, som indeholder forbehold.  

 

Manglende opfyldelse af kravene til tilbudsgivers tilbud anført i nærværende udbudsbetin-

gelser anses som udgangspunkt for et forbehold.  

 

 

12. 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 købsaftale med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for ind-

gået, før den betingede købsaftale er underskrevet af begge parter. 


