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Udbudsbetingelser – Boligområde med tilknyttede liberale erhverv ved Hvalsø 
 

1. Indledning 

Lejre Kommune udbyder nu en del af matrikel 10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 

Arealet der udbydes til salg, er vist på oversigtskortet ovenfor. Den del af matrikel 

10i der udbydes er 2.264 m2. 

 

Arealet udstykkes, efter indgåelse af købsaftale, fra matrikel 10i Kirke Hvalsø By, 

Kirke Hvalsø, som vist på kortet. 

 

Matrikel 10i Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø afgrænses mod øst af eksisterende bolig- 

/erhvervsområde ved Åsvejen, mod syd af Åsen og Cecilie Marie Hjemmet, mod 

vest findes åbent land og mod nord et beplantningsbælte og den eksisterende 

Nordvestbane mellem Roskilde og Kalundborg. 
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Udbuddet gennemføres 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 regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med 

de vilkår, der følger af dette udbudsmateriale med tilhørende bilag. Udbuddet sker 

med forbehold for Lejre Kommune kommunalbestyrelsens godkendelse. Lejre 

Kommune forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud. 

 

Det er muligt for interesserede tilbudsgivere at besigtige arealet på egen hånd og 

uden forudgående aftale med Lejre Kommune. 

 

Der er udarbejdet Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B, som er bygnings- 

regulerende for arealet samt den tilgrænsende matrikel 10 ac. I Lokalplan LK 94 er 

beskrevet, at der skal etableres en privat-fælles-sti mellem Åsen og Åsvejen. Et af 

vurderingskriterierne i dette udbud er, hvordan stien integreres i disponeringen af 

grunden herunder tilslutning til Åsvejen. 

 

Køber skal stå for etablering af stien på arealet, samt tåle fremtidig offentlig færdsel 

på stien. Stien skal fortsætte på den resterende del af matr.nr.10i til Åsen. Stien er 

også sikret i Lokalplan LK 83 for bostedet Ny Højtoft, som regulerer området mod 

vest. 

 

 

2. Udbudsmateriale 

Udbudsmaterialet består af nærværende udbudsbetingelser med følgende bilag: 

 
Bilag 1 Udkast til betinget købsaftale 

Tilbudsblanket 

Tingbogsattest for grunden 

Servitutter tinglyst på grunden 

OIS udskrift 

Kortbilag med fremtidig matrikelgrænse for ejendommen 

Deklaration om byggepligt og tilbagekøbsret 

Deklaration om forbud mod videresalg i ubebygget stand 

Lokalplan LK 94 for boliger ved Åsen 2B 

Bilag 2 

Bilag 3 

Bilag 4 

Bilag 5 

Bilag 6 

Bilag 7 

Bilag 8 

Bilag 9 
Bilag 10 Guide til DGNB 

Bilag 11  Lejre Kommuneplan 2021 
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3. Spørgsmål til udbudsmaterialet 

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

krav, er det muligt at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. 

 

Lejre Kommune opfordrer i den forbindelse tilbudsgiverne 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 

måde. Sådanne spørgsmål sendes skriftligt pr. e-mail til plan@lejre.dk. 

 

Spørgsmål, der stilles senest 5 dage før tilbudsfristen søndag den 4. december kl. 

23.00, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 5 dage før tilbudsfristen, 

vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelsen kan gives senest 3 dage før 

tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 5 dage før tilbudsfristen, kan ikke 

forventes besvaret. I særlige tilfælde kan Lejre Kommune vælge at besvare senere 

indkomne spørgsmål. 

 

Hvis 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 af Lejre Kommune vurderes relevant, blive offentliggjort på kommunens 

hjemmeside, www.lejre.dk, i anonymiseret form. 

 

Lejre Kommune forbeholder sig ret til at rette udbudsmaterialet, såfremt Lejre 

Kommune bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Sådanne eventuelle rettelser 

til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort ved rettelsesblade indlagt på 

kommunens hjemmeside www.lejre.dk. Tilbudsgiverne opfordres til løbende at 

holde sig orienteret om eventuelle offentliggjorte rettelser. 

 

4. Aflevering af tilbud 

Lejre Kommune skal modtage tilbuddet senest søndag den 4. december, kl. 23:00. 

 

Tilbuddet med tilhørende projekt skal sendes via e-mail: 

Plan@lejre.dk 

E-mailen skal i emnefeltet være mærket ”Udbud boligområde ved Hvalsø”. Der 

bliver udstedt kvittering for modtagelsen af tilbuddet. 

 

5. Tilbuddets udformning 

Overordnede formkrav 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsbetingelser, 

tilbudsblanket og udbudsmaterialet, jf. punkt 2. 

mailto:plan@lejre.dk.
http://www.lejre.dk/
http://www.lejre.dk/
mailto:Plan@lejre.dk
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Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., 

adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kontaktpersoner. Tilsvarende 

oplysninger skal gives om eventuelle rådgivere, entreprenører og leverandører, hvis 

disse kendes på tilbudstidspunktet., samt oplysninger om disses ydelser og 

betydning for det påtænkte byggeri. Der henvises til punkt 14 vedrørende Lejre 

Kommunes behandling af personoplysninger. 

 

Tilbudsgivers retlige form skal angives i tilbuddet. 

 
Afgives tilbud af flere virksomheder i forening, skal tilbuddet indeholde tilsvarende 

oplysninger 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 kontrakten til Lejre Kommune. Endelig skal det angives i 

tilbuddet, hvilken juridisk person/selskab/enhed, der endeligt hæfter for opfyldelse 

af købsaftalen overfor Lejre 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, 

herunder de reelle ejere, samt egenkapitalens størrelse som minimum angives. 

 

Tilbudsgiver skal dokumentere at besidde en tilstrækkelig finansiel styrke til at 

kunne betale købesummen i forhold til den enkelte købsaftale, herunder stille 

sikkerhed i overensstemmelse med den betingede købsaftale. 

 

Tilbuddet skal således vedlægges dokumentation i form af seneste offentliggjorte 

regnskab eller økonomiske nøgletal for tilbudsgiver. Slutteligt bør tilbuddet 

indeholde dokumentation for, at tilbudsgiveren vil være i stand til at stille sikkerhed 

for købesummens erlæggelse, jf. udkast til betinget købsaftale. 

 

Redegørelse for disponering og fremtidig anvendelse af grunden 

Tilbudsgiver skal vedlægge et projekt eller redegørelse for, hvordan grunden ønskes 

disponeret og til hvilken anvendelse. Redegørelsen bør inkludere forholdene som 

anført i pkt. 11 om evaluering: 

 

• Redegørelse for tilbudsgivers forventede anvendelse af grunden, herunder, 

hvordan projektet lever op til intentionerne i Vores Sted. 

• Dispositionsskitse med målestok og nordpil, der angiver bebyggelsens 

placering og omfang herunder bebyggelsespct., adgangsforhold for trafik til 

ejendommen, herunder en løsning og udformning af parkeringsforhold 
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• Illustrationsplaner som viser, hvordan byggeriet arkitektonisk passer ind i 

omgivelserne. 

• Redegørelse for placering og etablering af stiforbindelse fra Åsen til Åsvejen 

med tilslutning til Åsvejen mellem nr. 7 og nr. 40. 

• Redegørelse for lokal håndtering af regnvand på grunden. 

• Redegørelse for bæredygtighed i projektet, f.eks. ved at beskrive, hvordan 

tilbudsgiver forventer at leve op til kriterierne i 

bæredygtighedscertificeringen DGNB. 

 

6. Pris 

Grunden udbydes til en mindstepris på 750.000 kr. eksklusive moms. Tilbud under 

mindsteprisen vil blive betragtet som ukonditionsmæssigt. 

 

Der skal afgives en fast pris. Tilbudsprisen skal være angivet i danske kroner 

eksklusive moms. 

 

Den tilbudte pris skal afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket. 

 
7. Forhandling 

Lejre Kommune forbeholder sig ret til at optage forhandlinger med tilbudsgiverne. I 

givet fald vil tilbudsgiverne modtage samtidig orientering herom med angivelse af 

proceduren og dagsorden for det individuelle forhandlingsmøde. 

 

Under forhandlingerne vil tilbudsgiver blive gjort opmærksom på tilbuddets svage 

og stærke egenskaber. Forhandlingerne kan omfatte alle forhold i tilbuddet, 

herunder pris. Der forhandles ikke om væsentlige/grundlæggende elementer i 

udbuddet, herunder mindsteprisen og kriterier for tildeling, jf. punkt 12. 

 

Efter forhandlingerne vil tilbudsgiverne blive opfordret til at afgive revideret tilbud 

inden for en passende tidsfrist. 

 

Forhandling om indledende tilbud – eller afgivelse af revideret tilbud – medfører 

ikke, at vedståelsesfristen for det indledende tilbud bortfalder, jf. punkt 8. 

 

8. Vedståelsesfrist 

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

 
Orientering om resultatet af udbudsforretningen indebærer ikke, at tilbudsgiver er 

frigjort fra sit tilbud. 

 

Lejre Kommune anser endvidere ikke en aftale for indgået, og udbudsforretningen 

for afsluttet, før betinget købsaftale er underskrevet af begge parter. 
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9. Tilbudsvederlag 

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindelse med deltagelse i denne 

udbudsforretning, herunder for udarbejdelse af tilbud, beskrivelse af byggeriets 

anvendelighed og deltagelse i eventuelle forhandlingsmøder. Tilbudsgivers 

omkostninger i forbindelse hermed og med eventuel efterfølgende kontrahering er 

Lejre Kommune uvedkommende. 

 

Modtagne tilbud returneres ikke. 

 
10. Fortrolighed 

Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles 

fortroligt. 

 

Tilbudsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, rådgivere og entreprenører, er 

forpligtede til at iagttage tavshed og fortrolighed 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 offentligt 

tilgængelige. 

 

Lejre Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i forvaltningen finder 

anvendelse ved Lejre Kommunes salg af arealet. Hvis tilbudsgiveren har specificeret 

bestemte informationer som fortrolige, vil Lejre Kommune, i det omfang det ikke 

strider mod lov om offentlighed i forvaltningen, drage omsorg for, at sådanne 

informationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgivere. 

 

Selve tilbudsgiveres tilbud vil være pålagt fortrolighed, indtil endelig købsaftale er 

indgået. 

 

Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Lejre 

Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt, jf. ovenfor. Materialet må ikke 

bruges i andre sammenhænge end denne udbudsforretning uden Lejre Kommunes 

forudgående skriftlige samtykke. 

 

11. Tilbudsevaluering 

Tilbuddene vil blive behandlet og bedømt af Kommunalbestyrelsen. 

 

Tilbud vil blive vurderet ud fra både pris og projekt. Den tilbudte pris er et 

væsentlig parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud. Men grundens 

fremtidige anvendelse, disponering af arealer og grundes fremtidige udtryk, 

herunder hvordan projektet understøtter de følgende punkter vil indgå som 

væsentlige faktorer sammen med pris: 

 

• Hvordan tilbudsgivers forventede anvendelse af grunden og 

tilbudsgivers projekt lever op til visionerne i Vores Sted. 
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• Hensigtsmæssig afvikling af trafikken til og fra området, herunder fælles 

parkeringsløsninger.  

• Arkitektur som forholder sig til det lokale landskab og til materialiteten i 

det omkringliggende byggede miljø. 

• En sti som er med til at skabe en let og naturlig forbindelse for bløde 

trafikanter mellem Åsen og Åsvejen. 

• Lokal og synlig håndtering af regnvand på grunden. 

• Bæredygtighed i projektet, f.eks. ved at beskrive, hvordan tilbudsgiver 

forventer at leve op til kriterierne i bæredygtighedscertificeringen DGNB. 

 

12. Forbehold 

Eventuelle forbehold, herunder over for bestemmelser i udkast til købsaftale 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 

sammenligning af de indkomne tilbud, vil Lejre Kommune være berettiget til at 

kapitalisere eventuelle forbehold. Det skal således understreges, at eventuelle 

forbehold overfor udbudsmaterialet, som ikke kan kapitaliseres, eller som Lejre 

Kommune vælger ikke at kapitalisere, og som efter Lejre 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. 

 

Lejre Kommune forbeholder sig generelt ret til at afvise tilbud, som indeholder 

forbehold. Manglende opfyldelse af kravene til tilbudsgivers tilbud anført i 

nærværende udbudsbetingelser anses som udgangspunkt for et forbehold. 

 

13. Orientering 

Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidigt 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 Kommunalbestyrelsens 

godkendelse foreligger. 
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14. Lejre Kommunes datapolitik/behandling af personoplysninger 

Lejre Kommunes datapolitik er beskrevet på kommunens hjemmeside: 

https://www.lejre.dk/om-kommunen/saadan-behandler-vi-dine-data 

 

Her fremgår oplysninger om behandling af data, beskrivelse af retten til indsigt, 

klageadgang til Datatilsynet mv. 

 

Til brug for dette udbud indsamles følgende personoplysninger: Tilbudsgivers 

navn, CPR-nr./CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt 

kontaktpersoner. 

 

Lejre Kommune indsamler og behandler udelukkende ovenstående 

personoplysninger, som tilbudsgiverne har indgivet i forbindelse med afgivelse af 

tilbuddet, og som betragtes som nødvendige for udbudsproces-sen og indgåelse af 

købsaftalen/købsaftalerne, eller som Lejre Kommune i øvrigt er forpligtet til i medfør 

af relevant lovgivning. Personoplysningerne vil endvidere kunne behandles i 

relation til fastlæggelse eller håndhævelse af retskrav. 

 

Formålet er at sikre tilbudsgivers identitet samt evt. at forpligte vindende 

tilbudsgiver(e) ved indgåelse af købsaftalen/købsaftalerne. 

 

 
15. Aflysning/annullation af udbudsproceduren 

Lejre Kommune kan til enhver tid aflyse/annullere udbudsproceduren, herunder 

forkaste de indkomne tilbud, jf. grundsalgsbekendtgørelsen § 6, stk. 1. 

https://www.lejre.dk/om-kommunen/saadan-behandler-vi-dine-data

