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1. INDLEDNING 

Hørsholm Kommune udbyder i offentligt udbud ejendommen, der udgøres af 
matr.nr. 11f, Usserød By, Hørsholm, som er en grund beliggende Christianshusvej 
179, 2970 Hørsholm (herefter ”Ejendommen”). 

På Ejendommen må der alene opføres byggerier eller anlæg til erhvervsmæssige for-
mål i overensstemmelse med det til enhver tid gældende plangrundlag. Sådant bygge-
ri eller anlæg skal ske under hensyntagen til Ejendommens landskabsmæssige kvali-
teter samt være afstemt med de omkringliggende boliger og erhvervsejendomme og 
skal desuden sikre, at Ejendommen fortsat kan fremstå som et parklignende natur-
område.  

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2017-29, kommuneplanramme 1.E6, 
hvoraf fremgår, at der kan planlægges erhvervs- og offentlige formål, herunder kon-
torformål. Den maksimale bebyggelsesprocent er 25, maksimalt antal etager er 2 og 
minimum grundstørrelse er 1.000 m2.  

Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 129, delområde D, der udlægger area-
let til veje og andre færdselsarealer.  

I begge plangrundlag er indskrevet en reservation til sikring af arealet til anlæg af 
Ådalsvejs forlængelse til Helsingørmotorvejen. Det er dog politisk besluttet, at denne 
reservation er Kommunen villig til at opgive til fordel for udvikling i området, hvorfor 
grunden nu udbydes til salg.  

Ved udbuddet vil der derfor blive lagt vægt på tilbudsgivernes evne til at sikre realise-
ringen af et parklignende område, som inddrager og tager hensyn til de omkringlig-
gende boliger og erhvervsejendomme.  

Christianshusvej 179 udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse, § 68, og be-
kendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens 
henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der 
er fastlagt i dette udbudsmateriale med tilhørende bilag. 

2. DET UDBUDTE AREAL 

Ejendommen omfatter et ubebygget areal på i alt ca. 15.374,00 m², heraf vejareal på 
0,00 m². 

Der kan på Ejendommen opføres op til ca. 3.843 etagekvadratmeter erhverv (herefter 
"Byggeret") 

3. VILKÅR FOR ERHVERVELSE 

Der udbydes med en mindstepris på DKK 3.000 pr. etagekvadratmeter Byggeret, 
hvilket er svarende til DKK 11.530.500 for Ejendommen.  

Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forka-
ste dem alle samt annullere udbuddet. 

Salget er betinget af Hørsholm Kommunalbestyrelses godkendelse.  
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4. GENERELLE FORHOLD 

Sælger er:  

Hørsholm Kommune 
Ådalsparkvej 2 
2970 Hørsholm 
 
Ønskes en nærmere beskrivelse af Hørsholm Kommune henvises i øvrigt til kommu-
nens hjemmeside: http://www.horsholm.dk/ 

5. UDBUDSMATERIALET 

Tilbud afgives på baggrund af udbudsmaterialet, herunder købsaftalen, som fastsæt-
ter de nærmere vilkår for salg af Ejendommen.  

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:  

 Købsaftale  

Bilag 1 Udbudsvilkår af 20. marts 2018. 

Bilag 2 Købers tilbud af [DATO]. 

Bilag 3 Servitut om realiseringspligt og tilbagekøbsret samt forbud 
mod videresalg i ubebygget stand. 

Bilag 4 Kort med foreløbig angivelse af beskyttet sø.  

Bilag 5 Servitut om supplerende købesum. 

Bilag 6 Mail af 1. december 2017 med udtalelse fra Museum Nord-
sjælland. 

Bilag 7 Jordforureningsattest af 7. november 2017. 

Bilag 8 Ledningsoplysninger: 

Bilag 8.1 Bilagspakke fra Novafos 

Bilag 8.2 Bilagspakke fra HMN GasNet 

Bilag 8.3 Bilagspakke fra TDC og YouSee 

Bilag 8.4 Bilagspakke fra Radius 

Tilbudsgiver opfordres til straks ved modtagelsen af disse udbudsvilkår at sikre sig, at 
det modtagne materiale er fuldstændigt og i overensstemmelse med ovenstående op-
listning.  

Det planmæssige grundlag omfatter følgende dokumenter:  

 Kommuneplan 2017-29, kommuneplanramme 1.E6 
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 Lokalplan 129, delområde D 

Det planmæssige grundlag er ikke vedlagt udbudsmaterialet, men kan findes på 
Hørsholm Kommunes hjemmeside. Som angivet ovenfor er Hørsholm Kommune ind-
stillet på at fjerne reservationen til anlæg af Ådalsvejs forlængelse til Helsingørmotor-
vejen, hvorfor der vil skulle udarbejdes en ny lokalplan for matriklen. 

5.1 Skriftlige spørgsmål 

Det er muligt at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Sådanne spørgsmål sendes 
skriftligt pr. e-mail til Bird & Bird, Maria Matzen på:  

E-mail: Maria.matzen@twobirds.com 

Henvendelser bedes mærket "Salg af Christianshusvej 179". 

Spørgsmål og svar vil, i det omfang det vurderes at være relevant, blive offentliggjort 
på Hørsholm Kommunes hjemmeside 
https://www.horsholm.dk/erhverv/udbud/offentligt-udbud-ved-salg-af-
christianshusvej-179 i anonymiseret form.  

6. AFLEVERING AF TILBUD 

Tilbudsfristen er den 16. april 2018 kl. 12.00 

Tilbudsskabelon i punkt 13 skal anvendes til afgivelse af tilbud.   

Tilbuddet skal sendes med brev eller afleveres til:  

Bird & Bird  
Sundkrogsgade 21 
2100 København Ø 
Att.: Maria Matzen 

Kuverten indeholdende det samlede skriftlige tilbud skal være lukket og mærket:  

"Salg af Christianshusvej 179 – fortroligt" 

Tilbuddet skal afleveres i 3 trykte eksemplarer og digitalt på USB med navn på. I til-
fælde af uoverensstemmelse mellem de afleverede eksemplarer af tilbuddet, er det 
originale tilbud gældende.  

7. TILBUDDETS UDFORMNING  

Tilbuddet skal overordnet bestå af 3 elementer: 

 Et købstilbud 

 En beskrivelse af grundens anvendelse; "Vision for Ejendommen" 

 En beskrivelse af det udførende hold til sikring af den beskrevne anvendelse, 
herunder særligt arkitekt og landsskabsarkitekt  

mailto:Maria.matzen@twobirds.com
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Tilbuddet skal afgives skriftligt og angive et fast beløb.  Tilbudsprisen skal være angi-
vet i danske kroner (DKK) inkl. moms.  

Tilbudsgiver skal afgive skriftligt tilbud på grundlag af nærværende udbudsvilkår.  

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 5 måneder fra afgivelse.  

Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CPR-nr./CVR-nr., 
adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kontaktpersoner ved anvendelse af 
Kommunens tilbudsskabelon.  

Afgives tilbuddet af flere virksomheder i forening, skal tilbuddet indeholde tilsvaren-
de oplysninger for hver af disse samt oplysninger om den enkelte virksomheds rolle i 
samarbejdet. Virksomhederne hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser i henhold 
til aftalen.  

Det bemærkes, at tilbudsgiverne selv afholder samtlige omkostninger forbundet med 
udarbejdelse af og indsendelse af projektet og købstilbuddet, uanset om deres tilbud 
kommer i betragtning eller ej.  

8. FORTROLIGHED 

Indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. 

Hørsholm Kommune gør opmærksom på, at lov om offentlighed i forvaltningen fin-
der anvendelse ved Hørsholm Kommunes salg af arealer. Hvis tilbudsgiveren har spe-
cificeret bestemte informationer som fortrolige, vil Hørsholm 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.  

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

Pressekontakten varetages i et loyalt samarbejde mellem tilbudsgiveren og Hørsholm 
Kommune. 

9. PROCEDURE FOR OVERTAGELSE 

Når køber har modtaget skriftlig besked om, at denne er vindende tilbudsgiver, er kø-
ber forpligtet til at stille garanti eller deponere i overensstemmelse med Købsaftalens 
punkt 13.3.1. 

Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder 
de i udbudsvilkårene og købsaftalen nævnte betingelser og tidfrister, er sælger beret-
tiget til at hæve handelen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler her-
om, ligesom køber er forpligtet til at tilbageskøde ejendommen til sælger for købers 
regning, herunder overfor eventuelle panthavere samt aflysning af eventuelle pante-
breve.  
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Efter Overtagelsesdagen henligger arealet for købers regning og risiko i enhver hen-
seende. Arealet overdrages som det henligger, og i øvrigt med de samme rettigheder, 
byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger.  

Ved Overtagelsesdagen udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, der skal betales 
kontant ved påkrav, jf. Købsaftalens punkt 16.  

10. VURDERINGSKRITERIER 

10.1 Pris  

Købstilbuddet skal afgives på baggrund af de vilkår, som fremgår af udbudsmaterialet 
samt baseret på den forventede Byggeret angivet i punkt 2.  

10.2 Vision for Ejendommen 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere en beskrivelse af den påtænkte an-
vendelse af Ejendommen. Efter underskrift af Købsaftalen skal Køber udarbejde en 
landskabsplan i overensstemmelse med denne beskrivelse. Landskabsplan skal god-
kendes af Hørsholm Kommune, jf. Købsaftalens punkt 3.3. Beskrivelsen illustrerer, 
hvorledes tilbudsgiver ønsker at anvende Ejendommen, herunder med inddragelse og 
hensyntagen til 

 De omkringliggende boliger og erhvervsejendommen.   
o Kommunen ser gerne, at tilbudsgiver i sin inddragelse har fokus på en 

konstruktiv dialog og inddragelse af disse.  

 Landskabet og naturen. 
o Bedømmes ud fra hvor godt tilbudsgiver får afstemt området med den 

omkringliggende natur, og at særligt søen indgår i anvendelsen.  

 Arkitektur og bæredygtighed. 
o Bedømmes ud fra hvor godt tilbudsgiver får afstemt eventuelle bygge-

rier eller anlæg med matriklens landskabsmæssige kvaliteter.   

10.3 Det udførende hold  

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere en beskrivelse af det udførende hold, 
herunder navngivne arkitekter og/eller landskabsarkitekter. Beskrivelsen skal inde-
holde oplysninger om sammenlignelige projekter samt holdets tekniske og arkitekto-
niske erfaringer og kompetencer. 

Bedømmes ud fra hvor kompetent tilbudsgivers hold vurderes at være, og at holdet 
kan understøtte sine gode erfaringer og kompetencer med vellykkede sammenligneli-
ge projekter.  

 
11. ORIENTERING 

Tilbudsgiver vil hurtigst muligt blive orienteret om Hørsholm Kommunes beslutning.  

12. PROCESSEN SAMT FORPLIGTELSEN EFTER KONTRAKTINDGÅELSE 
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Efter kontraktunderskrivelse skal den vindende tilbudsgiver udarbejde en landskabs-
plan for Ejendommen, som er i overensstemmelse med tilbudsmaterialets "Vision for 
Ejendommen", og som er udarbejdet af "Det udførende hold".   

Landskabsplanen skal sendes til Hørsholm Kommunes godkendelse forinden ibrug-
tagningstilladelse kan meddeles til byggeri på Ejendommen.  

13. TILBUDSSKABELON 

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet 
skal være underskrevet og indeholde de samlede udbudsvilkår.  
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KØBSTILBUD 

 
 
Underskrift 

 
 
Navn 

 
 
CPR-nr./CVR-nr. 

 
 
Adresse  

 
 
Telefonnr. 

 
 
E-mail 

 
 
Kontaktperson 

 
 
byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen beliggende Christians-
husvej 179, 2970 Hørsholm, matr.nr. 0011f, Usserød By, Hørsholm 
 
 
DKK 

 
Skriver kroner 

 
Henvisning og identifikation af vedlagte bilag for projektbeskrivelse: 
 
 
 

 

 
 
  


