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Sagsnr. 20/2853  -  Udbud af B2 – Egedal By Syd – Version 2.0 

Spørgsmål og svar 

1. Frist for aflevering af tilbud: 

Er det muligt at udskyde frist for 

aflevering til f.eks. 1. september? 

 

Erfaringsmæssigt ved vi, at der 

kommer svar på tilbudsgivernes 

spørgsmål fra kommunerne lige op til 

perioden, hvor rådgiverne så holder 

ferie (juli), hvilket vil give en 

udfordring med at tilrette materialet 

og dermed aflevere 1. august. 

 

Svar: 

Fristen for aflevering af tilbud 

forlænges til 15. august 2020 kl. 

12:00. 

2. Honorering: 

Vi ønsker en nærmere beskrivelse af, 

hvilke kriterier, der skal opfyldes, for 

at et bydende team er 

konditionsmæssig, og dermed kan 

honoreres med 75.000 kr. 

 

Svar: 

Udbudsmaterialet bestemmer i pkt. 5.2 

krav til det indleverede materiale. 

Herudover skal tilbuddet indeholde et 

projekt, der giver svar på de 

arkitektoniske og funktionelle krav, der 

er opstillet i punkt 3. Så vil det blive 

vurderet konditionsmæssigt. 

 

3. Parkeringsnorm: 

Er det korrekt forstået, at kommunen 

mener ”max” når I skriver max 1 

parkeringsplads pr. boligenhed – se 

side 7 i udbudsgrundlaget. Hvad er så 

minimum? 

 

Svar: 

Det er korrekt forstået. I de gældende 

kommuneplanrammer er der i kraft af 

stationsnærhedsprincippet et loft over 

antallet af parkeringspladser i området. 

 

Der er ikke aktuelt taget stilling til, 

hvor mange parkeringspladser, der 

minimum skal anlægges. Men det 

forventes, at tilbudsgiver tager stilling 

til de behov, der afledes af det tilbudte 

projekt, så det sikres, at der etableres 

tilstrækkeligt med parkeringspladser til 

at dække bebyggelsens behov. 

 

Det konkrete forslag  til 

parkeringsløsning (antal og 

udformning) vil indgå i den samlede 

vurdering af det tilbudte projekt. 

 

4. Befæstelsesgrad: 

Side 10, afsnit 3.3. i 

udbudsgrundlaget: 

”Befæstelsesgraden på ejendommen 

må ikke overstige 60%”. Dette ønsker 

vi en beskrivelse af, en definition eller 

en henvisning til en norm. 

 

Svar: 

Befæstelsesgraden er i projektet 

fastlagt af hensyn til håndtering af 

regnvand fra tagflader og andre 

overflader. 

 

Der er to forhold, tilbudsgiver skal 

være opmærksom på: 

Befæstelsesgraden, som fastlagt i 
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lokalplanen, og afløbskoifficienten, som 

er fastlagt i tillæg til 

Spildevandsplanen. 

 

I § 10.5 i Lokalplan 55 for Egedal By 

Syd er anvist, at i de to grå felter på 

kortbilag 3, må de befæstede arealer 

(inkl. tagarealer) ikke overstige 60 % 

af det samlede areal.  

 

Befæstet areal forstås i denne 

sammenhæng som områder, fx veje, 

tagflader og lign., hvis overflade er helt 

eller delvis uigennemtrængelig for 

vand.  

 

I Tillæg til spildevandsplanen, se bilag 

1, er det afløbskoifficienten fastlagt til 

0,6. Såfremt denne overskrides, skal 

der ske forsinkelse på egen grund før 

afledning til regnvandskloakken. 

 

Afløbsretten, altså hvor mange liter i 

sekundet der må udledes fra en 

matrikel, kan udregnes med følgende 

formel:  

Afløbsretten (l/s) = afløbskoefficienten 

* matriklens areal (ha) * 110 (l/s/ha) * 

1,3  

De 110 l/s/ha er den 

dimensionsgivende regn, og 1,3 er den 

klimafaktor som Novafos’ ledninger 

dimensioneres for.  

 

5. Bebyggelsesgrad: 

Bliver væksthuse/drivhuse  med 1 lag 

glas medregnet i B% for 

ejendommen, og hvordan forholder 

kommunen sig tilsvarende til 

væksthuse/drivhuse hvis de har 2-3 

lags glas? 

 

Svar: 

Driv- og væksthuse med 1 lags glas 

indregnes i etagearealet, og dermed til 

beregningen af bebyggelsesprocent. 

 

Såfremt der etableres et lukket 

glasoverdækket uderum mellem 

bygningerne, vil der skulle søges 

dispensation fra lokalplanen, såfremt 

bebyggelsesprocenten overstiger 130 

%. 

 

6. Nabobebyggelsen: 

Plejeboligerne, der opføres på 

naboejendommen – kan man få nogle 

oplysninger om dem? 

 

Svar: 

Der vedlægges en rumlig afbildning af 

forslag til de nye plejeboliger set fra 

syd. Se bilag 2. 

7. Digitalt kortgrundlag: 

Findes der et digitalt kortgrundlag 

over ejendommen, der kan anvendes 

Svar: 

Der er ikke udarbejdet et særskilt 

digitalt kortgrundlag. En kommende 
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til rådgivers projektering? 

 

udstykning vil ske med respekt for de 

projekterede veje og stier.  

Man kan udlede grundarealet af 

vedlagte digitale kort fra 

byggemodningsprojektet, se bilag 3 og 

4. 

8. Valg af tilbudsgiver: 

Det anføres i udbudsbekendtørelsen, 

at salg til en tilbudsgiver, der ikke har 

afgivet det højeste købstilbud, kan 

ske, såfremt kommunen henholdsvis 

regionen herved varetager en saglig, 

kommunal henholdsvis regional 

interesse.  

I Jeres udbud af byggegrund B2 i 

Egedal By Syd fremgår det, at salget 

af ejendommen ikke nødvendigvis 

sælges til højestbydende. Se pkt. 5.1 i 

udbudsgrundlaget. 

 

Jeg er i den forbindelse meget 

interesseret i at høre, hvordan I som 

kommune forhold i jer til 

udbudsbekendtgørelsen og 

overholdelse af de krav, der er stillet 

til kommunens udbud i medfør heraf. 

Særligt ønsker jeg at blive bekendt 

med kommunens overvejelser 

om, hvordan kommunen 

sikrer opfyldelse af en saglig 

kommunal interesse, når kommunen 

ikke sælger på objektive kriterier til 

højeste pris, men når salget er afgjort 

af andre kriterier, jf. 

udbudsgrundlaget. 

 

Svar: 

Udbudsvejledningens afsnit 6.1.2 siger: 

"Hverken reglerne om offentligt udbud 

eller den skrevne lovgivning i øvrigt 

indeholder bestemmelser om, på hvilke 

vilkår en kommunal ejendom kan 

udbydes til salg. Spørgsmålet om et 

vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på 

grundlag af de almindelige 

kommunalretlige grundsætninger om 

kommuners opgavevaretagelse og 

almindelige forvaltningsretlige 

grundsætninger, som f.eks. 

lighedsgrundsætningen og 

retsgrundsætningen om, at en offentlig 

myndighed ikke må forfølge 

uvedkommende formål 

(magtfordrejning). Dette indebærer, at 

det skal vurderes, om der ved vilkåret 

varetages en saglig 

kommunal interesse. 

 

I det omfang, der herved varetages 

saglige kommunale interesser, kan 

kommunalbestyrelsen således 

fastsætte begrænsninger for 

ejendommens anvendelse. Sådanne 

begrænsninger kan være vilkår om 

gennemførelse af byggeri af et 

bestemt indhold eller udseende, om 

efterfølgende udlejning til kommunen 

(sale-and-lease-back) eller vilkår om, 

at en bygning - eksempelvis et sygehus 

- fortsat skal anvendes til bestemt 

kommunalt formål - eksempelvis 

sygehusdrift. Sådanne 

rådighedsindskrænkninger vil typisk 

påvirke markedsprisen for 

ejendommen, og kommunalbestyrelsen 

må derfor sikre sig, at de kommunale 

interesser, der har begrundet 

rådighedsindskrænkningen faktisk 

bliver tilgodeset." 

 

I Indenrigsministeriets brev af 1. 

oktober 2001 til et tilsynsråd anføres 

således:  

Planlægningsmæssige interesser er i 

kraft af kommunernes rolle som 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/799
https://www.egedalkommune.dk/media/8419/15_04_2020_udbudsgrundlag.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/8419/15_04_2020_udbudsgrundlag.pdf
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planmyndighed efter planloven saglige 

kommunale interesser. En kommune 

kan derfor – inden for de rammer, som 

det konkrete plangrundlag sætter – 

træffe beslutning om, at en ejendom, 

som kommunen sælger, skal anvendes 

til en bestemt type formål, f.eks. 

erhvervsformål eller boligformål, 

ligesom en kommune i den forbindelse 

kan fastsætte vilkår eller anvende 

udvælgelseskriterier, der skal sikre en 

vis boligstandard. 

 

Det kan derimod ikke efter den 

almindelige forvaltningsretlige 

grundsætning om saglighed i 

forvaltningen anses for sagligt, at en 

kommune i forbindelse med et 

ejendomssalg fastsætter vilkår eller 

anvender udvælgelseskriterier med 

henblik på at udelukke eller favorisere 

bestemte tilbudsgivere. Det bemærkes 

herved, at heller ikke planloven giver 

hjemmel til, at der i en kommune- eller 

lokalplan kan fastsættes begrænsninger 

i en ejendoms ejer- eller brugerkreds. 

 

9. Ansøgningsprocessen:  

Er det korrekt forstået, at der ikke er 

en indledende prækvalifikation og i 

givet fald, hvad er baggrunden for 

dette? 

 

Svar: 

Ja, det er korrekt forstået. 

 

Baggrunden for dette er, at der ikke er 

hjemmel til at afholde prækvalifikation i 

forbindelse med kommunens salg af 

ejendomme. 

 

10. Andelsboliger: 

Er Egedal Kommune interesseret i at 

få et tilbud på etablering af et 

seniorbofællesskab finansieret som 

andelsboliger? 

 

Så vidt vi er orienteret kræver 

andelsboliger en kommunalgaranti, 

men det går ikke ud over kommunens 

lånegrænse. 

 

Svar: 

Ja. Egedal Kommune er interesseret i 

et bredt boligudbud, og byder derfor 

alle ejerformer velkomne. 

 

 

Andelsboliger kan opføres med og uden 

kommunal lånegaranti. Der er ikke 

indhentet forhåndstilsagn fra Byrådet 

om garanti til andelsboliger i dette 

projekt. Det skal i givet fald søges af 

bygherren, der alene bærer risikoen for 

at det ikke bevilges. 

 

11. Bebyggelsesprocent: 

Grunden er på 7.100 m².  

Hvad er bebyggelsesprocenten? 

 

Svar: 

Bebyggelsesprocenten er i lokalplan 55 

fastsat til 130%. 

12. Beboere: 

Tænkes bofællesskabet beboet med 

Svar: 

Egedal Kommune har med udbuddet 



Version 1 / 29.05.2020   Side 5 af 5 

 

udsatte borgere, seniorer eller noget 

tredje? 

 

ikke taget stilling til en særlig 

afgrænsning af de kommende beboere. 

13. Almene Boliger: 

Da jeg tidligere er blevet oplyst, at 

der ikke ønskes almene boliger på B2, 

kan jeg ikke forstå, at der i 

spørgsmål/svar nr. 10 er svaret, at 

der ønskes alle ejerformer 

Kan det besvares, om der ønskes 

tilbud fra almene boligorganisationer? 

 

Svar: 

Byrådet har ikke givet tilsagn om at 

ville stille grundkapital til rådighed for 

byggeri på B2. 

Der ønskes derfor ikke tilbud om 

etablering af almene boliger i 

nærværende udbud. 

 


