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1. Udbuddet/projektet 

1.1 Indledning 

Herlev Kommune har på grundlag af KL’s plejehjemsprognosemodel udarbejdet en prognose, der viser, at 

Herlev Kommune i årene frem til 2040 får behov for at øge antallet af boliger fra de nuværende 194 boliger 

til 272 boliger, herunder 192 somatiske pladser og 32 midlertidige pladser på Krogestykket 33. 

Herlev Kommune ønsker at fremtidssikre antallet af plejeboliger i kommunen, og udbyder derfor en del af 

matr.nr. 5gq Hjortespring, beliggende Krogestykket 33, 2730 Herlev, samt matr.nr. 7nk Hjortespring, belig-

gende Persillehaven 38, 2730 Herlev (samlet: ”Ejendommene”), i overensstemmelse med bekendtgørelse 

nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendom-

me (”Grundsalgsbekendtgørelsen”), med betingelse om opførelse og udlejning af plejeboliger med dertil 

hørende servicearealer, administrative funktioner og erhverv.  

Matr.nr. 5gq Hjortespring anvendes i dag til skole, svømmehal, daginstitution samt parkeringsareal samt 

rekreative arealer. 

Matr.nr. 7nk Hjortespring anvendes i dag til gymnastiksal for Hjortespringskollegiet samt parkering. 

 

Vejledende kort  
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1.2 Realisering af projektet, aftalerne og planforhold 

Køber af Ejendommene forpligter sig ved indgåelse af købsaftalen (Udbudsbilag 1) til at projektere og 

opføre projektet for egen regning i overensstemmelse med de i købsaftalen fastsatte krav, herunder i over-

ensstemmelse med det i købsaftalen bilag 9.1 beskrevne projekt og hovedprincipperne heri samt Herlev 

Kommunes beskrivelse af vision og krav til projektet (herefter benævnt ”Projektet”) samt som anført i købs-

aftalen.   

Projektet indebærer opførelse af nedenstående arealer på del af matr.nr. 5gq Hjortespring, idet den endeli-

ge fastlæggelse af arealer og fordelingen heraf skal ske i den efterfølgende projekteringsfase (ikke udtøm-

mende).  

 9.730 etagemeter til boliger 

 13.060 etagemeter til plejeboliger 

 2.500 etagemeter til servicearealer til plejeboliger  

 1.550 etagemeter til servicearealer inkl. 32 midlertidige boliger 

 200 etagemeter til mindre kontor- og butiksarealer 

 1.050 etagemeter til produktionskøkken 

 1.600 etagemeter til genoptræning, aktivitets- og dagcenter                   

 800 etagemeter til hjemmepleje/hjemmesygepleje inkl. sygeplejeklinikker 

 700 etagemeter til administrative funktioner 

Projektet indebærer tilsvarende udførelse af byggemodning, opførelse af fællesarealer, udearealer mv. Der 

henvises til aftalegrundlaget. 

På matr.nr. 7nk Hjortespring projekteres og opføres 125 parkeringspladser i konstruktion/parkeringshus 

(ikke parkeringskælder). Parkeringspladserne skal anvendes til deling mellem Ejendommenes leje-

re/brugere, og der kan ikke på Ejendommene opkræves betaling/afgift for benyttelse af disse eller andre 

parkeringspladser. 

Køber udlejer servicearealerne mv. til Herlev Kommune efter opførelse i overensstemmelse med vilkårene 

som fastsat i erhvervslejekontrakten (Udbudsbilag 2). Herlev Kommune leverer service til beboerne i med-

før af servicelovens §§ 83-87.  

Herlev Kommune er berettiget til at anvise beboere til plejeboligerne, jf. anvisningsaftalen (Udbudsbilag 3). 

Køber udlejer plejeboligerne til beboerne i overensstemmelse med de i anvisningsaftalen fastsatte vilkår 

samt den til enhver tid gældende lovgivning.  

Købsaftalen, erhvervslejekontrakten og anvisningsaftalen indgås samtidig. 
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Efter indgåelse af aftalerne igangsætter Herlev Kommune på baggrund af det af køber udarbejdede lokal-

plangrundlag en planproces med henblik på vedtagelse af lokalplan. Køber af forpligtet til at indgå i et tæt 

samarbejde med Herlev Kommune for at skabe optimale rammer for planprocessen. 

Efter vedtagelse af lokalplan, er køber af Ejendommene forpligtet til at realisere Projektet, jf. købsaftalens 

bestemmelser herom. Køber skal i den forbindelse for egen regning forinden afholde et udbud af alle byg-

ge- og anlægsarbejder i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder tilbudsloven (lovbe-

kendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 med senere ændringer) og udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. 

december 2015 med senere ændringer) i overensstemmelse med købsaftalens bestemmelser herom.  

1.3 Lejen 

Lejen for arealerne omfattet af erhvervslejekontrakten (Udbudsbilag 2) er fastsat på baggrund af en mæg-

lervurdering. Køber af Ejendommene forpligter sig ved indgåelse af erhvervslejekontrakten til at udleje disse 

arealer til den pågældende pris på de i erhvervslejeaftalen fastsatte vilkår.  

Lejen for plejeboligerne er tilsvarende fastsat og fremgår af anvisningsaftalen (Udbudsbilag 3). 

Lejen for øvrige arealer fastsættes i medfør af gældende lovgivning. 

2. Forkøbsret 

Herlev Kommune har forud for offentliggørelsen af nærværende udbud indgået en aftale med Pensiondan-

mark Ejendomme Holding K/S eller ordre (”Pensiondanmark”) om en forkøbsret til Ejendommene, jf. Øko-

nomi og Indenrigsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens 

faste ejendomme (”Grundsalgsvejledningen”), pkt. 8.2. 

Forkøbsretten indebærer, at Pensiondanmark efter et offentligt udbud i medfør af Grundsalgsbekendtgørel-

sen skal have tilbudt at erhverve Ejendommene på samme pris og vilkår som tilbuddet, der af Herlev Kom-

mune vurderes til at have det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Hvis Pensiondanmark accepterer 

samme pris og vilkår, er Herlev Kommune berettiget til at indgå aftalerne med Pensiondanmark og forkaste 

andre tilbud. 
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3. Udbudsmateriale 

Udbudsmaterialet består ud over udbudsvilkårene (dette dokument) af følgende dokumenter: 

Udbudsbilag 

nr. 

Dokument Bilag til dokumentet 

1 Udkast til betinget købsaftale  Bilag 1.3(i): Lejeaftalen 

[Samme som udbudsbilag 2] 

Bilag 1.3(ii): Anvisningsaftalen 

[Samme som udbudsbilag 3] 

Bilag 3.2(i): Udstykningsrids 

Bilag 4.3.1: Servitut om færdselsret 

Bilag 4.3.2: Servitut om ren- og vedligehol-

delse af grønt område (kortbilag udarbejdes 

efter offentliggørelse af udbud) 

Bilag 4.3.3: Servitut om ret til adgang m.v. 

for områdets borgere og skoler 

Bilag 5.3: Servitut om forbud mod videresalg 

i ubebygget stand 

Bilag 7.5: Servitut om forkøbsret 

Bilag 9.1: Projektbeskrivelsen 

Bilag 9.8: Servitut om byggepligt 

Bilag 9.9: Servitut om betalingsfri/afgiftsfri 

parkering 

Bilag 18.3: Byggeretspriser 

2 Udkast til betinget  

erhvervslejekontrakt 

Bilag 2.2: Projektbeskrivelse (samme som 

købsaftalens bilag 9.1) 

Bilag 6.4: Indflytningsrapport (udarbejdes 

efter underskrift) 

Bilag 11.2: Driftsbudget 

Bilag 13.2: Varmebudget 

Bilag 28.2: By- og Boligministeriets checkli-

ste 

3 Udkast til betinget  

anvisningsaftale 

Bilag 2.4: Herlev Kommunes generelle an-

visningsregler 

Bilag 4.1: Standard Lejekontrakt for Plejebo-

ligerne (§ 11-tillæg til lejekontrakt) 

4 Tilbudsblanket N/A 

5 Herlev Kommunes datapoli-

tik/behandling af personoplysninger 

 

 

Der henvises i øvrigt til aftalernes bilag. 
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4. Spørgsmål til udbudsmateriale 

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

stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. 

Herlev Kommune opfordrer tilbudsgiverne til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt der er forhold 

eller krav, der efter tilbudsgivernes opfattelse synes uklare, urimelige, vanskelige at opfylde eller beskrevet 

på en ufuldstændig måde. Sådanne spørgsmål sendes skriftligt pr. e-mail til udbud@herlev.dk. 

Spørgsmål, der stilles senest 5 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret.  

Spørgsmål, der stilles senere end 5 dage før tilbudsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelse 

kan afgives senest 3 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 5 dage før tilbudsfristen, kan 

ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan Herlev Kommune vælge at besvare senere indkomne 

spørgsmål. 

Hvis nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supple-

ring af udbudsmaterialet, vil der blive orienteret herom ved besvarelsen af de stillede spørgsmål. Spørgsmål 

og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i anonymiseret form, 

https://herlev.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/salg-af-ejendomme. 

Herlev Kommune forbeholder sig ret til at rette udbudsmaterialet, såfremt Herlev Kommune bliver opmærk-

som på fejl eller udeladelser. Sådanne eventuelle rettelser til udbudsmaterialet vil tilsvarende blive offentlig-

gjort ved rettelsesblade indlagt på kommunens hjemmeside. 

Tilbudsgiverne opfordres til løbende at holde sig orienteret om eventuelle offentliggjorte rettelser. 

5. Tilbuddets udformning  

5.1 Generelle formkrav 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsvilkår, tilbudsblanket og udbudsmateria-

let, jf. pkt. 3. 

Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers navn, CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-

mailadresse samt kontaktpersoner. Tilsvarende oplysninger bør gives om eventuelle rådgivere, entreprenø-

rer og leverandører, hvis disse kendes på tilbudstidspunktet, samt oplysning om disses ydelser og betyd-

ning for det påtænkte byggeri. Der henvises til pkt. 16, vedrørende Herlev Kommunes behandling af per-

sonoplysninger. 

Tilbudsgivers retlige form skal angives i tilbuddet. Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsa-

get tegningsudskrift, der ikke bør være mere end 3 måneder gammel. 

https://herlev.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/salg-af-ejendomme
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Hvis tilbudsgiver er et konsortium (flere i forening), skal tilbuddet indeholde oplysninger for hver af disse 

samt oplysninger om den enkelte virksomheds/persons rolle i samarbejdet, samt hvem der har fuldmagt til 

at varetage kontakten til Herlev Kommune. Ved afgivelse af tilbud af flere i forening hæfter disse solidarisk 

for hinandens forpligtelser. En virksomhed/person kan kun deltage i ét konsortium. 

Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæftelse, skal selskabsdeltagerne, herunder de reelle ejere, 

samt egenkapitalens størrelse angives. 

5.2 Finansiering 

Tilbudsgiver skal beskrive og/eller dokumentere, hvordan Projektet skal finansieres, herunder: 

 Betaling af købesummen 

 Finansiering af realiseringen af Projektet.  

Hvis der vedlægges dokumentation, kan dette fx bestå i form af seneste offentliggjorte regnskab, økonomi-

ske nøgletal for tilbudsgiver, tilsagn om finansiering fra investor/bank mv.  

5.3 Realisering af Projektet 

Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af Projektet i overensstemmelse med det i købsaftalen bilag 9.1 

beskrevne projekt og hovedprincipperne heri samt som anført i købsaftalen, som bør inkludere forholdene 

som anført i pkt. 13. Det kan ske i form af et forslagshæfte i A-3 format der dog maksimalt bør bestå af 12 

ark inkl. omslag med tryk på begge sider af arket. Beskrivelsen bør indeholde følgende:  

 Borgerinddragelse mv.: Tilbudsgiverens initiativer til inddragelse af brugere, beboere, medarbejde-
re og borgere under planprocessen, i forbindelse med projekteringen og udførelsen. 
 

 Processen og tidsplanen for etableringen: Tilbudsgiveren skal vedlægge en tidsplan for tilbudsgi-
vers byggeri og forventet realisering og ibrugtagning. Tilbudsgiver forudsættes således konkret at 
redegøre for, hvordan tilbudsgiver vil sikre opfyldelse af byggepligten. Det kan i denne beskrivelse 
for eksempel indgå, om boliger, når de er opført, udlejes løbende eller samlet, eller lignende. 

 

 Vision for Sundhed og Voksne: Tilbudsgiverens vision for hvordan byggeriet lever op til evalue-
ringskriteriet ”Vision for Sundhed og Voksne”, jf. pkt. 13, herunder fx hvordan projektet indrettes til 
glæde for beboere, brugere og medarbejdere, og samtidig indbyder til aktiv sameksistens med na-
boer. Endvidere fx hvorvidt bebyggelsen og de foreslåede byrum bidrager til en positiv udvikling 
med henblik på miljø og klima, der giver tilbage til byen og samtidig skabes i respekt for byens hi-
storie og de mennesker, der bor i lokalområdet.     
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6. Pris  

Herlev Kommune skal sælge Ejendommene til markedsprisen.  

Herlev Kommune har derfor indhentet en uafhængig mæglervurdering, der har fastsat en markedspris for 

Ejendommene. Denne markedspris udgør mindsteprisen. 

Mindsteprisen for Ejendommene udgør: 73.900.000 kr. 

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et tilbud over mindsteprisen. Hvis der afgives et eller flere tilbud 

over mindsteprisen, får alle tilbudsgivere mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud, jf. Grund-

salgsbekendtgørelsen § 6, stk. 3. 

Den tilbudte pris for Ejendommene skal afgives på udbudsmaterialets tilbudsblanket (Udbudsbilag 4). 

Der skal afgives ét købstilbud på del af matr.nr. 5gq Hjortespring og ét købstilbud på matr.nr. 7nk Hjorte-

spring. Der kan således ikke afgives købstilbud alene på en af Ejendommene, idet der vil blive set bort her-

fra. Der er alene den samlede mindstepris, der vil indgå i evalueringen. 

Mindsteprisen og den tilbudte pris skal ikke tillægges moms (momsfritaget). 

7. Forbehold  

Eventuelle forbehold, herunder over for bestemmelser i udkast til aftalerne med bilag, bør angives særskilt 

under overskriften ”Forbehold”.  

Forbehold bør 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 Herlev Kommune være berettiget til at kapitalisere eventuelle forbehold. Det skal således under-

streges, at eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet, som ikke kan kapitaliseres, eller som Herlev 

Kommune vælger ikke at kapitalisere, og som efter Herlev 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. 

Herlev Kommune forbeholder sig generelt ret til at afvise tilbud, som indeholder forbehold. Herlev Kommu-

ne forbeholder sig endvidere ret til at indhente supplerende oplysninger, herunder for at berigtige evt. for-

melle fejl i tilbuddene. Herlev Kommune vil i så tilfælde iagttage det forvaltningsretlige ligebehandlingsprin-

cip 

8. Aflevering af tilbud  

Herlev Kommune skal modtage tilbuddet senest den 11. februar 2021.  
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Tilbuddet skal sendes skriftligt pr. e-mail til udbud@herlev.dk att. Mogens Mosegaard Nielsen mærket ”Ud-

bud af Pleje- og seniorboliger med dertil hørende servicearealer, administrative funktioner og erhverv / 

FORTROLIGT”. 

Efter tilbudsfristens udløb sender Herlev Kommune kvittering for de modtagne tilbud.  

9. Forhandling  

Herlev Kommune forbeholder sig ret til at optage forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund af de indle-

verede tilbud. I givet fald vil tilbudsgiverne modtage samtidig orientering herom med angivelse af procedu-

ren 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 tilbuddene, herunder bl.a. pris, kvalitative beskrivelser i forhold til 

realisering af Projektet mv.  

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. pkt. 10. 

10. Vedståelsesfrist  

Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud til og med den 1. juni 2021.  

Orientering om resultatet af udbudsforretningen indebærer ikke, at tilbudsgiver er frigjort fra sit tilbud.  

Herlev Kommune anser endvidere ikke en aftale for indgået, og udbudsforretningen for afsluttet, før betin-

get købsaftale, erhvervslejekontrakt og anvisningsaftale er underskrevet af begge parter.  

11. Tilbudsvederlag  

Tilbudsgiverne modtager intet vederlag i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder for 

udarbejdelse af tilbud og deltagelse i eventuelle forhandlingsmøder. Tilbudsgiver afholder endvidere selv 

alle omkostninger vedrørende evt. undersøgelser. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse hermed er Her-

lev Kommune uvedkommende.  

 

mailto:udbud@herlev.dk
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12. Fortrolighed  

12.1 Udbuddets fortrolighed 

Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt.  

Tilbudsgiveren, herunder tilbudsgiverens personale, rådgivere og entreprenører, er forpligtede til at iagttage 

ubetinget 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 offent-

ligt tilgængelige. 

Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end denne udbudsforretning uden Herlev Kommunes 

forudgående skriftlige samtykke. 

12.2 Tilbuddenes fortrolighed 

Herlev Kommune vil behandle de indkomne tilbud fortroligt, indtil salg er fundet sted, jf. Grundsalgsbe-

kendtgørelsen § 4.  

Fortrolighedshensynet må dog vige over for Pensiondanmark grundet den aftalte forkøbsret for så vidt an-

går tilbuddet med bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. Grundsalgsvejledningen, pkt. 6.2, afsnit 3.  

Når salg har fundet sted, finder offentlighedslovens almindelige regler anvendelse på spørgsmålet om, 

hvorvidt købstilbud og den indgåede aftale er undergivet aktindsigt. Hvis tilbudsgiveren har specificeret 

bestemte informationer som fortrolige, vil Herlev Kommune, i det omfang det ikke strider mod offentligheds-

loven, drage omsorg for, at sådanne informationer ikke gøres tilgængelige for de øvrige tilbudsgive-

re/tredjemand. 

13. Tilbudsevaluering  

13.1 Bedste forhold mellem pris og kvalitet 

Tilbuddene vil blive behandlet og bedømt af kommunalbestyrelsen – forventeligt på møde den 10. marts 

2021.  

Herlev Kommune er efter de kommunalretlige grundsætninger og Grundsalgsbekendtgørelsen som ud-

gangspunkt 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, jf. Grundsalgsbekendtgørelsen § 6, stk. 2.  
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Det er Herlev Kommunes vurdering, at nedenstående vurderingskriterier varetager en saglig kommunal 

interesse, hvorfor de tilsvarende vil blive tillagt vægt ved vurderingen af, hvem Herlev Kommune skal sælge 

grunden til, om end den tilbudte pris tilsvarende er et væsentligt parameter ved vurderingen af de indkomne 

tilbud. Herlev Kommune vil på den baggrund vælge det bedste forhold mellem pris og kvalitet ud fra følgen-

de vægte: 

1. Pris - 40 procent. Tilbudsgiver skal oplyse den tilbudte pris samt beskrive, hvordan projektet skal 

finansieres. 

2. Tilrettelæggelse af tidsplan - 10 procent. Tilbudsgiveren skal vedlægge en tidsplan for byggeriet og 

forventet realisering og ibrugtagning.  Kriteriet ”tilrettelæggelse af tidsplan” bedømmes ud fra hen-

sigtsmæssigheden i tilrettelæggelsen af byggeprocessen, herunder hensynet til de kommende be-

boere, beboernes mulighed for at modtage servicetilbud fra indflytningsdatoen, muligheden for at 

beboerne kan udnytte fællesarealer/udearealer mv. 

3. Borgerinddragelse - 10 procent. Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for initiativer til inddra-

gelse af brugere, beboere, medarbejdere og borgere under plan,- projekterings,- og udførelsesfa-

sen. Kriteriet ”borgerinddragelse” bedømmes ud fra hensigtsmæssigheden og tilbudsgivers indsats 

i forbindelse med sine beskrevne initiativer til inddragelse af brugere, beboere, medarbejdere og 

borgere under planprocessen, i forbindelse med projekteringen og under udførelsen. 

4. Vision for Sundhed og Voksne (indfrielse af visionen) – 40 procent - Om projektet er indrettet til 

glæde for beboere, brugere og medarbejdere, og samtidig indbyder til aktiv sameksistens med na-

boer, herunder f.eks. hvordan det understøttes, at en skoleklasse kan have sin undervisning på 

grunden. Kriteriet ”Vision for Sundhed og Voksne” bedømmes ud fra hensigtsmæssigheden i til-

budsgivers bud på hvordan byggeriet: a. understøtter Herlev Kommunes visioner om mulighed for 

fællesskab, integration og transparens mellem funktionerne i huset, og mellem huset og resten af 

byen. b. byggeriet understøtter en vision om, at alle borgere sættes i stand til at opnå og vedlige-

holde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktions-

evne, så den enkelte kan leve så selvstændigt et liv som muligt. Endeligt vurderes kriteriet ud fra, 

hvorvidt bebyggelsen og de foreslåede byrum bidrager til en positiv udvikling med henblik på miljø 

og klima, der giver tilbage til byen og samtidig skabes i respekt for byens historie og de mennesker, 

der bor i lokalområdet.     

14. 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 til-

bud, er ikke et løfte om at indgå kontrakt med tilbudsgiveren, jf. i øvrigt pkt. 2. Endelig og bindende betinge-

de aftaler anses således ikke for indgået, før den betingede købsaftale, erhvervslejekontrakt og anvisnings-

aftale er underskrevet af begge parter, og Kommunalbestyrelsens godkendelse foreligger. 
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15. Servitutter 

Ejendommenes tinglyste servitutter fremgår af Ejendommenes blade i Tingbogen. Der henvises i øvrigt til 

den betingede købsaftales bestemmelser herom, herunder de i købsaftalen anførte nye servitutter. 

16. Herlev Kommunes datapolitik/behandling af personoplysninger 

Der henvises til Udbudsbilag 5. 

17. Aflysning/annullation af udbudsproceduren 

Herlev Kommune kan til enhver tid aflyse/annullere udbudsproceduren, herunder forkaste de indkomne 

tilbud, jf. Grundsalgsbekendtgørelsen § 6, stk. 1.  

Tildeling sker i øvrigt med forbehold for Herlev Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse.  

 

 


