
UDBYGNINGSAFTALE

Mellem

og

PensionDanmark Ejendomme Holding K/S

Langelinie Allé 43

2100 København 0

Herle  Kommune

Teknik og Miljø

Herlev Bygade 90

2730 Herlev



Der er dags dato mellem:

(1) PenslonDanmark Ejendomme Holding K/S, CVR nr. 37 45 47 02, Langelinie Allé 43,

2100 København 0 ("Ejeren") og

(2) Herlev Kommune, CVR nr. 63 64 07 19, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev ("Kommu¬

nen")

- Ejeren og Kommunen samlet benævnt "Parterne" og separat tillige en "Part"

indgået følgende udbygningsaftale ("Udbygningsaftalen").

1. Baggrund

1.1 Ejeren ejer del af matr.nr. 5gq Hjortespring (jf. bilag 3) og matr.nr. 7nk Hjorte¬

spring, beliggende Krogestykket 33 og Perslllehaven 38, 2730 Herlev (samlet be¬

nævnt  Hammergården"), og ønsker at etablere et nyt omr de t l plejecenter, bo¬

liger, erhverv og detailhandel ( Projektet ).

1.2 Projektet kan Ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan nr. 126, der dæk¬

ker det pågældende område.

1.3 En gennemførelse af Projektet vil endvidere medføre, at det bliver nødvendigt at

etablere nye adgange til ejendommen, etablere ny og bedre adgang til offentlig

transport og bedre forhold for cyklister, for at sikre en god fremkommelighed til

både boliger, erhverv og det nye plejecenter.

1.4 Da der er tale om anlæg, som det ikke påhviler Kommunen at etablere, og som

Kommunen i øvrig  Ikke havde planlagt at udføre på nuværende tidspunkt, har

Ejeren opfordret Kommunen til at indgå Udbygningsaftalen, jf. planlovens § 21 b.

Opfordringen vedlagt som bilag 1.

1.5 Udbygningsaftalen er Indgået I forbindelse med den påtænkte  edtagelse af for¬

slag til lokalplan nr. 126 for matr.nr, 5gq Hjortespring og matr.nr. 7nk Hjorte¬

spring.
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1.6 Lokalplan nr. 126 for Hammergården har til formål at fastlægge de fysiske ram¬

mer for ejendommene beliggende Krogestykket 33 og Persillehaven 38, 2730

Herlev - Hammergården.

1.7 Lokalplansforslaget er tilvejebragt med henblik på at give mulighed for, at der på

Hammergården kan etableres et nyt område til boliger, erhverv, detailhandel og

plejecenter. Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag 2.

2. Udbygningsaftalens indhold

Udbvqninasaftalen omfatter føl ende anlæ :

2.1 Fremtidig etablering af nyt busstop umiddelbart øst for krydset ml. Persiilehaven

og Peberhaven (ud for Hjortespringskollegiet) således, at bebyggelsen på Hammer¬

gården forbindes via offentlig transport, jf. pkt. 3.

2.2 Fremtidig omlægning af 1 stk. cykelrampe til tunnel under Persiilehaven udfor

matr.nr. 5gq Hjortespring, jf. pkt. 4.

2.3 Etablering af 2 stk. tilkørsler til Hammergården fra Persillehaven, jf. pkt. 5.

2.4 Anlæg omfattet af pkt. 2.1 - 2.3 betegnes samlet som  Anlægsarbejderne .

3. Busstop

3.1 Ejeren forpligter sig til at e ablere 1 stk. nyt busstop udfor Lærkeg rdscentret

(sydlig vejside), jf. bilag 4. Movia forestår levering og montering af stoppesteds¬

stander. Kommunen anviser endelig placering af busstoppet, senest 4 måneder før

ibrugtagning af plejecenteret Ha mergården.

3.2 Busstoppet skal være færdiganlagt senest ved en meddelt ibrugtagningstilladelse

af byggeri indenfor lokalplanområdet.

3.3 Ejeren forpligte  sig til at få anlægsprojektet godkendt ved Herlev Kommune som

vejmyndighed samt indhente de n dvendige tilladelser, forud for Igangsætning af

arbejderne.
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3.4 Når anlægget er udført, overtager Kommunen anlægget.

3.5 Ejeren afholder alle udgifter til Anlægsarbejderne, de  umiddelbart skønnes at ville

udg re DKK 25.000 ekskl. moms, bestående af bl.a. projektering og udførelse

samt færdiggørelse af arbejderne, uanset hvad de hermed forbundne faktiske om¬

kostninger m tte andrage, herunder alle anlægsafledte udgif er. Udgifter forbundet

med Kommunens tilsyn og myndighedsopgaver, herunder myndighedsgodkendelse

afholdes af Kommunen.

4. Cykelrampe

4.1 Ejeren forpligter sig til at projektere og etablere en omlægning af den eksisterende

cykelrampe ned til tunnellen under Persillehaven, jf. beskrivelsen I bilag 5. Ram¬

pen vil medføre en ændring af det eksisterende ligeløb på cykelstien til en rampe

med 180 grader sving, således at rampelængden ca. halveres i længde.

4.2 Forpligtelsen inkluderer anlægget af selve rampen, støttevægge i forbindelse med

rampen, belægning på rampen samt beplantning på tilstødende beplantningsområ¬

der, der berøres i forbindelse med anlægget. Arbejdet udføres som et samlet ar¬

bejde I forbindelse med etablering af tilkørsler til Hammergården.

4.3 Ejeren forpligter sig til at få projektet godkendt ved Herlev Kommune, som

vejmyndighed samt Indhente de nød endige tilladelser forud for Igangsætning af

arbejderne.

4.4 Anlægsarbejdet påbegyndes senest et år efter udstedelse af byggetilladelse til

byggeri indenfor lokalplanområdet, og skal være færdiggjort senest ved en med¬

delt ibrugtagningstilladelse af byggeri indenfor lokalplanområdet.

4.5 Når anlægget er udført, overtager Kommunen anlægget.

4.6 Ejeren afholder alle udgifter til anlægget af cykelrampen mv., der skønnes at ud¬

gøre DKK 1.100.000 ekskl. moms, bestående bl.a. af projektering og udførelse

samt færdiggørelse af arbejderne uanset, hvad de hermed forbundne faktiske om¬

kostninger måtte andrage, herunder alle anlægsafledte udgifter. Kommunen afhol¬

der dog udgifter forbundet med Kommunens tilsyn og myndighedsopgaver.
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5. Tilkørsler til Hammergårdsbebyggelsen

5.1 Ejeren forpligter sig tii projektering og etablering af de i bilag 6 nævnte 2 stk, til¬

kørsler til iokaiplanområdet.

5.2 Tilkørslerne skai senest være endeligt anlagt med omlægning af kantsten, asfalt¬

belægning og opstribning senest ved ibrugta ning af byggeri indenfor lokalplanom¬

rådet. Der skal ikke anlægges svingbaner eller lyssignaler på den offentlige vej.

5.3 Hvis Ejeren ønsker dette, kan der - inden det endelige anlæg - anlægges midlerti¬

dige tilkørsler ved start af byggeperioden af byggeri indenfor lokalplanområdet.

5.4 Ejeren forpligter sig til at få projektet godkendt  ed Herlev Kommune som vejmyn¬

dighed samt indhente de nødvendige tilladelser forud for igangsætning af arbej¬

derne.

5.5 Ejeren afholder alle udgifter til anlægget af tilkørslerne, der skønnes at ville ud¬

gøre DKK 150.000 ekskl. moms, bestående af bl.a. projektering og udførelse samt

færdiggørelse af arbejderne uanset, hvad de hermed forbundne faktiske omkost¬

ninger måtte andrage, herunder alle anlægsafledte udgifter. Kommunen afholder

dog udgifter forbundet med Kommunens tilsyn og myndighedsopgaver.

6. Projektering, udførelse og afleve ing

6.1 Ejeren skal sikre, at totalentreprenøren færdigprojekterer og udfører Anlægsarbej¬

derne i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Totalentrepriseaftalen skal

indgås på baggrund af ABT 18. Totalentreprenøren skal forpligtes til at udarbejde

kvalitetssikringsdokumentation, drifts- og vedligeholdelsesmateriale samt  som

udført -materiale på niveau 2.

6.2 Anlægsarbejderne skal udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med

gældende standarder. Anlægsarbejderne omfatter samtlige ydelser og fornødne

biydelser til fuldstændig færdiggørelse af alle aftalte projekterings- og entreprise¬

arbejder. Det er Ejerens ansvar at sikre, at samtlige af Anlægsarbejdernes enkelte
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dele er udført mangelfrit og I henhold til alle offentlige bestemmelser, normer,

regler, anvisninger mv. Ejeren skal sikre, at totalentreprenøren koordinerer alle

aktiviteter med tilstødende byggerier.

6.3 Ejeren skal forsikre sig i overensstemmelse med reglerne i ABT 18 § 11, sam  I

overensstemmelse med alle gældende forsikringsnormer. Det skal fremgå af total¬

entrepriseaftalen, at totalentreprenøren skal stille forsi ring i medfør af ABT 18 §

11, stk. 3. Totalentreprenøren skal endvidere stille ga anti i medfør af ABT 18 § 9.

6.4 Kommunen er berettiget til at føre tilsyn med udf relsen af Anlægsarbejderne.

Kommunens ret til at føre tilsyn med udførelsen af Anlægsarbejderne skal fremgå

af totalentrepriseaftalen.

6.5 Det er udtrykkeligt aftalt mellem Parterne, at Ejeren bærer risikoen for den tekni¬

ske, såvel som  en håndværksmæssige udførelse af Anlægsarbejderne (proje te¬

rings- og udførelsesansvar). Ejeren skadesløsholder Kommunen for ethvert krav,

som Kommunen dømmes til at betale til tredjemand som følge af ans arspådrag¬

ende handlinger, som Ejeren, totalentreprenøren eller dennes underentreprenører

mv. forårsager på tredjemand eller tredjemands ejendom som følge af ydelser om¬

fattet af Udbygningsaftalen.

6.6 Ejeren bærer risikoen for, at Anlægsarbejdernes fuldstændige gennemførelse over¬

holder den aftalte tidsplan, samt de af Kommunen stillede krav både I Udbygning¬

saftalen med bilag og i forbindelse med myndighedsgodkendelsen.

6.7 Totalentreprenøren skal umiddelbart inden Anlægsarbejdernes færdiggørelse give

Ejeren og Kommunen skriftlig meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen af

Anlægsarbejderne. Ejeren indkalder derefter Kommunen og totalentreprenøren til

en afleveringsforretning, der skal finde sted I overensstemmelse med reglerne I

ABT 18 § 43- 4. Der udarbejdes en afleveringsprotokol, som underskrives og god¬

kendes af Parterne samt totalen reprenøren. Kommunen er be ettiget til at påtale
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mangler over for totalentreprenøren, h ilket tilsvarende skal fremgå af totalentre¬

priseaftalen.

6.8 På afle eringsforretningen overdrager totalentreprenøren Anlægsarbejderne til

Ejeren, forudsat, at der ikke er væsentlige mangler.

6.9 Når afleveringsforretningen er gennemført, og Kommunen har godkendt, at total¬

entreprenøren har afhjulpet alle mangler ved Anlægsarbejderne, overdrager Ejeren

Anlægsarbejderne til Kommunen. Herefter overtager Kommunen ansvaret for drift

og vedligeholdelse i det omfang, drift og vedligeholdelse ikke henhører under to¬

talentreprenørens garantier. Ejeren overdrager samtidig alle deres rettigheder i

forbindelse med Anlægsarbejderne i henhold til totalentrepriseaftalen, he under

garantistillelser, til Kommunen. Ejeren er forpligtet til at udlevere alt kvalitetssik¬

ringsdokumentation, drifts- og vedligeholdelsesmateriale samt  som udført"- ma¬

teriale til Kommunen.

6.10 Ejeren forestår afleveringsforretningen samt 1- og 5-års eftersyn i forhold til to¬

talentreprenøren og fører tilsyn med, at totalentreprenøren udbedrer manglerne.

Ejeren skal sørge for at indkalde totalentreprenøren og Herlev Kommune til afle¬

veringsforretning samt til 1- og 5-års eftersyn i medfør af ABT 18.

6.11 Overskridelse af afleveringstidspunktet for Anlægsarbejderne, udløser dagbod fast¬

sat til 1 %o af anlægssummen pr. arbejdsdag, indtil aflevering har fundet stedet.

Ejeren er forpligtet til at betale denne dagbod ved p kra . I modsat fald kan Kom¬

munen gøre dagboden gældende i garantien, jf. pkt. 8.

7. Udbud

7.1 Det er aftalt mellem Parterne, at Ejeren udbyder Anlægsarbejderne efter de til

enhver tid gældende udbudsregler, herunder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410

af 7. december 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med
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senere ændringer (Tilbudsloven) eller lo bekendtgørelse nr. 1564 af 15. december

2015 med senere ændringer (Udbudsloven).

7.2 Kommunen skal godkende udbudsmaterialet, inden dette offentliggøres. Kommu¬

nen skal endvidere godkende besvarelser af spørgsmål I udbudsperioden samt ret¬

telsesblade og endelig evaluering/tildeling,

8. Ga antlstillelse

8.1 Ejeren stiller senest 5 hverdage efter modtagelse af byggetilladelse til projektet på

Hammergården sikkerhed over for Kommunen for samtlige Ejerens forpligtelser i

henhold til Udbygningsaftalen. Sikkerheden stilles i form af kontant deponering på¬

lydende DKK 1.275.000 kr. ekskl. moms hos Kommunen eller ved indeståelse fra

Ejerens moderselskab, PenslonDanmark Pensionsforsikringsaktleselskab, CVR nr.

16 16 32 79.

8.2 Kommunen er berettiget til at trække på garantien i tilfælde af, at Ejeren mislig¬

holder sine forpligtelser o er for Kommunen. Hvis Kommunen ønsker udbetaling af

den stillede sikkerhed, skal det skriftligt meddeles Ejeren og garanten med angi¬

velse afarten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det

krævede beløb. Dette beløb udbetales til Kommunen inden 10 arbejdsdage fra

meddelelsens fremkommelse.

8.3 Garantien frigives, når Ejerens forpligtelser i henhold til pkt. 3,   og 5 er opfyldt.

Hvis der konstateres fejl og mangler ved afleveringsfor etningen, frigives garantien

ikke før fejlene og manglerne er udbedret.

9. Betingelser

9.1 Udbygningsaftalen er betinget af:

• at Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplanforslag nr, 126, jf. bilag 2,

• at Ejeren stiller den i pkt. 8 næ nte garanti, og

• at Anlægsarbejderne kan godkendes af Kommunen som vejmyndighe .
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9.2 Såfremt en af betingelserne i punkt 9.1 ikke opfyldes, og der ikke indgås anden

aftale mellem Parterne, bortfalder Udbygningsaftalen uden yderligere varsel uden

at Parterne i den forbindelse kan fremsætte krav mod hinanden. Kommunen er

pligtig straks at frigive sikkerheden jf. pkt. 8.

10. Overdragelse af rettigheder og pligter i henhold til aft len

10.1 Ingen af Parterne kan overdrage deres rettigheder og forpligtelser efter Udbyg-

n ngsaftalen uden den anden Parts samtykke.

10.2 Såfremt Ejeren overdrager hele eller dele af Hammergården, er Ejeren efter for¬

udgående koordinering med Kommunen forpligtet til at sikre, at den fremtidige

erhverver af hele eller dele af Hammergården i fornødent omfang tiltræder Ud¬

bygningsaftalen. Ejeren kan også vælge selv at beholde forpligtelserne i henhold

til Udbygningsaftalen på trods af hel eller delvis overdragelse af Hammergården.

11. Offentliggørelse og t nglysning

11.1 I henhold til planlovens § 21 b, stk. 4, skal oplysning om, at der foreligger et udkast

til udbygningsaftale, offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til

lo-kalplan, Der skal endvidere blandt andet gives skriftlig oplysning om, at der

forelig-ger et udkast til udbygningsaftale til ejere og lejere i området, ligesom

ejere og lejere uden for området skal underrettes, hvis det skønnes af væsentlig

betydning for dem, jf. planlovens § 26, stk. 1.

11.2 I henhold til planlovens § 21 b, stk. 5, skal oplysning om udbygningsaftalens

endelige indgåelse ligeledes offentligt bekendtgøres. Oplysninger om den

endelige ud-bygningsaftale ska! være offentligt tilgængelig i Erhvervsministerens

register herfor. Oplysninger om den offentliggjorte bekendtgørelse af indgåelse af

udbygningsaft-alen skal samtidig med offentliggørelsen sendes til ejere og lejere,

der er omfattet af den samhørende lokalplan, og til enhver, der rettidigt har fremsat

indsigelser mod den samhørende lokalplan, samt de myndigheder, der er nævnt i

planlovens § 25,
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og de foreninger, der er nævnt i planlo ens § 26, s k. 1, nr. 3, jf. planlovens § 31,

stk. 1.

11.3 Oplysninger om udbygningsaftalen omfatter informationer om udbygn ngsaftalens

parter, formål - herunder hvilke ændringer i plangrundlaget, der foretages som følge

af udbygningsaftalen -, samt hvilke infrastrukturanlæg grundejeren skal finansiere i

forbindelse med udbygningsaftalen.

11.4 Kommunen er ansvarlig for offentliggørelsen i henhold til planlovens § 21 b, stk. 4,

og stk. 5, samt planlovens § 5  b, og holder løbende Ejeren orienteret om processen.

11.5 Kommunen tinglyser Udbygningsaftalen servitutstiftende på matr.nr. 5gq Hjorte¬

spring og matr.nr. 7nk Hjortespring som forpligtende for de til enhver tid værende

ejere af ejendommene, når lokalplanforslaget er endeligt vedtaget. Ejeren er for¬

pligtet til at medvirke hertil og afholder udgifter til tinglysning, herunder tinglys¬

ningsafgift m.v.

12, Klage/søgsmåi

12.1 Påklages den til nærværende Udbygningsaftale knyttede endeligt vedtagne lokal¬

plan, og træffer klageinstansen afgørelse om ophævelse af lokalplanen, bortfalder

Udbygningsaftalen. I tilfælde af U bygningsaftalens bortfald er Kommunen pligtig

straks at frigive sikkerheden, jf. pkt, 8 uden dog at Parterne derudover kan rejse

økonomiske krav mod hinanden.

12.2 Træffer klageinstansen afgørelse om delvis ophævelse af lokalplan, optages der

forhandling mellem Parterne, idet Udbygningsaftalen alene kan ophæves helt eller

delvist af en Part, såfremt der foreligger en ændring eller ændringer af planen, der

er væsentlige for den p gældende Part. Hvis der ikke kan opnås enighed herom in¬

den for en periode på tre måneder fra det tidspunkt, hvor genforhandlingen er  å¬

begyndt, kan hver  art vælge at træde tilbage fra Udbygningsaftalen, der dermed

bortfalder.

13. Tvisteløsning

13.1 Parterne er forpligtet til at søge enhver konflikt løst ved forhandling.
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13,2 Såfremt Parternes tvist Ikke kan løses ved forhandling, skal tvisten afgøres ved

voldgift i henhold til voldgiftlovens regler. Voldgiften træffer samtidig afgørelse om

sagens omkostninger.

14. Misligholdelse

14.1 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser I henhold til Udbyg¬

ningsaftalen, er den anden Part berettiget til at hæve Udbygningsaftalen og kræve

erstatning efter dansk rets almindelige regler.

14.2 Såfremt Ejeren tages under rekonstruktionsbehandling, bliver taget under insolvens¬

behandling, eller begæres opløst, er Kommunen berettiget til at hæve Aftalen og

kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

15. Ik afttræden, opsigelse og varighed

15.1 Udbygningsaftalen træder i kraft, når den er underskrevet af Parterne,

15.2 Udbygningsaftalen er uopsigelig og gældende mellem Parterne, indtil Parterne har

opfyldt deres forpligtelser i henhold til Udbygningsaftalen,

16. Bilag

Bilag 1: Mali fra Ejeren af den 23, august 2022 vedrørende anmodning om

udbyg-ningsaftale

Bilag 2: Udkast lokalplan nr. 126

Bilag 3: Områdeafgrænsning/ udstykningsforslag 2

Bilag 4: Beskrivelse af anlægsarbejderne for busstop

Bilag 5: Beskrivelse af anlægsarbejderne for cykelrampe

Bilag 6: Beskrivelse af anlægsarbejderne for overkørsler

17. Underskrifter

17.1 Udbygningsaftalen er underskrevet af Parterne i to (2) originale eksemplarer,
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hvoraf h er Part har mod aget et eksemplar.

Dato: 03.09.2022

For Ejeren

Lars Bramsen

Dato:

For Kommunen
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Bilag 1

Lars Bramsen

"Tania.Breth.Clausen(5>herlev.dk"

Plejecentret Hammergården - Opfordring til indgåelse af udbygningsaftale
23. august 2022 12:42:00
imaaeOOl.pna
imaae002.Dna
imaae003.pno
imaae004.pna

Til Herlev kommune

Kommanditselskabet Krogestykket 33, Herlev (ejet af PensionDanmark Ejendomme
Holding K/S, Langelinie Allé 43, 2100 København 0) opfordre til indgåelse af
udbygningsaftale i forbindelse med etablering af nyt plejecenter, Hammergården.

Udbygningsaftale indeholder nedenstående opgaver (Projektering, udførelse og
aflevering):

Busstop

Cykelrampe

Tilkørsler til Hammergårdsbebyggelsen

Med venlig hilsen / Kind regards

Lars Bramsen
Senior projektudvikler

: +45 21168959
E: lab@pension.dk

PensionDanmark
Langelinie Allé 43
2100 København 0
Denmark
D: +45 3374 8000
W: www.pensiondanmark.com

PensionDanmark

o o

Fra:

Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Tænk på miljøet, før du printer denne mail og/eller de vedhæftede dokumenter. / Piease consider the impact on'the environment before printing this e-mail and/or the attachment(s)

Bemærk
Denne e-mail og vedhæftede filer er alene forbeholdt den person eller enhed, som e-mailen er stilet til E-mail og  edhæftede filer
an indeholde personlige og fodrolige oplysninger. Er du ikke den rette modtager, bedes du bemærke, at enhver udbredelse,

distribution eller kopiering er forbudt. Har du modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du underrette afsender om det straks og
derefter slette e-mail og vedhæftede filer fra  it system.

Disclaimer
This transmission is intended solely for the person or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidentiai
information. If you are not the intended recipient, piease be notified that any dissemination, distribution or copying is strictly
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Bilag 3
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Bilag 4

Udformning af busstoppested udfor Lærkegårdscentret

PensionDanamrk anlægger belægning, Movia forestår levering og montering af stoppestedsstander.

Kommunen anviser endelig placering af busstoppet, senest 4 måneder før ibrugtagning af plejecenteret

Hammergården.

Busstoppestedet udformes som eks. sydliggende busstoppested ved Lærkegårdscentret



Bilag 5

,35.

N=1179825 i

,35.04 Ny rampe og eksisterende forhold  ed koter
Skitse tegningsnr.: LAS072

sag: Krogestykket
mål: 1:250

dato: 28.10.2021
BOGL*
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Bilag 6
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Cykelrampe

Skitse tegningsnr.: LAS073
sag: Krogestykket

mål: 1:1000
dato: 28.10.2021
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