
JUNI 2021

Udbud af byggegrunde 
Skousbo, Viby Sj
ROSKILDE KOMMUNE 
udbyder to storparceller del af matr.nr. 4d Viby By, Syv, 
beliggende Damgårdsvej 1, 4130 Viby Sjælland, til salg. 

I.9a

I.8

Attraktive byggegrunde nær  
station og grønne områder

SKOUSBO, I.8 og I.9a 
anvendelse boliger 
type  tæt-lav og etage 
grundareal 7.250 m2 (I.8) 
  4.310 m2 (I.9a) 
byggeret 3.000 m2 (I.8) 
  3.000 m2 (I.9a)
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Den nye bydel Skousbo afrunder Viby Sj. og placerer sig tæt på både natur, station og bymidten.  
Illustration fra helhedsplanen for Skousbo. Parcel I.8 og I.9a indgår i første etape.  
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1. INTRODUKTION

Spørgsmål

Henvendelse  og spørgsmål bedes rettet 
til  Stine Elken på telefon 4017 6326 eller på 
mail stinee@roskilde.dk.

1.1 UDBUDSVILKÅR

Storparcellerne udbydes til salg i henhold til be-
kendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt 
udbud ved salg af kommunens henholdsvis regio-
nens faste ejendomme. Storparcellerne udbydes til 
salg hver for sig, og tilbudsgiver kan byde på stor-
parcellerne samlet eller enkeltvis.

Tilbud skal være sælger i hænde senest den 15. 
oktober, kl. 12.00, jf. i øvrigt nedenfor vedrørende 
tilbudsafgivelse. 

Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 12 uger fra Roskil-
de Kommunes modtagelse af købstilbuddet. 

Sælger er berettiget til at kræve deponering i 
Roskilde Kommunes bank eller bankgaranti (anfor-
dringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut for den 
tilbudte købesum med tillæg af 2% til dækning af evt. 
forrentning af købesummen, udgifter til handlens 
berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør som 
betingelse for at tage tilbuddet i betragtning.

Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle ind-
komne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. 

Samtlige spørgsmål, som har generel betydning for 
forståelsen af udbuddet, vil i anonymiseret form blive 
offentliggjort på www.roskilde.dk/grunde sammen 
med sælgers svar. 

Storparcellerne sælges med et vilkår om, at byggeri-
et skal kunne opnå DGNB certificering på minimum 
guld niveau eller en tilsvarende certificeringsord-
ning. Se nærmere i afsnit 3.9 og 3.10. 

Efter Byrådets beslutning om et salg vil køberen 
blive indkaldt til et opstartsmøde med de relevante 
parter. 

Salget er betinget af godkendelse fra Roskilde kom-
munes Økonomiudvalg samt Byråd.

Adgang til storparcellerne kan først ske fra d. 1. 
juni 2022. Se nærmere nedenfor i afsnit 2.11.
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Stemningsbilleder fra Skousbo, hvor de første boliger er skudt op. Roskilde Kommune etablerer veje, regnvandskanaler og 
søer i området. Her får naturen lov at vokse vildt. 
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2.1 OMRÅDEBESKRIVELSE

Storparcellerne I.8 og I.9a er beliggende i den nye 
bydel Skousbo, som er placeret umiddelbart nord-
øst for Vibys bymidte med nærhed til både butikker, 
skole, foreningsliv og institutioner i Viby.  Afstanden 
til Viby Station er ca. 350 meter med nem adgang til 
København (35 min.) og Roskilde (7 min.). 

En grøn forbindelse gennem Skousbo udgør byde-
lens rygrad, der samler bebyggelse og landskab. Der 
bliver i alt plads til ca. 950 boliger på Skousbo, når 
bydelen er fuldt udbygget. Parcellerne I.8 og I.9a, 
som er omfattet af nærværende udbud, er to boli-
genklaver beliggende i Skousbos første etape. Sam-
let omfatter første etape et areal på 11-12 ha med 
plads til ca. 300 boliger. Inden for de 9 boligenklaver 
er intentionen, at der opføres en blanding af almene 
boliger, bofællesskaber, lejligheder, rækkehuse og 
byvillaer. De første boliger er allerede indflyttet, og 
opførelsen af de næste boligenklaver er igangsat. 
Roskilde Kommune varetager byggemodningen i 
Skousbos første etape med anlæg af veje, stier og 
grønne arealer, i takt med at området opføres. Første 
etape forventes fuldt udbygget og indflyttet inden for 
de næste 5 år.

Boligenklave I.8 placerer sig mellem Syvmosekilens 
åbne vidder og to nye bofællesskaber i boligen-
klaverne I.5 og I.7. Bofællesskaberne opføres i 2-3 
etager med træfacader og et stort fokus på fælles-
arealer ude som inde. Boligenklave I.9a placerer 
sig ud til Syvmose Allé og markerer afslutningen 
på det bystrøg, der er skabt ned igennem Skoubos 

første etape. Afslutningen af Syvmose Allé marke-
reres af en pladsdannelse, Syvmose Plads, der også 
støder op til boligenklave I.9a. På den anden side 
af bystrøget, over for boligenklave I.9a, vil der blive 
opført almene boliger i 2-3 etager med både træ- og 
teglbeklædte facader. 

Udviklingen af Skousbo sker parallelt med et stra-
tegisk løft af Viby bymidte. Kommunen har derfor 
igangsat en opgradering af bymidten for i alt kr. 47 
mio. til et nyt biblioteks- og kulturhus, som skal 
huse bibliotek, lokalhistorisk arkiv, borgerservice og 
kulturhus samt til løft af gader og byrum. Herudover 
fortættes bymidten med nye almene boliger, en eks-
tra dagligvarebutik, ligesom der forventes etableret 
caféer, småbutikker og et nyt sundhedshus. Udvik-
lingen af bymidten forventes at være gennemført i 
2024.

Læs mere om Skousbo og Viby på www.skousbo.dk

2.2 VISIONEN FOR OMRÅDET 

Med udgangspunkt i en samlet helhedsplan for 
Skousbo opbygges bydelen af tre hovedelementer: 
Syvmosekilen (det store fælles blå-grønne landskab), 
Syvmose Allé (bebyggelsens rygrad) samt boliger i 
enklaver. Området tættest ved stationen og omkring 
Syvmose Allé skal udvikles med tæt og høj bebyg-
gelse, mens bebyggelsen længere væk fra stationen 
og ud til landskabet skal fremstå lavere og have en 
mere åben karakter.

2. EJENDOMSBESKRIVELSE M.V.

Fællesskab, plads til at bo forskelligt, og samspil med naturen er tre overordnede værdisæt for udviklingen af Skousbo.
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Helhedsplanen og visionen for Skousbo rummer tre 
overordnede værdisæt; Plads til at bo forskelligt, 
Fællesskab og I samspil med naturen. I det følgende 
redegøres for de tre værdisæt.  

Plads til at bo forskelligt 
Skousbo skal supplere Vibys nuværende boligudbud, 
der er domineret af mange parcelhuse, og dermed 
tilbyde muligheder for andre og forskellige måder 
at bo på; fra byhuse til bofællesskaber, rækkehuse, 
lejeboliger og mere traditionelle villaer. I Skousbo 
bliver der forskellige frihedsgrader i forhold til f.eks. 
selvbyg, fællesdyrkning af frugt og grøntsager, dyre-
hold eller lignende. Dette skal understøtte, at man 
kan blive boende i byen hele livet og gennem forskel-
lige livsfaser. 

Fællesskab 
En væsentlig del af visionen for Skousbo er at skabe 
et eksperimentarium for udviklingen af nye fæl-
lesskaber, hvor både interessebårne og praktiske 
fællesskaber kan udfoldes på mange niveauer; fra 
det overordnede fællesskab mellem Viby og Skousbo 
til de mere nære fællesskaber i bydelen Skousbo og 
i de enkelte boligklynger og naboskaber. Både i det 
store fællesskab og i de enkelte boligklynger skal 
der skabes rammer for forskellige typer af praktiske, 
aktive og interessebårne fællesskaber som f.eks. 
fælles kompostering, cykelværksted, fælles have-/
redskabsskure, frugthaver, dyrehold, fælleshus, 
danseplads, delebiler, lånecykler, grillplads, køkken-
haver, mv. Derfor stilles der også krav om opførelse 
af fælleshuse i bydelens boligenklaver. 

 
I samspil med naturen 
Det planmæssige hovedgreb for Skousbo tager afsæt 
i landskabets eksisterende elementer, egenskaber 
og muligheder, der skal styrkes og understøttes. Det 
landskabelige greb er samtidig udgangspunkt for 
klimaoptimerede, bæredygtige løsninger, hvor både 
bebyggelsesstrukturen og den lokale vandafledning 
er tænkt i samspil med naturen. En grøn forbindel-
se gennem Skousbo udgør rygraden, der samler 
bebyggelse og landskab og forbinder naturen med 
byområder både syd og vest for Skousbo. Landskabet 
tilfører Skousbo en ekstra værdi og skaber rammer-
ne for nye aktiviteter, som også bidrager til at styrke 
Vibys allerede meget aktive foreningsliv. 

2.3 MATRIKELNUMMER

Storparcel I.8 og I.9a er en del af matr.nr. 4d Viby By, 
Syv (herefter storparcellerne).

Foreløbig udstykningsplan vedlægges som bilag 1.  
Sælger foranstalter og bekoster udstykning af par-
cellerne. Udmatrikulering igangsættes, når nærvæ-
rende aftale er endelig.

2.4 BELIGGENHED

Storparcellerne er beliggende på adressen Dam-
gårdsvej 1, 4130 Viby Sjælland.

2.5 GRUNDAREAL

Ifølge udstykningsplan i bilag 1 udgør grundarealet 
for parcel I.8 ca. 7.250 kvm, og grundarealet for par-
cel I.9a ca. 4.310 kvm. Arealernes endelige størrelse 
fastlægges i forbindelse med udstykningen. 

2.6 BEBYGGELSE

Storparcellerne er ubebygget. 

 
2.7 SERVITUTTER 

Tingbogsattest af 27. maj 2021, jf. bilag 2 vedlægges 
for ejendommen matr.nr. 4d Viby By, Syv m.fl.

Foreløbig servitutredegørelse vedlægges som bilag 
3. Som det fremgår, vil følgende servitutter følge 
med på storparcellerne ved udstykningen:

1. Dok. lyst den 3. februar 2017 om videresalg i 
ubebygget stand. (aflyses)

2. Dok. lyst den 4. maj 2017 om vedtægter for 
grundejerforeningen Skousbo

Kopi af servitutterne er vedlagt som bilag 4. 

Servitut nr. 1 lyst den 3. februar 2017 aflyses i for-
bindelse med handlen og erstattes af de i afsnit 3.6 
nævnte servitutter.

Udover de nævnte servitutter og byrder skal køber 
respektere tinglysning af sådanne private og offent-
lige servitutter og byrder (med og uden pant), som 
er nødvendige eller sædvanlige i forbindelse med 
lokalplanen, udstykning, byggemodning og udnyttel-
se af storparcellerne samt servitutter og byrder, som 
i øvrigt fremgår af nærværende udbudsvilkår.
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Illustrationsskitse som viser eksempel på udnyttelse af  de to udbudte ejendomme, set i sammenhæng med den kommende 
udvikling af Skousbos første etape. 
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2.8 PLANFORHOLD

Storparcellerne er omfattet af Lokalplan 700 vedlagt 
som bilag 5 samt helhedsplan for fremtidig boligbe-
byggelse på Skousbo, Viby Sjælland, vedlægges som 
bilag 6.

I henhold til Lokalplanens § 3 må parcel I.8 kun 
anvendes til helårsboligformål i form tæt-lav byggeri 
samt tilhørende fælleshus. Der må opføres op til 
3000 kvm etageareal til boliger og fælleshus. Heraf 
skal mindst 100 kvm etageareal udnyttes til fælles-
hus for beboerne. 

I henhold til lokalplanens § 3 må parcel I.9a kun 
anvendes til helårsboligformål i form af etage- og 
tæt-lav byggeri samt tilhørende fælleshus. Der må 
opføres op til 3000 kvm etageareal til boliger og et 
fælleshus. Heraf skal mindst 100 kvm etageareal 
udnyttes til fælleshus for beboerne.

Der henvises i øvrigt til lokalplanen.

2.9 BYGGEMULIGHED 

På parcel I.8 kan der opføres op til 20 tæt-lave boli-
ger i 1-2 etager og med et samlet omfang på maks. 
2900 m2 (se også lokalplanens §§ 6.1-6.16). Herud-
over skal der etableres et fælleshus på min. 100 m2. 
Der kan maksimalt opføres 3000 m2 på parcellen. 

På parcel I.9a kan der opføres op til 25 etage- og 
tæt-lav boliger i 2-3 etager på maks. 2900 m2 (se 
også lokalplanens §§ 6.17-6.37). Herudover skal 
der etableres et fælleshus på min. 100 m2. Der kan 
maksimalt opføres 3000 m2 på parcellen.

2.10 BYGGEMODNING 

Køber afholder selv alle byggemodningsomkostnin-
ger på storparcellerne til brug for købers projekt, 
herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og spil-
devand (herunder regnvand) m.v. Køber undersøger 
selv udgifternes størrelse. 

I henhold til de til enhver tid gældende tilslutnings-
priser og betingelser afholder køber alle udgifter til 
spildevandsanlæg både til kloakvand og tag- og over-
fladevand på storparcellerne. 

Køber afholder alle udgifter til etablering af vand-
forsyning og kontakter selv forsyningsselskab for 
nærmere aftale herom.

Storparcellerne ligger uden for de områder, der i 
varmeforsyningsplanen er udlagt til kollektiv varme-
forsyning (fjernvarme og naturgas). Det er derfor op 
til køber selv at afsøge mulighederne for opvarm-
ning.

Tilslutningsbidrag og omkostninger til etablering af 
anden forsyning f.eks. tv og telefon afholdes af køber.

Eventuelle omkostninger til anlægsarbejder som 
følge af projektet, der skal ske på offentlige arealer 
f.eks. overkørsler, afholdes af køber. 

2.11 VEJFORHOLD 

Adgangsvej til storparcellerne sker fra Damgårdsvej. 
For at skabe gode betingelser for de bløde trafikan-
ter og for at skabe byliv anlægges Syvmose Allé og 
områdets boligveje som shared space. Herudover 
anlægges stier gennem området, som sikrer forbin-
delse til landskabet.

Kommunen er p.t. i gang med byggemodning af veje 
m.v. i området, hvorfor der først kan påregnes ad-
gang til storparcellerne d. 1. juni 2022. Påbegyndelse 
af byggeri m.v. vil således ikke kunne ske før d. 1. 
juni 2022. Såfremt der mod forventning forekommer 
forsinkelse, og storparcellerne ikke er tilgængelig d. 
1. juni 2022, er sælger uden ansvar, og der kan så-
ledes ikke rettes nogle former for krav mod sælger i 
den anledning.  

2.12 BILPARKERING 

Køber afholder alle udgifter til etablering af parke-
ringsfaciliteter for biler på de to parceller. Roskilde 
kommune anlægger i tillæg til de private pladser, 
0,2 pladser pr. bolig på offentlige veje. Foruden 
købesummen skal køber derfor betale 35.000 kr. pr. 
plads, som det pågældende byggeri medfører, at 
Roskilde Kommune skal anlægge.

Beløbet opgøres på tidspunktet for ansøgning om 
byggetilladelse, hvor faktura fremsendes til betaling.
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Luftfoto og matrikelkort, som viser de udbudte ejendomme

Hvidpilevej

Sy
vm

os
e A

llé

Robinievej

Ørstedvej

Pa
rk

ve
j

Da
m

gå
rd

sv
ej

Skolevej

Skovly

I.8

I.9a

C
edervej

Kirs
ebærve

j

Syvmose Plads

Syvmosekilen

I.7 
Bofællesskabet Osby

regnvandsbassiner

I.5
Bofællesskabet Vilev

Ejerboliger
16 tæt-lav og 18 etage

Ejerboliger
13 tæt-lav

I.1
33 almene 
etageboliger

I.6
41 almene 
etageboliger

I.6
41 almene 
etageboliger

11 villagrunde
(selvbyg)



10

2.13 MILJØ- OG GEOTEKNISKE FORHOLD 

Arealerne er tidligere landbrugsjord og område-
klassificeret som forurenet. Luftfoto tilbage til 1945 
viser, at arealerne har været landbrug tilbage fra 
den tid. Sælger har ikke oplysninger om kilder til 
forurening på området. Området er i forbindelse 
med lokalplanens udarbejdelse besluttet undtaget af 
bestemmelserne om, at der ved overførsel til byzo-
neareal foretaget områdeklassificering. Det betyder, 
at området efter overførsel til byzone ikke vil være 
områdeklassificeret.

Der er ikke gennemført geotekniske undersøgelser 
og/eller forureningsundersøgelser af storparceller-
ne, og sælger bekendt er der hverken forurening på 
storparcellerne eller behov for ekstrafundering. 

Køber opfordres til evt. at udføre en miljøhistorik og/
eller at foretage miljøundersøgelser af storparcel-
lerne forud for indgåelse af denne aftale, jf. nærmere 
pkt. 3.5 om ansvarsfraskrivelse.  

2.14 LEDNINGER 

Vejledende kort med angivelse af ledningsforhold, 
udarbejdet af landinspektørfirmaet Mølbak fremgår 
af bilag 7. Der henvises i øvrigt til ledningsregistret 
på www.ler.dk. 

Sælger har i øvrigt ikke kendskab til andre ledninger 
på storparcellerne, og storparcellerne sælges uden 
ansvar for, at der måtte være andre ledninger på 
storparcellerne. 

Eventuel omlæggelse/flytning af ledningsanlæg, der 
ikke længere anvendes eller ligger i vejen for købers 
projekt, skal afklares med den relevante ledningsejer 
efter de gældende regler herfor. 

 
2.15 GRUNDEJERFORENING 

Der er pligt til at stifte en grundejerforening for 
hver storparcellerne 1.8 og I.9a med medlemspligt 
for grundejere og beboere inden for storparcellen. 
Grundejerforeningen skal stiftes inden ibrugtagning 
af bebyggelsen, og senest når Roskilde Byråd kræver 
det. Vedtægter skal godkendes af kommunen. Se i 
øvrigt nærmere i lokalplanen vedlagt som bilag  5.

Der er stiftet en grundejerforening for hele den nye 
bydel Skousbo, som grundejerforeningerne for par-
cel I.8 og I.9a er forpligtet til at være medlem af.

Grundejerforeningsvedtægter med bilag, referat af 
stiftende generalforsamling samt stiftelsesdoku-
ment vedlægges som bilag 8.

Af vedtægerne for grundejerforeningen fremgår det 
bl.a. at grundejerforeningens medlemmer er for-
pligtet til at drive, vedligeholde og forny de arealer, 
som er fælles for de arealer, som sælger afhænder i 
bydelen Skousbo.

Endvidere fremgår det bl.a. at foreningen forestår 
funktionen som spildevandslaug og varetager i den 
forbindelse drift, vedligehold og fornyelse af det 
fælles private regnvandslaug.

 
2.16 ARKÆOLOGI 

I henhold til Museumslovens § 25 har Roskilde Mu-
seum gennemført en arkæologisk forundersøgelse 
af fortidsminder mv i området. Roskilde Museum har 
i den forbindelse udtalt, at der ikke fandtes fortids-
minder, der nødvendiggør yderligere undersøgelser. 
Roskilde Museums udtalelse af den 16. maj 2019 
vedlægges som bilag 9.

Findes der fortidsminder under jordarbejder på stor-
parcellerne, vil de være omfattet af museumslovens 
§ 27 (lov nr. 358 af 8. april 2014). Jordarbejdet skal i 
givet fald standses, i det omfang det berører fortids-
mindet, og fundet skal straks anmeldes til Roskilde 
Museum på tlf. 46 31 65 00.

 
2.17 OFFENTLIG EJENDOMSVÆRDI 

Hele matr.nr. 4d Viby By, Syv m.fl. er ved seneste of-
fentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2020 ansat 
til kr. 10.600.000, heraf grundværdi kr. 9.814.100, jf. 
bilag 10

 
2.18 SKATTER OG AFGIFTER 

Storparcellerne er ikke selvstændigt vurderet, hvor-
for tilbudsgivere ved afgivelse af bud selv skal tage 
højde for, at de skattemæssige forhold kan ændre 
sig – herunder ved eventuel konvertering af arealet 
til anden anvendelse.   
 
2.19 MOMS 

Storparcellerne er ikke momsregistreret. 

 
2.20 EJENDOMSDATARAPPORT 

Ejendomsdatarapport med bilag vedlægges som 
bilag 11. 

2.21 FULDMAGT 
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Der kan efter omstændighederne og efter anmod-
ning gives fuldmagt til tilbudsgivers egne undersø-
gelser vedrørende miljø og jordbundsforhold, ansøg-
ning om principielt forhåndstilsagn vedr. byggeri o. 
lign. Sælger kan kræve gebyrer for myndighedsbe-
handling deponeret på sælgers konto som betingelse 
for at afgive fuldmagt. 

Naturen er Skousbos grønne nerve. Den skal både omkranse og finde vej ind i den nye bydels bebyggelse og byrum.
Visualiering fra helhedsplanen.
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Boliger på Skousbo.

Skousbo’s første etape rummer en bred variation af boligtyper, hvad angår ejerform, boligstørrelse og graden af fællesskab

Bofællesskaber 

Selvbyg-villaer

Almene boliger

Ejerboliger
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3. SALGSVILKÅR 

3.1 PROJEKTUDBUD

Køber skal som led i sit tilbud på køb af storparcel-
lerne, jf. nedenfor, indlevere et skitseprojekt, som på 
skitseplan illustrerer, hvorledes køber på grundlag 
af lokalplanen og de i udbuddet beskrevne arkitek-
toniske og funktionelle krav ønsker at bebygge og 
anlægge ejendommen efter købet.  

Skitseprojektet skal indeholde følgende:

A. REDEGØRELSE

Skitseprojektet skal indeholde en redegø-
relse for projektet i sin helhed, herunder 
hvordan projektet imødekommer sælgers 
arkitektoniske og funktionelle krav be-
skrevet i afsnit 3.2, som omfatter:

1. Visionen for Skousbo
2. Landskabelig tilpasning og 
 bebyggelsesplan 
3. Arkitektur og materialitet 
4. Udearealer – private og fælles 

Projektet skal indeholde oplysninger om 
antal kvadratmeter ny bebyggelse, boli-
gantal, boligstørrelser og boligtyper. Her-
udover skal der oplyses om rådgiverteam.

Køber er forpligtet til at overholde lokal-
planen. Køber ansøger selv om eventuelle 
dispensationer fra lokalplanens bestem-
melser hos byggesagsmyndigheden. Det 
bemærkes, at byggesagsmyndigheden 
i hvert enkelt tilfælde foretager en kon-
kret vurdering af, hvorvidt ansøgning 
om dispensation kan imødekommes. 
Der vil således ikke blive taget stilling til 
eventuelle dispensationer i forbindelse 
med salget af storparcellerne, og det er 
på sælgers eget ansvar og risiko, at der 
efterfølgende kan opnås dispensationer til 
projektet. 

B. TEGNINGSMATERIALE

Skitseprojektet skal indeholde tegningsma-
teriale, der redegør for projektets arkitekto-
niske hovedidé, herunder hvorfor projektet 
vil blive et arkitektonisk aktiv for området, 
og hvordan der skabes arkitektonisk kva-
litet i byggeriet. Tegningsmaterialet skal 
indeholde nedenstående, som er nærmere 
beskrevet i pkt. 3.3:

1. Bebyggelsesplan 1:500
2. Opstalter i 1:200
3. Snit i 1:200 eller 1:500
4. Planudsnit 1:100
5. Udstykningsplan
6. Rumlige illustrationer 

Skitseprojektet skal afleveres i en mappe i 
A3-format i tre trykte eksemplar samt elek-
tronisk som vedhæftede filer. Til brug for 
udarbejdelse af købers projekt vedlægges 
dwg-fil som bilag 12.

Ejerboliger
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3.2 ARKITEKTONISKE OG FUNKTIONELLE KRAV 

3.2.1 Visionen

Plads til at bo forskelligt, fællesskaber og samspil 
med naturen er værdier og kvaliteter, der ramme-
sætter Skousbos udvikling, og som skal gøre det 
til et levende og mangfoldigt boligområde, der er 
attraktivt at bosætte sig i for både unge, familier og 
seniorer, jf. visionen i pkt. 2.2. 

Projektet vil blive vurderet på, hvordan der er arbej-
det med visionen for Skousbo. Der vil blive lagt vægt 
på, hvordan visionens temaer om varierede boformer, 
fællesskab - herunder opførelsen af fælleshus - og 
samspil med naturen er integreret i projektet. 
 

3.2.2 Landskabelig tilpasning og bebyggelsesplan 

Bebyggelsen skal i henhold til lokalplanen opføres 
i randen af boligenklaven omkransende et indre, 
fælles gårdrum. Bebyggelsen skal forme en gen-
nemtrængelig minikarré og brydes op i mindre 
sammenhængende enheder, som sikrer visuel og 
fysisk forbindelse til det omkransende landskab. 
Bebyggelsen langs Syvmose Allé skal være højere og 
tættere, for at bidrage til vejforløbets bymæssighed 
og gaderum. 

Regnvand skal håndteres separat og ledes til grund-
ejerforeningens fælles LAR-system i Syvmosekilen. 
Boligenklaverne skal derfor udformes således, at 
regnvand kan opsamles på overfladen og fra går-
drummene ledes i åbne render til et tilslutnings-
punkt i boligenklavens skel, med en placering i prin-
cippet som angivet på kortbilag 7 i Lokalplan 700.

Projektet vil blive vurderet på sammenhængen 
imellem bebyggelsesplan, landskab og bydelen som 
helhed. Der vil i forbindelse med vurderingen blive 
lagt særligt vægt på: 

• Bebyggelsens evne til at danne en gennemtræn-
gelig minikarré, der skaber et attraktivt indre 
fællesrum og samtidig sikrer gode fysisk og visu-
elle forbindelser til det omkransende landskab i 
Syvmosekilen. 

• For bebyggelsen i I.9a vægtes det dertil, at den 
langs Syvmose Allé og Syvmose Plads skaber 
en tydelig markering og bidrager til forløbets 
bymæssighed, bl.a. med gode kantzoner. 

• Bebyggelsens sammenhæng og samspil med 
de indre gårdrum, omkransende landskab samt 
cykel- og bilparkering og affaldsløsning, så der 
opstår en samlet helhed. 

3.2.3 Arkitektur og materialitet

I henhold til lokalplanen skal byggeriet fremtræde 
med sit eget arkitektoniske udtryk og en tydelig 
identitet, der adskiller den fra de øvrige bebyggelser 
i området. Det arkitektoniske udtryk og identitet kan 
sammentænkes for bebyggelserne på tværs af I.8 
og I.9a, dog med respekt for lokalplanens konkrete 
bestemmelser til boligenklaverne. 

Lokalplanens bestemmelser om udformning af 
byggeri, variation i og materialer på facader, gavle 
og tage på bygninger og skure sætter rammerne 
for ambitionen om at skabe en varieret og levende 
arkitektur.  

Projektet vil blive vurderet på, at byggeriet fremstår i 
en høj arkitektonisk kvalitet, der er levendegjort med 
variation i bebyggelsen gennem sammensætning af 
bygningsvolumener og bearbejdning af facadeudtryk.  

3.2.4 Udearealer - private og fælles

Gårdrummene i hver boligenklave skal, i henhold til 
lokalplanen, fremstå grønt og beplantet med plads 
til fællesskabende aktiviteter foruden fælleshus, 
parkering og affaldshåndtering. Gårdrummene skal 
trække det omkringliggende landskab i Syvmose-
kilen ind i boligenklavernes hjerte igennem kilerne 
i de gennemtrængelige minikarréer. Landskabeligt 
og beplantningsmæssigt skal denne sammenhæng 
understøttes og bearbejdes. 

Til hver bolig skal være tilknyttet et mindre, privat 
udendørs opholdsareal i form af terrasse, have eller 
altan. I boligenklave I.9a skal der dertil for bebyggel-
sen langs Syvmose Allé arbejdes med aktive kantzo-
ner, jf. lokalplanens principper. 

Projektet vil blive vurderet på, hvordan de private og 
fælles udearealer udformes og indrettes med særligt 
vægt på, at: 

• Skabe en god sammenhæng mellem fordeling af 
private og fælles udearealer, og at disse indgår i 
et godt samspil med den enkelte boliger. 

• Gårdrummenes grønne karakter og evne til at 
invitere til fællesskab beboerne imellem.

• Disponering af arealerne i forhold til ophold, par-
kering, affalds- og regnvandshåndtering.

• Skabelsen af attraktive og levende kantzoner 
mellem bebyggelse og Syvmose Allé/Syvmose 
Plads. 
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3.3. KRAV TIL TEGNINGSMATERIALE 

Nedenstående er en beskrivelse af kravene som 
angivet under ”tegningsmateriale” i pkt. 3.1.

3.3.1 Bebyggelsesplanen 1: 500

Bebyggelsesplanen skal indtegnes på kortgrundla-
get i bilag 12. Bebyggelsesplanen skal vise grundens 
omgivelser, herunder nabobebyggelser, veje og stier. 
Bebyggelsesplanen skal omfatte oplysninger om 
bebyggelsens fulde omfang og placering, inkl. skure, 
depoter og mindre bygninger.

Disponeringen af de ubebyggede arealer skal belyses 
på bebyggelsesplanen. Det omfatter placering og ud-
formning af fælles friarealer, private haver, terrasser 
eller lignende, renovationsarealer, cykelparkering, 
stisystemer og andre belagte flader og terrænbear-
bejdning, regnvandshåndtering samt beplantning og 
belysning.

Det skal være muligt at danne sig et indtryk af de 
rumlige forhold i bebyggelsen eksempelvis ved, at 
planen vises med skygger.

3.3.2 Opstalter i 1:200

Der skal vises en opstalt af facader i boligenklave 
I.9a mod Syvmose Allé og en opstalt af facader i boli-
genklave I.8 mod Syvmosekilen. Dertil skal der vises 
en opstalt af facader mod det indre gårdrum.

Opstalter skal give et dækkende indtryk af bebyggel-
sens arkitektoniske udtryk samt valg af materialer 
og farver på facader, gavle og tage.

Opstalterne skal vise, hvordan bebyggelsen er kote-
sat og som princip vil tilpasse sig terræn. Det eksi-
sterende samt det projekterede terræn skal fremgå 
af opstalterne.

3.3.3 Snit i 1:200 eller 1:500

Der skal som minimum vises et øst-vestgående 
tværsnit gennem bebyggelsen, gårdrummet, Syvmo-
sekilen og nabobebyggelsen. Snittet skal vise, hvor-
dan boligerne er kotesat og tilpasser sig terrænet. 
Det eksisterende samt det projekterede terræn skal 
fremgå på snittet. Snittet skal give indtryk af sam-
menhængen mellem bebyggelsen og omgivelserne.

3.3.4 Planudsnit 1:100

Der skal vises et eller flere planudsnit med eksem-
pel på etageplaner i grundplan og de tilstødende 
udearealer, herunder de ubebyggede arealer og 
eventuelle skure, som hører til den enkelte bolig. 

Planudsnit skal illustrere sammenhængen mellem 
den enkelte bolig og nære omgivelser. 

Etageplaner skal derfor fremgå med indretning. 
 

3.3.5 Udstykningsplan

Der skal vises en udstykningsplan, der som princip 
skal illustrere, hvordan bebyggelsen kan udstykkes 
i selvstændige boliger, jf. lokalplanens § 4. Det skal 
være muligt at danne sig et overblik over boligtyper, 
boligstørrelser og deres fordeling. 

3.3.6 Rumlige illustrationer 

Der skal vises et skråperspektiv af bebyggelsen 
set fra oven med kig fra syd mod nord. Den rumlige 
afbild¬ning skal vise projektet i sin helhed samt om-
givende byggeri, veje og grønne områder. 

Der skal vises 2-3 rumlige illustratio¬ner i øjenhøj-
de, der beskriver projektets rumlige kvaliteter og 
relation til omgivelserne. Det ene perspektiv skal 
vise bebyggelsen i boligenklave I.9a set fra Syvmose 
Allé. Her skal bebyggelsen samt overgangen mellem 
Syvmose Allé og bebyggelse visualiseres. Det andet 
perspektiv skal vise bebyggelsen i boligenklave I.8 
eller I.9a set fra gårdrummet. Her skal boligbebyg-
gelsen, fælleshuset og det fælles gårdrum visualise-
res, samt de private udearealer og deres overgang til 
det fælles gårdrum. Det sidste perspektiv skal vise 
bebyggelsen i boligenklave I.8 set fra Syvmosekilen. 

Såfremt der bydes på én boligenklave, skal der kun 
leveres de rumlige illustrationer beskrevet for den-
ne. Såfremt der bydes på begge boligenklaver, skal 
der leveres tre rumlige illustrationer, som dække 
alle tre beskrevne perspektiver. 
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3.5 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Storparcellerne sælges således, som den er og 
forefindes og som beset af køber med de på storpar-
cellerne værende ledninger, installationer, træer og 
beplantninger samt alt storparcellerne øvrige rette 
tilliggende og tilhørende. 

Storparcellerne sælges uden ansvar for opfyldelse 
af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende 
som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle 
nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse 
af storparcellerne. 

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet 
ansvar for storparcellerne, herunder men ikke be-
grænset til grundens jordbundsforhold og miljøfor-
hold - bl.a. bærerevne og forurening - og grundens 
beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre 
misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger 
som følge af konstatering af mangler af en hvilken 
som helst art ved nogen del af storparcellerne, det 
være sig i form af ophævelse af handlen, krav om 
forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning 
eller andet. 

Sælger er ikke i besiddelse af andre oplysninger 

end de i nærværende udbudsmateriale anførte, og 
sælger fraskriver sig ethvert ansvar som følge af en 
af sælger ukendt eventuel forurening af storparcel-
lerne, såvel som fund af unormale jordbundsforhold, 
i forbindelse med såvel sælgers som tidligere ejeres 
anvendelse af storparcellerne. Køber accepterer, at 
der hverken nu eller senere kan gøre krav gældende 
mod sælger i anledning af forurening, eller på grund 
af unormale jordbundsforhold, det være sig i form af 
forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstat-
ning, ligesom handlen heller ikke vil kunne hæves 
som følge heraf.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte 
forhold og senere konstaterede forhold ved storpar-
cellerne samt faktiske såvel som retlige mangler, 
f.eks. en begrænsning i storparcellernes anvendel-
sesmuligheder. Køber kan således ikke gøre krav 
mod sælger om erstatning, afslag i købesummen 
eller anden kompensation eksempelvis som følge 
af ledningsoplysninger, driftsudgifter, fortidsminder 
m.v. 

Køber er indforstået med, at der i købsprisen er 
taget højde for nærværende ansvarsfraskrivelse.

Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskri-
velse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud 
at gennemgå ejendommen med en sagkyndig og en 
juridisk rådgiver med henblik på konstatering af 
eventuelle fejl og mangler.

3.6 SERVITUTTER 

Storparcellerne overtages af køber fri for pantehæf-
telser men med de rettigheder, byrder og forpligtel-
ser, som fremgår af  servitutredegørelsen jf. bilag 3, 
samt nedenstående servitutter, der vil blive pålagt 
storparcellerne ved salget:  

”Servitut om betaling af tillægskøbesum” 

Såfremt der på ejendommen opføres bebyggelse 
med et bruttoetageareal efter byggelovgivningen på 
mere end [3000 kvm for I.8 og 3000 kvm for I.9a], og/
eller såfremt der på et senere tidspunkt opføres/
indrettes yderligere bruttoetageareal, eller såfremt 
ejendommen skifter anvendelse i forhold til den ved 
salget tilladte anvendelse til bolig, skal den til en-
hver tid værende ejer af ejendommen betale et tillæg 
til købesummen til Roskilde Kommune. 

Endvidere skal tillægskøbesum betales til Roskil-
de Kommune, såfremt den til enhver tid værende 
ejer af ejendommen måtte erhverve en eller flere 
af de tilgrænsende ejendomme og opnår tilladelse 
til yderligere bebyggelse af disse ejendomme eller 

3.4 SÆLGERS BEHANDLING OG VALG AF TILBUD

Indkomne projekter vurderes på, hvorvidt de imøde-
kommer lokalplan 700, samt sælgers arkitektoniske 
og funktionelle krav beskrevet i pkt. 3.2.

Valg af tilbud sker ud fra en helhedsvurde-
ring med baggrund i følgende udvælgelses-
kriterier: 

A. PRIS og

B. PROJEKTETS KVALITETER
Skitseprojekterne bliver bedømt i forhold til 
byggeriets arkitektoniske kvalitet og reali-
seringen af formål og intentioner i lokalpla-
nen, hvor følgende vægtes:

1. Visionen for Skousbo 
2. Landskabelig tilpasning og  

bebyggelsesplan
3. Arkitektur og materialitet
4. Udearealer - private og fælles
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indretning af større bruttoetageareal herpå, end der 
var mulighed for i henhold til byggelovgivningens 
bestemmelser uden inddragelse ejendommen. 

Tillægskøbesum, der er vederlag for den ændrede 
anvendelse eller forøgede udnyttelse af ejendom-
men, beregnes efter prisniveauet og anvendelsen på 
det pågældende tidspunkt. 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommen 
har pligt til at give Byrådssekretariatet i Roskilde 
Kommune skriftlig meddelelse om forhold, der kan 
udløse krav om tillægskøbesum efter denne servitut. 
Meddelelsen skal tydeligt angive, at der er tale om 
en meddelelse om en servitut om tillægskøbesum og 
skal henvise til servituttens data- og løbenummer i 
tingbogen. 

Nærværende bestemmelse tinglyses servitutstif-
tende forud for al pantegæld. Roskilde Kommune, 
Byrådssekretariatet, er påtaleberettiget.

”Servitut om byggepligt og tidsfrister samt forbud 
mod videresalg”

Den til enhver tid værende ejer er forpligtet til at 
realisere en bebyggelse på 3000 m2 på ejendommen, 
der er i overensstemmelse med den for ejendommen 
gældende lokalplan eller intentionerne for den kom-
mende lokalplan, samt det af sælger forud for købet 
godkendte skitseprojekt. Det godkendte skitsepro-
jekt bliver et bilag til nærværende udbudsmateriale.  

Byggeriet skal være påbegyndt, herunder ved støb-
ning af fundament, senest 1 år efter overtagelses-
dagen og skal være fuldført, således at der opnås 
ibrugtagningstilladelse, senest 3 år efter overtagel-
sesdagen. 

Byrådet kan på baggrund af en skriftlig anmodning 
forlænge tidsfristerne med op til et år, såfremt 
Byrådet finder det fornøden begrundet, og hvis det 
skønnes realistisk, at byggeriet kan overholde den 
nye tidsfrist. 

På anmodning fra Roskilde Kommune er køber 
forpligtet til at deltage i et (eller flere) dialogmøde(r) 
om det i ansøgningen til byggetilladelsen anførte 
byggeris overensstemmelse med skitseprojektet. 

Ændringer i det af køber fremsendte projekt kan ale-
ne fraviges, såfremt Roskilde Kommune vurderer, at 
en fravigelse i større grad vil fremme realiseringen 
af formål og intentioner i lokalplanen, og alle eventu-
elle ændringer skal således godkendes af sælger.  

Hvis byggeriet ikke er påbegyndt og fuldført inden for 
de fastsatte frister eller er i overensstemmelse med 
det endelige projekt, regnes det for misligholdelse, 

og Roskilde Kommune opnår ret til at tilbagekøbe 
ejendommen på de vilkår, der er nævnt i tinglyst 
servitut om misligholdelse.  

Køber er ikke berettiget til, uden sælgers forud-
gående samtykke, at videresælge ejendommen, 
førend byggeriet på ejendommen er fuldført, og der 
er udstedt ibrugtagningstilladelse. Med videresalg 
sidestilles enhver overdragelse af den bestemmende 
indflydelse i det købende selskab (køber), jf. sel-
skabsloven §5, nr. 18, jf. §7, stk. 1.

Såfremt køber ønsker at sælge ejendommen til et 
100% ejet datterselskab, skal køber indestå som 
selvskyldnerkautionist for opfyldelse af nærværende 
udbudsmateriales vilkår i alle dens ord og handlin-
ger. Følgende afsnit skal således indgå i et tillæg til 
udbudsmaterialet: 

”Undertegnede [indsæt navn/køber] indestår herved 
som selvskyldnerkautionist for opfyldelse af udbuds-
materiale [indsæt dato og kvarter] i alle dens ord og 
handlinger. Selvskyldnerkautionen indebærer, at [ind-
sæt navn/køber] må opfylde [datterselskabets] forplig-
telser overfor sælger, hvis [datterselskabet] ikke selv 
opfylder dem. Dette gælder tillige renter og sælgers 
omkostninger i anledning af misligholdelse, herunder 
erstatning i henhold til pkt. [indsæt nr.] i udbudsma-
terialet. [indsæt navn/køber]’s kautionsforpligtigelse 
er tillige gældende uden meddelelse eller varsel fra 
sælger i tilfælde af, at [datterselskabet] træder i sol-
vent likvidation, standser sine betalinger, indleder eller 
undergives rekonstruktionsbehandling, får behand-
ling af en konkursbegæring udsat, erklæres konkurs, 
anmoder om gældssanering, indleder forhandlinger om 
frivillig akkord eller i øvrigt tages under anden form for 
dansk eller udenlandsk insolvensbehandling.”  

Nærværende bestemmelse om byggepligt, tidsfrister 
samt forbud mod videresalg skal tinglyses servitut-
stiftende forud for al pantegæld. Påtaleberettiget er 
Roskilde Kommune, Byrådssekretariatet. 

”Servitut om misligholdelse”

Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret 
tilbud, herunder ikke overholder de i udbudsvilkåre-
ne nævnte tidsfrister, kan sælger kræve følgende:

1. at ejendommen for købers regning tilbageskødes 
helt eller delvis til sælger til den erlagte købesum 
med fradrag af 20%, uden renter og uden tillæg af 
eventuelle bygningers værdi. Køber er forpligtet til at 
betale alle udstyknings- og tinglysningsomkostnin-
ger, der måtte være forbundet hermed.

2. at køber er erstatningsansvarlig overfor sælger 
efter sædvanlige erstatningsansvarsregler, dog er 
de under punkt 1 nævnte 20% minimumserstatning, 
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og erstatningen kan ingensinde være mindre end de 
nævnte 20%. Sælger er berettiget til at tilbageholde 
købesummen til hel eller delvis sikkerhed for er-
statningskrav, således at tilbageholdte købesummer 
først betales, når parternes mellemværende endeligt 
kan opgøres ved et konstateret tab ved dom eller 
forlig. Herudover udreder køber til sælger omkost-
ningerne ved tilbageskødningen.

3. såfremt ejendommen er forbedret af køber, kan 
køber ikke forlange, at sælger godtgør køber eller 
panthavere, eller eventuelt rettighedshavere, den 
værdiforøgelse, som er sket som følge af købers 
forbedringer.

4. Ved tilbagekøbet kan Roskilde Kommune bestem-
me, om ejendommen skal overtages med eventuelle 
bygningsdele, eller om disse skal fjernes og reetab-
lering ske for købers regning, evt. ved modregning i 
købesummen.

Køber foranlediger denne bestemmelse tinglyst ser-
vitutstiftende forud for al pantegæld med Roskilde 
Kommune, Byrådssekretariatet, som påtaleberetti-
get. 

3.7 OVERTAGELSE OG REFUSION 

Overtagelsesdagen fastsættes til 5 hverdage efter 
Byrådets tiltrædelse af salget. 

Storparcellerne ligger fra overtagelsesdagen for kø-
bers regning og risiko i enhver henseende. Med over-
tagelsesdagen som skæringsdato udfærdiger købers 
advokat senest to måneder efter overtagelsesdagen 
sædvanlig refusionsopgørelse vedr. storparcellernes 
indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant se-
nest en måned efter, at parterne er blevet enige om 
saldoen. Ved eventuel betaling efter dette tidspunkt 
tillægges renter efter Renteloven fra overtagelses-
dagen.  

3.8 KØBESUMMEN 

Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen 
mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tingly-
ses uden præjudicerende retsanmærkninger. Ved 
eventuel betaling efter dette tidspunkt, f.eks. mod 
ubetinget bankgaranti, tillægges der renter i henhold 
til Renteloven. 

Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, så-
fremt købesummen ikke betales rettidigt på overta-
gelsesdagen. 

Køber overtager ingen gæld uden for købesummen. 

Det er sælgers vurdering, at salget af storparceller-
ne skal tillægges moms i henhold til den til enhver 
tid gældende momslovgivning.

Storparcellerne sælges med en byggeret på 3000 
kvm for henholdsvis I.8 og I.9a. Der skal betales for 
den fulde byggeret, uanset om den fulde byggeret 
udnyttes eller ej. 

3.9 CERTIFICERING OG KONVENTIONALBOD

Køber forpligter sig til at opnå DGNB certificering 
på minimum guld niveau eller tilsvarende certifice-
ringsordning. Såfremt køber ikke opnår dette senest 
et år efter udstedelse af endelig ibrugtagningstilla-
delse, er køber pligtig til at betale kr. 1.000.000 som 
konventionalbod til kommunen. Kommunen er tilsva-
rende berettiget til at anvende den i medfør af pkt. 
3.10 stillede garanti til udbetaling. 

Køber skal senest en uge efter opnået certificering 
fremsende dokumentation herfor. 

3.10 GARANTISTILLELSE 

Køber skal senest i forbindelse med byggetilladel-
sens meddelelse stille uigenkaldelig anfordringsga-
ranti på 2.000.000 kr. til sikkerhed for opfyldelse af 
forpligtigelser, herunder til udbedring af skader, der 
i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer 
mv., samt til færdiggørelse af interne veje, anlæg, 
friarealer, kunstprojekt m.v. 

Endelig stilles garantien til sikkerhed for en kon-
ventionalbod på 1.000.000 kr., jf. pkt. 3.9, som på 
anfordring udbetales til Roskilde Kommune, såfremt 
byggeriet ikke opnår DGNB certificering på minimum 
guld niveau eller tilsvarende certificeringsordning 
senest et år efter udstedelse af endelig ibrugtag-
ningstilladelse. 

Garantien frigives, når det samlede byggeri er udført, 
eventuelle skader er udbedret og efterfølgende 
godkendt af Roskilde Kommune, kunstprojekt er 
færdiggjort og godkendt af Roskilde Kommune, og 
når byggeriet er DGNB certificeret på minimum guld 
niveau eller en tilsvarende certificeringsordning, og 
sælger har modtaget dokumentation herfor.  
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3.11 BERIGTIGELSE OG OMKOSTNINGER  

Køber betaler alle udgifter ved afgivelse af tilbud, 
herunder alle omkostninger som følge af købers 
eventuelle undersøgelser af diverse forhold vedrøren-
de storparcellerne og købers overvejelser vedrørende 
brug af storparcellerne.

Køber sørger for berigtigelse af handlen og beta-
ler alle omkostninger forbundet hermed, herunder 
udgifter til rådgivere og advokat, registreringsafgifter 
ved tinglysning, garantistillelse, eventuelle omkost-
ninger til gebyrer i forbindelse med indtræden i forsy-
ningsselskaber m.v. Køber forpligter sig til at lade sig 
repræsentere af advokat.  

Anmeldelse af servitutter og skøde til tinglysning 
skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger 
efter overtagelsesdagen. Overholdes fristen ikke, er 
sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af 
en af sælger udpeget advokat for købers regning og 
medtage omkostninger herved i refusionsopgørelsen. 
Skødet skal udarbejdes som minimumsskøde, der 
henviser til nærværende udbudsmateriale for så vidt 
angår vilkår for handlen.

Ud over købers omkostninger ved byggemodningen 
betaler køber følgende omkostninger uden for købe-
summen:

• Tilslutningsafgifter og bidrag i henhold til   
gældende takster.

• Fornødne tilpasninger til tilgrænsende anlæg  og 
byrum.

• Alle øvrige omkostninger som måtte være   
nødvendige for realisering af købers byggeri.
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4. TILBUDSAFGIVELSE

Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold.

Tilbuddet skal være underskrevet på en udskrift af dette dokument i sin helhed og være bilagt sepa-
rat skitseprojekt m.v. som ovenfor beskrevet under pkt. 3.1. 

Tilbuddet skal sendes i en kuvert, mærket ”Udbud/FORTROLIGT” til:

Roskilde Kommune 
Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde 
Att.: Stine Elken/FORTROLIGT

samt skannes og sendes som e-mail til: stinee@roskilde.dk

Undertegnede

Underskrift:

Navn:

CVR.nr.:

Tlf.:

E-mail:

byder herved på de ovenfor anførte vilkår for parcel I.8 og I.9a af matr.nr. 4d Viby By, Syv, beliggende 
Damgårdsvej 1, Viby: (sæt x)
Parcel I.8  [  ]                                     Parcel I.9a  [   ]                                                      begge parceller [    ]
  
Kr. ekskl. moms

Herudover skal købesummen tillægges moms på 25%

Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af tegningsudskrift, der ikke må være mere end 3 må-
neder gammel. Når meddelelse om Byrådets godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgi-
ver, udgør denne sammen med nærværende udbudsvilkår en købsaftale vedr. storparcellerne. 
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5. BILAGSOVERSIGT

1. Udstykningsplan
2. Tingbogsattest
3. Foreløbig servitutredegørelse
4. Kopi af servitutter 
5. Lokalplan 700
6. Helhedsplan 
7. Ledningsoversigt
8. Grundejerforeningsvedtægter
9. §25 udtalelse fra Roskilde Museum
10. Vurderingsattest
11. Ejendomsdatarapport 
12. Kortgrundgrundlag – DWG fil
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