
UDBUD AF TO STORPARCELLER 
PÅ SORTEBRØDRE PLADS 

ROSKILDE KOMMUNE 

udbyder ejendommene benævnt delområde A og delområde B, 
beliggende Sorte Brødre Plads, 4000 Roskilde, (herefter samlet 
benævnt “ejendommene” og hver for sig “delområde A” og “delom-
råde B”) til salg. 

JUNI 2021
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1. INTRODUKTION

FREMVISNING OG SPØRGSMÅL

Ejendommene fremvises efter aftale. 
Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt 
bedes rettet til:

Juridisk chefkonsulent Laleh Husmand på 
telefon 46 31 80 15 eller på mail lalehh@
roskilde.dk 

eller 

juridisk chefkonsulent Sofie Svarre Müller på 
telefon  46 31 80 14 eller på mail sofiesm@
roskilde.dk. 

1.1 UDBUDSVILKÅR

Ejendommene udbydes til salg i henhold til bekendt-
gørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud 
ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste 
ejendomme.

Tilbud skal være sælger i hænde senest den 
1. december 2021, kl. 12, 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 Roskil-
de Kommunes bank eller bankgaranti (anfordrings-
garanti) fra anerkendt pengeinstitut for den tilbudte 
købesum med tillæg af 2% til dækning af eventuel 
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. 

Ejendommene sælges med et vilkår om, at køber 
overdrager 25% af det samlede boligetageareal i 
henhold til det konkrete projekt til en almen bolig-
organisation. Roskilde Kommunes Økonomiudvalg 
har truffet principbeslutning om at yde kommunalt 
grundkapitalindskud til opførelse af op til 1.912 
etagemeter almene boliger, svarende til 25% af det 
maksimale boligetageareal i henhold til lokalplanen. 
Se nærmere nedenfor, herunder i afsnit 2.8 og afsnit 
3. 

Ejendommene sælges med et vilkår om, at byggeriet 
skal kunne opnå DGNB certificering på minimum 
guld niveau eller en tilsvarende certificeringsord-
ning. Se nærmere i afsnit 3.10 og 3.11.

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. 

INDHOLD
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2.1 OMRÅDEBESKRIVELSE

Ejendommene er beliggende i den helt centrale del 
af Roskilde by i en sidegade mellem handelsgaden 
Algade, Dronning Margrethes Vej og Folkeparken. 
Området er karakteriseret ved at ligge i historiske 
omgivelser i et kvarter med mange flotte historiske 
ejendomme, der rummer et levende handelsliv. Mod 
Algade er de sammenbyggede byhuse i 4 til 5 etager, 
mens der langs Dronning Margrethes Vej ligger fine 
gamle villaer. 

Som nabo til ejendommene ligger Roskilde Bibliotek, 
der udgør den østlige del af ’Kulturstrøget’, der er 
en kulturelakse, som ligger parallelt med Algade og 
forbinder byens store kulturinstitutioner fra Domkir-
ken til Museet for Samtidskunst, Roskilde Museum 
og biblioteket m.v. 

Ejendommene ligger ud til to nyetablerede byrum, 
Bibliotekshaven, der er et intimt byrum med plads til 
et rigt kulturliv, og til Sortebrødre Plads, der danner 
forplads og bindeled til det nyetablerede kommunale 
p-hus og handelslivet i Algade. Fra ejendommene er 
der ca. 250 meter til Roskilde Station.

Der foregår på nuværende tidspunkt omdannelse af 
de omkringliggende matrikler, der støder op til del-
område A og delområde B. Det vedrører blandt andet 
nye vejanlæg, byrum, torvedannelse osv. i forskellige 
terrænniveauer mv., se bilag 1.

I henhold til kortbilag 3 i lokalplan 659, side 63, an-
lægges stien v-v af Roskilde Kommune, når delom-
råde B er bebygget. 

2.2 MATRIKELNUMRE

Ejendommene består - som benævnt i lokalplan 659 
- af delområde A og delområde B. 

Delområde A udgør delnr. 9 af vejlitra 7000ab Ros-
kilde Bygrunde. Delområde B udgør delnr. 2 af matr.
nr. 854b Roskilde Bygrunde, delnr. 6 af matr.nr. 70a 
Roskilde Bygrunde og delnr. 8 af vejlitra 7000ba Ros-
kilde Bygrunde. Udstykningsplan, som har forrang 
for kortudsnit på side 1 og 4, vedlægges som bilag 2. 
Sælger foranstalter udstykning og afholder omkost-
ninger hertil. 

Roskilde Kommune ejer delnr. 6 af matr.nr. 70a 
Roskilde Bygrunde i henhold til anlægs- og driftsaf-
tale af den 19. november 2019 samt tillægsaftale af 
september 2020 (herefter samlet anlægs- og drifts-
aftalen) vedlagt bilag 3, og den tinglysningsmæssige 
berigtigelse af ejerskabet er iværksat.  

2.3 BELIGGENHED

Delområde A er beliggende på Sortebrødre Plads og 
støder op til Dronning Margrethes Vej, 4000 Roskilde.

Delområde B er beliggende på Sortebrødre Plads, 
4000 Roskilde.

2.4 GRUNDAREAL

Ifølge udstykningsplanen i bilag 2 har delområde A 
et foreløbigt grundareal på 2.935 m2, og delområde B 
har et foreløbigt grundareal på 2.015 m2. 

Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i 

2. EJENDOMSBESKRIVELSE

Foto af parkeringsareal der kan bebygges
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2.7 PLANFORHOLD

Ejendommene er omfattet af lokalplan 659 ”Omdan-
nelse af Sortebrødre Plads” vedlagt som bilag 7.

I henhold til lokalplanens § 3.2 må delområde A kun 
anvendes til etageboliger med vandret og/eller lodret 
lejlighedsskel. Delområde B må kun anvendes til 
etageboliger med vandret og/eller lodret lejligheds-
skel, liberalt erhverv, dagligvare- og udvalgsvarebu-
tikker samt restauranter, caféer og lignende. 

Det følger af lokalplanens bestemmelser, at daglig-
vare- eller udvalgsvarebutikker i delområde B skal 
orienteres mod øst ud til Sortebrødre Plads og p-hu-
set, mens restaurant, caféer eller lignende placeres 
mod vest ud til bibliotekshaven. 

Lokalplanen fastsætter, at der på ejendommene 
samlet højest må opføres 9.000 m2 fordelt med op til 
4.150 m2 etageareal inden for delområde A og op til 
4.850 m2 inden for delområde B, jf. lokalplanens § 6.1 
og 2 og nærmere herom nedenfor i afsnit 2.9.

Det følger af lokalplanens § 3.2, at 25% af det samle-
de boligmasse inden for delområde A og B skal være 
almene boliger. Boligmassen defineres som etagea-
real.

I henhold til lokalplanen udgør det maksimale boli-
getageareal 7.650 m2, inklusiv 25% almene boliger, 
svarende til 1.912 etagemeter.  

Der henvises i øvrigt til lokalplan 659.

Der gælder følgende præcisering i forhold til lokal-
plan 659 vedrørende brandsikkerhed. De fremtidige 
bebyggelser i lokalplanområdet skal, af hensyn til 
brandsikkerhed, henholde sig til det vedlagte bilag i 
forhold til redningsarealerne og beredskabs indsats-
muligheder. Se bilag 8.

2.8 ALMENE BOLIGER

Køber er forpligtet til at videresælge 25% af bolige-
tagearealet i henhold til det konkrete projekt til en 
almen boligorganisation, som køber selv vælger. 

Køber skal som led i sit tilbud vedlægge en under-
skrevet samarbejdsaftale med tilhørende tidsplan 
med den af køber valgte almene boligorganisation. 
Samarbejdsaftalen skal forpligte begge parter til et 
samarbejde og skal regulere de overordnede ram-
mer for købers og den almene boligorganisations 

grundarealerne, såfremt grundarealerne ved landin-
spektørens endelige opmåling divergerer fra oven-
stående. 

2.5 BEBYGGELSE

Ejendommene er ubebyggede.

2.6 SERVITUTTER

I forbindelse med udstykningen overføres følgende 
servitutter, jf. servitutredegørelse fra Mølbak Lan-
dinspektører A/S af den 15. juni 2021, jf. bilag 4:

Vedrørende delområde A: Der er ikke tinglyst servi-
tutter.

Vedrørende delområde B (nedenstående servitutter 
1-6 er vedlagt som bilag 5):

1. Dokument lyst den 2. oktober 1968 om 
nedkørselsrampe, prioritet forud for pantegæld.

2. Dokument lyst den 8. august 1972 om 
fjernvarme/anlæg mv.

3. Dokument lyst den 5. december 1973 om 
bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for 
pantegæld.

4. Dokument lyst den 5. december 1973 om 
bebyggelse, benyttelse mv, prioritet forud for 
pantegæld.

5. Dokument lyst den 16. december 1986 om 
varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv.

6. Dokument lyst den 5. september 1988 om 
varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv.

7. Dokument lyst den 4. maj 2021 om 
nedkørselsrampe, bilag 6.

Ud over de nævnte servitutter og byrder skal køber 
respektere tinglysning af sådanne private og offentli-
ge servitutter og byrder (med og uden pant), som er 
nødvendige eller sædvanlige i forbindelse med lokal-
planen, udstykning, byggemodning og udnyttelse af 
ejendommen samt servitutter og byrder, som i øvrigt 
fremgår af nærværende udbudsvilkår.
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realisering af projektet. Køber kan frit vælge, hvor 
de almene boliger placeres inden for delområderne. 
Placering og kvalitet af de almene boliger vil indgå i 
vurderingen af skitseprojektet, jf. afsnit 3.2.1.2.

Køber forpligter sig til, at aftalen mellem køber og 
den almene boligorganisation fra den almene bolig-
organisations side bliver betinget af skema A og B 
tilsagn.  

Salget af ejendommene er fra sælgers side betinget 
af, at den almene boligorganisation opnår skema A 
og B tilsagn. 

Såfremt køber og den almene boligorganisation 
vælger at indgå en aftale om en delegeret bygher-
remodel, jf. almenboligloven § 116, har køber pligt 
til at anvende Byggeskadefondens de til enhver tid 
gældende ”paradigmer til aftaler om samarbejde 
med privat part”. Der er tale om fire paradigmer, 
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som alle skal anvendes. Paradigmer fra januar 2021 
vedlægges som bilag 9a-9d. Aftaler om den delege-
rede bygherremodel skal godkendes af kommunen, 
som er tilsynsmyndighed for de almene boligorgani-
sationer. Dette sker i forbindelse med ansøgning om 
skema A tilsagn.
 

I forbindelse med købers videreoverdragelse af 
boligetagearealerne til den almene boligorganisation 
kan prisen pr. boligetagemeter ikke overstige den 
pris, som køber selv har betalt til sælger pr. bolige-
tagemeter.  

Følgende boligselskaber har vist interesse for et 
samarbejde; Roskilde Nord Boligselskab, Boligfor-
eningen AAB, Boligselskabet Sjælland samt Bolig-
selskabet Roskilde Syd. 

2.9 BYGGEMULIGHED

Delområde A sælges, jf. lokalplan 659, med en mak-
simal byggeret på 4.150 m2 etageareal, jf. lokalpla-
nens § 6.2. 
 

Delområde B sælges, jf. lokalplan 659, med en mak-
simal byggeret på 4.850 m2 etageareal, jf. lokalpla-
nens § 6.2, hvoraf mellem 1.000 m2 og 1.200 m2 skal 
udnyttes til dagligvare- eller udvalgsvarebutikker og 
mellem 350 m2 og 400 m2 til restauranter, caféer el-
ler lignende. Stueetagen må ikke udnyttes til boliger 
eller liberalt erhverv. Der kan etableres op til 120 m2 

beboerfaciliteter i stueetagen, hvis de placeres ud til 
sydfacaden og har en åben karakter mod byrummet.

Der er endvidere mulighed for at etablere kælder 
under en del af delområde B.

Skitseprojektet vurderes på, at anvendelsen og ind-
retningen af stueetagerne skaber attraktive og aktive 
facader i gadeplan, jf. afsnit 3.2.1.3. 

2.10 BYGGEMODNING

Køber afholder selv alle byggemodningsomkost-
ninger på ejendommene til brug for købers projekt, 
herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, fjernvarme-
forsyning, vand og spildevand (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 ejendommen. 

Sælger foranstalter og bekoster et regnvandsbassin 
til brug for håndtering af regnvand for delområderne 
A og B. Regnvandsbassinet er beliggende i vejarealet 
R-R, se bilag 10. Køber er forpligtet til at overtage 
ejerskabet til regnvandsbassinet samt de tilhørende 
rør og ledninger ved denne aftales indgåelse samt 
forestå registrering af ejerskiftet i LER samtidig 
med overtagelse af ejendommen. I den forbindelse 
overtager køber den fulde drift- og vedligeholdelses-
forpligtelse af regnvandsbassinet med tilhørende rør 
og ledninger. Eventuelle skader på den offentlige vej, 
skal udbedres af ejer af delområde A og B.

Der vedlægges et kortbilag over bassinets placering, 
bilag 10.

Køber afholder alle udgifter til etablering af vand-
forsyning, som etableres af FORS A/S frem til 
skelgrænsen for ejendommene efter de sædvanlige 
regler for FORS A/S, og der skal uden for købesum-
men betales normale tilslutningsbidrag og stikled-
ningsbidrag.

Ejendommene ligger i et fjernvarmeområde, hvil-
ket betyder, at ny bebyggelse på delområde A kan 
tilsluttes fjernvarme, mens ny bebyggelse på del-
område B i henhold til tinglyste servitutter, jf. bilag 
5, skal tilsluttes fjernvarme. Forsyningen sker efter 
de sædvanlige regler for Fors A/S, og der skal uden 
for købesummen betales normale tilslutningsbi-
drag og stikledningsbidrag. Det er også muligt med 
lavtemperaturfjernvarme efter nærmere aftale med 
Fors A/S. Afhængig af varmebehovet og konkret 
udformning kan varmeforsyning være omfattet af en 
godkendelse af varmeforsyning via et projektforslag 
efter Projektbekendtgørelsen. 

Ejendommen skal på købers regning tilsluttes elfor-
syning. 

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.

Overkørsel fra Dronning Margrethes Vej til delom-
råde A og eventuel overkørsel fra vejstrækning S-S 
til delområde B etableres og bekostes af køber efter 
forudgående godkendelse fra Roskilde Kommune, 
Veje og Grønne Områder. Der skal holdes vejsyn med 
Roskilde Kommune, Veje og Grønne Områder, for-
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inden tilkørsel til ejendommen fra vej påbegyndes. 
Af- og pålæsning af materialer samt manøvrering i 
forbindelse hermed skal ske på egen grund. Over-
kørsel fra vejstrækning S-S til nedkørselsrampen 
anlægges og bekostes af Roskilde Kommune.

2.11 VEJFORHOLD

Vejadgang til delområde A skal ske fra Dronning 
Margrethes Vej, jf. lokalplanens § 5.1. Det fremgår af 
lokalplanen, at vejen skal etableres som nedkørsel 
til parkeringskælderen under delområde A

Vejadgang til delområde B skal ske fra Ved Kloster-

muren, jf. lokalplanens § 5.1.  Mellem delområderne 
A og B anlægger Roskilde Kommune en vej, vist som 
S-S i lokalplanens kortbilag 3. Vejen er dobbeltrettet 
vest for nedkørselsrampen og ensrettet øst for ned-
kørselsrampen. Kørselsretning på den ensrettede 
vejstrækning vil være mod øst. Se bilag 1 vedrørende 
vejprojekt og koter.

På delområde B eksisterer en nedkørselsrampe, der 
giver vejadgang til naboejendommen matr.nr. 70a, 
71a og 72 b Roskilde Bygrunde. 

Roskilde Kommune etablerer ikke læssezone på ve-
jarealet S-S, køber skal derfor etablere varelevering 

Kort over vejforhold
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til delområde B inden for byggefeltet med adgang fra 
vejen S-S. Såfremt det er muligt ønskes, at vareleve-
ring til delområde B etableres fra nedkørselsrampen 
med henblik på at minimere antallet af portåbninger 
i ejendommens facade. Såfremt vareleverancerne 
ikke sker fra den fælles nedkørselsrampe, men der 
etableres selvstændig port til vareleveringen i del-
område B, skal der etableres en lukket port til denne 
funktion.

Løsningen og udformningen af varelevering og par-
kering, herunder portåbningerne, vil indgå i vurde-
ringen af skitseprojektet, jf. afsnit 3.2.1.5.

2.12 NEDLÆGGELSE AF OFFENTLIGT 
VEJAREAL PÅ DELOMRÅDE A OG B

Roskilde Kommune foranstalter og bekoster 
nedlæggelser af en del af de offentlige vejarealer 
litra 7000ab og 7000ba, som er placeret på 
delområde A og B.

2.13 PARKERING

Lokalplanen fastsætter i § 5.3, at der skal etableres 
parkering svarende til 1 parkeringsplads pr. 100 m2 
etageareal bolig. Parkering til detailhandel og andre 
typer anvendelser end boliger henvises til de of-
fentlige parkeringspladser i p-huset på Sortebrødre 
Plads. 

Parkeringspladser til de nye boligbebyggelser i 
delområderne A og B skal etableres i konstruktion 
under delområde A som en samlet parkeringskæl-
der, jf. lokalplanens § 5.3. Vejadgang til p-kælderen 
etableres fra Dronning Margrethes Vej. Der skal 
etableres en lukket port i delområde A ved nedkørs-
len til p-kælderen. Porten skal udføres i et design 
og farvevalg, der er i overensstemmelse med byg-
ningens arkitektur. Der kan eventuel ligeledes etab-
leres p-pladser i konstruktion under delområde B. 

Roskilde Kommune etablerer 9 parkeringspladser på 
terræn, heraf er 2 handicappladser. De 9 p-pladser 
indgår i p-regnskabet for boligerne, men de ligger på 
offentligt vejareal og er uden en eksklusiv brugsret 
for boligerne og kan således benyttes af alle som 
offentlig parkering. 

Grundejerforeningen for delområde A og B har pligt 
til at forestå drift og vedligeholdelse af den fælles 
parkeringskælder under delområde A. Roskilde 
Kommune drifter terrænparkering på vejstræknin-

gen R-R og S-S (ved byggefelt 2 i delområde A).  

For at undgå unødig belastning af de offentlige 
p-pladser forpligter køber sig til at stille alle p-plad-
ser på delområde A og evt. p-pladser på delområde 
B til rådighed for ejendommens beboere uden selv-
stændig betaling. Parkeringspladserne kan således 
heller ikke lånes/lejes/købes af tredjemand. Disse 
vilkår skal tinglyses servitutstiftende forud for al 
pantegæld på ejendommene med Roskilde Kommu-
ne som påtaleberettiget. 

Såfremt køberen straks eller på sigt ønsker at lade 
p-pladserne i p-kældrene under delområde A og del-
område B indgå som en del af de offentlige p-plad-
ser, er der mulighed herfor. Ovenstående bestem-
melser kan således fraviges, hvis køber beslutter at 
gøre pladserne i p-kælderen offentligt tilgængelige 
efter samme regler som gælder for Roskilde Kom-
munes offentlige parkeringspladser. 

  

Lokalplanen fastsætter, at der skal udlægges areal 
til cykelparkering svarende til 4 cykel p-pladser pr. 
100 m2 bolig. For øvrige typer anvendelser skal der 
udlægges areal svarende til mindst én cykelparke-
ring pr. 50 m2 etageareal.

Cykelparkering til boligerne skal placeres inden for 
delområde A og B i stue- eller kælderplan, dog kan 
der etableres et begrænset antal cykelparkerings-
pladser i kantzonen ved indgangspartier, samt på 
friarealer ved delområde A. Løsningen indgår i vur-

Foto 1. Blik fra bibliotekshave til delområde B’s kommende vest-
gavl, hvor der skal etableres café eller lignende.
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deringskriterierne se afsnit 3.2.1.4, 3.2.1.5 og 3.2.1.6.  

I forbindelse med anlæg af byrum øst og vest for del-
område B vil Roskilde Kommune for købers regning 
etablere 32 cykelparkeringspladser som nuværende 
cykelstativer i bymidten. Etableringsomkostningerne 
er estimeret til samlet kr. 50.000 ekskl. moms.

2.14 AFFALDSHÅNDTERING

Affaldshåndtering skal placeres inden for delområde 
A og B i stue- eller kælderplan, dog kan der etable-
res et begrænset antal affaldsopsamlingssteder på 
friarealer ved delområde A, jf. lokalplanens bestem-
melser. Løsningen indgår i vurderingskriterierne se 
afsnit 3.2.1.6. 

2.15 LEJEFORHOLD

Sælger har indgået en lejekontrakt med ejeren af 
naboejendommene matr. nr. 70a og 72b Roskilde 
Bygrunde om ret til at leje et areal på delområde B 
til brug for byggeplads i en periode frem til den 7. 
februar 2022. Køber indtræder i lejekontrakten som 
udlejer. I henhold til lejeaftalen kan der ske etapevis 
udlejning af delområde B af hensyn til, at ejer skal 
kunne håndtere arkæologi og opstart af byggeri på 
arealerne. Lejekontrakten vedlægges som bilag 11.

2.16 MILJØ OG GEOTEKNISKE FORHOLD

Miljø

Ejendommen er områdeklassificeret efter lov om 
forurenet jord, idet ejendommene er beliggende i 
byzone, hvorfor overjorden generelt også må forven-
tes at være påvirket af diffuse forureningskilder som 
f.eks. trafik. På denne baggrund skal al flytning af 
jord bort fra delarealet anmeldes til Roskilde Kom-
mune og dokumenteres med jordprøver og analyser 
efter jordflytningsbekendtgørelsens regler. 

Ejendommene er ikke kortlagt som forurenet. Se re-
gionens afgørelse om, at ejendommen ikke længere 
er kortlagt i bilag 12.

Frem til 1960’erne har der været flødefabrik (frem-
stilling af mejeriprodukter) på ejendommen. Roskil-
de Kommune har senest fået udført en forurenings-
undersøgelse v/Rådgivende Ingeniører, EKJ, hvor 
bl.a. øvre jordlag, grundvand og poreluft blev under-
søgt. Undersøgelsesrapporten er bilag til regionens 
afgørelse, se nærmere i bilag 12. 

Køber opfordres til eventuelt at gennemføre supple-
rende forureningsundersøgelser forud for indgåelse 
af denne aftale, jf. nærmere afsnit 3.5 om ansvars-
fraskrivelse.

Geoteknik

Der er ikke gennemført geotekniske undersøgelser 
af ejendommene. Køber opfordres til at undersøge 
ejendommene forinden afgivelse af bud, jf. nærmere 
afsnit 3.5 om ansvarsfraskrivelse. Det bemærkes 
hertil, at der skal foregå arkæologiske udgravninger 
på ejendommene, hvorfor det øverste jordlag bliver 
gravet op. For nærmere oplysning herom henvises til 
Roskilde Museum.

Såfremt der foretages geo- og miljøtekniske borin-
ger dybere end 2 meter, bedes det indberettet til 
boringsdatabasen Jupiter.

2.17 LEDNINGER

Vejledende kort med ledningsforhold er udarbejdet 
af landinspektørfirmaet Mølbak Landinspektører 
A/S fremgår af bilag 13 . Der henvises i øvrigt til 
ledningsregistret på www.ler.dk. 

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

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. 

Der vedlægges endvidere vejledende 
planbindingskort, jf. bilag 14, samt vejledende 
arealbindingskort vedr. servitutter, jf. bilag 15.

2.18 GRUNDEJERFORENING

Lokalplanen fastsætter i § 9, at der skal oprettes en 
grundejerforening med medlemspligt for lokalpla-
nens delområde A og B. Alle grundejere inden for 
området er forpligtet til at være medlem af denne 
grundejerforening. Øvrige grundejere inden for lokal-
planområdet kan efter aftale med denne grundejer-
forening slutte sig til foreningen på samme betingel-
ser som foreningens øvrige medlemmer. 

Grundejerforeningen er forpligtet til at forestå drift 
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og vedligeholdelse af den fælles parkeringskælder 
under delområde A. Roskilde Kommune drifter ter-
rænparkering på vejstrækningen R-S (ved byggefelt 
2).

2.19 ARKÆOLOGI

Roskilde Museum har på baggrund af en forunder-
søgelse og øvrig viden om det pågældende område 
vurderet, at der i henhold til museumslovens § 27 
skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning 
på delområde A og B. Museets udtalelse om fortids-
minder vedlægges som bilag 16. 

Køber er forpligtet til at bekoste og foretage den 
arkæologiske udgravning på delområde A og B inden 
opstart af byggeri. 

Roskilde Kommune har anmodet Roskilde Museum 
om at udarbejde et budget for den arkæologiske 
undersøgelse på delområde A og B. Budgettet samt 
den faglige begrundelse har været forelagt Slots- og 
Kulturstyrelsen. 

Slots- og Kulturstyrelsen har den 19. februar 2019 
godkendt budgettet vedrørende den arkæologiske 
undersøgelse på Sortebrødre Plads, etape II. Bud-
gettet og godkendelsen vedlægges som bilag 17 og 
bilag 18. Heraf fremgår det, at styrelsen har beslut-
tet, at kommunen som bygherre maksimalt skal 
betale kr. 7.586.333,15 inkl. moms for den arkæolo-
giske undersøgelse. Hertil kan opkræves yderligere 
beløb på kr. 366.530 inkl. moms til vinterforanstalt-
ninger. 

Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af udgrav-
ningsbudgettet er forlænget frem til den 3. decem-
ber 2021, bilag 19.

Det er Roskilde kommune, der er angivet som byg-
herre i det godkendte budget og i Slots- og Kultur-
styrelsens afgørelse. Roskilde Kommune foretager 
ikke udgravning og bekoster ikke udgravning. Det 
betyder, at køber via museet skal genindsende 
budgettet til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen 
med køber som ny bygherre påført som ansvarlig. 
Budgettet kan ved den lejlighed blive justeret for 
eventuelle ændringer i timesatser og priser. Hvis 
køber på det tidspunkt kan opgive en samlet an-
lægssum for det kommende byggeri, kan Slots- og 
Kulturstyrelsen ved samme lejlighed tage stilling til, 
om køber kan få tilskud til arkæologien.

Køber skal forud for igangsættelse af den arkæo-

logiske udgravning indgå en nærmere aftale med 
Roskilde Museum. En udgravning af denne størrelse 
kan tidligst igangsættes med 3 måneders varsel. 
Roskilde Museum har tilkendegivet, at udgravningen 
kan udføres i op til 4 på hinanden følgende etaper, 
hvis bygherren ønsker det.

Det er alene købers ansvar at få håndteret processen 
vedrørende arkæologien samt at foranstalte og beko-
ste omkostningerne til en udgravning mv.

Ejendommene sælges uden ansvar for udgifter, der 
måtte følge af eventuelle forekomster af fortidsmin-
der på ejendommene, herunder en eventuel forsin-
kelse eller forhindring af købers projekt, og køber er 
derfor afskåret fra at gøre krav om forholdsmæssigt 
afslag, erstatning eller andre krav gældende over for 
sælger i tilfælde af sådanne forekomster, jf. ligele-
des afsnit 3.5 om ansvarsfraskrivelse. 

2.20 FORSIKRING

Køber foranlediger selv at indhente tilbud på forsik-
ring på ejendommene.

2.21 OFFENTLIG EJENDOMSVÆRDI

Ejendommene udstykkes af vejarealer som ikke 
tidligere er vurderet. Køber må for yderligere oplys-
ninger om den offentlige ejendomsværdi kontakte 
vurderingsstyrelsen, når delarealerne er udstykket.

2.22 SKATTER OG AFGIFTER

Ejendommene 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.

2.23 MOMS

Ejendommene er ikke momsregistreret.

2.24 EJENDOMSDATARAPPORT

Ejendomsdatarapport med bilag vedlægges som 
bilag 20.
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2.25 FULDMAGT

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.

2.26 SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE 
UDBUDDET

2.26.1 ANLÆGS- OG DRIFTSAFTALE INDGÅET 
MELLEM ROSKILDE KOMMUNE OG EJEREN AF 
NABOEJENDOMMEN

For at kunne realisere lokalplan 659 er der mellem 
Roskilde Kommune og ejeren af naboejendommene 
matr.nr. 70a og 72b, Roskilde Bygrunde, indgået en 
anlægs- og driftsaftale af den 19. november 2019 
samt tillægsaftale af september 2020 (herefter 
samlet anlægs- og driftsaftalen). Anlægs- og 
driftsaftalen regulerer blandt andet bygningstakten, 
hvormed nedkørselsrampen på delområde B 
skal ændres af naboejendommen, jf. nærmere 
i afsnit 2.26.2 vedrørende nedkørselsrampen. 
Naboejendommen har på den baggrund indgået 
en entrepriseaftale, hvor Roskilde Kommune bl.a. 
har en indtrædelsesret ved bl.a.  misligholdelse. 
Ændringen af nedkørselsrampen er iværksat og 
forventes afleveret i efteråret 2021. Anlægs- og 
driftsaftalen er vedlagt som bilag 3.

I henhold til anlægs- og driftsaftalen er kommunen 
ved salg af delområde B berettiget til at overdrage 
sine rettigheder og forpligtelser vedrørende delom-
råde B til køberen, og dette er køber i så fald forplig-
tet til at acceptere. Ved købers indtrædelse i anlægs- 
og driftsaftalen er Roskilde Kommune ikke længere 
part i aftalen med K/S Algade, Roskilde og eventuelle 
tvister, vedrørende anlægs- og driftsaftalen, er 
Roskilde Kommune uvedkommende, herunder en 
eventuel forrykkelse af tidsplaner.

Uanset om køber bliver part i aftalen eller ej er 
eventuelle forsinkelser i tidsplanen eller eventulle 
mangler ved ændring af nedkørselsrampen udført af 
naboejendommen sælger uvedkommende, og køber 
kan således i den anledning ikke gøre misligholdel-
sesbeføjelser gældende over for sælger, det være sig 
i form af ophævelse af handlen, krav om forholds-
mæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. 

Såfremt naboejendommen misligholder sin for-
pligtelse til at færdiggøre nedkørselsrampen, er 
kommunen berettiget til at færdiggøre denne. Hvis 
kommunen vælger denne løsning, er køber forpligtet 
til at give kommunen adgang til delområde B med 
henblik på færdiggørelse af nedkørselsrampen. 

I henhold til anlægs- og driftsaftalen og entreprise-
aftalen er kommunen berettiget til at indkalde til og 
forestå 1-års gennemgang og 5-års gennemgang 
samt påtale eventuelle mangler i den forbindelse 
over for entreprenøren. I henhold til disse aftaler 
er kommunen imidlertid berettiget til at overdrage 
disse rettigheder til køberen af delområde B, hvilket 
således sker med nærværende udbud. Køberen af 
ejendommene kan efter handlens indgåelse rekvi-
rere entrepriseaftalen hos Byrådssekretariatet i 
Roskilde Kommune. 

2.26.2 NEDKØRSELSRAMPEN OG 
KONSTRUKTION HEROVER

Den eksisterende nedkørselsrampe på delområde 
B giver vejadgang til naboejendommene matr.
nr. 70a, 71a, og 72b Roskilde Byggrunde. Der er 
på nuværende tidspunkt igangværende arbejder 
omkring ændring af nedkørselsrampen, jf. nærmere 
afsnit 2.26.1. Dette er den eneste vejadgang til 
disse naboejendommes kældre og p-kældre. 
Køber skal således forvente og respektere, at der 
på denne nedkørselsrampe forekommer kørsel 
til naboejendommenes kældre og p-kældre, og 
at der foregår vareindlevering og afhentning via 
nedkørselsrampens dertil indrettede læssezone, 
samt at samme læssezone vil blive anvendt til 
afhentning af naboejendommenes affald mv.

Der er tinglyst en servitut af 2. oktober 1968 og to 
servitutter af 5. december 1973 af der omhandler 
nedkørselsrampen, jf. bilag 5. 

Der er endvidere tinglyst servitut af 4. maj 2021, 
jf. bilag 6, der blandt andet omhandler drift og 
vedligeholdelse af nedkørselsrampen, samt 
kravspecifikationer til konstruktion over og ved siden 
af nedkørselsrampen.

Som anført i afsnit 2.26.1 har ejeren af 
naboejendommen matr.nr. 70a og 72b i henhold 
til anlægs- og driftsaftalen iværksat et arbejde 
med at ændre nedkørselsrampen, således 
at nedkørselsrampen bliver bredere, og 
hældningen ændres i overensstemmelse med 
kravspecifikationerne, der er angivet i bilag 2 til 
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servitut om nedkørselsrampen, som er vedlagt 
bilag 6. Arealet af nedkørselsrampen kan ses på 
bilag 21. Ændringen af nedkørselsrampen forventes 
afleveret i efteråret 2021. Køber skal acceptere, at 
arbejdet pågår og tåle de gener, der hidrører fra 
arbejdet med nedkørselsrampen, indtil arbejdet 
er færdiggjort. Såfremt naboejendommen ikke 
færdiggør arbejdet kontraktmæssigt, har kommunen 
en igangsætningsret, jf. ovenfor.  
  

Ved købers udnyttelse af byggeretten på 
delområde B eller dele heraf bliver køber 
forpligtet til at anlægge konstruktionen på 
siderne og henover nedkørselsrampen (en rampe 
i en lukket konstruktion). Nedkørselsrampen vil 
herefter sammen med konstruktionen rundt om 
nedkørselsrampen, når der er færdigbygget på 
delområde B, udgøre en tunnel i og under byggeriet. 
Der er fastlagt særlige krav til konstruktionen rundt 
om og over nedkørselsrampen, og delområde B 
sælges derfor med servitut om nedkørselsrampe, 
jf. nærmere i bilag 6. Det fremgår blandt andet, 
at når konstruktionen er færdig, og tunnelen over 
nedkørselsrampen er bygget, skal frihøjden ved 
indkørslen være 4,2 m. Køber er forpligtet til at 
opfylde kravene i servitutten. 

Såfremt der i forbindelse med etablering af 
konstruktionen sker skader på nedkørselsrampen, 
er køber forpligtet til at reetablere 
nedkørselsrampen i henhold til dansk rets 
almindelige regler. 

Køber er forpligtet til at sørge for, at 
nedkørselsrampen og tunnelen til enhver tid lever 
op til de gældende forskrifter vedrørende ventilation, 

brand, tomgearsbekendtgørelsen, arbejdsmiljølov 
mv., idet afhentning af affald og vareindlevering 
mv. sker via denne rampe og nedkørselsrampens 
læssezone. 

2.26.3 ERKLÆRING VEDRØRENDE 
PLANKEVÆRK

Ejeren af naboejendommen matr.nr. 851d har place-
ret et plankeværk på vejlitra 7000ab. Der er indgået 
aftale med ejeren om, at ejeren efter et varsel på 6 
uger bekoster flytningen af plankeværket. Såfremt 
ejeren af naboejendommen mod forventning ikke 
flytter plankeværket i overensstemmelse hermed, 
kan ejer af litra 7000ab fjerne plankeværket på eje-
rens bekostning. Aftalen vedlægges som bilag 22.

Snit igennem nedkørselsrampen med aflæsningsareal (markeret med blåt)

Plantegning af nedkørselsrampen (læssezone markeret med blåt)
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Foto 2: Bibliotekshaven med kig til delområde B
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3. SALGSVILKÅR 
3.1 KRAV TIL TILBUDSGIVER

Det er et krav for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgi-
ver i forbindelse med tilbudsafgivelse kan dokumen-
tere, at tilbudsgiver er i besiddelse af de nødvendige 
ressourcer til at gennemføre byggeriet på en betryg-
gende måde. 

I den forbindelse skal tilbudsgiver dokumenterer 
erfaring med projektering og opførelse af tilsvarende 
boligbyggeri, hvori indgår såvel private som almene 
boliger. Tilbuddet skal indeholde oplysninger om de 
rådgivere og entreprenører, som tilknyttes projektet, 
og det skal i den forbindelse dokumenteres, at de 
besidder de nødvendige kompetencer til projektets 
realisering. Dokumentation kan ske i form af CV’er 
og referencer for både tilbudsgivere og rådgivere. 

Det er yderligere et krav for deltagelse i udbuddet, 
at tilbudsgiver kan dokumentere en tilstrækkelig fi-
nansiel styrke til at kunne stille en eventuel bankga-
ranti for købesummens betaling i overensstemmelse 
med afsnit 1 om udbudsvilkår, og at tilbudsgiver 
kan redegøre for og sandsynliggøre, at tilbudsgiver 
vil være i stand til at realisere det af tilbudsgiver 
tilbudte projekt på ejendommene. Dokumentation for 
tilstrækkelig finansiel styrke kan ske ved fremlæg-
gelse af seneste regnskab eller økonomiske nøgletal 
for tilbudsgiver.

Køber skal endvidere som led i sit tilbud vedlægge 
en underskrevet samarbejdsaftale med en almen     
boligorganisation med tilhørende tidsplan, se nær-
mere herom afsnit 2.8. 

3.2 PROJEKTUDBUD

Køber skal som led i sit tilbud om køb af ejendom-
mene, 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 ejendommene efter købet. 

Skitseprojektet skal være egnet til at illustrere og 
redegøre for bygningernes arkitektur og uderum, og 
hvorledes disse indgår som en del af området om-
kring Sortebrødre Plads og understøtter den ønske-
de udvikling af området.

Køber er forpligtet til at overholde lokalplanen og 
ansøger selv om eventuelle dispensationer fra lokal-

planens bestemmelser hos byggesagsmyndigheden. 
Det bemærkes, at byggesagsmyndigheden i hvert 
enkelt tilfælde foretager en konkret vurdering af, 
hvorvidt ansøgning om dispensationer kan imøde-
kommes. Der vil således ikke blive taget stilling til 
eventuelle dispensationer i forbindelse med salget 
af ejendommen, og det er på købers eget ansvar og 
risiko, at der efterfølgende kan opnås dispensationer 
til projektet. 

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 beskre-
vet i afsnit 3.2.1, som omfatter:

1. Projektet i forhold til visionen for 
Sortebrødre Plads

2. Bebyggelsens omfang, disponering og 
kotering

3. Byggeriets arkitektoniske kvalitet, 
facadeudtryk og materialitet

4. Kantzoner, fælles udearealer og 
forbindelser

5. Bilparkering, varelevering og 
portåbningerne til kælderfunktionerne

6. Cykelparkering og affaldshåndtering

Projektet skal for både delområde A og B 
oplyse om antal boliger og redegøre for 
antallet af kvadratmeter i de nye bebyg-
gelser fordelt på de forskellige funktioner 
og anvendelser. Ligeledes skal antallet af 
parkeringspladser fremgå. 



Salgsvilkår 17

B. TEGNINGSMATERIALE

Skitseprojektet skal indeholde tegningsma-
teriale, der redegør for projektets dispone-
ring og arkitektoniske hovedidé, herunder 
hvorfor projektet vil blive et arkitektonisk 
aktiv for området, og hvordan der skabes 
arkitektonisk kvalitet i byggeriet. 

Tegningsmaterialet skal desuden vise, hvor-
dan terrænet håndteres og byggeriet kote-
res, idet der etableres p-kælder i delområde 
A, og der er adgang og nedkørselsrampe til 
tilstødende bebyggelse i gennem delområde 
B. 

Tegningsmaterialet skal indeholde: 

1. Bebyggelsesplan 1:500

2. Kælderplan for delområde A og evt. B 
1:200  

3. Etageplaner 1:200

4. Opstalter 1:200

5. Snit 1:200

6. Rumlige visualiseringer

7. Materialevalg

Skitseprojektet skal afleveres i en mappe 
i A3-format i fem trykte eksemplar samt 
elektronisk som vedhæftede filer. 

Foto 3. Grunden med parkering i delområde A og B

3.2.1 KRAV TIL REDEGØRELSE  
ARKITEKTONISKE OG FUNKTIONELLE KRAV

3.2.1.1 PROJEKTET I FORHOLD TIL VISIONEN 
FOR SORTEBRØDRE PLADS

I hjertet af bymidten - 250 m fra Roskilde station 
og i direkte tilknytning til Kulturstrøget -  skal nye 
boliger, butikker, caféer, restauranter og byrum på 
Sortebrødre Plads bidrage til et aktivt by- og han-
delsliv i et unikt historisk miljø.

Visionen er at skabe et moderne byområde, der med 
afsæt i områdets egenart og historie bygger bro mel-
lem nyt og gammel og skaber et mangfoldigt byliv 
samt tilfører nye arkitektoniske værdier til området.

Sortebrødre Plads er omgivet af en række markante 
historiske og kulturelle aktører og et afgørende vur-
deringskriterie for det nye byggeri er derfor, hvordan 
projektet fortolker de historiske kvaliteter i området 
til en moderne bebyggelse og sikrer en sammen-
hæng til den historiske bygningsmasses skala og 
materialitet samt de kulturelle funktioner i området.

I vurderingen af den nye bebyggelse lægges der i 
særlig grad vægt på, hvorledes området omdannes 
fra at være bagside i Roskilde Bymidte til at blive et 
levende byområde af høj arkitektonisk kvalitet med 
sammenhæng til resten af bymidten og de to nyetab-
lerede byrum, Bibliotekshaven og Sortebrødre Plads.

3.2.1.2 BEBYGGELSENS OMFANG, 
DISPONERING OG KOTERING

Indretning og placering af anvendelserne i stueeta-
gerne er sammen med koteringen af delområde A og 
B afgørende for, at der skabes udadvendte og aktive 
stueetager, der spiller sammen med byrummene og 
understøtter bylivet. 

For begge delområder skal der redegøres for ad-
gangsforholdene til boligerne fra gaden og gårdrum-
met samt hvordan adgangsforholdene medvirker til 
at aktivere bebyggelsen og byrummene.    

For delområde A skal der redegøres for indretningen 
af stuelejlighederne mod Dronning Margrethes Vej i 
to niveauer samt for de øvrige stuelejligheders inter-
aktion med henholdsvis kantzonen og gårdrummet. 



Salgsvilkår18

Foto 5. Andelsboligforening Dronning Margrethes Vej 22Foto 4. Villaer ved Dronning Margrethes Vej

Omfanget af bygningsvolumenerne i delområde A vil 
desuden blive vurderet på, hvordan bygningskroppe-
ne proportioneres, således at de efterlader attrakti-
ve, rekreative rum og passager imellem bygninger-
ne.

For delområde B skal redegøres for indretningen 
af funktionerne i stueetagen og deres interaktion 
med byrummene, samt hvordan bygningen optager 
niveauforskellene. 

Projektet vil blive vurderet på, at facaderne er aktive 
og understøtter handels- og bylivet. Se endvidere af-
snit 3.2.1.5 for disponering af varelevering og design 
af portåbninger i de to delområder. 

I projektløsningen ønskes en redegørelse for stue-
gulvskoter, gårdrumskoter, kælderkoter og terræn-
koter, der illustrerer, hvordan projektet indpasses på 
det skrånende terræn og i overensstemmelse med 
de tekniske krav til rampeløsningen i delområde B. 

Projektet vil blive vurderet på, at kotering og terræn-
løsninger indgår i en naturlig sammenhæng med de 
nyetablerede byrum og den eksisterende bebyggelse. 
Endvidere vægtes det højt, at terrænløsningen ikke 
efterlader høje sokler og inaktive stueetager. Se 
bilag 1.

For begge delområder redegøres for omfanget af 
henholdsvis boliger, restauranter, butikker eller an-
dre funktioner som f.eks. beboerfaciliteter. For hvert 
delområde og byggefelt opgøres antal boliger samt 
antal etagemeter opgjort pr. anvendelse. 

Placering, boligstørrelse og antallet af de 25 % alme-
ne boliger af det samlede antal etagemeter boliger 

skal tydeligt fremgå af projektet. I vurderingen vil der 
blandt andet blive lagt vægt på, at der er en rimelig 
andel af mindre almene boliger. 

3.2.1.3 BYGGERIETS ARKITEKTONISKE 
KVALITET, FACADEUDTRYK OG MATERIALITET

De nyetablerede byrum og de høje arkitektoniske 
værdier i de historiske bygninger i Roskilde bymidte, 
sætter standarden for bebyggelsens ydre fremtræ-
den. Et afgørende vurderingsparameter er derfor, 
hvordan det nye byggeri bidrager til en høj kvalitet 
i materialitet og arkitektonisk bearbejdning med 
afsæt i visionerne for området.

I den forbindelse lægges der særligt vægt på, hvor-
dan det nye byggeri tilpasser sig og fortolker den 
omgivende bygningskulturarvs materialitet, proporti-
oner, detaljering rytme og skala. 

Facaderne vurderes ud fra, hvordan bearbejdningen 
af materialevalg og detaljering skaber variation og 
afveksling, samt hvordan de genererer et samspil 
med de eksisterende, historiske rødstensbygninger.

Ved etableringen af altaner, tagterrasser og kviste 
lægges der vægt på, at de fremstår ensartede og i 
harmoni med bygningens proportionering og arki-
tektur.

I delområde B vægtes det desuden, at den åbne 
butiksfacade skaber en sammenhæng mellem stue-
etagens øvrige funktioner, bygningens facader og 
byrummets flade og i øvrigt er udformet i et sam-
menhængende arkitektonisk princip med de ovenlig-
gende boliger. 
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Illustrationsplan fra lokalplanen med markering af foto

Delområde B

Delområde A

Algade

Dronning Margrethes Vej
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Roskilde Bibliotek

Bibliotekshaven

Sortebrødre Plads
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Byggefelt 3 Byggefelt 1
Delområde  A

Byggefelt 5

Delområde  B

Foto 6. Nuværende varegård der sikres overdækket og etableret 
som byrum

Snit igennem bebyggelsen fra lokalplanen

For stueetagernes facader i begge delområder 
gælder det, at der lægges stor vægt på, at de i deres 
materialitet og detaljering bidrager positivt til bylivet 
og tilfører byrummet kvalitet. 

Der ønskes en farve- og materialepallette, der 
sammen med referencer, redegør for anvendelsen af 
farver og materialer på facader, gavle, tage, vinduer, 
døre og altaner samt indgangspartier, porte og 
passager med videre.  

Se i øvrigt afsnit 3.2.1.5 om udformning af 
portåbninger til parkering og varelevering.

3.2.1.4 KANTZONER, FÆLLES UDEAREALER 
OG FORBINDELSER

Stier og passager skal indtænkes som en 
sammenhængende del af områdets udearealer, som 
skal prioritere tilgængelighed og gode forhold for 
bløde trafikanter. 

Der lægges vægt på, at trappen fra det hævede 
gårdrum i delområde B til Kulturstrøget indeholder 
rekreative kvaliteter, der understøtter bylivet i 
området. 

Med afsæt i visionerne for området er et afgørende 
vurderingskriterie, hvordan de grønne gårdrum 
og kantzoner understøtter bylivet og bidrager til 
fællesskabet i bebyggelsen og lokalmiljøet.

Langs bygningskanterne i delområde A mod de 
omkringliggende veje, lægges der vægt på, hvordan 
de grønne kantzoner tilbyder imødekommende og 

samtidig beskyttede overgange mellem private, 
halvprivate og offentlige zoner. Det prioriteres, 
at kantzonerne skaber en udveksling imellem de 
forskellige grader af offentlige og private zoner, der 
understøtter livet i byrummet uden at være til gene 
for beboerne i stueetagen. 

Kantzonerne vil blive vurderet i forhold til 
deres grønne kvaliteter og deres indretning 
med et begrænset antal cykelparkering samt 
opholdsmuligheder.
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Foto 7. Parkeringshus og del af forplads

Foto 8. Vejrum mellem delområde A og B

3.2.1.5 BILPARKERING, VARELEVERING 
OG PORTÅBNINGERNE TIL 
KÆLDERFUNKTIONERNE

Delområde A

Projektet skal redegøre for antallet af 
parkeringspladser og for disponeringen af 
parkeringskælderen. Endvidere redegøres for 
kælderhøjde samt koter ved top og bund af rampen. 
Der skal etableres en lukket port til kælderen.

Delområde B 

Projektet skal indeholde løsning til varelevering 
samt indretning og anvendelse af eventuelt kælder. 
Løsningen illustreres med stue /og eventuelt 
kælderplan, snit inklusiv kælderhøjde og koter samt 
facadeopstalt. 

Såfremt det er muligt, ønskes det, at varelevering 
til delområde B etableres fra nedkørselsrampen 
med henblik på at minimere antallet af portåbninger 
i ejendommens facade. Såfremt vareleverancerne 
ikke sker fra den fælles nedkørselsrampe, men 
der etableres selvstændig port til vareleveringen, 
skal der etableres en lukket port til denne funktion. 
Adgang til en evt. parkeringskælder skal enten 
ske fra den fælles nedkørselsrampe eller fra en 
evt. port til vareleveringen. Ud over den fælles 
nedkørselsrampe kan der maksimalt etableres en 
portåbning med en lukket port. 

Designløsninger for delområderne A og B 

Adgangen til kælderfunktionerne skal udføres i et 
design og et farvevalg, der er i overensstemmelse 
med bygningernes arkitektur og facadeudformning.  
Løsningerne vil blive vurderet på deres funktionalitet, 
samt om de er integrerede i bygningernes arkitektur 
og skaber attraktive stueetager. 

Som udgangspunkt skal facadebeklædningen på 
byggeriet i delområde B trækkes med ind i den 
fælles nedkørselsrampe, således at minimum de 
første 10 m af væggene i nedkørselsrampen har 
samme beklædning som facaderne.

Et vigtigt parameter i vurderingen af portåbningerne 
bliver kvaliteten af deres designmæssige 
udformning, hvor bedømmelsen vil ske ud fra 
portenes sammenhæng med byggeriets øvrige 
arkitektoniske principper og med den øvrige høje 
kvalitet, hvad angår materialevalg, proportionering 
og farver i bygningernes facade, samt at løsningerne 
skaber nogle attraktive stueetager. 

3.2.1.6 CYKELPARKERING OG 
AFFALDSHÅNDTERING

Der ønskes en redegørelse for løsningerne for 
cykelparkering samt for affaldshåndteringen 
i delområderne A og B inklusiv løsningernes 
respektive arealbehov. Det samlede antal 
cykelparkeringer fordelt på delområder opgøres og 
placeres med antal.  

Der lægges i den forbindelse særligt vægt på 
løsninger, der både er funktionelle og æstetiske, 
samt at placeringerne og udformningen ikke sker 
på bekostning af kvaliteten af de fælles uderum og 
kantzoner. 
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3.3.4 OPSTALTER 1:200

Der skal som minimum leveres syv opstalter, 
der viser byggeriet som helhed fra alle de 
omkringliggende sider. Opstalterne skal som 
minimum vise nordfacaden af delområde A og 
delområde B, østfacaden af delområde A og B 
samlet. Samt syd og vestfacaden af både delområde 
A og B. 

Opstalterne skal vise, hvordan boligerne er kotesat 
og tilpasser sig terrænfaldet fra syd til nord. 
Det eksisterende samt det projekterede terræn 
skal fremgå på opstalterne. Opstalterne skal 
vise tilstødende og bagvedliggende bebyggelse. 
Opstalterne skal give indtryk af bebyggelsens 
arkitektoniske udtryk samt valg af materialer og 
farver på facader, gavle og tage.

3.3.5 SNIT 1:200

Der skal som minimum vises fire snit af 
bebyggelsen. Et nord-sydgående tværsnit (snit 
AA) fra den eksisterende bebyggelse mod Algade 
til og med vej S-S. Snittet skal vise byggeriet i 
delområde B samt rampen med forbindelse til den 
overdækkede varegård syd for delområde B. Et nord-
sydgående tværsnit (snit BB) fra og med sti v-v til 
Dronning Magrethes Vej. Snittet skal vise byggeriet i 
delområde A og B samt rampen ned til p-kælderen 
under delområde A. 

Derudover skal et snit af hvert delområde i 
øst-vestlige retning illustrere bebyggelsen, 
terræntilpasningen samt beplantningen i 
gårdrummene. Tværsnittet af delområde A (snit 
CC) skal vise sammenhængen med den tilstødende 
boligbebyggelse samt vej R- R. Snittet af delområde 
B (snit DD) skal vise sammenhængen med 
Bibliotekshaven og gaderummet ved Sortebrødre 
Plads. 

Tværsnittene skal vise det eksisterende og 
det projekterede terræn samt angive koter for 
tilstødende terræn, gårdrum, stueplan, etager, 
tagryg samt facadehøjde. 

3.3.6 RUMLIGE VISUALISERINGER

Der skal som minimum være tre rumlige 
illustrationer i øjenhøjde og et skråperspektiv, der 
viser bebyggelsen set fra oven. 

Det ene perspektiv (view 1) skal vise byggeriet set fra 
Dronning Margrethes Vej, hvor byggeriets karakter, 

3.3 KRAV TIL TEGNINGSMATERIALE

3.3.1 BEBYGGELSESPLAN 1:500

Bebyggelsesplanen skal indtegnes på cadgrundlag, 
som vedlægges som bilag 23 . 

Bebyggelsesplanen skal vise grundens omgivelser, 
herunder nabobebyggelser, veje og stier. 
Bebyggelsesplanen skal omfatte oplysninger om 
bebyggelsens fulde omfang og placering, inkl. 
alle evt. skure, depoter og mindre bygninger. 
Disponeringen af de ubebyggede arealer skal 
fremgå af bebyggelsesplanen. Det omfatter 
placering og udformning af fælles friarealer, private 
haver, terrasser og lignende, renovationsarealer, 
cykelparkering, stisystemer og andre belagte flader, 
gulvkoter og terrænkoter samt terrænbearbejdning, 
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 KÆLDERPLAN FOR DELOMRÅDE A OG 
EVT. B 1:200

Kælderplan skal vise indretningen af kælderen 
og nedkørselsramper. Planen skal redegøre for, 
hvor de forskellige funktioner er placeret samt 
antal p-pladser til biler og cykler. Desuden skal 
kælderniveau samt koter på ramper fremgå.

3.3.3 ETAGEPLANER 1:200 

Stueetageplanen skal vise relationen mellem 
stueetagens funktion samt det tilstødende uderum.

Planen skal redegøre for, hvor de forskellige 
funktioner, herunder varelevering til delområde B 
er placeret samt vise kotering - både indenfor og 
udenfor.

Bebyggelsen skal fremgå med indretning i grundplan 
således, at sammenhængen mellem den enkelte 
bolig, butik eller indgangsparti og omgivelserne kan 
aflæses. 

Alle etageplaner og tagplaner skal vises med 
indretning af de enkelte boligtyper. Boligernes 
størrelse skal fremgå af planerne, herunder 
placering og størrelse af de almene boliger. 
Ligeledes skal eventuelle altaner, kviste, 
tagterrasser etc. fremgå af planerne.
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skala og ankomstzone over for villakvarteret vises. 

Det andet perspektiv (view 2) skal vise bebyggelsen 
fra Bibliotekshaven, hvor relationen mellem 
boligerne og stueetagen med caféen vises. 

Det sidste perspektiv (view 3) skal vise de to 
delområder set fra sydøst.

Skråperspektivet kan være en isometrisk tegning 
eller have en mere fotorealistisk karakter, der viser 
projektet i sin helhed samt omgivende byggeri, veje 
og grønne områder.

3.3.7 MATERIALEVALG

Der skal som en del af tilbuddet afleveres en farve- 
og materialepallette, der sammen med referencer, 
redegør for anvendelsen af farver og materialer på 
facader, gavle og tage, vinduer, døre og altaner, samt 
indgangspartier, porte og passager med videre. 

Algade

Dronning Margrethes Vej

Roskilde Bibliotek

A

B

C

C

BA

Bibliotekshaven

Sortebrødre Plads

1

2

3
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3.5 ANSVARSFRASKRIVELSE

Ejendommene sælges således, som de er og 
forefindes og som beset af køber med de på 
ejendommene værende ledninger, belægninger, 
installationer, træer og beplantninger samt alt 
ejendommene øvrige rette tilliggende og tilhørende. 

Ejendommene 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 ejendommene. 

Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet 
ansvar for ejendommene, herunder men ikke 
begrænset til grundenes jordbundsforhold, såsom 
bærerevne, miljøforhold, forurening og grundenes 
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 ejendommene, det 
være sig i form af ophævelse af handlen, krav om 
forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning 
eller andet. 

Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede 
kendte forhold og senere konstaterede forhold 
ved ejendommene samt faktiske såvel som retlige 
mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommenes 
anvendelsesmuligheder. Køber kan således ikke 
gøre krav mod sælger om afslag i købesummen 
eller anden kompensation eksempelvis som følge af 
ledningsoplysninger, driftsudgifter, fortidsminder, jf. 
afsnit 2.19, forhold som udspringer af tredjemands 
anliggender, jf. afsnit 2.26.1 m.v. 

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

3.6 SERVITUTTER

Ejendommene overtages af køber fri for 
pantehæftelser men med de rettigheder, byrder og 
forpligtelser, som fremgår af servitutredegørelsen, 
jf. bilag 4, samt nedenstående servitutter, der vil 
blive pålagt ejendommene ved salget.

Følgende servitutter skal tinglyses af køber med 
Roskilde Kommune som påtaleberettiget og inden 
tinglysning af endeligt skøde til køber. 

3.4 SÆLGERS BEHANDLING OG VALG AF 
TILBUD

Indkomne projekter vurderes på, hvor-
vidt de imødekommer sælgers krav, som 
udspringer af lokalplan 659 samt de i afsnit 
3.2.1 beskrevne arkitektoniske og funktio-
nelle krav. 

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

A. PRIS 

B. PROJEKTETS KVALITETER

Skitseprojekterne bliver bedømt i forhold 
til byggeriets arkitektoniske kvalitet og 
realiseringen af formål og intentioner i 
lokalplanen, hvor følgende vægtes:

1. Projektet i forhold til visionen for 
Sortebrødre Plads

2. Bebyggelsens omfang, disponering 
og kotering

3. Byggeriets arkitektoniske kvalitet, 
facadeudtryk og materialitet

4. Kantzoner, fælles udearealer og 
forbindelser

5. Bilparkering, varelevering 
og portåbningerne til 
kælderfunktionerne

6. Cykelparkering og affaldshåndtering
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3.6.1 SERVITUTTER PÅ DELOMRÅDE A

Køber skal foranledige følgende servitutter tinglyst 
på delområde A:

”SERVITUT OM BETALING AF 
TILLÆGSKØBESUM:

Såfremt der på ejendommene opføres bebyggelse 
med et bruttoetageareal efter byggelovgivningen på 
mere end 4.150 m2, og/eller såfremt der på et senere 
tidspunkt opføres/indrettes yderligere bruttoetagea-
real, eller såfremt ejendommene skifter anvendelse 
i forhold til den ved salget tilladte anvendelse til boli-
ger, skal den til enhver tid værende ejer af ejendom-
mene betale et tillæg til købesummen til Roskilde 
Kommune. 

Endvidere skal tillægskøbesum betales til Roskil-
de Kommune, såfremt den til enhver tid værende 
ejer af ejendommene måtte erhverve en eller flere 
af de tilgrænsende ejendomme og opnår tilladelse 
til yderligere bebyggelse af disse ejendomme eller 
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 ejendomme-
ne, beregnes efter prisniveauet og anvendelsen på 
det pågældende tidspunkt. 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommene 
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 [4.150 m2 - tilrettes til det 
endelige projekt] på ejendommen, der er i overens-
stemmelse med den for ejendommen gældende 
lokalplan, samt det af sælger forud for købet god-

kendte skitseprojekt. Det godkendte skitseprojekt 
bliver til et bilag til [nærværende udbudsmateriale af 
xx dato].  

Det er et vilkår for handlen, at køber videreoverdra-
ger 25% af boligetagearealerne på delområde A og B 
i henhold til det konkrete projekt til en almen bolig-
organisation. Opførelsen af private og almene boliger 
skal ske parallelt. 

Byggeriet skal være påbegyndt, herunder ved støb-
ning af fundament, senest 2 år efter udførelsen af 
den arkæologiske udgravning og skal være fuldført, 
således at der opnås ibrugtagningstilladelse, senest 
5 år efter overtagelsesdagen. 

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 lokalplan 659, og alle even-
tuelle ændringer skal således godkendes af sælger.  

Hvis byggeriet ikke er påbegyndt og fuldført inden for 
de fastsatte frister eller ikke er i overensstemmelse 
med det godkendte skitseprojekt, regnes det for mis-
ligholdelse, 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 forudgå-
ende samtykke, at videresælge ejendommen, førend 
byggeriet på ejendommen er fuldført, og der er ud-
stedt ibrugtagningstilladelse. Dette gælder imidler-
tid ikke salg af 25% af boligetagearealerne i henhold 
til projektet til en almen boligorganisation, som er et 
vilkår for handlen. Med videresalg sidestilles enhver 
overdragelse af den bestemmende indflydelse i det 
købende selskab (køber).

Såfremt køber ønsker at sælge ejendommen til et 
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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.

3.6.2 SERVITUTTER PÅ DELOMRÅDE B

Køber skal foranledige følgende servitutter tinglyst 
på delområde B:

”SERVITUT OM BETALING AF 
TILLÆGSKØBESUM:

Såfremt der på ejendommene opføres bebyggelse 
med et bruttoetageareal efter byggelovgivningen på 
mere end 4.850 m2, og/eller såfremt der på et senere 
tidspunkt opføres/indrettes yderligere bruttoetagea-
real, eller såfremt ejendommene skifter anvendelse 
i forhold til den ved salget tilladte anvendelse til bo-
liger, dagligvare- eller udvalgsva¬rebutikker, restau-
ranter, caféer, skal den til enhver tid værende ejer 
af ejendommene betale et tillæg til købesummen til 
Roskilde Kommune. 

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

til yderligere bebyggelse af disse ejendomme eller 
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 ejendomme-
ne, beregnes efter prisniveauet og anvendelsen på 
det pågældende tidspunkt. 

Den til enhver tid værende ejer af ejendommene 
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 [4.850m2 - tilrettes til det 
endelige projekt] på ejendommen, der er i overens-
stemmelse med den for ejendommen gældende 
lokalplan samt det af sælger forud for købet god-
kendte skitseprojekt. Det godkendte skitseprojekt 
bliver til et bilag til [nærværende udbudsmateriale af 
xx dato].  

Det er et vilkår for handlen, at køber videreoverdra-
ger 25% af boligetagearealerne på delområde A og B 
i henhold til det konkrete projekt til en almen bolig-
organisation. Opførelsen af private og almene boliger 
skal ske parallelt. 

Byggeriet skal være påbegyndt, herunder ved støb-
ning af fundament, senest 2 år efter udførelsen af 
den arkæologiske udgravning og skal være fuldført, 
således at der opnås ibrugtagningstilladelse, senest 
5 år efter overtagelsesdagen. 

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. 
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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 lokalplan 659, og alle even-
tuelle ændringer skal således godkendes af sælger.  

Hvis byggeriet ikke er påbegyndt og fuldført inden for 
de fastsatte frister eller ikke er i overensstemmelse 
med det godkendte skitseprojekt, regnes det for mis-
ligholdelse, 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 forudgå-
ende samtykke, at videresælge ejendommen, førend 
byggeriet på ejendommen er fuldført, og der er ud-
stedt ibrugtagningstilladelse. Dette gælder imidler-
tid ikke salg af 25% af boligetagearealerne i henhold 
til projektet til en almen boligorganisation, som er et 
vilkår for handlen. Med videresalg sidestilles enhver 
overdragelse af den bestemmende indflydelse i det 
købende selskab (køber).

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. 

3.6.3 SERVITUTTER PÅ DELOMRÅDE A OG 
DELOMRÅDE B

Følgende servitutter tinglyses på både delområde A 
og B:

”SERVITUT OM P-PLADSER” (jf. afsnit 2.13.)

”SERVITUT OM MISLIGHOLDELSE”

Såfremt køber misligholder et af sælger 
accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i 
udbudsvilkårene 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 tinglysningsomkostninger, der måtte være 
forbundet hermed.

2. at køber er erstatningsansvarlig overfor sælger 
efter sædvanlige erstatningsansvarsregler, 
dog er de under afsnit 1 nævnte 20 % 
minimumserstatning, og erstatningen kan 
ingensinde være mindre end de nævnte 20 
%. Sælger er berettiget til at tilbageholde 
købesummen til hel eller delvis sikkerhed 
for erstatningskrav, 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 omkostningerne 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 
bestemme, om ejendommene skal overtages 
med eventuelle bygningsdele, eller om disse skal 
fjernes og reetablering ske for købers regning, 
evt. ved modregning i købesummen.
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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 den første i måne-
den efter Byrådets tiltrædelse af salget. 

Ejendommene 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. ejendommenes 
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 ejendommen 
skal tillægges moms i henhold til den til enhver tid 
gældende momslovgivning.

Ejendommene sælges med en samlet byggeret på 
9.000 m2. Der skal betales for den fulde byggeret, 
uanset om den fulde byggeret udnyttes eller ej. 

3.9 REGULERING AF KØBESUMMEN

Såfremt køber opfører flere etagemeter end angivet i 
tilbudsblanketten, reguleres købesummen i overens-
stemmelse med de tilbudte byggeretspriser og an-
lægsbidrag. Reguleringen sker i forhold til de arealer 

(bruttoetageareal), der fremgår af byggetilladelsen 
til det pågældende byggeri. 

Forskellen mellem den tilbudte købesum og den 
regulerede købesum som følge af, at køber opnår 
byggetilladelse til opførsel af et større antal etage-
meter end anført i tilbudsblanketten, betales kontant 
senest 14 dage efter, at byggetilladelse til det af 
køber ønskede byggeri er udstedt. 

Såfremt det realiserede byggeri bliver mindre end 
det, som købesummen er beregnet på grundlag af, 
sker der ingen nedsættelse af købesummen.

3.10 CERTIFICERING OG KONVENTIONALBOD

Køber forpligter sig til at opnå DGNB certificering på 
minimum guld niveau eller tilsvarende certificerings-
ordning. Såfremt køber ikke opnår dette senest et år 
efter udstedelse af endelig ibrugtagningstilladelse, 
er køber pligtig til at betale kr. 1.2 mio. som konven-
tionalbod til kommunen. Kommunen er tilsvarende 
berettiget til at anvende den i medfør af afsnit 3.11 
stillede garanti til udbetaling. 

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

3.11 GARANTISTILLELSE

Køber skal senest i forbindelse med byggetilladel-
sens meddelelse stille uigenkaldelig anfordrings-
garanti på kr. 2.5 mio. 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 m.v. 

Endelig stilles garantien til sikkerhed for en kon-
ventionalbod på kr. 1.2 mio., jf. afsnit 3.10, som på 
anfordring udbetales til Roskilde Kommune, såfremt 
byggeriet ikke opnår DGNB certificering på minimum 
guld niveau eller en 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, og når byggeriet 
er DGNB certificeret på minimum guld niveau eller 
en tilsvarende certificeringsordning, og sælger har 
modtaget dokumentation herfor. 
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3.12 BERIGTIGELSE OG OMKOSTNINGER

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

Køber sørger for berigtigelse af handlen og beta-
ler alle omkostninger forbundet hermed, herunder 
udgifter til rådgivere og advokat, registreringsafgifter 
ved tinglysning, garantistillelse, eventuelle om-
kostninger til gebyrer i forbindelse med indtræden 
i forsyningsselskaber 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 refusionsopgørel-
sen. 

Ud over købers omkostninger ved byggemodningen, 
jf. afsnit 2.10, betaler køber følgende omkostninger 
uden for købesummen:

• Tilslutningsafgifter og bidrag i henhold til 
gældende takster.

• Cykelparkeringspladser.

• Fornødne tilpasninger til tilgrænsende anlæg og 
byrum.

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

3.13 BETINGELSER

Salget er fra sælgers side betinget af: 

At købers samarbejdsparter, den almene boligorga-
nisation, opnår skema A og B tilsagn. 

Såfremt betingelsen ikke opfyldes, bortfalder hand-
len, uden at nogen af parterne kan gøre ansvar eller 
krav gældende mod hinanden, bortset fra ydelsernes 
tilbagegang.



Salgsvilkår30

Foto 9. Kig til Roskilde Station fra Delområde A

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 separat 
skitseprojekt m.v. som ovenfor beskrevet under afsnit 3.2. 

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

Roskilde Kommune 
Byrådssekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde 
Att.: Chefkonsulent Sofie Svarre Müller/FORTROLIGT

eller scannes og sendes som e-mail til: sofiesm@roskilde.dk
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Undertegnede
Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af en tegningsudskrift, 

der ikke må være mere end 3 måneder gammel.

Underskrift:

Navn:

CVR.nr.:

Tlf.:

E-mail:

byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommene delområde A, en del af vejlitra 7000ab 
Roskilde Bygrunde samt delområde B, en del af matr.nr. 854b, en del af matr.nr. 70a Roskilde Bygrunde 
og en del af vejlitra 7000 ba, Roskilde Bygrunde, beliggende Sortebrødre Plads, 4000 Roskilde:

Købesum er fastsat med udgangspunkt i følgende beregning: 

__________ m² byggeret til boliger á __________ kr./m² ___________   kr.

__________  m² byggeret til liberalt erhverv á  __________ kr./m² ___________   kr.

__________  m² byggeret til dagligvare- og udvalgsvarebutikker á  __________ kr./m² ___________  kr.

__________  m² byggeret til restauranter, caféer og lign. á  __________ kr./m²  _________ ____  kr.

I alt ekskl. moms  

Kr.

Skriver kroner

Herudover skal købesummen tillægges moms på 25%

Når meddelelse om Byrådets godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, 
udgør denne sammen med nærværende udbudsvilkår en købsaftale vedr. ejendommen.
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5. BILAGSOVERSIGT

Bilag1: Kortbilag med omdannelsen af de nye   
matrikler der støder op til byggefelterne

Bilag 2: Udstykningsplan af september 2020 
udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S

Bilag 3: Anlægs- og driftsaftale af den 19. november 
2019 samt tillægsaftale af september 2020
(kaldet anlægs- og driftsaftalen), bemærk aftalens 
bilag 1, LP 659 er ikke vedlagt i bilag 3.

Bilag 4: Servitutredegørelse af 15. juni 2021 fra 
Mølbak Landinspektører A/S 

Bilag 5: Servitutter

Dokument lyst den 2. oktober 1968 om 
nedkørselsrampe, prioritet forud for pantegæld.
Dokument lyst den 8. august 1972 om fjernvarme/
anlæg mv.
Dokument lyst den 5. december 1973 om bebyggelse, 
benyttelse mv, prioritet forud for pantegæld.
Dokument lyst den 5. december 1973 om bebyggelse, 
benyttelse mv. Prioritet forud for pantegæld.
Dokument lyst den 16. december 1986 om 
varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv.
Dokument lyst den 5. september 1988 om 
varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv.

Bilag 6: Dokument lyst den 4. maj 2021 - Servitut om  
nedkørselsrampe 

Bilag 7: Lokalplan 659

Bilag 8: Brandsikkerhed, bilag vedrørende 
redningsarealer og beredskabs indsatsmuligheder

Bilag 9a : Paradigme – betinget -  samarbejdsaftale – 
januar 2021

Bilag 9b: Paradigme – betinget – købsaftale – januar 
2021

Bilag 9c : Paradigme – ejerforeningsvedtægt – januar 
2021

Bilag 9d: Paradigme – betinget – 
totalentrepriseaftale  - januar 2021
 
Bilag 10: Regnvandsbassin, specifikationer og kort

Bilag 11: Areallejeaftale 

Bilag 12: Regionens afgørelse om, at ejendommen 
ikke længere er forurenet med kortbilag og 
undersøgelsesrapport fra EKJ som bilag.

Bilag 13: Vejledende kort med LER-oplysninger af 17. 
juni 2021 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S 

Bilag 14: Vejledende kort med planbindinger af 5. 
maj 2021 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S
Bilag 15: Vejledende kort med servitutbindinger af 5. 
maj 2021 udarbejdet af Mølbak Landinspektører A/S

Bilag 16: Udtalelse om fortidsminder fra Roskilde 
Museum

Bilag 17: Budget vedrørende arkæologiske 
undersøgelse på Sortebrødre Plads, etape II

Bilag 18: Godkendelse af budget fra Slots- og 
Kulturstyrelsen af 19. februar 2020

Bilag 19: Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af 
at udgravningsbudgettet bliver forlænget

Bilag 20 : Ejendomsdatarapport  

Bilag 21: Kortbilag med nedkørselsrampen med 
vejledende arealangivelse

Bilag 22: Erklæring vedrørende plankeværk af 13. 
juni 2021

Bilag 23: Cad-grundlag
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Foto 10: Bibliotekshaven med kig til indgangen til biblioteket



34

ROSKILDE

JYLLINGE

VIBY

SVOGERSLEV

TREKRONER

VEDDELEV

ÅGERUP/ 
ST. VALBY

GUNDSØMAGLE

HERRINGLØSE

VINDINGE

VOR FRUE

SNOLDELEV
GADSTRUP

SORTEBRØDRE PLADS
4000 ROSKILDE

ROSKILDE KOMMUNE
Postboks 100 
Rådhusbuen 1  
4000 Roskilde 
4631 3508 


