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Udbud ejendommene Jernbanegade 40, Frederiksbergvej 25-27 og Frederiks-
bergvej 31, Løsning 
 
Hedensted Kommune ønsker hermed at udbyde et areal, hvor der ønskes opført boliger i hen-
hold til lokalplan 1123. Bydende kan være boligselskaber og private bygherrer. 
 
 
Udbud 
Tilbudsgiver skal fremsende skitseprojekt, der viser, hvordan arealet ønskes disponeret med 
boliger, parkering, regnvandshåndtering, rekreation og overgangszone mellem privat og of-
fentligt. Herunder skal antal af de forskellige boligtyper, der påtænkes opført, fremgå. 
Projektet skal kunne opføres inden for rammerne af lokalplan 1123. De bydende forventes at 
have sat sig grundigt ind i lokalplanen, så projektet kan realiseres inden for rammerne af pla-
nen. Link til lokalplan:   
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/lokalplanid/9563277 
 
Indpasning 
Projektet skal indpasse sig i de eksisterende omgivelser på en sådan måde, at området 
udadtil opleves som en naturlig del af Løsning og ikke et selvstændigt område. Således skal 
skitseforslaget gennemgående forholde sig til og understøtte eksisterende bebyggelser, stier 
og veje. 
 
Komfort 
Området skal opleves indbydende og hyggeligt på en sådan måde, at såvel matriklens beboe-
re som byens borgere føler det naturligt at færdes i området. Det skal indrettes, så besøgen-
de eller beboere ikke skal føle sig udstillet for den anden.  
 
Udseende 
For at sikre indskrivningen i byens udtryk er det afgørende, at boligerne er udformet efter de 
retningslinjer, som er skitseret i lokalplanen. 
 
Målgruppe 
Med områdets centrale placering og stedets fremtidige stærke betydning for byen forventes  
eksklusive boliger. Boligerne skal særligt tiltale seniorer og ressourcestærke unge par, even-
tuelt kommende børnefamilier, som trinnet lige før hus. Boligerne skal derfor være minimum 
2-værelses og minimum 75 m2. 
 
 
Pristilbud 
Skal angives i dkr.  
 
Almene boliger 
Kommunen er indstillet på at yde lånegaranti og indskud til landsbyggefonden efter gældende 
regler. Samtidig med afgivelse af pristilbud, skal der angives budgettal for de almene boliger. 
 
Ejendommen 
Omfatter matr. nr. 24ae, 24am, 24ab, 24ag og 24 an Stubberup by, Løsning med et samlet 
areal på 8.442 m2. I forbindelse med salget sammenlægges alle matrikler til et matrikelnum-
mer.   
Ejendommen skal overtages som den henligger, inklusiv beboelsesejendom beliggende Frede-
riksbergvej 27. De øvrige bygninger nedrives inden overtagelse. Køber skal nedrive beboel-
sesbygningen. Denne bygning kan  således ikke indgå i købers projekt 
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Udbudsvilkår 
Vilkår for udbud er almindelige gældende kommunalretslige regler. Indenrigsministeriets be-
kendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (om offentligt udbud ved salg af kommunens helholds-
vis regionens faste ejendomme) bortfalder ifølge §2, da udbuddet kun omhandler offentligt 
støttet byggeri. 
Byrådet forbeholder sig ret til at forkaste alle de indkomne tilbud. 
 
Ansvar 
Ejendommen sælges, som den er, med fuld ansvarsfraskrivelse 
 
Tilbudsfrist 
Tilbud skal være indgået senest den 14. december 2020 kl. 12.00 
 
Afleveres 
Fremsendes til Plan & Udvikling, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, mail grundsalg@heden-
sted.dk.  
 
Zonestatus 
Ejendommen er beliggende i byzone til boligformål. 
 
Bebyggelsesprocent 
Kan maksimalt være 40% 
 
Disponering 
Der må maksimalt være 1 tilkørsel til området. Denne skal være fra Frederiksbergvej. Ind-
kørslen fra Jernbanegade skal bevares til stiforbindelse og vejadgang til 2 private ejendomme. 
Der skal sikres tilstrækkelige vilkår til renovationsbiler, enten via opsamling nær Frederiks-
bergvej eller vendepladser. Eventuelle vendepladser skal dimensioneres i forhold til gældende 
vejregler, hvor en renovationsbil sidestilles med en lille lastbil. 
I området skal der sikres stiforbindelse fra Frederiksbergvej til Jernbanegade. 
Ud mod Frederiksbergvej skal den i lokalplanen anførte byggelinje respekteres. 
 
Der er på området et benzinanlæg, som er udlejet til benzinselskabet Go-on. 
Aftalen udløber den x.x.2026, hvorefter benzinanlægget skal fjernes for købers regning. 
Anlægget giver en årlig indtægt på 100.000 kr., som tilfalder køber. 
Efter nedlæggelse skal arealet anvendes i h.t. den af køber fremsendte skitse. 
 
 
Jordforurening 
De jordforureninger, som måtte findes, fjernes af Hedensted kommune inden salg. 
 
Jordbundsforhold 
Der foreligger ingen jordbundsanalyser. Såfremt en nærmere analyse udviser store problemer 
med bundforhold, kan køber træde tilbage fra aftalen. 
 
Forsyning 
Der forefindes el (NRGI), vand (Løsning vandværk) og offentlig kloak (Hedensted Spildevand) 
i området. Området forsynes med fjernvarme fra Løsning Varmeværk. 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til nævnte forsyningsselskaber. 
 
Overfladevand 
Skal behandles inden for matriklen. 
 
Vurdering af indkomne tilbud 
Vurderes som det mest veltilpassede tilbud. Således vægtes: 
25% for samlet tilpasning i omgivelserne 

(ankomster,  forbindelser, forløb, grønt ophold, sansestimuli, materialer, form, 
udtryk, samt sol-, skygge- og vindforhold) 
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25%  for målgruppetilpasning 
(variation, værelser, boligstørrelse, tilgængelighed, parkeringsforhold og tilknyt-
tede udearealer – herunder størrelse og adgangsforhold) 

50%  for pristilbud, idet der lægges vægt på, at indtægten fra grundsalg til boligsel-
skaber kan finansiere kommunens udlån til Landsbyggefonden. Ved vurdering af 
tilbud fra boligselskaber vil tilbudssummen blive reduceret med indskud til 
Landsbyggefonden, således at tilbud fra private tilbudsgivere sidestilles. 

 
Bedømmelse 
Der sammensættes et bedømmelsesudvalg bestående af politikere og administrative fagkon-
sulenter. 
 
Tilbuddets omfang 
Tilbuddet skal som minimum omfatte: 
- Pristilbud  
- 1 stk. situationsplan 1:500 
- 1 stk. indretningsplan for de enkelte boligtyper 
- Alt materiale i digital udgave (PDF) 

 
 
Overtagelse 
Arealet skal overtages senest den 1. maj 2021, og købesummen forfalder ved overtagelse. 
 
Nærmere oplysninger 
 


