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1. Baggrund 
 
Padel er en folkesport i fremgang, og Solrød Kom-
mune (herefter ”sælger”) ønsker med dette udbud 
at sælge et areal på 7.562 m2 (herefter ”grundare-
alet”] ved Solrød Idrætscenter til opførelse af et 
ambitiøst privat padelcenter.  
 
Et padelcenter der også kan indeholde tilhørende 
administrations- og mødelokaler og cafe/restau-
rant. 
 
Solrød Kommune ønsker med udbuddet at mod-
tage skitseforslag fra interesserede aktører til, hvor-
dan et padelcenter på denne beliggenhed i Solrød 
med rækkehusbebyggelsen Litorinaparken mod 
vest og Solrød Tennis Klub mod øst optimalt kan re-
aliseres.  

2. Grundarealet og byggemuligheder  
 
2.1. Delareal   
Grundarealet på 7.562 m2, der udbydes, er vist på 
kortrids, bilag 1, og er et delareal af matriklen 6bi 
Solrød By, Solrød, der ved et salg bliver selvstændigt 
udstykket.     
 
Tingbogsattest for hovedejendommen kan ses som 
bilag 2.   
 
Af servitutredegørelse udarbejdet af LE34, bilag 3, 
fremgår, hvilke servitutter, der overføres til ejen-
dommen ved udstykning.  
 
2.2. Anvendelse- og byggemuligheder 
Sælger har udarbejdet et lokalplansforslag for om-
rådet omkring Solrød Idrætscenter, bilag 4 med 
henblik på at skabe den planmæssige ramme for, at 
der kan opføres et padelcenter på grundarealet.  
 
Lokalplansforslaget er sendt i høring fra den 8. de-
cember 2022 til den 12. januar 2023 med henblik på 
en forventet endelig behandling/vedtagelse på by-
rådsmødet den 29. marts 2023.    
 
Lokalplansforslagets byggeregulerende bestem-
melser for det område, der er udlagt til padel (del-
område V), er i hovedtræk: 
 
 Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager 

i op til 8,5 meter målt fra terræn og med gulv-
kote ned til 4 meter under terræn. 
 

 Det maksimale grundareal der kan bebygges 
er 4.500 m2. 

 
 

 Administrations- og mødelokaler kan maksi-
malt udgøre 400 etagemeter.  

 
 Cafe/restaurant kan maksimalt udgøre 400 

etagemeter. 
 

 Bebyggelse kan opføres i beton, tegl, træ, me-
tal, glas eller en kombination heraf. 

 
2.3. Parkering  
Der skal på grundarealet i terræn anlægges p-plad-
ser svarende til:  
 

 4 pladser pr. padelbane 
 1 plads pr. 25 m2 etageareal der anvendes 

til administration og mødelokaler, cafe/re-
staurant 

 2 handicappladser 
 1 plads til handicapbus 

 
Parkeringspladser skal anlægges som begrønnede 
med brug af græsarmeringssten eller lignende og 
(interne) køreveje udføres med samme faste be-
lægning som under pkt. 2.5. 
 
2.4. Beplantning  
For at sikre et grønt indblik mod den ny bebyggelse 
set fra villaerne beliggende nord for den eksiste-
rende grusparkeringsplads skal der foretages be-
plantning. Det kan ske som beplantningsbælte nær 
skel mod de respektive villaer eller som spredt be-
plantning/træer fordelt på både eksisterende og ny 
parkeringsplads samt som begrønning af den ny be-
byggelses nordlige facade - eller en kombination 
heraf.      
    
2.5. Vejtilslutning  
Tilbudsgiver/køber skal etablere vejforbindelse 
med fast belægning (asfalt, maskinsten, SF-sten el-
ler lignende) fra Litorinavej (hvor cykelstien kryd-
ser) frem mod grundarealet.    
 
2.6. Eksisterende anvendelse  
Grundarealet benyttes i dag som boldbane – en 
bane der er anlagt ovenpå en tidligere grusbane. 
 
2.7. Historisk anvendelse  
I nogle få år omkring 1973 ses der at have været 
en form midlertidig bebyggelse/anvendelse på den 
nordlige del af grundarealet, hvilket fremgår af 
luftfoto fra samme år, bilag 5.  Derudover har sæl-
ger ikke kendskab til anden historisk bebyggelse på 
grundarealet.  
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Siden ca. 1975 har grundarealet været anvendt 
som bold-/grusbane.  
 
2.8. Ledningsforhold og dræn 
Et vejledende kort vedr. ledningsforhold udarbej-
det af LE34 ses som bilag 6. 
 
Sælger har herudover ikke kendskab til andre led-
ninger eller dræn på grundarealet jf. også svar fra 
WSP Danmark A/S, bilag 7.  
 
Såfremt der i forbindelse med byggemodningen 
konstateres dræn på grundarealet, må disse ikke 
nedlægges/sløjfes uden forudgående godkendelse 
af sælger. Tilbudsgiver skal acceptere, at sælger 
kan stille krav om omlægning og opretholdelse af 
drænfunktionen, samt at tilbudsgiver afholder 
samtlige omkostninger herved. 
 
Eventuel omlæggelse/flytning af ledningsanlæg, 
der ikke længere anvendes eller ligger i vejen for 
ny bebyggelse, skal køber selv afklare med den/de 
relevante ledningsejer(e). 
 
Der henvises i øvrigt til ledningsregistret på 
www.ler.dk.  
 
2.9. Jordbunds- og forureningsforhold 
Grundarealet er ikke kortlagt som forurenet, og 
sælger har ikke kendskab til, at der har været akti-
viteter på grundarealet, der er egnede til at med-
føre risiko for forurening af jord og grundvand.  
 
Grundarealet er ikke områdeklassificeret efter lov 
om forurenet jord. 
 
Jordforureningsattest fremlægges som bilag 8. 
 
Sælger har på grundarealet fået foretaget vejle-
dende geotekniske og miljøundersøgelser af Franck 
Miljø- & Geoteknik A/S, bilag 9. 
  
2.10. Arkæologi 
Der er ikke registreret fortidsminder på grundarea-
let, jf. ejendomsdatarapport bilag 10.  
 
Museum Sydøstdanmark har afgivet arkivalsk udta-
lelse, bilag 11, jf. museumslovens § 23, stk. 3. 

3. Salgsvilkår  
 
3.1. Krav til tilbudsgivers kompetence og soliditet  
Det er et vilkår for at deltage i udbuddet, at til-
budsgiver samtidigt med afgivelse af dennes bud 
sandsynliggør at have den fornødne bygge- og pro-
jekteringskompetence samt finansielle styrke til at 

realisere et padelcenter.  
 
Det er ikke et krav, at tilbudsgiver har specifik erfa-
ring med opførelse af padelhal eller padelcenter, 
da der også vil kunne henvises til anden erfaring 
med bolig-, institutions- eller erhvervsbyggeri af 
tilsvarende størrelse, kompleksitet og/eller karak-
ter.   
 
Såfremt tilbudsgiver ikke selv besidder den af sæl-
ger forudsatte projekterfaring og/eller kompe-
tence, kan der henvises til den/de samarbejdspart-
nere, rådgivere og entreprenører, som tilbudsgiver 
agter at lade bistå med projektets realisering.  
 
Dokumentation for ovennævnte kan ske ved at 
fremlægge virksomhedspræsentation(er) med re-
levante referencebyggerier og CV på egne nøgle-
medarbejdere eller præsentation af eller CV på 
den/de eksterne rådgivere, der evt. agtes tilknyttet 
projektet.  
 
Sammen med buddet skal tilbudsgiver desuden 
sandsynliggøre fornøden evne til at kunne stille en 
bankgaranti for købesummen, såfremt buddet bli-
ver antaget jf. pkt. 4–6 - foruden evne til at finan-
siere selve byggeriet.  
 
Dokumentation for ovennævnte kan ske ved at 
fremlægge de 2 seneste årsrapporter (såfremt til-
budsgiver er et selskab), som viser solvens/solidi-
tet eller på anden vis ved at fremlægge erklæring 
fra egen bank, revisor eller finansiel samarbejds-
partner, hvor det tilkendegives, at tilbudsgiver an-
ses for at have den finansielle styrke til at erlægge 
såvel købesummen for grundarealet som til at op-
føre bygningen.    
 
3.2. DGNB  
Køber forpligter sig til at opnå DGNB-certificering 
på min. sølv-niveau for projektet.  
 
Forud for købers ansøgning om byggetilladelse, 
skal der være indgået en skriftlig aftale med en au-
ditor, som har de fornødne kvalifikationer (være 
uddannet DGNB-auditor) til at foretage en endelig 
DGNB-certificering.  Auditoren skal præcertificere 
projektmaterialet og præcertificeringen skal ved-
lægges den endelige byggeansøgning. 
 
Senest 14 dage efter modtaget byggetilladelse skal 
køber stille en særskilt bankgaranti af kr. 2.000.000 
til sikkerhed for opfyldelse af certificeringskravet.   
 
Hvis køber ikke senest 24 måneder efter ibrugtag-
ningstilladelse har fremsendt dokumentation for 
endelig certificering, er sælger berettiget til at 
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kræve, at køber betaler kr. 2.000.000 som konven-
tionalbod, hvorved sælger pr. anfordring kan 
kræve garantien udbetalt.   
 
3.3.  Skitseprojekt  
Skitseprojektet, som skal indsendes sammen med 
tilbudsblanket, skal illustrere det padelcenter, som 
tilbudsgiver ønsker at opføre på grundarealet. 
 
Illustrationer skal give et retvisende indtryk af pa-
delcenterets volumen set i forhold til nabobygnin-
ger, arkitektur og herunder vise, hvordan parke-
ring og udearealer anlægges – alt inden for ram-
merne af lokalplansforslaget og udbuddets øvrige 
bygge- eller anlægsregulerende bestemmelser. 
 
Skitseprojektet skal indeholde en redegørelse som 
beskriver følgende forhold: 
 

1. Skitseprojektets arkitektoniske hoved-
greb.  

2. Bebyggelsens dimensioner og etageareal. 
3. Materialevalg på facader, tag, vinduer, 

indgangspartier m.v. inkl. visning af far-
ver/toner. 

4. Skyggediagram. 
5. Parkerings- og udearealernes sammen-

hæng med og afgrænsning til cykelsti mod 
vest, fodboldbaner og tennishal, herunder 
beplantning ift. indblik fra villaerne mod 
nord.  

6. Vejforløb fra Litorinavej hen til grundarea-
let (forløb, dimension, belægning). 

7. Redegørelse for princip og/eller metode 
for regnvandshåndtering ift. tilbagehold 
og forsinkelse.  

8. Redegørelse for evt. påtænkt anden an-
vendelse som mødelokaler, cafe og re-
staurant samt evt. koncept herfor for-
uden oplysning om, hvorvidt bygningens 
konstruktion og dimensioner giver mulig-
hed for evt. anden (idræts)anvendelse på 
længere sigt ved ændrede sports-/idræts-
præferencer og/eller markedsforhold. 

 
Foruden redegørelsen, skal der fremlægges føl-
gende tegningsmateriale digitalt: 
 

9. Bebyggelsesplan med visning af grundens 
omgivelser, nabobygninger, cykelsti, vej-
forløb og fodboldbaner 1:500.  

10. Etageplaner med visning af forskellige 
funktioner 1:200. 

11. Opstalter af alle bygningens sider vist 
med materialevalg 1:200. 

12. Rumlige visualiseringer udvendigt fra alle 
sider samt indvendigt set fra flere per-
spektiver, herunder visning af evt. flere 
funktioner. 

  
3.4. Vurdering af skitseprojektets kvalitet  
Sælger foretager en indledende vurdering af, om 
skitseprojektet ses at holde sig inden for ram-
merne af lokalplansforslaget og sælgers øvrige ud-
budskrav.  
 
Derudover vil der blive lagt vægt på:  
 

 Bygningens udformning og arkitektur med 
fokus på samspil med nabobygninger, om 
bygningen åbner sig mod omverdenen og 
inviterer til brug, varieret facadeudtryk og 
kvalitet af materialer.  

 Om vejforløbet (inkl. krydsning) fra Lito-
rinavej frem mod grundarealet giver en 
sikker og hensigtsmæssig udnyttelse af 
den eksisterende offentlige p-plads.  

 Kvalitet af indgangs- og udenoms- op-
holdsarealer, beplantning, herunder løs-
ning på affaldshåndtering og cykelparke-
ring. 

 Om bygningen indeholder andre funktio-
ner (mødelokaler, cafe/restaurant) som 
fremmer et aktivt by- og idrætsområde 
samt foreningsliv samt hvorvidt konstruk-
tion og dimensioner giver mulighed for 
evt. anden (idræts)anvendelse på længere 
sigt. 

 
3.5. Byggemodning 
Tilbudsgiver/køber afholder samtlige omkostninger 
til byggemodning og tilslutning hos områdets forsy-
ningsselskaber som er: 
 

 Klar Forsyning    
 Solrød Vandværk  
 Solrød Fjernvarme 
 Cerius 

 
Tilbudsgiver opfordres til at kontakte forsyningssel-
skaberne for nærmere information forinden afgi-
velse af bud.  
 
Tilbudsgiver/køber afholder samtlige omkostninger 
til etablering af vejforløb/kørebane fra Litorinavej 
frem til grundarealet.  
 
3.6. Udstykning og berigtigelse 
Sælger sørger for udstykning af grundarealet og af-
holder samtlige udgifter hertil. En arealafvigelse på 
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op til 250 m2 ift. det foreløbigt opgjorte areal af 
7.562 m2 skal køber tåle. 
   
3.7. Ansvarsfraskrivelse jordbund og miljø 
Køber er berettiget til for egen regning at foretage 
yderligere forurenings-, geotekniske- samt arkæo-
logiske undersøgelser af grundarealet. Sådanne 
undersøgelser skal være tilendebragt senest 5 uger 
efter køber har modtaget orientering om begge 
parters underskrift på tilbudsblanket. Køber skal 
inden for samme frist gøre eventuelle indsigelser 
gældende skriftligt overfor sælger vedlagt resulta-
tet af de pågældende undersøgelser samt et øko-
nomisk overslag over udgifternes omfang.  
 
Såfremt køber i forbindelse med egne undersøgel-
ser dokumenterer forhold som væsentligt afviger 
fra de vejledende prøver jf. bilag 9, og såfremt der 
er tale om forhold, som påfører projektet/køber 
en ikke-påregnelig merudgift (set ift. hvad der må 
anses for forventeligt ud fra bilag 9) til ekstrafun-
dering og/eller pilotering, håndtering af fortids-
fund samt oprensning, og såfremt der er tale om 
ikke-påregnelige udgifter som overstiger 750.000 
kr. ekskl. moms, har køber mulighed for at hæve 
handlen.  
 
Køber har dog ikke adgang til at hæve handlen, 
hvis sælger tilbyder at betale den del af de ikke-på-
regnelige merudgifter, der overstiger 750.000 kr. 
ekskl. moms - evt. som en reduktion i købesum-
men. 
  
Såfremt de samlede ikke-påregnelige merudgifter, 
ligger under 750.000 ekskl. moms, er disse udgifter 
sælger uvedkommende i enhver henseende.  
 
Sælger kan ikke rette noget krav mod Køber i an-
ledning af købers eventuelle berettigede tilbage-
træden.  
 
Køber er som en betingelse for tilbagetræden dog 
forpligtet til at foretage en retablering af grundare-
alet senest 14 dage efter afgivelsen af tilbagetræ-
delseserklæringen.  
 
Har sælger ikke modtaget underretning og/eller 
indsigelser vedr. miljø-, jordbunds- samt arkæolo-
giske forhold inden for fristen på 5 uger, er køber 
afskåret fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gæl-
dende overfor sælger vedr. disse forhold.     
 

3.8. Bestående og nye byrder 
Grundarealet overdrages med samme rettigheder, 
byrder og servitutter, hvormed det har tilhørt sæl-
ger og tidligere ejere, idet der henvises til tingbogs-
attest og servitutredegørelse.  
 
Der overtages ingen gæld uden for købesummen, 
ligesom der heller ikke foreligger aftaler om leje- el-
ler brugsrettigheder over grundarealet som tilbuds-
giver/køber skal respektere.   
 
Køber vil være pligtig til at tåle tinglysning af så-
danne private og offentlige servitutter, som er nød-
vendige eller sædvanlige i forbindelse med bygge-
modning og udnyttelse af grundarealet samt de ser-
vitutter, som i øvrigt fremgår af udbudsvilkårene. 
 
Sælger ønsker, at vindende tilbudsgiver/køber på-
begynder realiseringen af et padelcenter umiddel-
bart efter overtagelsesdagen, hvorfor der vil blive 
tinglyst en servitut om byggepligt samt forbud mod 
videresalg i ubebygget stand jf. bilag 12. 
 
Der tinglyses en servitut om forkøbsret, bilag 13, 
hvorved Solrød Kommune har mulighed for at købe 
ejendommen til den pris og de vilkår som den til en-
hver tid værende ejer måtte indgå aftale med tred-
jemand om.  
 
Med henblik på at sikre fælles og gratis parkering 
omkring Solrød Idrætscenter (tennisklub og padel-
center) vil der blive tinglyst en servitut, bilag 14, 
hvoraf det også følger, at den til enhver tid værende 
ejer af grundarealet (padelcenteret) har vedligehol-
delsesansvaret for det nye vejforløb/kørebane fra 
Litorinavej frem til grundarealet.    
 
3.9. Myndighedsbehandling 
Tilbudsgiver/køber skal forvente og acceptere, at 
der efter sælgers meddelelse om accept af tilbud og 
skitseprojekt forsat skal og vil blive foretaget en 
sædvanlig myndighedsbehandling af købers senere 
indsendte byggeandragende - i hvilken forbindelse 
der kan blive stillet krav om mindre justeringer og 
tilpasninger af (skitse)projektet foranlediget af gæl-
dende krav og normer m.v.    
 
3.10. Vurdering og ejendomsskat 
Delarealet er ikke selvstændigt vurderet. Efter 
grundarealets udstykning og salg vil ejendommen 
blive selvstændigt (offentligt) vurderet, og der skal 
svares ejendomsskat. Tilbudsgiver opfordres til at 
kontakte Vurderingsstyrelsen for nærmere vejled-
ning herom forinden afgivelse af bud. 
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3.11.  Handel er betinget af endelig lokalplan 
Et køb og salg af grundarealet vil være betinget af, 
at der vedtages endelig og upåankelig byggeretsgi-
vende lokalplan, der muliggør en realisering af til-
budsgiver/købers skitseprojekt. Med endelig lokal-
plan forstås, at der jf. planlovens § 27 ikke modta-
ges klager inden for klagefristen på 4 uger.  Sker 
det, anses lokalplanen først for vedtaget, når kla-
gesagen er endeligt afgjort.   
 
Hvis der ikke: 
 

1) foreligger en af byrådet godkendt lokal-
plan senest den 1. november 2023 eller 

 
2) der i tilfælde af planklage (over vedtaget 

lokalplan) ikke foreligger en endelig og 
upåklagelig lokalplan senest den 31. de-
cember 2024 
  

har såvel køber som sælger ret (men ikke pligt) til 
at lade handlen bortfalde uden at nogen part er 
den anden noget skyldig. 
 
3.12. Garantistillelse 
Senest 14 dage efter meddelelse om tildeling jf. 
pkt. 4.6, og købers modtagelse af den af sælger 
underskrevne tilbudsblanket/købsaftale, skal kø-
ber stille sædvanlig bankgaranti fra anerkendt pen-
geinstitut for købesummen, som skal overgå til 
kontant deponering senest pr. overtagelsesdagen.  
  
Bankgarantien skal angive, at den i enhver hen-
seende tjener til sikkerhed for købers forpligtelser 
overfor sælger i henhold til det afgivne bud og 
nærværende udbudsvilkår.  
 

3.13. Overtagelsesdag 
Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. i måneden 
efter, at handlens vilkår er opfyldt jf. pkt. 3.11.  
Såfremt udstykningssagen ikke måtte være afslut-
tet på dette tidspunkt, vil overtagelsesdagen i ste-
det være 7 dage efter matriklens registrering i ting-
bogen.  
 
3.14. Ad ordre overdragelse   
Vindende tilbudsgiver/køber er berettiget til at lade 
et datter-/koncernselskab tage skøde på grundare-
alet, hvilket i givet fald så sker på ”ad ordre-vilkår”, 
således at vindende tilbudsgiver/køber i enhver 
henseende hæfter og indestår for aftalens opfyl-
delse. 
 
3.15. Berigtigelse   
Handlens berigtigelse inkl. tinglysning af servitut-
ter forstås af sælgers advokat. 

Køber afholder tinglysningsafgift til skødets regi-
strering.    

4. Procedure for udbud og salg  
 
4.1. Lovgrundlag 
Udbuddet af grundarealet sker i henhold til reg-
lerne i lovbekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 
samt den tilhørende vejledning om offentligt udbud 
ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejen-
domme.  
 
Sælger forbeholder sig retten til at forkaste alle ind-
komne bud.  
 
I forhold til spørgsmål om fortrolighed omkring 
indkomne tilbud finder lovgivningens almindelige 
regler herom anvendelse, herunder navnlig offent-
lighedsloven.  
 
4.2. Spørgsmål tilbud og præciseringer 
Spørgsmål til udbuddet kan sendes til teknisk@sol-
rod.dk att.: Pia Bøttcher Petersen.  
 
Spørgsmål og svar/præciseringer vil i anonymiseret 
form løbende blive offentliggjort på Solrød Kommu-
nes hjemmeside: https://www.solrod.dk/er-
hverv/erhvervsbyggeri/byggegrunde/udbud-af-
areal-ved-solroed-idraetscenter-til-opfoerelse-af-
padelcenter  
 
Der modtages ikke spørgsmål senere end den 24. 
april 2023, og der offentliggøres ikke svar senere 
end den 27. april 2023. 
 
Svar og evt. præciseringer af udbuddet offentlig-
gjort på hjemmesiden til og med 27. april 2023 be-
tragtes som en kendt, accepteret og integreret del 
af udbudsvilkårene.  
 
4.3. Afgivelse af bud, budfrist og vedståelse 
Købstilbud med tilhørende skitseprojekt og redegø-
relse, tegningsmateriale samt dokumentation for 
kompetence og finansiel styrke skal være sælger i 
hænde i såvel fysisk som digital form senest den 4. 
maj 2023 kl. 12:00. 
 
Købstilbud med ovennævnte materiale skal således 
sendes digitalt til teknisk@solrod.dk att.: Pia Bøtt-
cher Petersen og også afleveres fysisk i 3 eksempla-
rer i lukket kuvert (hvor skitseprojekt, redegørelse 
og tegningsmateriale skal være i farver) på adressen 
Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød 
Strand mærket:  ”Att. Teknik og Miljø – Udbud Pa-
delcenter”   
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Købstilbud skal afgives på tilbudsblanket, bilag 15, 
og angive et fast beløb og være uden forbehold.  
Afgivne bud er bindende til og med 3 måneder efter 
budfristen.  
 
4.4. Vejledende pris og moms 
Den vejledende pris for grundarealet fastsættes til 
kr. 8.750.000 svarende til ca. 1.650 kr. pr. etageme-
ter.  
 
Det er sælgers opfattelse af et salg af grundarealet 
ikke er momspligtigt for sælger, idet der er tale om 
salg af et areal, der udelukkende er anvendt til kom-
munale formål. Den vejledende pris er derfor angi-
vet uden moms og tilbudsgiver/køber afgiver også 
tilbud på tilbudsblanket uden moms. Såfremt Skat-
testyrelsen mod forventning måtte fastslå, at købe-
summen er momspligtig, vil køber være pligtig til at 
betale moms i tillæg til købesummen mod sælgers 
udstedelse af faktura med tillagt moms 
 
4.5. Samlet vurdering kvalitet og pris  
Udvælgelse af vindende tilbudsgiver sker ud fra en 
samlet bedømmelse af pris og kvalitet, hvor pris 
vægtes med 35 % og kvalitet med 65 %. 
 
Kvalitetskriterier (samlet 65 %) vægtes på under-
kriterierne som følger:  
 
 Bygningens udformning og arkitektur med fo-

kus på samspil med nabobygninger, om byg-
ningen åbner sig mod omverdenen og invite-
rer til brug, varieret facadeudtryk og kvalitet 
af materialer. (30%) 

 Om vejforløbet (inkl. krydsning) fra Litorina-
vej frem mod grundarealet giver en sikker og 
hensigtsmæssig udnyttelse af den eksiste-
rende offentlige p-plads. (15%)   

 Kvalitet af indgangs- og udenoms- opholds-
arealer samt beplantning herunder løsning på 
affaldshåndtering og cykelparkering. (10%) 

 Om bygningen indeholder andre funktioner 
(mødelokaler, cafe/restaurant) som fremmer 
et aktivt by- og idrætsområde samt for-
eningsliv samt hvorvidt konstruktion og di-
mensioner giver mulighed for evt. anden 
(idræts)anvendelse på længere sigt. (10%) 

 
Vurderingen foretages af et bedømmelsesudvalg 
nedsat af Solrød Kommune som vil bestå af repræ-
sentanter fra byrådet og administrationen samt en 
repræsentant fra grundejerforeningerne Litorina-
parken og Mellemvang og en repræsentant fra Sol-
rød Idrætsunion.   
 

Hvert tilbud/projekt kan maksimalt opnå en score 
på 100 (procent)point. 
 
Indenfor hvert kvalitetskriterie kan projektet mak-
simalt opnå det antal (procent)point der er vist i 
parentes.  O point gives for den ringe/utilstrække-
lige løsning og det maksimale antal point for den 
bedst tænkelige/optimale løsning. 
 
I forhold til vurdering af pris – vil tilbud lydende på 
den vejledende pris give 17,5 (procent)point og 
bud over/under gradueres i forhold hertil.   
 
Det projekt, der opnår det højeste antal (pro-
cent)point udpeges som vinder. Såfremt to projek-
ter opnår det samme antal point, findes vindende 
tilbudsgiver/køber ved lodtrækning  

 
4.6. Tildeling 
Det forventes, at den vindende tilbudsgiver/køber 
kan offentliggøres efter byrådets møde den 21. juni 
2023, og når køber har stillet garanti for købesum-
men jf. pkt. 3.12.  

5. Bilagsoversigt 
 
Bilag 1: Kortrids 
Bilag 2: Tingbogsattest for hovedejendommen 
Bilag 3: Servitutredegørelse 
Bilag 4: Lokalplansforslag 
Bilag 5:      Luftfoto 1973 
Bilag 6: Vejledende kort vedr. ledningsforhold 
Bilag 7: Udtalelse vedr. dræn  
Bilag 8: Jordforureningsattest 
Bilag 9: Vejledende geotekniske og miljøunder-

søgelser 
Bilag 10: Ejendomsdatarapport 
Bilag 11: Arkivalsk udtalelse fra Museum Sydøst-

danmark 
Bilag 12: Servitut om byggepligt og forbud mod 

videresalg i ubebygget stand 
Bilag 13: Servitut om forkøbsret til Solrød Kom-

mune 
Bilag 14: Servitut om fælles og gratis parkering 

omkring Solrød Idrætscenter (tennishal 
og padelcenter) 

Bilag 15: Tilbudsblanket   
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