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Optionstilbud med salgsvilkår 

Bagergade 28, 5700 Svendborg 

Matr.nr. 98, Svendborg Bygrunde 

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved 

salg af kommuners faste ejendomme. Ejendommen udbydes med en mindstepris på kr. 3.500.000. 

Byrådet i Svendborg har ret til at forkaste alle indkomne bud. 

 

Udarbejdet af: 

Svendborg Kommune, CETS, Kommunale Ejendomme, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge 
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Undertegnede 

 
Navn:  _______ 

 

CVR nr.:  ________ 
 

Adresse:  _______ 

 

By og postnr.:  ________  

 

Tlf.nr.:  E-mail  ________ 
 

 

Indgiver herved optionstilbud på at købe ejendommen beliggende Bagergade 28, 5700 

Svendborg, matrikuleret som: 

Matr.nr. nr. 98 Svendborg Bygrunde af areal 4.043 m², heraf vej 0 m2 

 
Ejendommen har været i offentligt udbud. Nærværende tilbud er afgivet på baggrund af de 
oplysninger, der er indeholdt i optionsaftale, udbudsmateriale, de heri anførte bilag samt 
nedennævnte salgsvilkår. 
 
Tilbudspris: 

 
Købesum, kr.  ___________________________________ 

(Mindstepris kr. 3.500.000) 

 
Skriver kroner _________________________________________________________________ 

 
Købesummen vil evt. blive tillagt moms, såfremt ejendommen købes med det formål at den 

eksisterende bygning nedrives.  SKAT behandler ved udsendelse af udbudsmaterialet spørgsmål 

om moms. Når svar fra SKAT foreligger, vil det blive lagt ud som dokument på kommunens 

hjemmeside https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-

bagergade-28-5700-svendborg 

 
 

Spørgsmål til tilbuddet 

 

Spørgsmål kan rettes til Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, 

Kommunale.ejendomme@svendborg.dk 

Spørgsmål skal være skriftlige og vil sammen med kommunens svar (og uden angivelse af 

spørgsmålsstillers identitet) blive lagt på kommunens hjemmeside under 

https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-5700-svendborg
https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-5700-svendborg
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https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-

5700-svendborg 

Besigtigelse kan aftales med Svendborg Kommune ved at rette henvendelse til 

kommunale.ejendomme@svendborg.dk 

 

Udbudsform 

 

Svendborg Kommune ønsker tilbud, der sikrer, at der skabes et så optimalt byudviklingsprojekt som 

muligt. Der er et meget stort mulighedsfelt for udvikling af grunden. Eksempelvis er der mulighed 

for at nedrive ejendommen, men det er også muligt at bevare den eksisterende bygning helt eller 

delvist i et kommende projekt. 

Derfor tages der udgangspunkt i et optionsbud. Optionsbud vil sige, at køber byder på grunden med 

et udspil til et skitseprojekt. Fremstillingsformen er for så vidt fri, dog skal der som minimum 

redegøres for disponering af grunden og anvendelsen af m2, samt en projektbeskrivelse. 

Hvis skitseprojektet opfylder de nedennævnte konditioner og byrådet vælger det; opnår køber en 

option på at købe grunden.  

For at realisere optionen skal der udvikles et projekt af optionstager, og i samarbejde med 

Svendborg Kommune udarbejdes samtidig et plangrundlag. Se desuden procesplan i vedlagte 

materiale, der skitserer forløbet.  

Gennem købsoptionsaftalen skabes rammerne for dialog og samarbejde tidligt i processen. 

Formålet med dialogen er at afgrænse opgaven samt at undersøge, hvad den positivt kan give 

lokalområdet og i det konkrete tilfælde, hvad skitseprojektet betyder for Svendborgs byprofil. 

Grundlæggende tager dialogen udgangspunkt i 

- gældende plangrundlag, kommuneplan og lokalplan 

- principper og tildelingskriterier beskrevet i nedenstående 
 

Købsoptionen tilrettelægges, så 

 Der kan ske en løbende udvikling af projekt, lokalplan mv. 

 Ved aftalebortfald, grundet den vindende optionsbyders handlinger, tilfalder alt 
projektudviklingsmateriale Svendborg Kommune til fri afbenyttelse, herfor ydes ikke et 
vederlag 

 For den vindende optionsbyder, der ikke opnår indgåelse af købsaftale, på grund af 
kommunens handlinger gives et vederlag op til, kr. 75.000. Projektmaterialet tilfalder 
herefter Svendborg Kommune til fri afbenyttelse. 

 

 

https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-5700-svendborg
https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-5700-svendborg
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Tildelingskriterier for vurdering af tilbud 

Skitseprojekterne bedømmes ud fra nedenstående tildelingskriterier og vægtning. 

 Pris 15% 

 Variation i boligstørrelse og sammenhæng til eksisterende forhold – bebyggelse og terræn 
30% 

 Parkeringsforhold 25% 

 Friarealer – omfang og tilgængelighed 30% 

 Der kan ikke opføres almene boliger på ejendommen.  
 

For at sikre den bedst mulige udvikling af området vil optionsbuddene blive vurderet ud fra følgende 

kriterier, som skal sikre, at en ny bebyggelse danner en helhed og skaber et spændende bymiljø med 

attraktive boliger.  

 Pris (15%) 
Kontant købesum eksklusiv moms. 
 

 Variation i boligstørrelse og sammenhæng til eksisterende forhold – bebyggelse og terræn 
(30%) 
Ny bebyggelse skal have en sammenhængende struktur og et arkitektonisk udtryk, så der 
skabes en helhed og den opleves i harmoniske sammenhæng med områdets eksisterende 
bebyggelse. 
 
Bebyggelsen skal udformes, så den giver mulighed for boliger i varierende størrelse. Dog 

maksimalt kan der bygges i 5 etagers højde langs Skolegade.  

Byomdannelsen skal ske med afsæt i områdets kvaliteter og den lokale identitet og aktivt 
understøtte nye sammenhængende grønne områder og rekreative byrum. 
 

 Parkeringsforhold (25%) 
Der skal sikres tilstrækkelig parkering i henhold til kommuneplanens parkeringskrav. Der skal 
i projektet anvises, hvor parkeringen finder sted og hvordan den afvikles. Parkeringen kan 
være på terræn, ved parkeringskælder eller parkering i konstruktion. 

 

 Friarealer – omfang og tilgængelighed (30%) 
Friarealerne skal byde på alsidige anvendelsesmuligheder og de skal indrettes så de er 

sammenhængende, trygge og tilgængelige for alle. De skal være funktionelle i de timer, hvor 

der reelt er mulighed for at benytte dem. Lys og læ er vigtige parametre i kvaliteten af 

friarealerne. 
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Eksisterende forhold 

Bygningen blev opført i 1952. Svendborg Kommune købte bygningen i 1984 fra den Selvejende 

institution ”Børnely”. Bygningen var indrettet til børneinstitution og beboelse. I 2009 lukkede 

Børnely efter 170 år på samme adresse i Bagergade. Dele af bygningen er siden blev brugt som 

kontor for kommunens dagplejeledere, og kælderetagen er blevet brugt som Juniorklubben. 

Området 

Området ligger på hjørnet af Bagergade og Skolegade og dermed på kanten af bymidten. Dette giver 

en enestående mulighed for at vise, hvordan der kan byfortættes og bygges by, som både 

understøtter bymidtens udvikling og områdets terræn. 

Landskabeligt falder området stejlt ned mod Dronningemaen og mod den åbne boldbane. Grunden 

orienteres nord/syd og falder 12 meter mod nord, mod Dronningemaen. Dette betyder, at 

boligernes placering på grunden er vigtig for at skabe gode lysforhold i boligerne og på friarealerne. 

Hjørnet af Bagergade og Skolegade som udbydes til salg. 
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Gældende planlægning 

Området er omfattet af kommuneplanramme 01.01.C3.194 - Blandet bolig- og erhvervsområde 

Bagergade. Bebyggelsesprocenten for området er 75%, etagehøjde 2½, maks. højde på bebyggelse 

11,5 m. 

Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan nr. 290, Skilte- og facadelokalplan. 

Der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan for ejendommen i forbindelse med nyt 

projektforslag på grunden. Planerne udarbejdes i samarbejde med optionshaver og Svendborg 

Kommune. 

 

Principper for ny bebyggelse på ejendommen 

Ny bebyggelse i Bagergade skal tilpasses gadens særlige karakter og struktur, der er kendetegnet 

ved bebyggelse i 2½ - 3½ etages højde, placeret i skel mod vej. Bygningerne har sadeltag, som 

hovedsageligt er beklædt med røde vingetegl. Det er væsentligt for områdets udtryk at bevare 

oplevelsen af Bagergade som et sammenhængende gadeforløb på begge sider af Skolegade. Det 

kan ske ved at sikre en sammenhæng til bebyggelsen på modsatte side af Skolegade, som er en 2½ 

etages bindingsværksbygning. 

Bebyggelse ned ad skrænten langs Skolegade kan udføres enten med aftrapning af bebyggelsens 

højde i takt med terrænet eller med varierende højde, som maks. må være i 5 etagers højde langs 

Skolegade. Bebyggelsen langs Skolegade kan ikke opføres som lukket karrébebyggelse. En ny 

bebyggelse kan udføres med en variation i højder og facadespring.  

 

Adgang 

Adgang til området skal ske, så der tages hensyn til eksisterende funktioner og infrastruktur i 

området. Nedenfor ejendommen løber en offentlig sti, som forbinder hele området på tværs fra 

Haahrs Skole til mølledammen og videre ned til havnen. Skolegade afvikler meget trafik til og fra 

bymidten, herunder tung lastbiltrafik. Dette berører i høj grad trafiksikkerheden. Der er desuden 

terrænforskel mellem Skolegade og ejendommen. 

Der forefindes ikke adgang til ejendommen fra Dronningemaen eller Skolegade.  
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Fra købsoption til købsaftale 

Processen fra tilbudsgivning til endelig vedtagelse af plangrundlag og indgåelse af købsaftale 

forløber i overordnede træk som nedenstående: 

 

Bygningen 

”Børnely” (1952) er opført som traditionelt muret byggeri.  

Konstruktioner: 

• Ydervægge ...................teglsten, muret med kalkmørtel, facade som blank rød 

murværk 

• Vinduer ........................trævinduer med et lag glas/to lags glas 

• Skillevægge ..................teglsten muret med kalkmørtel, pudsede overflader, samt 

rørpuds og gibs vægge 

• Etageadskillelse ...........baumadæk, ud støbte teglbjælker (fra tiden 1952) 

• Tagkonstruktion...........saddeltag med gitterspær og hanebåndspær 

• Tagdækning .................understrøget teglsten, undertag med tagpap 

 

 

Miljørapport 

Svendborg Kommune har ladet udføre en rapport vedrørende stikprøvekontrol af miljøfarlige stoffer i 

ejendommen.  Rapporten fra Dansk Miljø Rådgivning er del af udbudsmaterialet. Rapporten viser 

forekomst af forskellige former for miljøskadelige stoffer i bygningen bl.a. bly og PCB.  

En eventuel nedrivning skal planlægges og gennemføres under behørig hensyntagen til 

arbejdsmiljø og mindst mulig gene for beboerne i lokalområdet. Håndtering og bortskaffelse skal 

ske i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. 
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Boreprøver og jordbundsundersøgelse 

 
Der foretages boreprøver og jordbundsundersøgelse. Når svar fra undersøgelserne foreligger, vil 

det blive lagt ud som dokument på kommunens hjemmeside 

https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-

28-5700-svendborg 

 
 

Den videre proces efter afgivelse af bud 

 

Når budfristen er overstået, vil mellem 3–4 budgivere blive indkaldt til et dialogmøde. På 

dialogmødet vil budgiver få mulighed for uddybning af det skitserede projekt og samtidig kan 

kommunen stille spørgsmål hertil. Dagsorden vil blive udsendt inden mødet. 

 

Budgivere bør allerede nu notere sig følgende datoer for indkaldelse: 

DATO: TIDSPUNKT: STED: 

2. maj 2019 Kl. 9.30 – 11.30 Frederiksø 4, 1sal 

2. maj 2019 Kl. 12.30 – 14.30 Frederiksø 4, 1sal 

3. maj 2019 Kl. 9.30 – 11.30 Frederiksø 4, 1sal 

3. maj 2019 Kl. 12.30 – 14.30 Frederiksø 4, 1sal 

 
 
Relevante dokumenter i udbuddet 
 

1. Optionstilbud med salgsvilkår 
2. Købsoption med bilag 1 (Udkast til købsaftalen) 
3. Energimærke 
4. Ejendomsdatarapport 
5. BBR-meddelelse 
6. Ejendomsskattebillet 2019 
7. Vurderingsmeddelelse 2012 
8. Forureningsattest matr.nr. 98, Svendborg Bygrunde 
9. Rapport vedrørende Stikprøvekontrol af miljøfarlige stoffer  
10. Undersøgelse af jordforurening fra Fyns Amt 
11. Kommuneplanramme 01.01.C3.194 
12. Lokalplan nr. 290 Facade og Skilte  
13. Tingbogsattest 
14. 1967 Dok om fjernvarme/anlæg mv. 
15. 1997 Dok om tilslutningspligt til fjernvarme 
16. Indvendig og udvendige billeder samt plantegninger og ældre plantegninger 

 

https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-5700-svendborg
https://www.svendborg.dk/erhverv/erhvervsjord-og-bygninger/koebsoption-paa-bagergade-28-5700-svendborg

