
Kajerødgrunden - Spørgsmål og svar  

Rudersdal Kommune har den 19. maj 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:  

Spørgsmål  

Er tanken, at der skal udarbejdes nyt lokalplan for grunden når den er solgt? Jeg kan se at den nuværende 

bebyggelsesprocent er på 35% og der er lagt op til, at det fastholdes. Ift. omgivelserne og hvad grunden kan 

bære, kan bebyggelsesprocenten sagtens være højere. Er der en mulighed for at ændre på den? Og er der 

mulighed for at tænke detailhandel ind i området? 

Hertil skal Rudersdal Kommune svare:  

Det vil blive udarbejdet ny lokalplan for ejendommen, jf. udbudsvilkårenes pkt. 3. Ejendommen kan 

anvendes til opførelse af boliger, og vil ikke kunne anvendes til detail. Endvidere vil bebyggelsesprocenten på 

35% blive fastholdt.  

Den 13. juni 2017  

-ooOoo- 

Rudersdal Kommune har den 31. maj 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:  

Spørgsmål: 

Spørgsmålet herfra lyder om Rudersdal Kommune kunne overveje at ændre udbudsbetingelserne således, at 

der gives tilladelse til flere boligenheder, idet vi som byder vil kunne give en højere pris når byggeretten 

fordeles på flere boliger end på det nuværende grundlag med maksimalt 70 enheder. 

Hertil skal Rudersdal Kommune svare:  

Kommunen fastholder, at den samlede ejendom vil kunne bebygges med maksimalt 70 boliger, heraf skal 25 

være almene boliger.   

Den 13. juni 2017 

-ooOoo- 

Rudersdal Kommune har den 12. juni 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:  

Spørgsmål: 

a) Antal enheder ift. etagemeter, giver ingen mening. Da udbuddet siger kun 70 boliger, giver det en 
gennemsnitstørrelse på 155m2, der skal kunne bygge flere enheder og ikke kun 70, eksempelvis 100-
110 enheder. Da gennemsnitstørrelsen pr. bolig er alt for høj. 

b) Almennyttige familieboliger må max være 102m2. 
c) Skal der være Almennyttige boliger. 
d) Hvis der bydes med et selskabs under stiftelse, og dette selskab videresælges helt eller delvist, 

hvordan bliver dette vurderet iht. Bilag 12. 
 
Hertil skal Rudersdal Kommune svare:  

Ad a) Kommunen fastholder, at den samlede ejendom vil kunne bebygges med maksimalt 70 boliger, heraf 

skal 25 være almene boliger, jf. tillige svar til spørgsmål af den 31. maj 2017. 

 



Ad b) Det fremsatte har ikke karakter af et spørgsmål, hvorfor kommunen afholder sig fra at kommentere 

herpå. 

Ad c) Det følger af udbudsvilkårene, at 25 af de 70 boliger, som kan opføres på ejendommen, skal være 
almene boliger. Det er i henhold til udbudsvilkårene muligt at byde enten at byde på hele arealet, 
hvorpå der kan opføres maksimalt 70 boliger, heraf 25 almene boliger, eller at byde på en del af 
arealet, hvorpå der alene kan opføres private boliger. 

Ad d) Forbuddet mod videresalg af ejendommen i bilag 12 vedrører salg af ejendommen. En overdragelse 

af aktierne/anparterne i det selskab, som ejer ejendommen, er ikke omfattet af forbuddet mod 

videresalg i bilag 12.  

Den 21. juni 2017 

-ooOoo- 

Rudersdal Kommune har den 13. juni 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:  

Spørgsmål: 
I forbindelse med udbuddet af Kajerødgrunden fremgår det af udbudsvilkårene på side 4, linie 2 at: 
 

”Bebyggelse skal overvejende bygges i 2 etager, men kan opføres i op til 3 etager for maksimalt 1/3 af 
den samlede bebyggelse….. ” 

 
Det efterlader spørgsmålet om hvordan ovenstående skal tolkes… 
Teksten kan tolkes på 2 måder idet den kan tolkes begrænsende således,  
- at man ikke må bygge højere end 2 etager og for 1/3 af grunden dog højest op i 3 etager – hvilket giver lov til 
at opføre bebyggelse i et plan 
 
eller teksten kan tolkes således,  
- at man ikke må opføre bebyggelse i et plan, men skal bygge i 2 etager, og for 1/3 af grunden dog højest op i 3 
etager. 
 
Hertil skal Rudersdal Kommune svare:  

Det fremgår af udbudsvilkårene, at der overordnet skal opføres lav tæt bebyggelse. Den overvejende del af 
bebyggelsen skal være i 2 etager, men 1/3 af bebyggelsen må være i 3 etager. Der er ikke forbud mod at bygge 
i ét plan, men den overvejende del af bebyggelsen skal være i 2 etager. 
 
Den 21. juni 2017 

-ooOoo- 

 
Rudersdal Kommune har den 6. juli 2017 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene:  

Spørgsmål: 
Vi ønsker gerne at opføre en del af bebyggelsen som et-plans huse. I udbuddet står ”bebyggelsen skal 

overvejende opføres i to etager, men kan opføres i op til 3 etager for maksimalt 1/3 af den samlede 

bebyggelse”.  

Spørgsmål: Accepteres det at der opføres et-plans huse og skal ”overvejende” betragtes som at min 50% af 

bebyggelsen skal være 2 plan ? 

Hertil skal Rudersdal Kommune svare:  

Det fremgår af udbudsvilkårene, at der overordnet skal opføres lav tæt bebyggelse. Den overvejende del af 
bebyggelsen skal være i 2 etager, men 1/3 af bebyggelsen må være i 3 etager. Der er ikke forbud mod at bygge 



i ét plan, men den overvejende del af bebyggelsen skal være i 2 etager. Bebyggelse i et plan må ikke være 
fritliggende enfamiliehuse, men skal være sammenbyggede og indgå som en del af den samlede tæt lav-
bebyggelse. Se tillige besvarelse af 21. juni 2017 ovenfor. Med overvejende del menes minimum 50 % af 
bebyggelsen.  
 
Den 7. juli 2017 

-ooOoo- 

 


