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FINSENSVEJ 12 - UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE START-UP CITY FREDERIKSBERG   

 

På vegne min klient, MAV Invest ApS, CVR nr. 38 11 95 67, skal jeg formelt anmode om, at der indgås en frivillig 

udbygningsaftale i medfør af planlovens § 21b, mellem MAV Invest ApS og Frederiksberg Kommune med henblik 

på at sikre, at infrastrukturanlæggene på Finsensvej 12 etableres, herunder at der etableres gang- og stiforforbin-

delser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Luise Christensen 

Advokat, partner  

Frederiksberg Kommune  

Smallegade 1 

2000 Frederiksberg 

Att. By, Byggeri og Ejendomme, Byudvikling 

 

Att. Astrid Viskum, byplanlægger   
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Mellem Frederiksberg Kommune 
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BILAGSFORTEGNELSE 

 

Bilag 1: Forslag til lokalplan nr. 217 af [●] og forslag til kommuneplantillæg 4 af [●]  

 

Bilag 2: Oversigtskort med infrastrukturanlæggene udarbejdet af arkitektfirmaet 

Schmidt/Hammer/Lassen 

 Beskrivelse og tegningsmateriale af ombygningen af Finsensvej udarbejdet af Ram-

bøll 

 Tegningsmateriale af gang- og cykelsti fra Start-up City og ned langs banen til Ever-

svej udarbejdet af landskabsarkitekt Marianne Levinsen 
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Der indgås følgende Udbygningsaftale vedrørende Mav Invest ApS' anlæg af infrastruktur i forbindelse med 

etablering af nyt konceptprogram for iværksættermiljøet på Frederiksberg, der etableres i kontorfællesska-

bet START-UP CITY Frederiksberg ("Udbygningsaftalen") mellem: 

 

(1) Frederiksberg Kommune, CVR-nr. 11 25 99 79, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg ("Kommune" 

eller "Kommunen") 

 

(2) Mav Invest ApS, CVR-nr. 38 11 95 67, A.P. Møllers Allé 43, 2791 Dragør ("Selskabet") 

 

- Kommunen og Selskabet samlet benævnt "Parterne" og separat tillige en "Part" 

 

1 Baggrund 

1.1 Selskabet har den 23. oktober 2016 indgået betinget købsaftale med Post Danmark A/S med 

tillæg af 20. november 2017 om køb af matr. nr. 26da, Frederiksberg, beliggende Finsensvej 

12, 2000 Frederiksberg af areal ifølge tingbogen 4.204 m2 heraf vej 261 m2 ("Ejendommen") 

med overtagelse den 15. juni 2018.   

 

1.2 Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Selskabet udarbejdet et forslag til kommune-

plantillæg, rammeområde 3.C.1 (det samlede byudviklingsområde) for området omkring Post-

husgrunden med omgivelser, der bl.a. omfatter matr.nr. 4y, 4dg, 4n, 4p, 4ai, 26bs, 26eg, og 

26da, alle Frederiksberg. Forslag til kommuneplantillæg fastsætter anvendelser, maksimale be-

byggelsesprocenter og etagearealer. 

 

1.3 Frederiksberg Kommune har i samarbejde med Selskabet udarbejdet et lokalplanforslag for 

Ejendommen, lokalplan nr. 217, for START-UP CITY Frederiksberg ved Finsensvej. Lokalplan-

forslaget og forslag til kommuneplantillæg vedlægges som Bilag 1.  

 

1.4 Selskabet ønsker på Ejendommen sammen med en investor at etablere et nyt konceptprogram 

for iværksættermiljøet på Frederiksberg, der etableres i kontorfællesskabet START-UP CITY 

Frederiksberg ("Projektet"). Projektet er beskrevet nærmere i Bilag 1, hvortil henvises. 

 

1.5 Kommunalbestyrelsen har udtrykt ønske om, at der åbnes mulighed for opførelse af Projektet 

på Ejendommen i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag, jf. 

Bilag 1. Endelig vedtagelse heraf sker dog først ved vedtagelse af lokalplanforslaget og kom-

muneplantillægget.  
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1.6 I forbindelse med Projektet skal der etableres nye overordnede infrastrukturanlæg fra Finsens-

vej og ind til Ejendommen ligesom der skal etableres stiforbindelse, der binder byområdet sam-

men med passager, byrum og akser der er beskrevet i lokalplanforslaget.  

 

1.7 En gennemførelse af Projektet kræver, at der (i) sker ombygning af Finsensvej med henblik på 

at sikre adgang til Ejendommen og (ii) at der etableres en delt gang- og cykelsti på min. 3 

meter langs med Metrobanen herunder at der etableres tilstrækkeligt værn mod Metrobanen i 

form af enten Metromur eller Metrohegn mod Metrobanen i det omfang dette er påkrævet af 

Metroselskabet eller anden offentlig myndighed (ovenstående anlæg er til sammen benævnt 

"Infrastrukturanlæggene"). Infrastrukturanlæggene er beskrevet nærmere i Bilag 2, idet det 

præciseres, at Udbygningsaftalen alene omfatter de anlæg (markeret som nr. 2 og 3 i Bilag 2), 

der skal etableres af Selskabet på Kommunens ejendomme, matr. nr. 4by, og matr. nr. 346, 

begge Frederiksberg. Parterne er bekendt med at dele af gang- og cykelstien er beliggende på 

tredjemands grund, således at Selskabet skal indgå privatretlige aftaler med disse grundejere 

og Metroselskabet om etablering af gang- og cykelstien på disse respektive ejendomme (mar-

keret som nr. 1 og 7 i Bilag 2).  Det præciseres, at bro over Metrobanen over mod TEC-bygnin-

gen, som markeret som nr. 6 i Bilag 2, ikke indgår i Udbygningsaftalen, således at Selskabet 

skal indgå privatretlige aftaler med grundejere og Metroselskabet om etablering af broen. 

 

1.8 Formålet med Udbygningsaftalen er at regulere retsstillingen mellem Parterne, i forbindelse 

med etablering af Infrastrukturanlæggene, herunder fastsætte bestemmelser om, at Selskabet 

skal udføre og afholde omkostningerne til Infrastrukturanlæggene, som er en del af Projektet, 

og at aftale endeligt ejerskab til Infrastrukturanlæggene efter opførelsen.  

 

2 Kommuneplantillæg og lokalplanen 

2.1 Projektet kan realiseres i medfør af kommuneplantillægget og lokalplanen, jf. bilag 1.  

 

2.2 Redegørelsen til lokalplanforslaget, der har tilknytning til Udbygningsaftalen i medfør af planlo-

vens § 21 b, indeholder oplysning om, hvordan lokalplanforslagets indhold og udformning af 

bestemmelser har sammenhæng med udbygningsaftalen, jf. planlovens § 16, stk. 7. 

 

3 Infrastrukturanlæggene 

3.1 En gennemførelse af Projektet indebærer, at Selskabet udfører Infrastrukturanlæggene, jf. 

punkt 2. 
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3.2 Formålet med ombygning af Finsensvej er at sikre behørigt adgang til Ejendommen på en hen-

sigtsmæssig måde, der aftales nærmere med vejmyndigheden i Frederiksberg Kommune. 

 

3.3 Formålet med etablering af gang- og cykelstien er at sikre, at bløde trafikanter kan bevæge sig 

langs Metrobanen på en sikker måde, herunder at gang- og cykelstien forbindes fra START-UP 

CITY Frederiksberg og ned langs banen til Eversvej.  

 

3.4 Parterne er enige om, at Selskabet skal projektere, udføre og afholde samtlige omkostninger til 

Infrastrukturanlæggene, der skal etableres som led i Projektet, således at Kommunen ikke på-

føres omkostninger som følge af Projektet eller Infrastrukturanlæggene. Selskabet indgår nød-

vendige aftaler med øvrige grundejere om etablering af Infrastrukturanlæggene i det omfang 

dette er nødvendigt.  

 

3.5 Infrastrukturanlæggene skal tilrettelægges, projekteres og etableres i overensstemmelse med 

Kommunens og øvrige myndigheders godkendelser herunder godkendelse fra Metroselskabet. 

Selskabet skal følge de krav og anvisninger, der stilles af Vejdirektoratet. Derudover skal Sel-

skabet følge krav og anvisning fra andre relevante myndigheder herunder sikkerhedskrav, af-

standskrav, terrænregulering mv., ligesom Selskabet skal påse overholdelse af gældende ser-

vitutter tinglyst for de relevante ejendomme. Kommunen og Metroselskabet skal godkende pro-

jektet for gang- og cykelstien før igangsætning af arbejder.   

 

3.6 Inden påbegyndelse af etablering af Infrastrukturanlæggene skal et detailprojekt godkendes af 

Kommunen.   

 

3.7 Infrastrukturanlæggene udføres i god håndværksmæssig kvalitet, så de kan godkendes af Kom-

munen og i overensstemmelse med gældende anlægsnormer, vejregler, god byggeskik og efter 

Kommunens anvisninger.  

 

3.8 Infrastrukturanlæggene skal være udført før Ejendommen kan ibrugtages. Såfremt Selskabet 

opnår dagbod fra den udførende entreprenør som følge af forsinkelse af Infrastrukturanlæg-

gene, er Kommunen berettiget til modtage disse dagbøder fra Selskabet. 

 

4 Overtagelse af infrastrukturanlæggene og krav 

4.1 Anlæggene skal være offentligt tilgængelige. 
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4.2 Parterne er enige om, at Infrastrukturanlæggene skal overdrages vederlagsfrit til Kommunen. 

Kommunens overtagelse vil ske efter vilkårene i denne bestemmelse. 

 

4.3 Når Infrastrukturanlæggene er færdiganlagt af Selskabet i overensstemmelse med Udbygning-

saftalen samt de nærmere krav i lokalplanen og samtlige fornødne myndighedstilladelser fore-

ligger, gennemføres der en afleveringsforretning af Infrastrukturanlæggene. Selskabet indkal-

der til afleveringsforretningen og der udarbejdes afleveringsprotokol, som underskrives og god-

kendes af Parterne. 

 

4.4 Ved afleveringsforretningen overdrages Infrastrukturanlæggene vederlagsfrit til Kommunen, 

når eventuelle mangler konstateret af Parterne ved afleveringen er udbedret, og udbedringen 

er godkendt af Parterne. Kommunen kan nægte at overtage Infrastrukturanlæggene, såfremt 

der er væsentlige mangler. Mangelsbegrebet i AB92/ABT93, afsnit G, finder anvendelse. 

 

4.5 Kommunen indkalder til 1 års og evt. 5 års eftersyn i forhold til entreprenøren og fører tilsyn 

med, at entreprenøren udbedrer fejl og mangler. Kommunen deltager i den efterfølgende gen-

nemgang efter udbedring af mangler konstateret ved eftersynet.  

 

4.6 Selskabet skal sikre, at der stilles sædvanlig entreprisegaranti af den udførende entreprenør 

efter AB 92/ABT 93 eller tilsvarende regler på opførelsestidspunktet. Kommunen indtræder i 

denne garanti(er) som berettigede over for entreprenøren, når Infrastrukturanlæggene er over-

draget til Kommunen. Selskabet stiller ikke nogen garanti for opførelse af Infrastrukturanlæg-

gene over for Kommunen.  

 

4.7 Efter Kommunens overtagelse af Infrastrukturanlæggene påhviler drift, vedligeholdelse og for-

nyelse af Infrastrukturanlæggene Kommunen efter gældende regler herfor.  

 

5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 

5.1 Ingen af Parterne kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Udbygningsaftalen uden 

den anden Parts skriftlige samtykke. Selskabet er dog berettiget til uden samtykke fra Kommu-

nen at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Udbygningsaftalen til den investor der 

skal opføre Projektet. 

 

6 Ændringer og tilføjelser til Udbygningsaftalen 

6.1 Enhver ændring eller tilføjelse til Udbygningsaftalen skal være skriftlig og underskrives af begge 

Parter.  
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6.2 Udbygningsaftalen med bilag udgør den fuldstændige aftale mellem Parterne og erstatter en-

hver tidligere aftale – hvad enten skriftlig eller ej - vedrørende de af Udbygningsaftalen om-

handlede infrastrukturforhold. 

 

7 Offentliggørelse 

7.1 Kommunen er ansvarlig for offentliggørelsen af Udbygningsaftalen i henhold til planlovens § 21 

b, stk. 4 og 5, og holder løbende Selskabet orienteret om indholdet og processen. 

 

8 Udbud 

8.1 Parterne har vurderet, at tilbudsloven ikke finder anvendelse.  

 

8.2 Selskabet forpligter sig til at erstatte ethvert tab, som Kommunen måtte lide som følge af Sel-

skabets eventuelle overtrædelser af udbudsreglerne, herunder pålagt erstatning til tredjemand, 

pålagt økonomisk sanktion samt dækning af modparts og egne sagsomkostninger i forbindelse 

med en sag ved Klagenævnet for Udbud eller en domstol.   

 

9 Øvrige omkostninger 

9.1 Hver Part afholder egne omkostninger til rådgivere i forbindelse med indgåelsen af Udbygning-

saftalen.  

 

10 Lovvalg og værneting 

10.1 Udbygningsaftalen reguleres af dansk ret. 

 

10.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende 

kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet 

efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af 

anmodningen om mediation. 

 

10.3 Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det 

anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist. 
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10.4 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Vold-

giftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved 

indledningen af voldgiftsagen.  

 

11 Ikrafttræden, opsigelse og varighed  

11.1 Udbygningsaftalen træder i kraft, når Udbygningsaftalen er underskrevet af begge Parter. 

 

11.2 Udbygningsaftalen er uopsigelig og gældende mellem Parterne, indtil Parterne har opfyldt deres 

forpligtelser i henhold til Udbygningsaftalen. Selskabet kan dog annullere Udbygningsaftalen, 

såfremt Projektet ikke - uanset årsag hertil - kan realiseres.  

 

12 Misligholdelse 

12.1 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Udbygningsaftalen, 

er den anden Part berettiget til at hæve Udbygningsaftalen og kræve erstatning efter dansk 

rets almindelige regler. 

 

12.2 Såfremt Selskabet tages under rekonstruktionsbehandling, Selskabet bliver taget under insol-

vensbehandling, eller Selskabet begæres opløst, er Kommunen berettiget til at hæve Udbyg-

ningsaftalen og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. 

 

13 Betingelser 

13.1 Udbygningsaftalen er betinget af,  

 

at kommunalbestyrelsen vedtager forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget, 

der gør det muligt at gennemføre Projektet og Infrastrukturanlæggene, og 

at Selskabet opnår behørig byggetilladelse til opførelse af Projektet, og 

at Udbygningsaftalen vedtages i uændret form af kommunalbestyrelsen, og at der af-

sættes bevilling til drift af arealerne. 

13.2 Såfremt én eller flere af betingelserne ikke opfyldes, bortfalder Udbygningsaftalen automatisk 

uden yderligere varsel, og enhver af Parterne er herefter afskåret fra at rejse fremtidige øko-

nomisk krav mod den anden Part i anledning heraf.  
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14 Klage/søgsmål 

14.1 Påklages de til Udbygningsaftalen knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer klageinstan-

sen/domstolene afgørelse om ophævelse af planerne, ophæves Udbygningsaftalen.  

 

14.2 Træffer klageinstansen/domstolene afgørelse om delvis ophævelse af planen/planerne, optages 

der forhandlinger mellem Parterne, idet Udbygningsaftalen alene kan ophæves helt eller delvist 

af en Part, såfremt der foreligger en ændring eller ændringer af planen/planerne, der er væ-

sentlige for den pågældende part.  

 

15 Forrang 

15.1 Såfremt der konstateres uoverensstemmelse mellem Udbygningsaftalen med bilag og de planer, 

der er vedtaget i forbindelse med aftalen, går planernes bestemmelser forud for bestemmel-

serne i Udbygningsaftalen. I øvrigt har alle myndighedskrav forrang for Udbygningsaftalen. 

 

16 Underskrift 

16.1 Udbygningsaftalen udarbejdes i to eksemplarer, der underskrives af Parterne, og hvoraf hver 

Part opbevarer et eksemplar. 

 

Dato:                                                                     Dato: 

For: 

Frederiksberg Kommune 

 

 

 

 For: 

Mav Invest ApS 

 

 

 

Navn: Jørgen Glenthøj 

Titel: Borgmester 

 

 

Dato: 

 

 

 

 Navn: Martin Kvist-Madsen 

Titel: Direktør 

Navn: Ulrik Winge 

Titel: By- og Miljødirektør 
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NOTAT 
Projekt Start-Up City 
Kunde  
Notat nr. SUC -  beskrivelse af vejanlæg på Finsensvej 
Dato 11/04/2018 
Til Peter Lund Christensen 
Fra Jens Richard Olsen 
Kopi til Frederiksberg Kommune 

 
1. Etablering af ny adgang til P-kælder på Finsensvej 

 
1.1 Indledning 

Det følgende er en kort beskrivelse af den forslåede ombygning på 
Finsensvej, der skal sikre adgang til og fra et nyt P-hus (P-kælder) 
som etableres i forbindelse med projektet Start Up City. 
 
Vejdesignet er udført på digitale grundplaner med en vis usikker-
hed. Der er tale om et skitseprojekt, der kan danne grundlag for 
myndighedsbehandling. Hvis projektet skal udføres, skal projektet 
detailprojekteres og området bør opmåles af landmåler. 
 

1.2 Beskrivelse af ombygning 
Der henvises til tegningen ”Geometri og afmærkningsplan” SK-001 
 
Eksisterende sikre krydsningspunkt for gående fjernes, sammen 
med den eksisterende midterhelle. 
 
Der anlægges et nyt sikkert krydsningspunkt øst for adgangen til 
den nye p-kælder. Geometrien omkring dette krydsningspunkt er 
bestemt ud fra at en 10 m renovationsbil kan betjene p-kælder. Og 
at en sættevogn kan betjene en adgang på modsatte vejside (syd-
siden af Finsensvej). 
 
Krydsningshellerne etableres med kantstenslysning og med en 
stibredde på 3,0 meter og i øvrigt med fast belægning. 
 
I vejmidten og vejsiderne, hvor eksisterende heller fjernes, udlæg-
ges vejbane belægning svarende til eksisterende forhold. 
 
Ligeledes skal der etableres vejbane belægning i det lille vejbed 
vest for adgangen. Dermed skal træet i vejbedet også fjernes. De 3 
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afmærkede p-pladser mellem den nye adgang og adgangen til p-pladsen ved SuperBrugsen 
nedlægges. 
 
I Sydsiden kan der etableres en ny p-plads i forlængelse af en eksisterende (vest for det nye 
krydsningspunkt). 
Afmærkningen af svingbanen frem til den nye adgang, etableres ved at forlænge den eksi-
sterende svingbane ind til SuperBrugsen. 
 
I forbindelse med vejombygningerne skal en større gittermast, der bærer vejbelysning og 
wire, fjernes og der skal findes en form for erstatning i samråd med belysningsleverandøren.    
 
Fortovsfliser forbi den nye adgang skal erstattes med kørebanefliser. 
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