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Mellem 
 
 
Frederiksberg Kommune 
CVR-nr. 11 25 99 79 
Smalle gade 1 
2000 Frederiksberg 
 
(herefter “Frederiksberg Kommune”) 
 
og 
 
CASA A/S 
CVR-nr. 29 20 52 72 
Ove Jensens Allé 35 
8700 Horsens 
(”Totalentreprenøren”) 
 
og 
 
APCOA Parking Danmark A/S 
CVR-nr. 19 05 51 08 
Lancia vej 1 
7100 Vejle 
(“Driftsoperatøren”) 
 
(herefter hver for sig benævnt ”Part” og i forening ”Parterne”) 
 
er der dags dato indgået følgende allonge I til OPS-kontrakt vedrørende projektering og opførelse/anlæg af 
et eller flere nye parkeringsanlæg med tilknyttede offentlige arealer mv. og efterfølgende drift og vedligehold 
af parkeringsanlæg samt etablering af parkeringsudstyr, administration og levering af visse tilknyttede ser-
viceydelser (herefter benævnt Aftalen) indgået den 15. september 2016 (bilag A) med tilhørende bilag 1-8: 
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1. Baggrund og formål 

1.1 Nærværende allonge I indgås mellem Parterne og har til formål at udfylde og supplere den indgå-
ede OPS-kontrakt (bilag A) med tilhørende bilag 1-8, som følge af Frederiksberg Kommunes ønske 
om at udnytte den til Aftalen knyttede option på opførelse af Det yderligere parkeringsanlæg ved 
Frederiksberg Rådhus (inkl. offentlig plads) (Option 2), jf. Aftalens (bilag A) punkt 4.  

1.2 Det er samtidig Frederiksberg Kommunes ønske, at der som led i optionens udnyttelse aftales 
nærmere vilkår for optionens udnyttelse, jf. Aftalens (bilag A) punkt 4.5 og punkt 7.2, herunder øn-
sker Frederiksberg Kommune bl.a. at nedskalere antallet af parkeringspladser fra de oprindeligt 
tilbudte 415 parkeringspladser til 275 parkeringspladser forudsætningsvist baseret på den i tilbud-
det (Bilag A, underbilag 7) udregnede pris pr. parkeringsplads og dermed de kalkulationsprincipper 
(sammenhængen mellem udgifter og avance) som har været anvendt ved afgivelsen af tilbud, jf. 
Aftalens (Bilag A) punkt 7.1.3.  

Det tilbudte regnvandsbassin på 5.000 m3 skal fortsat etableres som forudsat i udbuddet (Bilag A, 
underbilag 6) baseret på den i tilbuddet fastsatte pris (Bilag A, underbilag 6).  

Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) udfø-
res således på samme totalentrepriselignende vilkår, som var gældende for parkeringsanlægget på 
Langelands Plads (Aktivet) med leasing finansiering og med en 10-årig ansvarsperiode. 

Endvidere ønsker Frederiksberg Kommune at udvide arbejdet vedrørende den i tilbuddet på Op-
tion 2 (Bilag A, underbilag 6) indregnede offentlige plads, således at arbejdet foruden etablering af 
en offentlig plads tillige omfatter tilhørende lege- og opholdsarealer mv. Den offentlige plads udfø-
res på samme kvalitetsniveau og på samme totalentrepriselignende vilkår, som var gældende for 
De offentlige arealer på Langelands Plads uden leasing finansiering og med en 5-årig ansvarsperi-
ode. 

2. Allongens ikrafttræden 

2.1 Allonge I træder i kraft på datoen for Allonge I’s underskrift 

2.2 Allonge I består herefter - ligesom Aftalen (Bilag A) - dels af en Anlægsfase, dels af en efterføl-
gende Driftsfase. Driftsfasen udløber som forudsat i tilbuddet (Bilag A, underbilag 6 og underbilag 
7) 25 år fra Ibrugtagningstidspunktet og udgør herefter nærværende Allonge I’s ordinære ophør. 

3. Aftalevilkår og aftalegrundlag 

3.1 Der henvises til de i Aftalens (Bilag A) punkt 1.4 anførte vilkår, som tilsvarende finder anvendelse 
for nærværende Allonge I med følgende undtagelser: 
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3.1.1 Aftaletekstens vilkår i Allonge I med tilhørende underbilag A-K, går forud for angivelser i Aftalen 
(Bilag A) med bilag 1, 3, 6 og 7). 

3.1.2 Sidenummerering ikke er foretaget kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering, jf. Afta-
lens (Bilag A) punkt 1.4.7. 

4. Ydelserne 

4.1 Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) opfø-
res som totalentreprise på sædvanlige vilkår efter ABT 93, jf. Aftalens (Bilag A) punkt 1.5 og punkt 
1.5.1 og punkt 2.1.1, og finansieres og ejes af Leasinggiver, jf. Aftalens (Bilag A) punkt 1.1.4, idet 
Leasinggiver dog har overdraget bygherreansvaret til Frederiksberg Kommune som bestiller. 

4.2 Den tilhørende offentlige plads ved Frederiksberg Rådhus opføres ligeledes som totalentreprise på 
sædvanlige vilkår efter ABT93, jf. Aftalens (Bilag A) punkt 1.5 og punkt 1.5.1 og punkt 2.1.1, men 
finansieres og ejes af Frederiksberg Kommune. 

4.3 Totalentreprenørens og Driftsoperatørens ydelser omfatter således én samlet og integreret parke-
ringsløsning vedrørende dels 1) projektering og etablering af Det yderligere parkeringsanlæg ved 
Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2), dels 2) projektering og etablering af Den 
tilhørende offentlige plads, dels 3) bygningsdrift, bygningsvedligeholdelse af Det yderligere parke-
ringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) samt levering af visse til-
knyttede serviceydelser i Driftsfasen og dels 4) administration og registrering, herunder anskaffelse 
og etablering af nødvendigt Parkeringsudstyr til brug herfor. 

4.3.1 Totalentreprenørens ydelser 

Totalentreprenøren påtager sig at levere følgende ydelser: 

a) Alle nødvendige arbejder, ydelser og delydelser forbundet med projektering, anlæg, opfø-
relse, færdiggørelse og aptering samt myndighedsgodkendelse af Det yderligere parke-
ringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) med tilhørende 
offentlig plads, alle nødvendige projekteringsydelser, fagtilsyn mv. samtlige nye hovedfor-
syninger og hovedledninger, terrænreguleringer, materiale- og håndværkerudgifter, egen 
byggeledelse, fundering, landinspektør, reproduktion, vejrligsforanstaltninger – såvel al-
mindelige som udvidede – interimsforanstaltninger af enhver art, drift af byggeplads, ud-
tørring, levering af driftstilbehør og udstyr, alt nagelfast inventar, IKT-systemer (kabling), 
alle former for tilslutningsafgifter og bidrag, herunder til el, vand, kloak mv. samt alle i øv-
rigt nødvendige ydelser for den fuldstændige færdiggørelse af Det yderligere parkerings-
anlæg ved Frederiksberg Rådhus med tilhørende offentlig plads, i overensstemmelse med 
Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsbaserede krav (Bilag B), Den tilbudte anlægs-
løsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 4.c  med tilhørende Opdateret projektbeskrivelse 
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(Bilag D) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) med tilhørende Opda-
terede tilbudsark (Bilag F) samt nærværende Aftalen og nærværende Allonge I, i øvrigt. 

b) Projektering og etablering af Parkeringsudstyr med henblik på administration og registre-
ring i overensstemmelse med Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsbaserede krav 
(Bilag B), Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 4.d med tilhørende Op-
dateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 
7) med tilhørende Opdaterede tilbudsark (Bilag F) samt nærværende Aftalen og nærvæ-
rende Allonge I, i øvrigt 

4.3.2 Driftsoperatørens ydelser 

Driftsoperatøren påtager sig at levere følgende ydelser vedrørende Løbende Drift af Det yderligere 
parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus: 

a) Løbende drift og renholdelse af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Råd-
hus 

b) Løbende pasning, overvågning og vedligehold af Det yderligere parkeringsanlæg ved Fre-
deriksberg Rådhus, herunder tekniske installationer, udstyr mv. 

c) Løbende administration og registrering i forbindelse med driften af Det yderligere parke-
ringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, herunder administration af betalingsautomater, 
registrering og afrapportering af parkeringsdata. 

Driftsoperatøren skal på tilsvarende vis som på parkeringsanlægget på Langelands Plads (Ak-
tivet) som led i den løbende Drift etablere servicelederfunktion og vagtfunktion, ligesom Drifts-
operatøren er ansvarlig for ansættelse af nødvendigt driftspersonale og anskaffelse af materia-
ler, værktøj og maskiner mv. 

Alle ydelser vedrørende Driften af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, 
inkl. regnvandsbassin (Option 2) leveres i overensstemmelse med Opdateret version – Bilag 1 
– De Funktionsbaserede krav (Bilag B), Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 
4.d med tilhørende Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Vedligeholdelsesplan – Option 2 
(Bilag G) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) med tilhørende Opdate-
rede tilbudsark (Bilag F) samt nærværende Aftalen og nærværende Allonge I, i øvrigt. 

4.3.3 Forsyning af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus 

Driftsoperatøren påtager sig at forsyne Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus 
med vand, el og mobildækning. 

Alle ydelserne vedrørende Forsyningen af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Råd-
hus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) leveres i overensstemmelse med Opdateret version – Bilag 1 
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– De Funktionsbaserede krav (Bilag B), Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 4.d 
med tilhørende Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, 
underbilag 7) med tilhørende Opdaterede tilbudsark (Bilag F) samt nærværende Aftalen og nær-
værende Allonge I, i øvrigt. 

4.3.4 Planlagt vedligehold af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus 

Driftsoperatøren påtager sig at levere alle nødvendige arbejder, ydelser og delydelser forbundet 
med udførelse af Planlagt Vedligehold i Driftsfasen i overensstemmelse med Opdateret version – 
Bilag 1 – De Funktionsbaserede krav (Bilag B), Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, underbilag 6), 
punkt 4.d med tilhørende Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Vedligeholdelsesplan – Option 
2 (Bilag G) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) med tilhørende Opdaterede 
tilbudsark (Bilag F)  samt nærværende Aftalen og nærværende Allonge I, i øvrigt. 

4.3.5 Frederiksberg Kommunes ydelser 

Frederiksberg Kommunes ydelser omfatter: 

a) At sikre hhv. Totalentreprenøren og Driftsoperatøren adgang til levering af ydelserne, jf. 
punkt 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, og 4.3.4. 

b) Udførelse af de opgaver, som Frederiksberg Kommune har påtaget sig i medfør af Aftalen 
videreføres med nærværende Allonge I. 

c) Betaling i henhold til Betalingsmekanismen (Bilag A, underbilag 2) samt Aftalens (Bilag A) 
punkt 2.8, punkt 5.4 og punkt 5.6 samt nærværende Allonge I punkt 5.7.3 og 5.7.4 og 
punkt 6.3. 

5. Opførelsen af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) og etab-
lering af Den tilhørende offentlige plads mv. 

5.1 Opførelse af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin 
(Option 2) og etablering af Den tilhørende offentlige plads 

5.1.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 2.1 finder tilsvarende anvendelse for opførelsen af Det 
yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) og etable-
ring af den tilhørende offentlige plads. 

Almindelige betingelser for totalentreprise, ABT 93 finder således anvendelse for Totalentreprenø-
rens opførelse af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbas-
sin (Option 2) og etablering af Den tilhørende offentlige plads, jf. også punkt 4.3.1, i det omfang 
bestemmelserne heri ikke er fraveget i Aftalen (Bilag A) med bilag 1-8 eller nærværende Allonge I 
med tilhørende bilag. 
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Totalentreprenøren har, hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt, det fulde ansvar for, at Det yderligere 
parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) og etablering af Den 
tilhørende offentlige plads færdiggøres og afleveres på Ibrugtagningstidspunktet for Option 2 i 
overensstemmelse med de krav, der er fastlagt i Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsbase-
rede krav ((Bilag B), , Den tilbudte anlægsløsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 4.c med tilhørende 
Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) 
med tilhørende Opdateret version – Bilag 7 - Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag F) samt nær-
værende Aftale og nærværende Allonge I, i øvrigt samt eventuelle aftalte ændringer hertil. 

Totalentreprenøren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremgår af 
disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige forudsætninger skal være op-
fyldt for en tilfredsstillende løsning af den samlede byggeopgave. Ydelserne skal, medmindre an-
det er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god 
praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tids-
punktet for ydelsernes erlæggelse.  

Det præciseres, at ydelser, som ikke måtte fremgå af Aftalen (Bilag A) med bilag 1-8 eller nærvæ-
rende Allonge I med tilhørende Bilag A-Bilag K, men som er nødvendige for at sikre, at Det yderli-
gere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) og/eller Den 
tilhørende offentlige plads færdiggøres og afleveres fuldt lovligt, funktionsdygtigt og mangelfrit og i 
henhold til gældende regler for god håndværksmæssig udførelse, er en del af Totalentreprenørens 
ydelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen eller nærværende Allonge I. 

Totalentreprenøren er ansvarlig for opnåelse af alle nødvendige tilladelser og godkendelser, her-
under grave-, bygge- og ibrugtagningstilladelser fra offentlige myndigheder om byggeriets iværk-
sættelse og gennemførelse samt tilladelser og godkendelser fra forsyningsværker, ligesom Total-
entreprenøren afholder alle byggesagsgebyrer, alle former for tilslutningsafgifter og bidrag, herun-
der til el, vand, kloak, telefon mv. Dispensation fra myndighedskrav kan kun ske efter konkret aftale 
med Frederiksberg Kommune. 

5.2 Lokalplan 

5.2.1 Frederiksberg Kommune har som planmyndighed vurderet, at der skal udarbejdes lokalplan, for så 
vidt angår etableringen af Den tilhørende offentlige plads, mens Det yderligere parkeringsanlæg 
ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) kan laves indenfor eksisterende by-
planvedtægt.  

5.2.2 Frederiksberg Kommune er ansvarlig for vedtagelse af endelig lokalplan, der muliggør opførelse af 
Den tilhørende offentlige plads.  Frederiksberg Kommune bærer i den forbindelse som planmyndig-
hed ansvaret for, at det fornødne plangrundlag er til stede. Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) 
punkt 2.2.2 og punkt 2.2.3 finder i denne situation tilsvarende anvendelse.  

5.3 Grundvands- og jordbundsforhold, forurening og andre hindringer 
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5.3.1 Der henvises til Aftalens (Bilag A) punkt 2.3, som finder tilsvarende anvendelse for udnyttelse af 
Option 2 – Opførelse af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regn-
vandsbassin med tilhørende offentlig plads. 

5.3.2 Det bemærkes i den forbindelse særligt, at Frederiksberg Kommune på nuværende tidspunkt har 
igangsat gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser af hele pladsen ved Frederiksberg 
Rådhus, og at Frederiksberg Kommune afholder omkostningerne hertil. Det aftales nærmere mel-
lem Parterne, hvilken betydning resultaterne af forundersøgelserne har for arbejdets udførelse. 

5.4 Aflevering og Ibrugtagning af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. 
regnvandsbassin (Option 2) med tilhørende offentlig plads 

5.4.1 Afleverings/Ibrugtagningstidspunktet for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Råd-
hus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) med Den tilhørende offentlige plads er aftalt til den [31. maj 
2023], jf. Bilag C - forudsat at kravene i Aftalens (Bilag A) punkt 2.4.3, punkt 2.4.4, punkt 2.4.5 og 
punkt 2.4.6 er opfyldt, idet disse bestemmelser tilsvarende finder anvendelse ved aflevering af Det 
yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) med Den 
tilhørende offentlig plads. 

5.4.2 Totalentreprenøren kan dog udskyde afleveringstidspunktet for træer og beplantning indtil den [x]. 
måned 2023/2024, jf. Bilag C. 

5.4.3 Frederiksberg Kommune er dog berettiget til at acceptere Aflevering/ibrugtagning, uanset at kra-
vene i Aftalens (Bilag A) punkt 2.4.3, punkt 2.4.4, punkt 2.4.5 og punkt 2.4.6 ikke er opfyldt, jf. også 
Aftalens (Bilag A) punkt 2.4.7. 

5.4.4 Hvis Totalentreprenøren i henhold til punkt 5.4.2 har udskudt enkelte dele af arbejderne i form af 
etablering/retablering af træer og beplantning, færdigmelder Totalentreprenøren disse arbejder og 
indkalder til særskilt afleveringsforretning. Afleveringsforretningen skal afholdes senest den [x]. må-
ned 2023/2024. Principperne i Aftalens (Bilag A) punkt 2.4.6 finder tilsvarende anvendelse. 

5.5 Forsinkelse i Anlægsfasen 

5.5.1 Der henvises til Aftalens (Bilag A) punkt 2.6, som finder tilsvarende anvendelse for udnyttelse af 
Option 2 – Opførelse af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regn-
vandsbassin med Den tilhørende offentlig plads, idet Aftalens (Bilag A) punkt 2.6.3, litra b) og litra 
c) også omfatter de af Frederiksberg Kommune igangsatte arkæologiske forundersøgelser og un-
dersøgelser. 

5.5.2 Overholdes det i punkt 5.4.1 anførte Ibrugtagningstidspunkt ikke, ifalder Totalentreprenøren såle-
des en dagbod på ½ 0/00 af den samlede bygge- og anlægssum svarende til summen af Bygge- og 
anlægssummen for Option 2 – Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Kommune, inkl. 
regnvandsbassin og Bygge- og anlægssummen summeret med Bygge- og anlægssummen for 
Den tilhørende offentlige plads, jf. punkt 5.7 nedenfor. 
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5.6 Ansvarsperiode, 1-års, 5 års og 10 års gennemgang 

5.6.1 Totalentreprenørens ansvarsperiode løber i 10 år fra Aflevering af Option 2 – Det yderligere parke-
ringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin og for samtlige ydelser i tilknytning 
hertil omfattet af punkt 4.3.1, herunder anlægsarbejder. ABT 93, § 36, stk. 3, finder således ikke 
anvendelse.  

5.6.2 Totalentreprenørens ansvarsperiode løber i overensstemmelse med ABT 93 i 5 år fra Aflevering af 
Den tilhørende offentlige plads og for samtlige ydelser i tilknytning hertil omfattet af punkt 4.3.1, 
herunder anlægsarbejder.  

5.6.3 Totalentreprenøren indkalder til 1 års gennemgang for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) med Den tilhørende offentlige plads som anført i 
Aftalens (Bilag A) punkt 2.7.3. 

5.6.4 Totalentreprenøren indkalder til 5 års gennemgang for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) med Den tilhørende offentlige plads som anført i 
Aftalens (Bilag A) punkt 2.7.4. 

5.6.5 Totalentreprenøren indkalder til 10 års gennemgang for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) som anført i Aftalens (Bilag A) punkt 2.7.5. 

5.6.6 Aftalens (Bilag A) punkt 2.7.6 og punkt 2.7.7, finder herefter tilsvarende anvendelse vedrørende 
reguleringen af Anlægsmangler og ansvarsperioden for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) og/eller Den tilhørende offentlige plads.  

5.7 Bygge- og anlægssummer  

5.7.1 Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) 

Totalentreprenørens ydelser vedr. Option 2 udføres for en samlet bygge- og anlægssum for Det 
yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin på 

kr. 123.400.000 ekskl. moms,  
skriver kroner […] 00/100.   
 
Bygge- og anlægssummen er fast og reguleres ikke.  

5.7.2 Den tilhørende offentlige plads ved Frederiksberg Rådhus 

Totalentreprenørens ydelser vedr. den tilhørende offentlige plads udføres for en samlet bygge- og 
anlægssum på 

kr. 20.600.000 ekskl. moms,  
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skriver kroner tyvemillioner og trehundredetusinde 00/100.   
 
Bygge- og anlægssummen er fast og reguleres ikke.  

5.7.3 Bygge- og anlægssummen for Option 2 – Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Råd-
hus, inkl. regnvandsbassin faktureres over for Leasinggiver i henhold til den betalingsplan, der af-
tales mellem Parterne, jf. Bilag H. Betalinger forudsætter, at det arbejde, som betalingen angår, er 
præsteret. Sidste rate skal udgøre 10 % af Bygge- og anlægssummen for Option 2 – Det yderligere 
parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin. 

5.7.4 Bygge- og anlægssummen for Den tilhørende offentlige plads ved Frederiksberg Rådhus fakture-
res over for Frederiksberg Kommune i henhold til den betalingsplan, der aftales mellem Parterne, 
jf. Bilag H. Betalinger forudsætter, at det arbejde, som betalingen angår, er præsteret. Sidste rate 
skal udgøre 10 % af Bygge- og anlægssummen for Den tilhørende offentlige plads ved Frederiks-
berg Rådhus. 

5.7.5 Aftalens (Bilag A) punkt 2.8.5, finder herefter tilsvarende anvendelse vedrørende reguleringen af 
Anlægsmangler for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) og/eller 
Den tilhørende offentlige plads.  

5.8 Ophævelse i Anlægsfasen 

5.8.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 2.9, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere 
parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) og/eller Den tilhørende offentlige plads med 
den fravigelse, at Aflevering af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 
2) og Den tilhørende offentlige plads skal gennemføres samlet, og at Frederiksberg Kommune så-
ledes er berettiget til at ophæve nærværende Allonge I, hvis ibrugtagning af Det yderligere parke-
ringsanlæg, inkl. den tilhørende offentlig plads ikke kan ske senest den [31. maj 2023] (Ibrugtag-
ningstidspunktet for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) inkl. Den 
tilhørende offentlige plads), uden at dette skyldes de omstændigheder, der er nævnt i Aftalens Bi-
lag A) punkt 2.6.3. 

5.9 Sikkerhedsstillelse i Anlægsfasen 

5.9.1 Ved Allonge I’s underskrift stiller Totalentreprenøren sikkerhed for opfyldelsen af nærværende Al-
longe I vedrørende opførelsen af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. 
regnvandsbassin i henhold til ABT 93 § 6, dog med den fravigelse at perioden i ABT 93, § 6, stk. 
stk. 4, er forlænget fra 5 år til 10 år. 

5.9.2 Ved Allonge I’s underskrift stiller Totalentreprenøren tilsvarende sikkerhed for opfyldelsen af nær-
værende Allonge I vedrørende opførelsen af Den tilhørende offentlige plads i henhold til ABT 93, § 
6. 

5.9.3 Frederiksberg Kommune stiller ikke sikkerhed over for Totalentreprenøren. 
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5.10 Forsikringer i Anlægsfasen 

5.10.1 Totalentreprenøren er forpligtet til at tegne følgende forsikringer i Anlægsfasen: 

a) Brand- og stormskadeforsikring for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg 
Rådhus (Option 2) og den tilhørende offentlige plads til fuld og nyværdi, 

b) Construction All-risk forsikring for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Råd-
hus (Option 2) og den tilhørende offentlige plads til fuld og nyværdi, 

c) Objektansvarsforsikring for rådgivere og underrådgivere med dækningssum på minimum 
kr. 5.000.000, - og 

d) Sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, inkl. grundejeransvar, med en samlet 
dækningssum på minimum kr. 10.000.000, - for person- og tingskader og maksimal selvri-
siko pr. skadesbegivenhed på kr. 500.000, -. 

5.10.2 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 2.11 vedrørende forsikring og dokumentation herfor 
mv., finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg 
Rådhus (Option 2) og den tilhørende offentlige plads. 

6. Driftsfasen 

6.1 Driften af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) 

6.1.1 Driften af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) omfatter Løbende 
driftsydelser svarende til Aftalens (Bilag A) punkt 5.2, Forsyning svarende til Aftalens (Bilag A) 
punkt 5.2 og Planlagt vedligehold svarende til Aftalens (Bilag A), punkt 5.6 i perioden fra Aflevering 
og ibrugtagning af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2) og indtil 
[31. maj 2048] (Driftsfasens ordinære ophør). 

6.1.2 Eventuelle forsinkelser i Anlægsfasen, som medfører forsinkelse af dette i punkt 5.4.1 anførte Afle-
verings/Ibrugtagningstidspunkt, ændrer ikke på Driftsfasens længde på 25 år, idet tidspunktet for 
Driftsfasens ordinære ophør i disse tilfælde bliver parallelforskudt i tilfælde af forsinkelse. 

6.1.3 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.1, vedrørende driften og bestemmelserne i Aftalens 
(Bilag A) punkt 5.2 angående Driftsoperatørens ansvar for Løbende driftsydelser og Forsyning, fin-
der i øvrigt tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, 
inkl. regnvandsbassin (Option 2).  

Alle ydelser i Driftsfasen skal således være i overensstemmelse med og opfylde de krav, der følger 
af Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsbaserede krav (Bilag B), Den tilbudte driftsløsning 
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(Bilag A, underbilag 6), punkt 4.d med tilhørende Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Til-
budsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) med tilhørende Opdateret version - Tilbudsark 
af den x. oktober 2020 (Bilag F).samt Aftalen og nærværende Allonge I, i øvrigt. Ligeledes skal 
ydelserne, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse 
med sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikker-
hedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 

Driftsoperatøren udarbejder en detaljeret driftsplan forud for ibrugtagning/Aflevering af Det yderli-
gere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2), der omfatter 
samtlige arbejder for levering af de Løbende driftsydelser og Forsyning for Det yderligere parke-
ringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2). Parterne gennemgår i fællesskab løbende og 
mindst en gang om året driftsplanen og aftaler eventuelle ændringer hertil, herunder eventuel ju-
stering af aktiviteterne ud fra de erfaringer, der indhentes i forbindelse med Driften af Det yderli-
gere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2). Hvis eventuelle ændringer har ind-
virkning på de krav, der fremgår af Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsbaserede krav (Bilag 
B) og/eller Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 4.d med tilhørende Opdateret 
projektbeskrivelse (Bilag D) og Tilbudsark af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) med tilhø-
rende Opdateret version - Tilbudsark af den x. oktober 2020 (Bilag F) samt Aftalen og nærværende 
Allonge I i øvrigt, opgøres de økonomiske konsekvenser for Driftsbetalingen for Det yderligere par-
keringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus inkl. regnvandsbassin (Option 2) i overensstemmelse 
med Aftalens (Bilag A) punkt 7 (Prissætning og ændringer), og der udarbejdes et tillæg til nærvæ-
rende Allonge I, i overensstemmelse med Aftalens (Bilag A) punkt 1.4.7, jf. også Allonge I, punkt 
3.1.2.   

6.2 Funktionsmangler vedrørende Løbende driftsydelser og Planlagt Vedligehold – Option 2 

6.2.1 Ved Funktionsmangler i Driftsfasen for Option 2 sker der fradrag i Driftsbetalingen og i betalingen 
for Planlagt Vedligehold i henhold til de regler, der er fastsat i Betalingsmekanismen (Bilag A, un-
derbilag 2). 

6.2.2 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.3 vedrørende vilkår for Funktionsmangler/ Anlægs-
mangler mv., finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus (Option 2), dog således at fradrag i betalingerne i medfør af punkt 6.2.1, ikke frita-
ger Driftsoperatøren for hurtigst muligt at bringe ydelserne op til det niveau, der er fastlagt i Opda-
teret version – Bilag 1 – De Funktionsbaserede krav (Bilag B) og Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, 
underbilag 6), punkt 4.d med tilhørende Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) samt Aftalen og 
nærværende Allonge I i øvrigt  

6.3 Frederiksberg Kommunes betalinger for Løbende driftsydelser, Forsyning og Planlagt Vedligehold 

6.3.1 Samtlige Frederiksberg Kommunes betalinger til Driftsoperatøren for levering af Løbende drifts-
ydelser, Forsyning og Planlagt Vedligehold vedrørende Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus sker, hvor ikke andet udtrykkeligt er angivet, på samme vilkår som for parkerings-
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anlægget på Langelands Plads ved Driftsbetalingen, Forsyningsbetalingen og Planlagt Vedlige-
hold-betalingen som løbende betalinger i Driftsfasen, der reguleres, herunder indeksreguleres, i 
henhold til reguleringsbestemmelserne i Betalingsmekanismen (Bilag A, underbilag 2), og som fak-
tureres over for Frederiksberg Kommune i Driftsfasens forløb. 

6.3.2 Driftsbetalingen for ét kvartal før indeksering og regulering, jf. Betalingsmekanismen (Bilag A, un-
derbilag 2) og Opdateret version – Bilag 7 - Tilbudsark af den x. oktober 2020 (Bilag F), er aftalt til 

kr. […] ekskl. moms, 
skriver kroner […] 00/100. 

6.3.3 A conto Forsyningsbetalingen for ét kvartal før regulering, jf. Betalingsmekanismen (Bilag A, under-
bilag 2) og Opdateret version – Bilag 7 - Tilbudsark af den x. oktober 2020 (Bilag F), er aftalt til 

kr. […] ekskl. moms, 
skriver kroner […] 00/100. 

6.3.4 Betalingen for Planlagt Vedligehold for ét kvartal før indeksering og regulering, jf. Betalingsmeka-
nismen (Bilag A, underbilag 2) og Opdateret version – Bilag 7 - Tilbudsark af den x. oktober 2020 
(Bilag F), er aftalt til 

kr. […] ekskl. moms, 
skriver kroner […] 00/100. 

6.3.5 Ved begyndelsen af et kvartal (1/1, 1/4, 1/7, og og 1/10) er Driftsoperatøren berettiget til at frem-
sende betalingsanmodning vedrørende hhv. Driftsbetalingen, Forsyningsbetalingen og Planlagt 
Vedligehold-betalingen for kvartalet. Første Driftsbetaling/Forsyningsbetaling/Planlagt Vedligehold-
betaling reduceres til at omfatte en forholdsmæssig andel af det kvartal, som Ibrugtagningstids-
punktet (Option 2) falder i. Sidste Driftsbetaling/Forsyningsbetaling/Planlagt Vedligehold-betaling 
reduceres til at omfatte en forholdsmæssig andel af det kvartal, som Ophørsdagen falder i. 

6.4 Udførelse af Planlagt Vedligehold 

6.4.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.5 vedrørende vilkår for udførelse af Planlagt Vedlige-
hold, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, 
inkl. regnvandsbassin (Option 2), med den modifikation, at Driftsoperatøren har ansvaret for ydel-
serne, jf. punkt 4.3.4, således som disse er fastlagt i Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsba-
serede krav (Bilag B) og Den tilbudte driftsløsning (Bilag A, underbilag 6), punkt 4.d med tilhørende 
Opdateret projektbeskrivelse (Bilag D) og Vedligeholdelsesplan – Option 2 (Bilag G)  og Tilbudsark 
af den 14. juni 2016 (Bilag A, underbilag 7) med tilhørende Opdateret version - Tilbudsark af den x. 
oktober 2020 (Bilag F)  samt Aftalen (Bilag A) med bilag 1-8 og nærværende Allonge I i øvrigt. 
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6.4.2 Driftsoperatøren har til brug for udførelsen af Planlagt Vedligehold for Det yderligere parkeringsan-
læg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2) udarbejdet en skræddersyet ved-
ligeholdelsesplan for det konkrete projekt, med henblik på fastsættelse af omfanget af Planlagt 
Vedligehold for Det yderligere Parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2). Denne pro-
jektspecifikke vedligeholdelsesplan benævnes herefter ”Vedligeholdelsesplan – Option 2”, og hvor 
ordet ”Vedligeholdelsesplan” for Aktivet er anvendt i Aftalen, skal Aftalen (Bilag A) som helhed, 
herunder særligt punkt 5.5 læses således at Vedligeholdelsesplan – Option 2 (Bilag G) erstatter 
den for Aktivet konkret udarbejdede Vedligeholdelsesplan. 

6.5 Frederiksberg Kommune betaling for Planlagt Vedligehold 

Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.6 vedrørende vilkår for betaling for Planlagt Vedlige-
hold, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus 
inkl. regnvandsbassin (Option 2). 

6.6 Særligt vedrørende forsyning og energiforbrug 

6.6.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.7 vedrørende betaling og regulering for forsyning og 
energiforbrug, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg 
Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2. 

6.7 Sikkerhedsstillelse i Driftsfasen 

6.7.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.8 om vilkår for sikkerhedsstillelse i Driftsfasen, finder 
tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regn-
vandsbassin (Option 2), således, at Driftsoperatøren senest på Ibrugtagningstidspunktet stiller en 
sikkerhed for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin 
(Option 2) på kr. 2.750.000,- i overensstemmelse med de i Aftalen (Bilag A) punkt 5.8, herunder 
punkt 5.8.1 og de her anførte vilkår, jf. også Aftalens ((Bilag A) underbilag 5 – Sikkerhedsstillelse i 
Driftsfasen. 

6.8 Forsikringer i Driftsfasen 

6.8.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.9 om vilkår for forsikring i Driftsfasen, finder tilsva-
rende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvands-
bassin (Option 2), således, at Driftsoperatøren er forpligtet til at tegne og opretholde de i Aftalens 
(Bilag A) punkt 5.9.1 oplistede forsikringer for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg 
Rådhus (Option 2) i Driftsfasen på de vilkår, som i øvrigt er opregnet i Aftalens (Bilag A) punkt 
5.9.2, punkt 5.9.3 og punkt 5.9.4.   

6.8.2 Driftsoperatøren skal således senest på Ibrugtagningstidspunktet for Det yderligere parkeringsan-
læg ved Frederiksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2), jf. punkt 5.4.1 ovenfor, dokumen-
tere at de i Aftalens (Bilag A) punkt 5.9.1 og 5.9.2 anførte forsikringer er tegnet. 
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6.9 Frederiksberg Kommunes opsigelse i Driftsfasen 

6.9.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.10 om vilkår for Frederiksberg Kommunes adgang til 
opsigelse, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg 
Rådhus (Option 2), dog således at Frederiksberg Kommune tidligst kan opsige nærværende Al-
longe I til ophør 5 år efter Ibrugtagningstidspunktet for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2), jf. punkt 5.4.1 ovenfor. 

6.10 Det økonomiske opgør ved Frederiksberg Kommunes opsigelse 

6.10.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.12 om det økonomiske opgør ved Frederiksberg Kom-
munes opsigelse, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiks-
berg Rådhus, inkl. regnvandsbassin (Option 2). 

6.11 Aftalens ophævelse i Driftsfasen 

6.11.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.13 om vilkår for ophævelse i Driftsfasen, herunder 
væsentlig misligholdelse, finder tilsvarende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved 
Frederiksberg Rådhus (Option 2), jf. også Betalingsmekanismen (Bilag A, underbilag 2),  som gæl-
der uændret. 

6.12 Hæveopgør ved ophævelse i Driftsfasen 

6.12.1 Bestemmelserne i Aftalens (Bilag A) punkt 5.14 om vilkår for hæveopgør i Driftsfasen finder tilsva-
rende anvendelse for Det yderligere parkeringsanlæg ved Frederiksberg Rådhus (Option 2), og 
kompensationen til Frederiksberg Kommune og/eller til Driftsoperatøren, som er nævnt i Aftalens 
(Bilag A) punkt 5.14.1, litra a) og punkt 5.14.3, litra a) udgør således  kr. 2 mio.  

7. Øvrige vilkår 

7.1 Alle øvrige vilkår, herunder vilkår for samarbejde, prissætning og ændringer, fælles bestemmelser, 
ekstraordinær opsigelsesadgang og tvister mv. reguleres af Aftalen (Bilag A) med tilhørende bilag 
1-8, hvor ordet ”Aktivet” i sammenhængen erstattes af Det yderligere parkeringsanlæg ved Frede-
riksberg Rådhus (Option 2) og hvor definitionen ”De offentlige arealer” på Langelands Plads i sam-
menhængen erstattes af Den tilhørende offentlige plads ved Frederiksberg Rådhus. 

7.2 For så vidt angår Frederiksberg Kommunes ekstraordinære opsigelsesadgang i medfør af Aftalens 
(Bilag A) punkt 8.6 bemærkes særligt, at Frederiksberg Kommune har offentliggjort en bekendtgø-
relse om frivillig forudgående gennemsigtighed (en såkaldt ”profylaksebekendtgørelse”) forinden 
indgåelsen af nærværende Allonge I. Bekendtgørelsen har ikke givet anledning til indsigelser.  

7.3 Dette fratager imidlertid ikke Frederiksberg Kommune retten til at opsige Allonge I med 6 måneders 
varsel, såfremt Allonge I måtte blive erklæret ugyldig, uden virkning eller på anden måde i strid 
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med Lovgivningen af domstole, klagenævn eller andre myndigheder med kompetence hertil. Der 
henvises til vilkår for opsigelse, som afgivet i Aftalens (Bilag A) punkt 8.6.2 og punkt 8.6.3, som til-
svarende finder anvendelse, hvis Frederiksberg Kommune opsiger Allonge I. 

8. Bilag 

8.1 Bilag A: OPS-kontrakt af 15. september 2016 med tilhørende bilag 1-8 

8.2 Bilag B: Opdateret version – Bilag 1 – De Funktionsbaserede Krav af [x. november 2020] 

8.3 Bilag C: Hovedtidsplan – Option 2 af [x. november 2020] 

8.4 Bilag D: Opdateret projektbeskrivelse – Option 2 af [x. november 2020] 

8.5 Bilag E: Opdateret version – Bilag 3 – Forretningsorden for samarbejde af [x. november 2020] 

8.6 Bilag F: Opdateret version – Bilag 7 – Tilbudsark af [x. november 2020] 

8.7 Bilag G: Vedligeholdelsesplan – Option 2 – af [x. november 2020] 

8.8 Bilag H: Rateplan af den x november 2020  

8.9 Bilag I: Sikkerhedsstillelse for Anlægsfasen – Option 2 - Entreprenørgaranti 

8.10 Bilag J: Sikkerhedsstillelse for Driftsfasen – Option 2 

8.11 Bilag K: Supplerende forsikringscertifikater mv. – Option 2 

9. Underskrifter 

9.1 Allongen oprettes i 3 enslydende underskrevne eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar beror hos Frede-
riksberg Kommune, 1 eksemplar hos Totalentreprenøren og 1 eksemplar hos Driftsoperatøren. 

 

Dato:  
 
For: Frederiksberg Kommune 
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Navn: Ulrik Winge 
Direktør, By- Kultur og Miljøområdet 
 

 
 

 
Navn: Simon Aggesen 
Borgmester 
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For:  Totalentreprenøren 
 
 
 
 

 
Navn:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navn:  

 
 
 
Dato:  
 
 
 
For:  Driftsoperatøren 
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