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Frist for indsendelse af tilbud   15.08.2018

Sendes til
Vejle Kommune, Juridisk Kontor
Skolegade 1
7100 Vejle

V e J l e  K o m m U n e

Af lejekontrakt for areal ved Spinderihallerne, Vejle

Spinderihallerne



ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af 
kommuners faste ejendomme.

Spørgsmål kan rettes til 
Trine Vedel Bang, Juridisk Kontor, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 7681 1526, mail: trive@vejle.dk

Udarbejdet af Juridisk Kontor og Planafdelingen, Vejle Kommune, Juni 2018
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Baggrund og historik
I 2006 udskrev Vejle Kommune en international 
arkitektkonkurrence om revitalisering af Spinde-
rihallerne. Konkurrencen blev vundet af Schmidt 
Hammer lassen. Det vindende projekt indeholdt 
ud over en plan for renovering af Spinderihallerne, 
et oplæg til renovering af de øvrige industribygnin-
ger på ejendommen samt til udlæg af byggefelter 
til nye selvstændige bygningsenheder med naturlig 
tilknytning til Spinderihallerne.

I 2010 kunne Vejle Kommune genåbne Spinderi-
hallerne som Danmarks største center for Kultur 
og erhverv. Spinderihallerne huser i dag et suc-
cesfuldt innovativt virksomhedsmiljø med kreative 
iværksættere, Vejle Museum, kulturskole m.fl og 
er ramme om et livligt konference, udstillings- og 
messeliv.

I 2011 gennemførte Vejle Kommune en omfattende 
renovering af Kedelbygningen vest for Spinderihal-
lerne. Den renoverede Kedelbygning stod færdig 
i 2014, og fungerer i dag med stor succes som 
laboratorium for nye teknologier, design, leg og 
læring med plads til 15-20 mikrovirksomheder.

Luftfoto med byggefelt og ændret organisering af parkering
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Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan xx.xx.2017

Lokalplanforslag nr. xxxx
xxxområde
ved xxvej, xby
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Signatur
Lokalplanens afgrænsning

Husnummer8

m
Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj 2015.
Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo
Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

Signatur
Byggefelt

Bygning der bevares

Det aktuelle tilbud
Vejle Kommune ønsker nu at udbyde et byggefelt 
langs Spinderigade til leje i en 7 årig periode til 
etablering af midlertidig erhvervsbebyggelse.

Spinderihallerne og den tilhørende Kedelbygning 
huser i dag til sammen ca. 80 kreative virksom-
heder. Spinderihallerne drives af Vejle Kommune 
som innovations- og udviklingsmiljø for blandt 
andet iværksættere. 

Virksomhederne kan fremover bo i Spinderihal-
lerne i en ca. fireårig periode, og de første iværk-
sættere er nu opsagt og klar til at flytte ud. 
I alt opsiges der i 2018 20 virksomheder. 
En stor del af disse flytter ud af Spinderihallerne 
1. juli 2018.  Flere af de berørte virksomheder 
har ytret ønske om at videreføre deres forretning 
i tæt relation til netværket og det kreative miljø i 
Spinderihallerne. Fremadrettet må det forventes, 
at kontrakterne for ca. 10 iværksættere udløber på 
årsbasis. Spinderihallerne oplever samtidigt også 
forespørgsler på lejemål fra allerede etablerede 
virksomheder, som også søger det kreative miljø.  
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Spinderihallerne - byggefeltet er på arealet til venstre.

B A G G R U n d

Arealet udbydes til opførelse af maksimalt 700 
etagekvadratmeter midlertidig bebyggelse.

Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager.
nyt byggeri skal respektere den eksisterende 
bygningsstruktur, som er placeret indenfor byg-
gefeltet.

Parkering 
For erhverv er kravet til parkering minimum 1 
p-plads pr. 50 m2 erhverv. Da der maksimalt må 
opføres 700 etagekvadratmeter bebyggelse på 
arealet, vil bebyggelsen udløse krav på op til 14 
p-pladser til byggeriet. 

lejer har ikke særskilt brugsret til parkeringsplad-
ser på matr. nr. 281 a, engene, Vejle Jorder. Det 
forudsættes, at det nødvendige antal parkerings-
pladser til byggeriet anvises af Vejle Kommune 
efter en samlet parkeringsplan for området.

Byggefeltet udbydes derfor til leje til etablering 
af et midlertidigt erhvervsbyggeri, der kan tilbyde 
udlejning af erhvervslokaler blandt andet til de 
opsagte lejere fra Spinderihallerne.

Byggeri på arealet skal etableres i en midlertidig 
form og det er en betingelse, at denne form fast-
holder det samlede områdes karakter og bidrager 
til at skabe et levende aktivt miljø med fokus 
på kreative virksomheder og iværksættere. Det 
midlertidige byggeri skal inddrage industribygnin-
gernes atmosfære således, at der skabes grobund 
for en spændende synergi mellem nyt og gammel.

Da byggeri på arealet vil være af midlertidig 
karakter, skal der ikke udarbejdes ny lokalplan 
for arealet.

Grunden og mulig bebyggelse
Det udbudte areal består af en ca. 600 m2 stor 
ubebygget del af matr. nr. 281 a, engene, Vejle 
Jorder. Arealet er beliggende vest for Spinderihal-
lerne lang Spinderigade.
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Spinderihallerne - på arealet ved byggefeltet står en eksisterende overdækning, som skal indpasses i projektet.
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Vilkår for leje
Vilkår for leje af arealet fremgår af Grundlejeaftale 
med bilag.

Vilkår for midlertidig bebyggelse af 
det udbudte areal
Spinderihallerne og området omkring disse skal 
være et center for designdrevet innovation med 
kreative virksomheder og hertil relaterede formål. 

Den midlertidige bebyggelse på det udbudte areal 
skal i sin udformning og funktion opfylde denne 
målsætning. Bebyggelsen skal således have en 
form, som fastholder det samlede områdes karak-
ter og bidrager til at skabe et levende aktivt miljø 
med fokus på kreative virksomheder og iværk-
sættere. Det midlertidige byggeri skal inddrage 
industribygningernes atmosfære således, at der 
skabes grobund for en spændende synergi mellem 
nyt og gammel. Bebyggelsen skal anvendes til 
erhvervsformål. 

lejer af arealet skal acceptere, at der på ejen-
dommen matr. nr. 281 a, engene, Vejle Jorder, er 
tinglyst en deklaration, der stedse sikrer, at byg-
geri på arealet bidrager til at fastholde områdets 
karakter som center for designdrevet innovation 
med kreative virksomheder og hertil relaterede 
formål.



Indeholder GeoDanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner, maj 2015.
Luftfoto: Cowi A/S og BlomInfo

Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.
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Tilbudsgiver har ikke ret til at overvære åbning 
af tilbud.

Køber skal stå ved sit tilbud i 8 uger efter tids-
fristen for aflevering af bud.

Køber er forpligtet til at opføre det projekt som 
er en del af det indgivne tilbudsmateriale med 
eventuelt senere godkendte ændringer.

Vurdering af tilbud

Udbuddet sker ikke til en i forvejen fastsat mind-
steleje. 
Tilbud skal for at være konditionsmæssige afgives 
uden nogen form for forbehold, betingelser e. lign.

Grundlejekontrakten forudsættes tildel til den til-
budsgiver, hvis projekt - på grundlag af en samlet 
vurdering af pris og projekt - bedst opfylder de i 
nærværende udbudsmateriale beskrevne formål 
om etablering af midlertidigt erhvervsbyggeri, 
der fastholder områdets karakter og bidrager til 
at skabe et aktivt miljø med fokus på kreative 
virksomheder og iværksættere.

Vejle Kommune forbeholder sig et til at kunne 
vælge frit mellem alle indkomne tilbud, ligesom 
Vejle Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

Der foretages i forbindelse med vurdering af de 
indkomne tilbud ingen myndighedsbehandling af 
de indleverede projekter. Accept af tilbud fritager 
således ikke tilbudsgiver fra efterfølgende at 
indhente de sædvanlige tilladelser og myndig-
hedsgodkendelser, der er nødvendige til opførelse 
af den midlertidige bebyggelse.

Spørgsmål kan rettes til:

Trine Vedel Bang, Vejle Kommune, Juridisk Kontor, 
Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 15 26, 
mail: trive@vejle.dk

      

TilBuD På ejenDommen

Ved tilbud på leje af arealet skal der indle-
veres følgende materiale:

• Beskrivelse af hovedidéen i projektet, anven-
delse, arkitektur, materialer mv.

• Beskrivelse af, hvordan projektet lever op til 
kravet om, at der etableres erhvervsbyggeri, 
der kan tilbyde udlejning af erhvervslokaler 
blandt andet til de opsagte lejere fra Spin-
derihallerne.

• Situationsplan i mål 1:500 af arealet og 
området omkring Spinderihallerne

• Visualiseringer, der dokumenterer, at bebyg-
gelsen i arkitektur og udformning inddrager 
industribygningernes atmosfære og miljøet 
omkring Spinderihallerne

• Visualiseringer, der dokumenterer bebyggel-
sens visuelle indpasning i den eksisterende 
bygningsmasse omkring Spinderihallerne

• Arealopgørelse af etagemeter
• lejeaftale, der tiltrædes ved underskrift på 

vedlagte lejeaftale med tilbudsgivers navn, 
adresse, evt. CVR. nr., tilbudt leje pkt. 6 samt 
underskrift på sidste side 4.

Tilbud skal fremsendes skriftligt i 3 eksemplarer 
samt 1 eksemplar digitalt (i pdf format), og skal 
sendes i lukket kuvert mrk. ”Spinderihallerne”. I 
tilfælde af uoverensstemmelser mellem det ind-
sendte materiale i papir og den digitale udgave, 
gælder papirudgaven.

Tilbud, der skal angives med et fast leje-
beløb, skal være modtaget af:

Vejle Kommune
Juridisk Kontor
Skolegade 1
7100 Vejle
e-mail: trive@vejle.dk

Senest den 15. august 2018 kl. 12.00.




