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Regionernes største anlægsopgave er supersygehusene 
 
I et debatindlæg i Berlingske, skriver Jeppe Jakobsen, folketingsmedlem og tidligere regionsrådsmedlem (DF): 
”Regionerne står til at skulle forsvinde. På anlægssiden har regionernes største opgave været opbygningen af de 
nye supersygehuse. Efterfølgende er økonomien skredet på flere af sygehusbyggerierne, hvilket har ført til 
nedgraderinger flere steder i form af fjernelse af alt fra køkkener til sengepladser. Regionerne ville have kunnet 
redde disse funktioner ved at bruge de penge, der ligger i de regionale kasser, men det har man ikke fået lov til fra 
centralt hold. Anlægslofterne skal respekteres.”  
Kilde: Jyllands-Posten, side 20, 18. januar 2019, debatindlæg af Jeppe Jakobsen, folketingsmedlem og tidligere 
regionsrådsmedlem (DF). 
 
 
Ekspert: EU’s udbudsregler forhindrer ikke Radius-salg til Seas-NVE 
  
Energiselskabet Ørsted ønsker at sælge datterselskabet Radius. Elselskabet Seas-NVE er interesseret, men 
finansministeren har understreget, at man ikke kan vælge Seas-NVE frem for andre bydere. Ifølge Carina Risvig 
Hamer, lektor på Syddansk Universitet og ekspert i udbudsret og erhvervsforvaltningsret, forhindrer EU’s 
udbudsregler dog ikke, at Ørsted senere sælger Radius og elforretningen til Seas-NVE. “EU’s udbudsregler gælder, 
når det offentlige køber ind, men det her er et salg, og så er det ikke omfattet af de regler,” siger hun.  
Kilde: Politiken, side 9, 15. januar 2019, af Jakob Hvide Beim, Hans Drachmann og Alexandra Mollerup. 
 
   
Danske værfter udelukket fra at byde på færge 
  
Da Samsø Kommune satte ønske om en ny færge i udbud, satte de krav, som betød, at danske værfter var 
udelukket for at byde ind. ”Det blev understreget i udbudsmaterialet, at de kun ønskede tilbud fra værfter, som har 
leveret et tilsvarende skib inden for de seneste tre år. På den måde har de været sikre på kun at få tilbud fra 
ganske få værfter og i hvert fald ingen danske,” siger underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 11, 14. januar 2019, af Henrik Grønvald. 
 
   
Kommune tror på ekspropriation ved Maglesø 
    



Holbæk Kommune fastholder at tage skridt til ekspropriation af sti ved Maglesø på trods af, at klagenævn endnu 
ikke har afgjort, om stien kan omlægges. ”Jeg forstår ikke, at kommunen ikke afventer afgørelsen fra Miljø- og 
Fødevareklagenævnet om omlægning af stien. Hvis vi vinder, vil arbejdet med ekspropriationen være spild af tid og 
borgernes skattepenge. Det er, som om kommunen huhej vil have gennemført ekspropriationen”, siger Niels Hede 
Rohde, ejer af traktørsted ved Maglesø.  
Kilde: NordVestNyt, Kalundborg, side 16, 12. januar 2019, af Kaj Ove Jensen. 
 
   
Vildsvinehegn skal bygges på rekordtid 
  
16.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri og 14 dage til arbejdet, det er virkeligheden for vildsvinehegnet ved 
grænsen. ”Et byggeri i denne størrelse tager normalt 4-6 måneder, men SER Hegn har jo travlt. Så da de spurgte, 
om byggeriet kunne lade sig gøre på 14 dage, skulle vi lige vende skråen et par gange, inden vi besluttede os for at 
tage udfordringen op. Det bliver Danmarks hurtigste erhvervsbyggeri, hvis vi når det i samarbejde med 
leverandørerne,” siger Michael Mortensen, direktør for HM Entreprenører. 
Kilde: TV-Syd.dk, 11. januar 2019, af Mark Bundgaard. 
 
 
Eksperter sår tvivl om hovedstadens ø-projekter 
   
Gigantiske ø-projekter i Hovedstadsområdet skal anlægges ud for Avedøre Holme, men det kræver enorme 
mængder jord, og nu sår et notat samt eksperter tvivl om, hvorvidt der er jord nok. “Holmene er et godt initiativ, 
men at skaffe den mængde jord, som skal til for at bygge dem, er en stor opgave, og i øjeblikket kan vi se, at bare 
med almindelig byggeaktivitet er råstofforsyningen udfordret,” siger Torben Liborius, erhvervspolitisk direktør i 
Dansk Byggeri.  
Kilde: Berlingske, side 7, 9. januar 2019, af Morten Jasper, Sebastian Persson, Jakob Chor og Karen Haaning. 
 
 
Usikkerheder ved nyt kæmpeprojekt 
  
Der er mange usikkerheder ved et nyt kæmpeprojekt, som skal lokke virksomheder til hovedstaden. Det drejer sig 
om planen om ni kunstige øer baseret på jord fra byggeprojekter i hovedstaden. Projektet går under navnet 
Holmene. "Med Holmene vil vi skabe nyt liv. Både for erhvervslivet, for dyre- og plantelivet og for udelivet," siger 
borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg (S). Usikkerhederne ved projektet handler om finansieringen, der endnu 
ikke er på plads, og om de fornødne trafikforbindelser.  
Kilde: Berlingske, side 8-9, 8. januar 2019, af Jakob Chor, Vibe Hyltoft, Morten Jasper. 
 
   
Anlægsloftet følger ikke med tiden 
    
Anlægsloftet forhindrer vedligehold og udbygning af kommunernes infrastruktur. ”Når vi i Dansk Byggeri 
Hovedstaden er rundt at tale med borgmestrene, oplever vi, at det ikke er kommunalpolitisk vilje, der mangler. I 
langt de fleste kommuner er der også økonomisk evne til at foretage investeringer i bedre lokal infrastruktur. 
Kommunerne har penge i kommunekassen til at udbygge og forbedre veje, stier og pladser – men 
anlægsprojekterne må udskydes på grund af anlægsloftet,” siger Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri 
Hovedstaden.  
Kilde: Licitationen, side 11, 8. januar 2019, af Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden. 



 
   
Cykelsti er næsten færdig 
  
Cykelstien til Nødebo har været længe undervejs, men den er endnu ikke helt i mål. Der mangler 120 meter af 
stien, og der skal ifølge formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), eksproprieres, førend det 
sidste stykke kan anlægges. ”Der skal eksproprieres, fordi der er nogle servitutter, som skal aflyses. Men vi er i god 
dialog med grundejeren,” siger Dan Riise. Der er allerede sat 750.000 kroner af til at gøre det sidste stykke af stien 
færdig, men det er endnu uvist, om det beløb holder, fortæller han.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 1, 7. januar 2019, af qvist. 
 
   
Schleswig-Holstein godkender Femern Bælt-tunnel 
  
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyste kort før nytår, at den tyske myndighedsgodkendelse af Femern-
tunnelprojektet nu meldes klar til underskrift. “Jeg er glad for, at vi nu er kommet i mål med den tyske myndigheds-
godkendelse”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. “Den tyske myndighedsgodkendelse 
kan give anledning til klagesager ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det kan i så fald betyde, at der går 
et par år, før anlægsarbejdet for alvor kan begynde på tysk side,” lyder det slutteligt i pressemeddelelsen.  
Kilde: Danmarks Transport-Tidende, side 4, 7. januar 2019, af Smir. 
 
 
Det går godt hos Per Aarsleff 
   
Mens flere af deres konkurrenter kæmper med problemer og overskridelse af omkostningerne, har Per Aarsleff 
formået at ekspandere og opkøbe virksomheder med tilgrænsende aktiviteter. Det er især deres satsning på 
byggeri som supplement til anlægsarbejder og specialområderne med fundering og renovering af kloakker, der 
har været vigtigt. Deres samlede ordrebog sætter ny rekord med 16,6 milliarder kroner. Ledelsen hos Per Aarsleff 
forventer i år en fremgang i driftens indtjening på 11 pct., mens omsætningen vil stige med fem procent.  
Kilde: Berlingske, 2. Sektion, side 12, 7. januar 2019, af John Stihøj og Lau Svenssen. 
 
   
Femern Bælt får tysk godkendelse 
   
Godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten har netop godkendt byggeriet af Femern Bælt-tunnelen mellem 
Rødby og Puttgarden. Dermed er fem års arbejde afsluttet. Der skal etableres en 18 kilometer lang sænketunnel 
med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem Lolland og den tyske 
ø Femern. Femern Bælt-forbindelsen bliver en vigtig del af EU's transeuropæiske transportnet, der har til formål at 
skabe en bedre og mere bæredygtig infrastruktur i Europa.  
Kilde: Vognmandensfagblad, 4. januar 2019, af redaktionen. 
 
 
2019 - godt år for bygge- og anlægsinvesteringer 
 
Branchedirektør hos DI Byg mener, at 2019 bliver et godt år for bygge- og anlægsinvesteringer, og runder dermed 
formentlig 220 milliarder kroner. ”I DI Byg forudser vi en vækst på omkring fire procent. Det er ikke helt så højt 



som i 2018, da vi forventer en lidt lavere vækst i boligbyggeriet. Modsat kan et lidt mere aktivt erhvervsbyggeri 
trække opad”, siger Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byg.  
Kilde: dibyg.dk (DI Byg), 18. januar 2019, af Emma Kirkeby. 
 
 
Ny runde af letbane-ekspropriationer i Gladsaxe 
   
I starten af 2019 vil en ny runde af ekspropriationer finde sted i Gladsaxe, som led i anlæggelsen af letbanen. 
Ekspropriationskommissionen, lodsejeren og eventuelle brugere (lejere), repræsentanter fra Hovedstadens 
Letbane samt Gladsaxe Kommune på ejendommen mødes på ekspropriationsdagene fra den 17. januar til 25. 
marts 2019. Ved denne gennemgang fastsætter Ekspropriationskommissionen størrelsen på den erstatning, 
lodsejeren får for ekspropriationen.  
Kilde: Gladsaxe Bladet, side 7, 15. januar 2019, af Red. 
 
 
Første delstrækning af det tredje fynske motorvejsspor er sendt i udbud 
   
I et læserbrev i Fyens Stiftstidende skriver Erling Bonnesen, MF, Venstre, om næste etape af det tredje fynske 
motorvejsspor. “Der er i den grad behov for at få udvidelsen af det tredje fynske motorvejsspor gennemført, og det 
er godt, at vi nu får arbejdet sat i gang med den næste delstrækning. Der er bevilget og sat penge af til næste etape 
fra Nr. Aaby til Odense V, og det er bygningen af den etape, der nu sættes i gang, rent praktisk opdelt i to 
delstrækninger. Anlægsarbejdet forventes at vare til medio 2022,” skriver han blandt andet.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 13, 10. januar 2019, af Erling Bonnesen, MF, Venstre. 
 
   
Omfattende arbejde på Nordvestbanen kan betyde ekspropriationer 
   
Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg skal over de næste mange år gennemgå et omfattende 
anlægsarbejde. Da den nye bane kræver mere plads, er ekspropriationer en konsekvens for nogle huse og grunde 
langs strækningen. “Ekspropriation kan godt være en ubehagelig oplevelse for grundejerne nær banen. Det er 
heldigvis relativt få, der kan blive omfattet af ekspropriation på strækningen,” siger Steen Neuchs Vedel, 
anlægsdirektør i Banedanmark. Den 11. januar holdes møde med beboerne, hvor Ekspropriationskommissionen 
og Banedanmark gennemgår projektet.  
Kilde: Tv2lorry.dk, 9. januar 2019, af Magnus Ankerstjerne. 
 
 
Retssag om omstridt vej udsat 
  
I går afsagde retten i Esbjerg kendelse, som betyder, at Vejenvej-sagen udsættes. ”Vi er midt i processen om 
ekspropriation efter vejloven i den her sag. Vi bliver bakket op af ministeren, der har udtalt, at han ikke ser andre 
muligheder for Vejen Kommune end at lovliggøre vejen ved ny ekspropriation. Derfor er vi også godt tilfredse med, 
at retten har besluttet at udsætte retssagen,” siger Vagn Sørensen, formand for teknik og miljøudvalget i Vejen 
Kommune.  
Kilde: Effektivt Landbrug, side 6, 8. januar 2019, af Red. 
 


