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Odder Kommune sætter område ved Hou Havn i udbud igen 
   
Odder Kommune forsøger endnu engang at sælge området mellem færgehavnen og lystbådehavnen i Hou. De 
15.000 kvadratmeter, med mulighed for at etablere attraktive boliger og erhvervsbyggeri i et område med plads til 
masser af vandaktiviteter og en hyggelig, autentisk havnestemning, har i mange år været omdrejningspunkt for 
planer, der ikke er blevet ført ud i livet endnu. Odder Kommune skal modtage tilbuddet senest 10. maj kl. 12:00.  
Kilde: Århus Stiftstidende, side 9, 16. marts 2019, af Express. 
 
   
Udbuddet af havmøllepark inkluderer transformerplatform og søkabler 
    
Der er nu truffet en række beslutninger om Danmarks kommende havvindpark, Thor. Parken skal placeres ud for 
Thorsminde i Vestjylland og udbydes på baggrund af udbud med forhandling.  Forligskredsen har besluttet en 
række nye tiltag  i forbindelse med udbuddet af Thor.  Blandt andet skal Thor have en effekt på minimum 800 MW, 
men med mulighed for fleksibilitet på størrelsen af parken. Udbuds-vinderen skal desuden betale  Energinets 
omkostninger til etablering af nettilslutningen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 14. marts 2019, af Maria Berg Badstue Pedersen. 
 
 
Herning-entreprenør vinder skolebyggeri 
   
Entreprenørfirmaet C.C. Contractor fra Herning har vundet totalentreprisen på det i alt 9.576 kvm store 
skolebyggeri, ”Frelloskolen” i Varde, oplyser Varde Kommune. Frelloskolen, som bliver på cirka 10.000 kvm brutto, 
opføres på en 45.000 kvm grund. Budgettet for skolebyggeriet lyder på 163 millioner kroner. Ud over vinderteamet 
med C.C. Contractor i spidsen var der bud fra fire andre hold på entreprenørdelen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 14. marts 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Universitet udvider med 22.400 kvadratmeter 
   



Processen med at finde den rette entreprenør til byggeriet af en ny fakultetsbygning på cirka 22.400 kvadratmeter 
er gået i gang. Bygningen vil blive opført i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. ”Vi har nu 
offentliggjort udbudsbekendtgørelsen og håber, at mange entreprenører har lyst til at søge om at blive 
prækvalificeret, så vi får et stærkt felt til opgaven”, siger projektleder Lasse Rud Pedersen i en pressemeddelelse 
fra Vejdirektoratet.  
Kilde: Licitationen Byggeriets Dagblad, side 8, 11. marts 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
   
Tre entreprenører skal afgive tilbud på universitetsbyggeri 
    
Bygningsstyrelsen har prækvalificeret C.C. Contractor, Hoffmann og MT Højgaard til at byde på hovedentreprisen 
på Science & Innovation Hub til Aalborg Universitet, og de er udpeget på baggrund af ansøgninger i 
prækvalifikationen om hovedentreprisen på projektet. Byggeriet bliver på 8.500 kvm med et samlet budget på 200 
millioner kroner. Fristen for at afgive indledende bud er den 10. april 2019, og herefter vil Bygningsstyrelsen 
afholde forhandlingsmøder med hver af de tre entreprenører.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 11. marts 2019, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Uddannelsesminister: Campus Absalons flytteplaner er “utilstrækkelig businesscase” 
  
Campus Absalons drøm om at flytte 1.200 studerende fra sydbyen og ind i bymidten har lange udsigter, for 
uddannelsesminister Tommy Ahlers kalder flytteplaner for “utilstrækkelig businesscase”. Derfor må Absalon enten 
selv forsøge at skaffe den fornødne finansiering eller udarbejde en ny plan for et OPP-byggeri, hvis drømmen om 
at sende kommende sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter samt bioanalytikere ind i et nyt Campus på 
Munkebakken.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 9, 9. marts 2019, af Kim Palm og Anna C. Møhl. 
 
 
Udbud på Ny Psykiatri Bispebjerg i mindre dele 
 
På Ny Psykiatri Bispebjerg er den første entreprise sendt i udbud. Det næste udbud bliver en 
personsikringsentreprise, som udbydes inden for de næste par uger. "Vi har valgt at udbyde i fag- og 
storentrepriser. Det gør vi, fordi vi har et håb om så stor en interesse for de forskellige udbud som muligt, og vi 
tror på, at udbud i mindre dele er godt for konkurrencen," siger Jais Elvekjær, projektleder på byggeriet af Ny 
Psykiatri Bispebjerg.  
Kilde: Licitationen, side 5, 21. marts 2019, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Rammeaftaler for entreprenører 
    
Når entreprenører i fremtiden skal arbejde for en af landets største bygherrer, vil det ske med rammeaftaler, som 
det ofte ses i forbindelse med rådgiver- og arkitektydelser. ”Der er stor tradition for at bruge rammeaftaler til 
rådgivningsydelser, men nu går vi ind og kigger på, hvordan det kan implementeres på mindre bygge- og 
renoveringsopgaver," siger direktør i Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen.  
Kilde: Licitationen Byggeriets Dagblad, side 6-7, 19. marts 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
   



Tilbudsloven bør revurderes 
     
I et debatindlæg i Licitationen skriver Ole Draborg, direktør, Danske Malermestre, at de opfordrer politikerne til at 
benytte folketingsvalget som anledning til at revurdere tilbudsloven. Indtjeningen i byggeriet er ikke stor, hvilket 
skyldes intens konkurrence. I 2005 fjernede man det private område fra tilbudsloven, hvilket har medført, at der 
ikke er nogle rammer for, hvordan der kan indhentes tilbud, og folk indhenter dermed tilbud i et væk for at sikre 
sig det bedste.  
Kilde: Licitationen, side 11, 18. marts 2019, af debatindlæg af Ole Draborg, direktør, Danske Malermestre. 
 
 
Fjernvarme Fyn overtræder udbudsregler 
   
Eksperter vurderer, at private leverandører, i strid med udbudsreglerne, har modtaget millionordrer fra 
Fjernvarme Fyn. Meget af det fandt sted, da Lars Chr. Lilleholt (V) var næstformand i Fjernvarme Fyns bestyrelse. 
"Det er bemærkelsesværdigt, at Fjernvarme Fyn har brudt udbudsreglerne for et så enormt beløb. Det er den mest 
alvorlige overtrædelse af udbudsreglerne, når man slet ikke laver et udbud," siger Jacob Georg Naur, advokat med 
speciale i udbudsret.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 10, 15. marts 2019, af Kommunen.dk. 
 
 
Udbudsregler i Danmark udfordrer 
   
I en kronik på Altinget kan man blandt andet læse, at et stigende antal govtech-virksomheder ser et 
forretningspotentiale i, at de ved hjælp af nye teknologier, som for eksempel maskinlæring, big data og kunstig 
intelligens, kan effektivisere og forbedre den offentlige service. Potentialet i Danmark er stort, men 
udbudsreglerne udfordrer. I en undersøgelse gennemført af Public svarede 61 procent af de adspurgte, at de ikke 
mener, at det offentlige er villige til at tage nok risiko for at få gavn af ny teknologi.  
Kilde: Altinget.dk, 8. marts 2019, af Daniel Korski, direktør i Public, og Kiann Stenkjær Hein, direktør i Public 
Danmark. 
 


