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Cembrit har leveret 2.000 kvadratmeter modulplader til rækkehuse på Als 
 
På Als er byggeriet af 62 rækkehuse netop blevet færdiggjort for Boligselskabet Danbo. I forbindelse med byggeriet 
af rækkehusene, er der opført 28 carporte og skure, hvor man blandt andet har benyttet materialer fra Cembrit, 
som har leveret 2.000 kvadratmeter modulplader. Modulpladerne er tilpassede udgaver af virksomhedens 
facadeplader. De blev lanceret sidste år grundet den øgede efterspørgsel på tilpassede løsninger, der minimerer 
spild og tidsforbrug på byggepladsen.  
Kilde: Byggeplads.dk, side 21, den 16. september 2019, af red. 
 
 
Salling Group sætter ikke gang i byggeri med det samme 
 
Det betyder ikke nødvendigvis, at den nye ejer stikker spaden i jorden, at Salling Group nu overtager 
hjørneejendommen, hvor Lars E. Alrø Automobiler har haft hjemme i mange år. "Vi kigger på udviklingen af det 
store projekt ved Føtexhus, og når vi er godt inde i udlejningen af boliger i det projekt, træffer vi beslutning, om vi 
skal gå videre med næste etape i den modsatte ende af grunden," siger ejendomschef i Salling Group, Kim 
Langkjær Fuglsang.  
Kilde: Jydske Vestkysten Kolding, side 10, den 16.september 2019, af Torben Juhler. 
 
 
København skal have mere bæredygtigt byggeri 
 
Planerne om, hvordan genbrug og genanvendelse af byggematerialer skal indgå som et element, når kommunen 
udvælger samarbejdspartnere, er blevet genbehandlet i Økonomiudvalget i Københavns Kommune. Enhedslisten 
havde stillet tre ændringsforslag, som alle fik flertal. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), siger: 
”Når genanvendelse af byggematerialer nu bliver en del af projektbeskrivelsen af kommunale byggeprojekter, kan 
vi se, om det reelt får en fordyrende effekt.”   
TV2 Lorry (www.tv2lorry.dk), den 12. september 2019, af Jacob Carlsen Mazor. 
 
 
Første spadestik taget i Søndre Havn i sidste uge 
 
På Søndre Havn i Køge vil en helt særlig arkitekttegnet boligkarré med 45 lejligheder tage form i løbet af de næste 
18 måneder. Forleden gjorde foreningen Fællesbyg Køge Kyst, byudviklingsselskabet Køge Kyst, Selskabet for 
Billige Boliger som bygherre, samt Køges borgmester Marie Stærke (S) byggeriet til en realitet, ved at tage det 



første spadestik. "Projektet her har noget helt særligt, der viser, hvad Køge kan. Engagement, vedholdenhed, 
visioner og tro på fællesskabet," sagde Marie Stærke.  
Kilde: Lørdagsavisen Køge, side 39, den 12.september 2019. 
 
 
58 familieboliger på vej til Egedal 
 
I Egedal er byggeriet af 58 familieboliger bestående af 2-rums, 3-rums og 4-rums boliger i gang. Bebyggelsen er 
den første i det nye boligområde i Egedal by, hvor naturen skal være i fokus. Boligerne får udsyn til naturen og 
bygningerne kommer til at omkranse et grønt gårdrum. Bebyggelsen varierer fra 1 til 4 etager, og lejlighedernes 
størrelse bliver mellem 75-115 kvadratmeter.  
Kilde: Lokalavisen Egedal, side 5, tirsdag 10. september 2019, af Kenneth Tanzer. 
 
 
Storstilet by-byggeri sat på standby igen 
 
I Frederikssund svæver et storstilet byggeri af en ny by i det uvisse. Ingen har budt på det milliarddyre projekt i den 
nye by Vinge i Frederikssund, og derfor er det endnu en gang sat på standby. Byprojektet har allerede kostet 
Frederikssund Kommune 400 millioner kroner. Penge der blandt andet er brugt til køb af grunde, byggemodning 
og konsulentbistand.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 2, den 9. september 2019, af Peter Simonsen. 
 
 
Halm vinder indpas i byggebranchen 
 
Halm er ved at vinde indpas i den danske byggebranche efter det i de senere år er boomet rundt omkring i Europa. 
Halm som byggemateriale er en af de mest klimavenlige løsninger og skal dermed være med til at reducere 
byggeriets store klimabelastning. Blandt de få kommercielle halmbyggerier der indtil videre findes i Danmark er 
Livets Skole på Møn, der er bygget af halmpaneler i to etager.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 26-28, den 7. sepember 2019, Martin Burlund. 
 
 
Beskæftigelsen er faldet i byggeriet 
 
Sommeren har budt på et fald i antallet af beskæftigede inden for bygge og anlæg. De seneste seks år har ellers 
kun budt på stigning i beskæftigelsen, men ifølge Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, er beskæftigelsen 
gennem de sidste par måneder faldet med 800 personer. Faldet betyder dog ikke at ledighedskøen er blevet 
længere, da der er en mængde ubesatte stillinger, som de, der bliver opsagt, kan søge.  
Kilde: Berlingske, side 6, den 5. september 2019, af Sten Thorup Kristensen. 
 
 
Kunstig ø er over 700 millioner værd 
 
Ejendomsekspert Christian Melgaard mener, at den nye ø i Nordhavn er over 700 millioner kroner værd og dette er 
alene byggegrunden uden bygninger og parkeringskælder. ”Der knytter sig en særlig magi til beliggenheder ved 
vand, og det afspejler sig tydeligt i ejendomspriserne, både når det gælder salg og udlejning. Med det aktuelle 



prisniveau i det centrale København, giver det derfor særdeles god kommerciel mening at etablere nye 
byggemuligheder i vandet,” siger Christian Melgaard.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 9, den 5. sepember 2019, af Søren Dietrichsen. 
 
 
Italienske byggefirmaer på fremmarch i Danmark skaber utryghed 
 
Med Solesi-sagen i baghovedet, ser fagbevægelsen med udbredt alvor på tallene der viser, at hver tredje 
arbejdstime på byggepladserne i Danmark nu bliver udført af et italiensk firma. "Perspektiverne i det her kan blive, 
at forudsætningerne for det danske arbejdsretslige system og den frie bevægelighed begynder at smuldre. At man 
begynder at rokke ved den arbejdsretlige model, der er bygget op i Danmark", siger Arne Grevsen, næstformand i 
FH.  
Kilde: Politiken, side 7, den 18. september 2019, af Kristian Corfixen. 
 
 
Byudviklingsprojektet Vinge bør bygges lavt 
 
To byrådspolitikere i Frederikssund Kommune opfordrer til, at det ny 22.000 byggeret meter byudviklingsprojektet 
Vinge bygges lavt i form af parcelhuse og rækkehuse i stedet for et tæt og højt byggeri. “Den største udfordring for 
Vinge er, at man ønsker at bygge etagebyggeri langt uden for den nuværende bymidte,” siger Niels Martin Viuff, 
der er konservativt medlem af Frederikssund Kommunes byråd og indehaver af ejendomsudviklingsselskabet 
Nima A/S.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 5, den 18. september 2019, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Byggeri i Ørestad Syd skal bygges delvist med genbrugsmaterialer 
 
Et nyt projekt i Ørestad Syd udmærker sig ved udstrakt brug af upcyklede byggematerialer, der samtidig giver 
huset helt sit eget udtryk. Ressourcerækkerne bliver Danmarks første boligområde, der bygges delvist med 
genbrugsmaterialer. "Der står 10-12.000 tomme huse rundt omkring i Danmark, hvilket blandt andet skyldes, at 
folk flytter til de store byer. Det inspirerede os til den overordnede fortælling om, at vi måske så skal tage 
byggematerialerne med os når vi flytter," siger sagsarkitekt Niklas Nolsøe fra Lendager Group.  
Kilde: Byggeplads.dk, side 32-36, den 16. september 2019, af Jan Pasternak. 
 
 
Kæmpe-terminal til Lindø ramt af forsinkelser 
 
Et af de kommende store trækplastre i Lindø Port of Odense, den nye heavy load-terminal, er blevet forsinket. 
Terminalen skulle efter planen have været klar denne sommer, men grundet underlaget, som ikke er komprimeret 
nok, er færdiggørelsen udskudt med et uvist antal uger. Terminalen, der skal kunne klare et tryk på 40 ton per 
kvadratmeter, giver en samlet belastning af heavy load-pladen på 105.000 ton.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, den 12. september 2019, af Johannes Hartkopf-Mikkelsen. 
 
 
Momspraksis på byggegrunde underkendes af EU-Kommissionen 
 



EU-Domstolen har afgjort, at den hidtidige danske praksis om moms på byggegrunde ikke er holdbar. Bech-Bruun 
har repræsenteret KPC Herning i sagen, der angik en ejendomshandel, hvor der indgik en bygning, der ville blive 
revet delvist ned af den endelige køber. Spørgsmålet var, om salgsprisen for ejendommen skulle tillægges 25 
procent moms. Hvis der skulle, ville det være en endelig udgift for køberen, som ikke kunne trække momsen fra. 
Kilde: Børsen, side 7, den 11. september 2019, af Thomas Frøbert. 
 
 
24 teams har budt på midtjysk skolebyggeri 
       
På baggrund af at hele 24 hold af rådgivere og arkitekter har budt ind på et nyt skolebyggeri i Gødvad ved 
Silkeborg til 200 millioner kroner, vurderer Bygherreforeningen, at det kan være en indikator på, at rådgivere og 
arkitekter er ved at få mere plads i ordrebøgerne. "Det er meget positivt, at så mange kvalificerede teams har 
ansøgt om at udvikle den nye Dybkærskole og sætte sit præg på lokalområdet i Gødvad," siger projektleder Mette 
Viborg fra Silkeborg Kommune. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 12. september 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Kommunernes anlægsloft hæves 
     
Kommunernes anlægsloft hæves med 1,3 milliarder kroner i 2020, hvilket er en stigning på syv procent 
sammenlignet med 2019. Dette glæder SMVdanmark, der arbejder for bedre vilkår for Danmarks små og 
mellemstore virksomheder. De håber, at stigningen vil være medvirkende til at kommunerne i højere grad vil 
udbyde opgaver, så væksten skabes hos de små og mellemstore lokale byggevirksomheder.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 11. september 2019, kronik af Lars Magnus Christensen, 
cheføkonom i SMVdanmark. 
 


