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Grundejere vil af med byggegrunde 
  
Flere grundejere taler nu med Frederikssund Kommune om at sælge grundene i Vinge 
tilbage til kommunen. De skulle egentlig have bygget drømmehusene i kommunens 
visionære byudviklingsprojekt, men nu er ejerne til 13 grunde i Vinge i dialog om at 
sælge deres grunde tilbage til Frederikssund Kommune, skriver P4 København. Det 
sker efter, at de store visioner for Vinge Centrum kollapsede i vinter, da kommunen 
og investorerne ikke kunne blive enige om en endelig aftale, og kontrakten faldt til 
jorden.  
Kilde: Licitacionen.dk, 30. juni 2018, af Redaktionen. 
 
 
Radon truer mange boligejere 
 
I op mod 65.000 enfamilieshuse i Danmark er radonniveauet for højt. Radon er en 
udfordring i både private boliger og i institutioner, som skal tages alvorligt, for det er 
en sundhedsskadelig, radioaktiv gasart, der kan forårsage lungecancer. ”Mange 
mennesker bor i huse med for meget radon uden at vide det. Faktisk kan man med 
forholdsvist enkle foranstaltninger beskytte boligen mod radon med en membran, 
som lægges ind mellem etageadskillelserne,” siger Peter Kranz, administrerende 
direktør i Eurotag Danmark.  
Kilde: Dagbladet Køge, side 16, 30. juni 2018, af Redaktionen. 
 
 
Byggepladserne summer af ineffektivitet 



 
I et debatindlæg i Berlingske, skriver Thomas Dahl, produktionsdirektør i Bonava A/S, 
at alt for meget kostbar tid går tabt på grund af høj ineffektivitet i bygge- og 
anlægsbranchen. "Der er ikke noget, der kan gøre mig så branche- og ledelsesmæssigt 
trist som at se en håndværker, der går ledig rundt på byggepladsen uden at vide, hvad 
han nu skal tage sig til." Ifølge Thomas Dahl udgør kun cirka 30-40 procent af 
arbejdstiden på de større byggepladser effektivt arbejde.  
Kilde: Berlingske, side 15, 29. juni 2018, debatindlæg af Thomas Dahl, 
produktionsdirektør i Bonava A/S. 
 
 
Anker Boye er blevet byudvikler 
 
Odenses tidligere borgmester, Anker Boye (S), har siden sit farvel til politik involveret 
sig i flere byudviklingsprojekter. “Byggebranchen skal fortsætte med at innovere. Det 
har de været lidt langsomme til sammenlignet med andre brancher, men er dog ved 
at komme efter det, hvilket nye store projekter bidrager til. Generelt mener jeg dog, at 
vi har en stærk håndværks- og bygningskultur i Danmark inden for blandt andet 
materialer og processer, der også er attraktiv flere andre steder,” siger Anker Boye.  
Kilde: Licitationen, side 10, 29. juni 2018, af Morten Munk Andersen. 
 
 
Realdania støtter bæredygtige materialer i byggeriet 
 
Foreningen Realdania mener, at der skal flere grønne materialer på markedet i 
byggeriet og støtter derfor udviklingen på området med 20 millioner kroner. Så nu 
kan virksomheder, der står med nye bæredygtige produkter til byggeriet, men ikke 
kan få et gennembrud på markedet, søge om økonomisk støtte hos Realdania. "Vi gør 
det for at sætte mere fart på den bæredygtige omstilling i byggeriet - og for at skabe 
bedre bygninger at bo og være i," siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i 
Realdania.  
Kilde: Csr.dk, 28. juni 2018, af JJK. 
 
 
Otte skyldige i Atea sag 
 
Dom i Atea-sag fastslår, at man kan dømme nogen for at bestikke offentligt ansatte 
med andre folks penge. ”Den aktive bestikkelse er en samfundsskadelig kriminalitet, 
der er med til at undergrave borgernes tillid til, at offentligt ansatte varetager deres 



opgaver sagligt, og uden at uvedkommende hensyn til egen vinding eller fordel får 
indflydelse på embedsførelsen,” siger dommer Nanna Blach.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 10-11, 28. juni 2018, af Jesper Høberg, Jette Aagaard. 
 
 
Lolland Kommune sender kryds i udbud 
 
Det eksisterende kryds ved Vestre Landevej i Maribo og til- og frakørselsrampen til 
Sydmotorvejen skal ombygges til et signalreguleret kryds. Krydsombygningen er et 
samarbejde mellem Lolland Kommune og Vejdirektoratet, og i Lolland Kommune ser 
man også frem til udbuddet og det kommende kryds. ”Med udbuddet rykker et nyt og 
forbedret kryds nærmere. Sidst på året har vi et færdigbygget kryds, der skal støtte 
udviklingen af kommunens nye erhvervsområde,” siger. Bjarne Hansen, direktør i 
Lolland Kommune.  
Kilde: Licitationen, side 3, 28. juni 2018, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
 
HMK Bilcon får lov at byde med på nye vandcontainere til Forsvaret 
  
Efter at de nordjyske folketingsmedlemmer Bjarne Laustsen (S) og Preben Bang 
Henriksen (V) på hver sin måde har presset på for at give den aalborgensiske 
tankproducent HMK Bilcon oprejsning, er dagens møde i Folketingets Forsvarsudvalg 
droppet, og den nordjyske virksomhed får alligevel lov at byde med, når Forsvaret skal 
indkøbe nye vandcontainere. "Det vigtige for mig er, at vi får en fair proces og en fair 
mulighed for at byde ind," siger HMK Bilcons direktør, Peter Jensby.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel, side 2, 27. juni 2018, af Asbjørn Hansen. 
 
 
Byggebranchen skal være bedre til tænke på indeklima fra en start 
   
Et budskab fra bygherrerådgiver, Jasper Nielsen, Kuben Management, lyder: Danske 
erhvervsejendomme koger, og byggebranchen skal være bedre til at tænke indeklima 
og ventilation ind fra begyndelsen. "Der er virkelig mange, der kæmper med 
overophedning. Det drejer sig især om byggeri opført fra og med 2006, hvor man 
strammede væsentligt op på tæthedskravene, men nok ikke fik strammet 
tilstrækkeligt op på kravene til ventilation og køl," siger han.  
Kilde: Berlingske, side 24, 27. juni 2018, af Camilla Paaske. 



 
   
Digitalisering i ejendomme hæmmet af interessekonflikter 
   
Trods det, at både bygherrer og driftsfolk utålmodigt venter på det, så er det digitale 
gennembrud endnu ikke kommet til byggebranchen. En grund kan være, at 
rådgiverne, der skal implementere digitaliseringen, også selv kan blive hårdt ramt af 
den. "Der er noget af den reflektive rådgivning, jeg tror vil blive erstattet af algoritmer. 
Både arkitekter og ingeniører kan blive ramt, fordi bygningsmodellering i stigende 
grad vil basere sig på den læring, der er fra foregående byggerier," siger Bo Grave 
direktør for digital innovation hos Rambøll.  
Kilde: Berlingske, side 4-5, 27. juni 2018, af Sten Thorup Kristensen. 
 
 
Bygningsmaleruddannelsen dimensioneres med en kvote adgangsbegrænsning 
  
På bygningsmaleruddannelsen vil der stadig være adgangsbegrænsning i 2019. I en 
oversigt fra Undervisningsministeriet fremgår det, at der er tale om en kvote på 522 
elever, som kan starte på grundforløb to uden at have en uddannelsesaftale på plads i 
2019. I 2018 lagde undervisningsminister Merete Riisager (LA) op til en såkaldt 
nulkvote, som ville betyde, at unge kun kunne påbegynde grundforløb to på 
bygningsmaleruddannelsen i 2018, hvis de på forhånd havde en uddannelsesaftale, 
men det ændres til noget andet.  
Kilde: Licitationen, side 7, 27. juni 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Bygherrerne vil ikke have bæredygtighed 
  
Den danske byggebranche er klar til at levere bæredygtigt byggeri. Der er blot ét 
problem, og det er, at bygherrerne ikke efterspørger det. Det betyder, at blot 210 af i 
alt 5.005 igangværende nybyggerier, svarende til fire procent, kan karakteriseres som 
bæredygtige. Tallene stammer fra Byggefakta, der er landets største og mest 
detaljerede database over byggeprojekter. ”Selv om der ikke er igangsat ret mange 
bæredygtige byggeprojekter, ser jeg en del initiativer på området. Jeg fornemmer 
ligeledes, at landets politikere efterhånden tør tage ordet bæredygtighed i deres 
mund,” siger Thomas Uhd, branchedirektør i Dansk Byggeri.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 14-15, 26. juni 2018, af Henrik Malmgreen. 
 
 
Realdania lancerer nyt projekt 
  



Under overskriften ”Innovation til marked” har Realdania, der støtter projekter til det 
byggede miljø, afsat 20 millioner kroner til økonomisk støtte og rådgivning. ”Tidligere 
innovationskampagner viser, at det er svært for producenter af nye bæredygtige 
materialer at ramme det rette mix af timing, risikovillighed og økonomi, når de skal gå 
fra innovativ idé til marked. Derfor vil vi gerne hjælpe virksomheder med at få de 
første og ofte svære kunder,” siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania.  
Kilde: Licitationen, side 6, 26. juni 2018, af Peter Kargaard. 
 
 
Byggebranchen går forrest omkring bæredygtighed 
     
Byggebranchen ønsker at gå forrest, når det drejer sig om bæredygtighed i byggeriet 
og Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, skriver i en debat: "Ved at gå foran får 
vi gode muligheder for at påvirke det internationale arbejde med udvikling af 
bæredygtigt byggeri." Målet er at øge branchens muligheder for eksport ved at 
fremme bæredygtigheden i byggeriet og gøre bæredygtighed helt konkret og 
operationelt.  
Kilde: Licitationen, side 11, 25. juni 2018, af debatindlæg af Michael H. Nielsen, 
direktør i Dansk Byggeri. 
 
   
Socialdemokratiet i Varde vil ikke lave udbud på følsomme områder 
   
I Varde Kommune bakker gruppeformand Søren Laulund (S) op omkring udbud på en 
række områder. Dog synes han ikke, at det offentlige skal afgive kontrol på de 
følsomme områder. Borgmester i kommunen, Erik Buhl (V), er nemlig åben overfor, at 
kommunen skal kunne sende for eksempel et plejehjem i udbud. Til det siger Søren 
Laulund: "Nej, det vil vi være imod. Det betyder dog ikke, at Socialdemokratiet 
generelt er imod udbud."  
Kilde: Jydske Vestkysten Varde, side 4, 24. juni 2018, af Benny Baagø. 
 
 
Svanemærke i bygningsrenoveringer 
    
Nu er det muligt at vælge svanemærket renovering af sin bolig, som betyder lav 
energianvendelse og godt indeklima. ”Byggebranchen spiller en essentiel rolle i 
forhold til at sikre en bæredygtig fremtid, og renovering udgør en stadig stigende 
opgave for branchen. Derfor har det været oplagt for Nordisk Miljømærkning at 



udvikle kriterier for renovering, som sikrer, at renoveringen lever op til skrappe 
miljøkrav”, fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.  
Kilde: Ecolabel.dk, 22. juni 2018, af redaktionen. 
 
   
EU's grundprincipper skal overholdes 
 
I en ny afgørelse understreger EU-Domstolen, at EU-landenes myndigheder har en 
forpligtelse til at sikre overholdelsen af de grundlæggende EU-retlige principper i 
forbindelse med udbud af tjenesteydelseskontrakter inden for sundhedsområdet. Det 
gælder også kontrakter, som har en klar grænseoverskridende karakter, selvom de 
almindelige regler for udbud ikke finder anvendelse. Myndighederne skal således 
sikre, at ensartede forhold behandles lige, medmindre der er objektive grunde for at 
behandle forholdene forskelligt.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 16, 21. juni 2018, kronik af Hans Sønderby Christensen og 
Patrick Goergen, advokater specialiseret i EU-ret. 
 
 
Bedre udbud ønskes 
  
I en kommentar spørger Johan Bitsch Nielsen, Direktør, Ditmer A/S: ”Det er i for 
mange tilfælde udbudsreglerne og frygten for at træde ved siden af dem, der har 
drevet indkøbsprocesserne. I denne uge lancerede Erhvervsministeriet tiltaget ”Bedre 
Udbud” som følge af et samarbejde mellem ministeriet og en række organisationer 
for at forbedre anvendelsen af udbud i Danmark. Med digitale leverandørøjne kan vi i 
Ditmer bestemt kun byde en ny udbudskultur velkommen i det digitale Danmark.  
Kilde: Udbudsmedia.dk, 20. juni 2018, debatindlæg af Johan Bitsch Nielsen. 
 
 
KAB lægger op til gigantudbud 
   
KAB vil ikke længere som udgangspunkt sende hvert nyt byggeri i udbud. I stedet vil 
man samle et fast team bestående af ingeniør, arkitekt og entreprenør. ”Tanken er at 
skabe en ny måde at organisere byggeprojekter på, der skal være med til at sikre 
bedre resultater og dermed højere kundetilfredshed. Med en rammekontrakt har hele 
teamet en motivation for at gøre det godt, for så ved de, at de får den næste sag. De 



skal bruge kræfterne på at gøre arbejdet ordentligt,” udtaler Rolf Andersson, 
byggedirektør i KAB.  
Kilde: Berlingske, side 2, 20. juni 2018, af Redaktionen. 
 
 
Den nye psykiatriske afdeling i Vejle vinder international hæder 
  
Trods konkurrence med psykiatriske sygehuse fra hele verden lykkedes det den nye 
psykiatriske afdeling i Vejle at blive hædret som bedste arkitektur ved European 
Healthcare Design Awards i London. Den nye afdeling er tegnet af Arkitema 
Architects, og opført i et Offentligt-privat partnerskab (OPP). “I udarbejdelsen var vi 
meget fokuseret på at skabe de bedste rammer for såvel patienter som personale,” 
siger senior partner i Arkitema Architects Wilhelm Berner-Nielsen i en kommentar til 
prisen.  
Kilde: Licitationen, side 10-11, 20. juni 2018, af Christian Brahe-Pedersen. 
 
 
Byggeprojekt i Kerteminde justeres 
   
Der er blevet skåret en etage af et planlagt byggeprojekt, men alligevel ender sagen i 
byrådet. "Skibakken", som det planlagte femetagers lejlighedsbyggeri hedder, fik i 
første omgang en kølig modtagelse af offentligheden. "Vi har lyttet til politikerne og 
justeret tingene, og nu føler vi en positiv holdning til projektet fra det politiske system. 
Bygningen er reduceret til 17,5 meter på sit højeste punkt. Vi har fjernet den øverste 
penthouselejlighed på 160 kvadratmeter," siger Jens Peter Henriksen, 
ejendomsmatador i Kerteminde.  
Kilde. Fyens Stiftstidende, side 10-11, 20. juni 2018, af Helle Kryger. 
 
   
Fortsat uvist om Arena-tilbygning kan blive til noget 
   
En glas-foyer, der kunne binde Arena Næstved sammen med de to gamle Næstved 
Haller, bliver muligvis ikke til noget. Næstveds Kommunes jurister skal nu afgøre, om 
et flertal i kommunens kultur- og fritidsudvalg kan blokere for projektet, eller om 
sagen skal behandles som en byrådsbeslutning. Det er planen, at byggeriet af den nye 
tilbygning til arenaen skal begynde i efteråret 2019.  
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 3, 20. juni 2018, af Kim Palm. 
 



   
Dårligt indeklima gør folk syge 
   
Luften på arbejdspladser, offentlige bygninger og skoler kan være op til fem gange 
mere forurenet end luften udenfor. Det dårlige indeklima skyldes, at bygningerne ofte 
er bygget med dårlig ventilation eller med vinduer, der ikke kan åbnes. "Dårligt 
indeklima er et stort problem, fordi vi bruger så meget tid indenfor i hjemmet, på 
arbejdspladsen og uddannelsesinstitutioner," siger Torben Sigsgaard, formand for 
Rådet for Sundt Indeklima.  
Kilde: BygTek, side 10, 20. juni 2018, af Johannes H. Nørgård. 
 
 
Atea hensætter ikke til tab efter eventuel dom 
 
Atea er tiltalt for bestikkelse af offentligt ansatte i Region Sjælland i forbindelse med 
virksomhedens salg af it-udstyr til det offentlige. Atea forventer dog ikke, at det vil få 
store økonomiske konsekvenser, hvis virksomheden dømmes for bestikkelse den 26. 
juni. Det fremgår i en årsrapport, som blev offentliggjort i mandags. "Der er ikke 
foretaget hensættelser til en eventuel dom i sagen," lyder det i rapporten.  
Kilde: Berlingske, side 9, 19. juni 2018, af Vibe Hyloft. 
 
 
Vi kommer til at bo i genbrugsbeton i fremtiden 
  
I Ørestad toner 20 nye unikke rækkehuse frem, som alle er bygget af upcyclede 
byggematerialer. Det er bygherrerne Arkitektgruppen og NREP, som står bag 
projektet. “Spørgsmålet i byggebranchen er jo, hvordan vi reelt kan bruge al den 
viden, vi efterhånden har om genanvendelighed og bæredygtighed. Hvordan kan vi 
konvertere det til byggeprojekter, som mennesker kan bo i, og som også er 
økonomisk bæredygtige, siger Robin Feddern, som er administrerende direktør i 
Arkitektgruppen.  
Kilde: Licitationen, side 12-13, 19. juni 2018, af Peter Kargaard. 
 
   
Byggeri koster Aarhus Kommune 22 millioner kroner 
   
Et ødelagt tag og flækkede facadeplader på en kommunal ejendom koster 30,9 
millioner kroner at udbedre. Efter fem års tovtrækkeri har Aarhus Kommune kun 
formået at hente ni millioner kroner fra garantistiller. Dermed må skatteyderne betale 



21,9 millioner kroner. Det lægger Teknik og Miljø op til i en indstilling til byrådsmødet 
onsdag. Her foreslår de at finansiere en del af beløbet inden for kommunens Center 
for Administration og Ejendomme-budget.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 3, 18. juni 2018, af Esben Larsen Mikkelsen. 
 
 
Ventetid på byggesager skal ned 
 
I Vesthimmerlands Kommune vil et udvalg give penge til ekstra bemanding for at 
holde voksende ventetid på byggestart nede. I kommunen er det begyndt at tage 
længere tid at få behandlet byggesager. Den udvikling skal stoppes. "Det kan vi ikke 
have, så det sætter vi kræfterne ind på at få lavet om så hurtigt som muligt. Vores 
kommune skal ikke være et sted, hvor byggesager tager urimeligt lang tid," siger 
borgmester og formand for økonomiudvalget, Per Bach Laursen (V).  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Himmerland, side 10-11, 18. juni 2018, af Knud Labohn. 
 
   
Krav til arkitekturen i Aarhus 
  
Kommunen bør stille langt større krav til nybyggerier. Det mener Torben Nielsen, 
rektor for Arkitektskolen Aarhus. Han vakte for nylig opsigt med et forslag om at rive 
Navitas-bygningen på Aarhus Havn ned, fordi den efter rektorens mening er en 
regulær arkitektonisk fejl. ”Det kræver stærke arkitektfaglige kompetencer, og det er 
måske ikke det, der præger forvaltningen i Aarhus. Byrådet skal give stadsarkitekten 
de ressourcer og den magt, så han og hans stab kan stille langt større krav,” siger 
Torben Nielsen.  
Kilde. Jyllands-Posten, side 1, 17. juni 2018, af Jørgen Rye. 
 
 
Atea er i vanskeligheder 
 
På næste tirsdag falder der dom i sagen om Ateas påståede bestikkelse af offentligt 
ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. En bestikkelsesdom kan få alvorlige 
konsekvenser for Ateas forretning med det offentlige. Blandt virksomhedens største 
aktionærer er Ib Kunøe, som har været en af de drivende kræfter i opbygningen af IT-
koncernen.  
Kilde: Berlingske, side 3, 16. juni 2018, af Vibe Hyltoft. 
 
 



Ateasag truer statens leverandør på livet 
 
Det offentliges største it-leverandør, Atea, har erkendt sig skyldig og accepteret en 
dom for bestikkelse. Atea kan derfor udelukkes fra udbud i ind- og udland, da det at 
blive dømt for bestikkelse er en obligatorisk udelukkelsesgrund i EU-direktivet og den 
danske udbudslovgivning. Indtil dommen over Atea foreligger, forventes stat, 
kommuner og regioner at sætte aktuelle indkøb på pause. “Lige nu er det svært at se, 
hvordan vi kan fortsætte samarbejdet med Atea” udtaler Heino Knudsen, formand for 
Region Sjælland.  
Kilde: Politiken, side 10, 29. juni 2018, af Jakob Sorgenfri Kjær. 
 
 
Dansk regering vil ikke nordisk byggereglement 
 
Byggebranchen synes et fælles nordisk byggereglement er en god ide, men transport-, 
bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesens (LA), vil hellere holde sig til EU-reglerne. 
”Jeg kan ikke forstå, at ministeren er imod det. Som det er nu, skal vi som leverandør 
af tagmaterialer fortsat have testet vore produkter i hvert enkelt land. Til trods for, at 
der i EU skulle ske en harmonisering, så har hvert land særregler, som gør tingene 
ekstremt besværlige”, siger administrerende direktør i Eurotag, Peter Krantz.  
Kilde: Licitationen, side 5, 28. juni 2018, af Torben Sigh. 
 
 
Konkurrencestyrelsen frygter for konkurrencen 
   
Resultaterne i en ny spørgeundersøgelse fra Konkurrencestyrelsen blandt 
kommunerne på Fyn og 451 virksomheder viser, at kommunerne i mange tilfælde kun 
tilbyder opgaver til lokale virksomheder og ikke virksomheder, der kommer fra andre 
kommuner. Dette bekymrer styrelsen, der frygter for konkurrencen og 
karteldannelser. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at der er konkurrence om 
de opgaver, som borgernes skattekroner betaler for. Styrelsen konkluderer ikke, men 
løfter pegefingeren over for kommunernes favorisering af lokale håndværkere og 
manglende variation.  
Kilde: Fyens.dk, 25. juni 2018, af Jakob Haugaard Christiansen. 
 
   
De nationale udbud skal omstruktureres 



  
I et debatindlæg i Berlingske skriver administrerende direktør for Mediq Danmark A/S, 
Ulrik Rokkedal Therkildsen, at statens centraliserede udbud skaber monopoler. Han 
mener, at de nationale udbud skal omstruktureres til flere mindre udbud via 
kommunale indkøbsfællesskaber. Ellers vil flere, både små og store, virksomheder 
falde fra. Det vil ske, hvis SKI fortsat får lov at diktere kommunernes indkøbsaftaler 
med få nationale udbud.  
Kilde: Berlingske, side 12, 25. juni 2018, debatindlæg af Ulrik Rokkedal Therkildsen, 
administrerende direktør, Mediq Danmark A/S. 
 
 
Udbudssag ender i erstatning 
  
Sagen om Bispebjerg Hospitals snyd med en arkitektkonkurrence om at tegne et nyt 
akuthus til 1,5 milliarder kroner kommer til at koste skatteyderne i Region 
Hovedstaden 14 millioner kroner i erstatning. I november i fjor fastslog klagenævnet i 
en historisk hård afgørelse, at Bispebjerg Hospital brød udbudsreglerne ved bl.a. 
ulovligt at favorisere KHR Arkitekter, videregive fortrolig information til KHR Arkitekter 
og handle åbenbart usagligt i forbindelse med vurderingen af, hvem der skulle vinde 
opgaven.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6, 22. juni 2018, af Thomas Vibjerg og Morten Pihl. 


