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Oprydning efter udbud af Amager Bakke: Chef sendt hjem efter regelbrud 
   
Efter bare 14 dage som direktør for Amager Ressourcecenter (ARC) og Amager Bakke har Jacob H. Simonsen sendt 
sin forgænger Dan Fredskov hjem efter en sag om brud på udbudsreglerne. ARC har i flere omgange brudt 
udbudsreglerne. Efter nye undersøgelser er sagen vokset, og derfor er Dan Fredskov nu blevet sendt hjem for at 
udarbejde en redegørelse om sin rolle i sagen. Den nytiltrådte direktør ønsker ikke at uddybe, hvorfor Dan 
Fredskov er blevet sendt hjem.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 8, 5. september 2018, af Jakob Martini og Niels Sandøe. 
 
   
Nordjyllands største byggeri nogensinde er forud for planen 
   
Opførelsen af det nye universitetshospital er Nordjyllands største byggeri nogensinde. Langt størstedelen af 
entrepriserne har allerede været i udbud, og der mangler kun at blive holdt licitation for installationer samt 
færdiggørelse af terræn og parkeringspladser. Den samlede økonomi er på 4,1 milliarder kroner med et tillæg på 
63 millioner kroner for at opføre efter skærpede isoleringskrav fra Bygningsreglementet 2020.  
Kilde: Vejgaard Avis, side 38, 5. september 2018, af Kjeld Mølbæk. 
 
   
Ny udviklingsplan og overordnet udbudspolitik præsenteret af Bygningsstyrelsen 
   
Bygningsstyrelsens nye direktør Rasmus Brandt Lassen har præsenteret en ny udviklingsplan som blandt andet 
omfatter en reorganisering samt udarbejdelse af en ny overordnet udbudspolitik, som fag- og storentrepriser ikke 
som udgangspunkt er en del af. “Med de indsatser, vi har sat i gang, er det en helt anden Bygningsstyrelse, vi står 
med. Det er et helt andet set-up end under de sager, som desværre er gået galt, og som man kan læse om i 
pressen,” siger den nye direktør.  
Kilde: Licitationen, 5. september 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
   
Boligselskab sender administration i EU-udbud 



   
Holbæk Boligselskab har opsagt sin aftale med Domea og sender nu administrationen i EU-Udbud. "Der bliver et 
slip på måske et halvt år, før vi har fundet afløseren, som i princippet kunne være Domea igen. Alle er velkomne til 
at byde. Men så bliver det ud fra et udbudsmateriale, hvor vi har defineret nogle ønsker til opgaven," siger 
formand for Holbæk Boligselskab, Michael Rasmussen.  
Kilde: Nordvestnyt (Holbæk), side 5, 1. september 2018, af Margit Pedersen. 
 
   
3F: Et fornuftigt offentlig-privat samarbejde bygger ikke på liberale discount-udbud 
   
I et debatindlæg i Licitationen - Byggeriets Dagblad, skriver Lydia Callesen, næstformand for Den offentlige Gruppe, 
3F, om offentlige udbud. Hun mener, at offentlige udbud og privatisering for ofte handler om liberal ideologi og at 
finde "det billigste discount-tilbud i byen." Hun mener, at man derved tilsidesætter hensynet til medarbejdernes 
løn- og arbejdsvilkår, kvaliteten af opgaveløsningen og mulighed for løbende udvikling og fornyelse af 
opgavelisten.  
Kilde: Licitationen, side 11, 30. august 2018, debatindlæg af Lydia Callesen, næstformand, Den offentlige Gruppe, 
3F. 
 
   
Bygherreforeningen efterlyser klare regler for konsortiedannelse efter dom 
   
Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen mener, at usikkerhed er gift for markedet, og det skal være mere 
klart hvilke principper, der gør sig gældende for konsortiedannelse. Udtalelsen kommer oven på Sø- og 
Handelsrettens dom i sagen om et konsortium dannet af LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S tilbage i 
foråret 2014. "Lad os nu få styr på, hvilke principper, der skal gøre sig gældende. Lige nu står vi lidt i en situation, 
hvor det ikke helt er klart," siger han.  
Kilde: Licitationen, side 3, 30. august 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
 
Nyt Hospital Nordsjælland er snart i udbud 
   
Man er nu klar til at udbyde byggeriet af det kommende Nyt Hospital Nordsjælland til 4,5 milliarder kroner. 
Byggemodningen er i gang, og man forventer at kunne starte på byggeriet i første halvår af 2019. Udbudsmodellen 
er opdelt i to faser. En hovedentreprise, hvor byggemodning og kælderkonstruktioner påbegyndes. Samtidig 
færdiggøres projektmateriale og fagentreprenører vælges. Udbudsbekendtgørelsen sendes ud den 7. september.  
Kilde: Licitationen, 29. august 2018, af Redaktionen. 
 
   
Dansk Byggeri kommer med bud på, hvilke kommuner der kan vinde på mere udlicitering 
  
Ifølge Dansk Byggeri kan man i Viborg Kommune spare en masse ved udlicitering. Kommunen udnytter blot 42 
procent af sit udliciteringspotentiale i driften af veje og parker. Til sammenligning udliciterer Holstebro 88 procent 
på det område, hvilket ifølge Dansk Byggeri gør Holstebro til midt- og vestjysk mester i udlicitering. "Hvis Viborg 
udliciterede lige så meget som Holstebro, kunne kommunen spare 13 millioner kroner", hedder det i en 
pressemeddelelse fra Dansk Byggeri.  
Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, side 13, 25. august 2018, af Niels-Christian Jönsson. 
 



   
Cykellegebane droppes 
  
I Nyborg har et flertal i byrådet indtil nu stået fast på, at et nyt tilbud til 2-12-årige skulle placeres i Lille Svanedam. 
Nu er partierne blevet enige om at droppe projektet. Det har nemlig vist sig, at projektet ville blive dyrere, da 
licitationen blev afholdt den 9. juli. "Partierne er enige i, at dette er for stor en økonomisk overskridelse, og derfor 
standses projektet,” fremgår det i en pressemeddelelse fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 12-13, 24. august 2018, af Kasper Riggelsen. 
 
 
Tre entreprenører har opnået prækvalifikation til politiskole i Vejle 
   
Det er nu offentliggjort hvilke entreprenører, der får mulighed for at byde på etableringen af ny politiskole i Vejle. 
De tre, der har opnået prækvalifikation, er: MT Højgaard A/S, Hoffmann A/S og 5E Byg A/S. "Det er gode og 
kompetente entreprenører med meget relevante referencer. De har alle tre vist, at de kan løse og løfte en opgave 
af den her størrelse og kompleksitet," siger Rasmus Jessing, kontorchef for byggeri i Bygningsstyrelsen.  
Kilde: Licitationen, side 2, 24. august 2018, af Jane Schmidt Klausen. 
 
   
Det offentlige køber ofte forkert ind 
  
IT-Branchen kommer nu med et forslag til fem principper til bedre offentlige it-indkøb for at undgå, at det 
offentlige skader markedet, når de køber it. "For at undgå  offentlige udbud med ingen, eller for få bydere, har vi 
udarbejdet fem principper for offentlige indkøb, som forhåbentligt kan bidrage til et marked i sund konkurrence," 
udtaler administrerende direktør i IT-branchen, Birgitte Hass.  
Kilde: itb.dk (IT-Branchen), 22. august 2018, af red. 
 
   
Ingen kunst at udelukke mindre byggevirksomheder fra kommunale udbud 
     
I en kommentar i Licitationen - Byggeriets Dagblad, skriver vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt, at det ikke er 
nogen kunst at udelukke små og mellemstore byggevirksomheder fra kommunale udbud. Med et krav om at 
egenkapitalen i den budgivende virksomhed skal matche opgavens værdi, sikrer man sig, at kun de to-tre største 
koncerner kan afgive bud. Det er i strid med udbudsloven, men ifølge Jakob Brandt, orker de færreste små og 
mellemstore byggevirksomheder at køre en klagesag.  
Kilde: Licitationen, side 21, 21. august 2018, debatindlæg af Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark. 
 
 
Bispebjerg Hospitals nye akuthus bliver alligevel ikke delt i to entrepriser 
    
Planen var, at byggeriet af det store akuthus på Nyt Hospital Bispebjerg skulle opføres som to entrepriser, men 
hospitalsprojektets byggeorganisation har nu valgt at udbyde byggeriet som én samlet totalentreprise. “I dag 
finder vi det mest hensigtsmæssigt med én totalentreprise frem for to forskellige entrepriser, der skulle blive til ét 
hus. Derfor vælger vi nu at tilpasse udbudsstrategien og i øvrigt gå efter en udbudsform, der rummer mere plads 
til dialog med de bydende,” siger byggechef Michael Southcott.  
Kilde: Licitationen, side 8-9, 21. august 2018, af Rasmus Gregersen. 


