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Radiokanalen Loud vinder udbud 
    
Tirsdag eftermiddag blev det af Radio- og tv-nævnet afgjort, at Radio24syv ikke skal lave DAB-radio de næste fire 
år. Radio24syv har nemlig tabt udbuddet til den nye kanal Loud. Kanalen Loud er en sammenslutning af ni 
lokalradiostationer samt store kulturinstitutioner som Nationalmuseet og Roskilde Festival. Den nye kanal udbydes 
for fire år med et årligt offentligt tilskud på 70 millioner kroner.  
Kilde: Berlingske, side 3, 23. oktober 2019, af Kristian Lindberg. 
 
 
Bæredygtighed i byggebranchen 
   
Dorthe Mathiesen, branchedirektør, Dansk Beton, Dansk Byggeri, fortæller, at Dansk Byggeri har fire anbefalinger 
som input til den nationale strategi for bæredygtighed. 1. Indførelse af en frivillig bæredygtighedsklasse i 
bygningsreglementet. 2. Obligatorisk krav i offentlige udbud. 3. Målsætning om at gøre det obligatorisk at basere 
offentlige udbud på totaløkonomi. 4. Indførelse af funktionsbaserede rammekrav, det kunne for eksempel være at 
stille krav til CO2 per kvadratmeter bebyggelse.  
Kilde: Børsen, side 2, 21. oktober 2019, af Jørgen Høg. 
 
 
Guldborgsund Forsyning i gang med de næste to etaper 
  
I oktober gik Guldborgsund Forsyning i gang med de næste to etaper af renoveringsprojektet “Mod nye tider”, der 
samlet set er et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter indenfor spildevand. Rensningsanlægget i 
Nykøbing skal totalrenoveres og totalbudgettet er på flere hundrede millioner kroner. Anlægsarbejdet forventes at 
koste over 40 millioner kroner. Der er tale om et EU-udbud i hovedentreprise med prækvalifikation og 
interesserede tilbudsgivere kan indtil 17. november anmode om prækvalifikation. Første spadestik forventes at 
finde sted den 6. maj næste år.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 7, 19. oktober 2019, af Martin S. Poulsen. 
 
 



Danske kommuner for dårlige til udlicitering af vedligeholdelsesopgaver 
    
Selvom de danske kommuner generelt er blevet bedre til lade de private virksomheder vedligeholde og stå for 
kommunale veje, parker, grønne anlæg og snerydning, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri, at der er markant 
forskel på, hvor meget de enkelte kommuner udliciterer snerydning eller vedligeholdelse af veje eller parker. "Det 
ærgrer mig, og det bør også undre, at der stadig er kommuner, som halter så langt efter de bedste," siger 
erhvervspolitisk direktør Torben Liborius i Dansk Byggeri.  
Kilde: Dagens Byggeri, side 21, 18. oktober 2019, af Torben Jastram. 
 
 
Der stilles krav til byggepladsen fra udenlandske entreprenører 
    
Danmarks største materieludlejning GSV mærker mere og mere, at specielt de store udenlandske entreprenører 
stiller større krav til klimavenlighed, arbejdsmiljø, dokumentation og certificering. I takt med, at udbuddene på de 
store byggeprojekter i flere tilfælde går til udenlandske entreprenørvirksomheder, stiger kravene, fortæller Dan 
Vorsholt, direktør for GSV. Han forudser, at der vil komme langt højere krav til byggepladserne fremover, specielt 
fordi politikerne i øjeblikket har et stort fokus på klimamålene.  
Kilde: Dagens Byggeri, side 8, 18. oktober 2019, af Louise Gregersen. 
 
   
Ærø Kommune har fået godkendt bevilling til havneudvidelse 
  
Indenrigsministeriet har for nyligt sagt ja til at låne Ærø Kommune 20 millioner kroner i 2020 til kommunens 
bevilling af udvidelsen af Søby Havn. I alt har Ærø Kommune bevilget 44 millioner kroner til havneudvidelsen. Dog 
er hele finansieringen ikke på plads, og der skal stadig lånes 12 millioner i 2021 og 2022. Efter planen skal 
udvidelsen af Søby Havn stå færdig i 2023. Fordi projektet er et rådgiverudbud, skal der to EU-udbud til.  
Kilde: Fyns Amtsavis, 17. oktober, side 10-11, af Martin Ytting Rask. 
 
 
Udviklingen i offentlige opgaver, der udføres af private, er gået i stå 
 
Regioner og kommuner udfører i stigende omfang selv de opgaver, som tidligere var udliciteret til private. I et par 
årtier steg andelen af offentlige opgaver, der udføres af private. Men denne udvikling er gået i stå, og det samlede 
antal af opgaver, der udsættes for konkurrence fra private, er svagt faldende. Ifølge Kommunernes Landsforening 
er en forklaring, at de områder, der vokser i disse år, er områder, hvor der ikke anvendes private i lige så stort 
omfang.  
Kilde: Berlingske, side 8-9, 4. november 2019, af Bent Winther. 
 
 
Kriminalforsorgen har valgt fem hovedentreprenører til nyt kvindefængsel 
    
I 2021 skal det kommende fængsel i Jyderup stå klart. Kriminalforsorgen har ud af 11 anmodninger valgt fem 
hovedentreprenører, som får mulighed for at byde ind på etableringen af et rent kvindefængsel i Jyderup. 
Hovedentreprisen omfatter ifølge udbudsmaterialet cirka 1.100 kvm ombygning, etablering af cirka 150 kvm 
tilbygning til eksisterende faciliteter og cirka 400 kvm nybyggeri. Byggeriet er anslået til 45 millioner kroner og 
indeholder både en ombygning og en tilbygning.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 29. oktober 2019, af Jane Schmidt Klausen. 



 
   
Sygehusbyggeri i genudbud 
   
Budgettet til Sjællands Universitetshospital i Køge er blevet større, og der er blevet løsnet op for kravene i et 
genudbud af en totalentreprise til cirka en kvart milliard kroner, og de gør nu et nyt forsøg på at få løst opgaverne 
med opførelsen af en laboratoriebygning og en bygning til nuklearmedicin. Tidligere på året prækvalificerede 
Region Sjælland to konsortier til opgaven, men ingen af dem kunne levere det ønskede projekt inden for de 
økonomiske rammer på 260 millioner kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 5, 28. oktober 2019, af Morten Munk Andersen. 
 
   
Kvalitet frem for pris skal have fokus i udbud 
   
I et interview med Byg-Tek peger Henrik Friis, branchedirektør i Dansk Infrastruktur, på, at danske 
entreprenørfirmaer taber licitationer til udenlandske konkurrenter, fordi de indregner danske løn- og 
arbejdsforhold i tilbuddene. Han mener, at byggeopgaver bør udbydes med mere fokus på kvalitet, grønne 
parametre og arbejdsmiljø end på priskonkurrence. Ansvaret herfor ligger hos bygherrerne, som står for udbuddet 
af byggeopgaverne. Ydermere skal udenlandske byggefirmaer overholde danske regler for sikkerhed og 
arbejdsmiljø.  
Kilde: Udbudsmedia.dk, 24. oktober 2019, af red. 
 
   
Udbudsloven skal til revision 
   
To centrale krav om friere rammer for løsninger og lettere adgang for SMV'er går hele Folketingssalen rundt. 
Erhvervspolitikerne fra både højre og venstre har de samme to fælles ønsker: De vil alle gøre det nemmere for 
mindre virksomheder at byde med og indføre mulighed for at spørge til, hvordan opgaven kan løses i stedet for 
kun at spørge efter pris. Samtidig er de enige om, at de samlede licitationsudgifter er alt for høje.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 24. oktober 2019, af Claus Djørup. 
 


