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Nyheder om byggeri og entrepriseret 

 

Uge 31 – 32 2020 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Etagebyggeriet er stagnerende 
 
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er en markant opbremsning i etagebyggeriet. Bo Sandberg, cheføkonom 
i Dansk Byggeri, mener, at det skyldes et mættet marked i storbyerne, særligt projektlejligheder, samt de senere 
års stramninger i låneregler. Bo Sandberg forudser, at det konjunkturfølsomme erhvervsbyggeri vil falde under 
coronakrisen, men omvendt vil vi se vækst i de offentlige byggerier, som er understøttet af det suspenderede 
anlægsloft og den seneste kommuneaftale.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2-3, 6. august 2020, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
Byggegrunde sælges med rekordfart på Nordfyn 
 
Succeshistorien om, hvordan der sælges byggegrunde på Nordfyn, kan nu tillægges et nyt kapitel. På 
Åbakkevænget i Morud ligger kommunens hidtil største byggemodningsprojekt til 23 millioner kroner og der er 
allerede blevet solgt 23 og blevet reserveret 4 af i alt 44 byggegrunde. Det er en indikator på, at det nye 
boligområde, trods coronakrisen, kommer til at skyde op med rekordfart.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 13, 6. august 2020, af Henrik Larsen. 
 
 
Salg af ”Strømmen” udsat 
   
Grundet de igangværende klagesager om PH Park-projektet i Hørsholm, er markedsføring og salg af boliger sat på 
pause. I stedet kan mulige købere få en forhåndsreservation, til trods for nylig meddelelse om udsat 
indflytningsdato, kan skabe usikkerhed. John Halbæk, udviklingsdirektør i EcoVillage, udtaler: ”Indflytningsdatoen 
vil være uvis frem til at klagesagerne bliver afgjort”. I mellemtiden skal der skaffes kunder til, for at projektet lykkes 
til fulde, og at boligerne derved ikke ender i offentlig udbud.  
Kilde: Ugebladet, side 2, d. 5. august 2020, af Fred Jacobsen. 
 
 
Kritik af bæredygtighedsstandard bliver taget til følge 
   
Det er fortsat populært at certificere nybyggeri efter bæredygtighedsstandarden DGNB. Flere fra branchen mener 
dog, at den indeholder nogle benspænd. Nu har Green Building Council Denmark, der administrerer ordningen, 
lyttet til kritikken. Et af kritikpunkterne er, at der bliver bedre mulighed for individuel tilpasning. "I løbet af efteråret 
opdaterer vi kriterierne for en certificering. Det vil blive muligt at tildele bonuspoint, som på mere individuel basis 
vil honorere innovation og nye bæredygtighedstiltag," siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council 
Denmark.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 14-15, 4. august 2020, af Henrik Malmgreen. 



	 2	

 
 
Ejerprojekter ender som udlejningsboliger 
  
Mange nye byggeprojekter i Horsens, der på tegnebrættet havde ejerlejligheder inkluderet, er i flere tilfælde endt 
som udlejning. Det skyldes blandt andet den ekstremt lave rente, som har fået investorer som f.eks. 
pensionskasser til at lede efter noget at placere pengene i. Og her er udlejningsprojekter, der kan kaste fire-fem 
procent af sig om året, blandt de mest sikre investeringer, fortæller Leif Boje Espesen, direktør for Heimstaden 
Danmark.  
Kilde: Horsens Folkeblad, side 2-3, 1. august 2020, af Thomas Baden Sørensen. 
 
 
”Lad os få en fast track-proces for de københavnske byggesagsbehandlinger” 
 
I et debatindlæg skriver beskæftigelses- og integrationsborgmester og teknik- og miljøordfører, at Københavns 
Kommune skal være hurtigere til byggesagsbehandling. Som mange andre kommuner har København også 
udnyttet det suspenderede anlægsloft til at fremrykke anlægsprojekter, men det kræver en hurtigere godkendelse, 
så pengene kan komme ud at arbejde. På næste møde i Teknik og Miljøudvalget stiller Venstre derfor forslag om 
oprettelse af et fast track forløb for byggesagsbehandlinger, der er fremrykket til 2020.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 19, 6. august 2020, af Cecilia Lonning-Skovgaard og Heidi Wang. 
 
 
Statusrapport for bygge- og anlægsprojekter for 150 milliarder 
  
Transport- og Boligministeriets halvårlige statusrapport over statsfinansierede anlægs- og byggeprojekter for 
første halvår 2020 viser, at mens nogle af statens store byggeprojekter forløber efter plan og budget, er andre 
indhyllet i stormvejr af forsinkelser, fordyrelser og voldgiftssager for mange millioner. Cheføkonom i Dansk 
Byggeri, Bo Sandberg, hæfter sig ved, at der især på vejområdet er begrænset aktivitet og brancheorganisationen 
har længe efterlyst en ny plan for samfundets infrastrukturinvesteringer.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 5. august 2020, af Ursula Rechnagel Taylor og Sebastian Stave 
Sjöberg. 
 
 
Lange sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus 
  
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil nu afkorte sagsbehandlingstiden i Nævnenes Hus. Det var forudsat, at der 
maksimalt skulle være en behandlingstid på seks måneder, men det kunne ikke overholdes for flere af nævnene. I 
praksis betyder det, at det koster byggebranchen dyrt, da der er sager, hvor det tager langt ud over den 
gennemsnitlige behandlingstid. Det betyder blandt andet, at man ofte må afvente kendelserne, før man kan gå i 
gang med et byggeri eller eventuelt få afvist projektet. 
Kilde: Bygtek.dk, 3. august 2020, af Dan Bjerring. 
 
 
Otte etagers bygning bygges efter nyt system 
   
Byggeriet af Kløverhuset i Slagelse går i gang den 12. august. Projektet har Slagelse Boligselskab som bygherre og 
firmaet Niels Lien ApS som totalentreprenør. Byggeriet kommer til at indeholde 36 to-rums ungdomsboliger med 
et nettoareal på omkring 35 kvadratmeter. Boligselskabets administration placeres desuden på de øverste etager. 
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Byggeriet opføres efter et nyt system, der hedder Premium Syscon. Systemet består af præfabrikerede elementer, 
som fyldes med beton på stedet for at give en hurtigere byggeproces.  
Kilde: Sjællands - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 5, 3. august 2020, af Arne Svendsen. 


