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Grindsteds nye unge- og kulturcenter skal bygges af Erik Møberg A/S 
 
Murerfirmaet Erik Møberg A/S har vundet licitationen og skal stå for renovering og ombygning af Musikcentralen til 
et nyt unge- og kulturcenter i Grindsted. Det er kommet frem, efter et enigt byråd forleden godkendte 
licitationsresultatet. Man ønsker med projektet at skabe en unik ramme midt i campus, der både kan rumme den 
formelle fritid, herunder ungdoms- og kulturskolens tilbud og foreningsaktiviteter, og den uformelle fritid i form af 
et miljø for, med og af de unge.  
Kilde: Jydske Vestkysten Billund, side 1, 15. oktober 2020, af Annette Bruun Jarl. 
  
 
Wicotec Kirkebjerg klar til at hjælpe Region Hovedstaden 
  
Afdelingsdirektør for vvs hos Wicotec Kirkebjerg, Henrik Jørgensen, fortæller, at man er klar til at få gjort Herlev 
Hospitals nye akuthus og kvinde/barn-center færdig, hvis Region Hovedstaden ønsker deres hjælp, som det var 
tilfældet, da de overtog arbejdet efter Inabensa på Niels Bohr-bygningen. Wicotec Kirkebjerg har allerede budt på 
opgaven, men Inabensa var den billigste danske virksomhed i udbuddet, og derfor gik opgaven til dem, fortæller 
han.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, 12. oktober 2020, af Jane Schmidt Klausen. 
   
 
Regionsråd har godkendt 162 nye og moderne enestuer på Nykøbing F. Sygehus 
  
Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, fortalte i dag, at Regionsrådet har godkendt 
dispositionsforslaget for 162 enestuer på Nykøbing F. Sygehus som en del af en større modernisering og fornyelse 
af sygehuset. Man går derfor nu i gang med at sende projektet i udbud, så man kan komme i gang med næste fase 
af den væsentligste del af moderniseringen. Man forventer, at moderniseringen står færdig i 2028.  
Kilde: Sydfalster Nyt, side 2, 8. oktober 2020, af Redaktionen. 
 
 
Svindelleverandører skal kunne sortlistes 



 
I et debatindlæg i Altinget, skriver forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard, at der desværre er en stigning i 
omfanget af social dumping, plat og snyd i forhold til moms, skat og afgifter, og at flere danske virksomheder er 
kommet med i den fællesmyndighedsindsatsafrapportering om social dumping. 3F forventer derfor, at der i 
forhold til udbudsloven, kommer en fornuftig og effektiv ramme om alle offentlige udbud.  
Kilde: Altinget.dk, 6. oktober 2020, debatindlæg af Henning Overgaard, forbundssekretær i 3F. 
 
 
Udbudssystemet fejler - og det kan koste Danmarks digitale førsteplads 
 
På Altinget kan man læse et debatindlæg af Ejvind Jørgensen, Formand for Udvalget for IT i den offentlige sektor i 
Dansk IT. Han mener, at udbudssystemet fejler, hvilket kan koste Danmarks digitale topplacering. I indlægget 
skriver han blandt andet: "Udbuddene på det digitale område er på afveje, og udbudssystemet fejler. Det ser vi, 
når digitaliseringsudbud tager alt for lang tid, koster for mange penge, er præget af en uforholdsmæssig mængde 
juridiske overvejelser, og når ledelsen er for fraværende i processen."  
Kilde: Altinget.dk, 5. oktober 2020, af Ejvind Jørgensen, Formand for Udvalget for IT i den offentlige sektor, Dansk 
IT. 
 
 
Kommuner øger deres anlægsbudgetter i 2021 
 
Næste år vil syv ud af landets ti største kommuner fortsætte med at øge deres anlægsbudgetter. Det viser en 
gennemgang af budgetforlig for 2021 fra landets kommuner, som Licitationen - Byggeriets Dagblad har foretaget. 
Københavns Kommuner bruger i forvejen det største beløb på byggeri og anlæg, og til næste år er budgettet skruet 
i vejret med 20 procent til 21,6 milliarder kroner. For landets ti største kommuner løber anlægsudgifterne op i 9,2 
milliarder kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 5. oktober 2020, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
5E Byg har vundet tre store ordrer på Nyt OUH 
 
2020 bliver et godt år for den byggevirksomheden 5E Byg fra Odense. Det står klart efter at virksomheden har 
vundet tre store ordre i træk på det store hospitalsbyggeri, Nyt OUH. Dermed er 5E Byg en del af de lokale 
byggevirksomheder, der har fået ordrer på det store projekt. 5E Byg har indtil nu vundet ordrer for 760 millioner 
kroner og ordrerne vil sikre dansk arbejdskraft minimum indtil 2023.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 14, den 2. oktober 2020, af Jesper Beenfeldt Nielsen. 
 
 
Byggepladser skal være fossil- og emissionsfrie 
  
Vejdirektoratet og Københavns Kommune baner sammen med DI Dansk Byggeri vejen til fossil- og emissionsfrie 
byggepladser, hvilket er et væsentligt bidrag til at reducere udledningen af CO2. Det sker konkret ved, at man i 
fællesskab har formuleret et sæt udbudsbetingelser, der kan bruges, når det offentlige udbyder bygge- og 
anlægsopgaver. For Vejdirektoratet og Københavns Kommune er den overordnede målsætning, at der fra 2025 bør 
stilles krav i alle udbud om, at byggepladser skal være fossilfrie.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 14. oktober 2020, af Torben Liborius, underdirektør i DI Dansk 
Byggeri, og Henrik Friis, chef for Dansk Infrastruktur i DI Dansk Byggeri. 



   
 
Niras og Envidan skal dyste om design af Aarhus ReWater 
   
Aarhus Vand har valgt to rådgiverkonsortier, Niras og Envidan, som skal konkurrere om at designe et stort anlagt 
ressource- og renseanlæg på havnen i Aarhus til 1,7 - 2 milliarder kroner, kaldet Aarhus ReWater. Designet af 
renseanlægsprocessen er ét af tre overordnede trin i den samlede udbudsproces. Efter det tredje trin, hvor man er 
ved at udarbejde udbudsmaterialet, vil der blive valgt en vinder. Aarhus ReWater skal erstatte Marselisborg 
Renseanlæg.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 7, 14. oktober 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
   
 
Selskabsmodel - en sikker vej til succes på byudviklingsprojekter 
  
Erfaringer fra tre kommuner viser, at det ved traditionelle udbudsprocesser kan være svært at tiltrække investorer 
med kvalificerede bud, hvorimod der med private samarbejdspartnere, også kaldet selskabsmodellen, ses en 
større succesrate. Det ses især ved, at private investorer har en mere strategisk tilgang til store og komplekse 
projekter, hvortil de råder over både finansiering, kompetencer og drivkraft i forhold til et offentligt udbud og 
bagvedliggende arkitektkonkurrence. Selskabsmodellen er på nuværende tidspunkt anvendt i flere store 
udviklingsprojekter, herunder Nærheden i Høje-Taastrup Kommune.  
Kilde: Teknik & Miljø, side 18-19, 13. oktober 2020, af Salli Bergmann og Anders Thanning. 
 
 
Udbudstvist ender i retten 
  
Et udbud af et rørsystem til spildevand til cirka 100 millioner kroner er nu endt med en civil retssag ved Retten i 
Odense. Udbuddet blev i sin tid vundet af Per Aarsleff, men den fynske entreprenør TC Anlæg mener ikke, at 
udbuddet forløb efter reglerne og indbragte derfor sagen for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet afviste dog 
sagen, og TC Anlæg er derfor nu gået rettens vej.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 9. oktober 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Det er en dyr forretning for virksomhederne med annullerede udbud 
 
Morten Jung fra Dansk Erhverv påpeger virksomhedernes store omkostninger ved annullering af udbud og 
hjemtagne opgaver i en debat i Altinget. Han mener, at det er ordregivers ansvar at bevise lovliggørelsen af 
annulleringen ved blandt andet i langt højere grad at benytte udbud med forhandling, fleksibilitet, 
innovationspartnerskaber samt konkurrencepræget dialog. Hertil mener han, at loven fra 2016 har et langt større 
potentiale, end man hidtil har set.  
Kilde: Altinget.dk, 6. oktober 2020, debatindlæg af Morten Jung, Dansk Erhverv. 
 


