
	 1	

 
Nyheder om byggeri og entrepriseret 

 

Uge 22-23 2021 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Tre ekstra medarbejdere til behandling af byggesager i Lolland Kommune 
 
Teknik og Miljø-afdelingen i Lolland Kommune oplever en stor tilgang af byggesager til myndighedsbehandling. I 
2020 behandlede afdelingen mere end 20.000 byggesager. Og man forventer, at der både i 2021 og fremadrettet 
vil komme en stigning i antallet af byggesager. Derfor har Økonomiudvalget nu godkendt at ansætte tre ekstra 
medarbejdere til at imødekomme den stejlt stigende mængde af byggesager.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 42, 12. juni 2021 , af ribe. 
 
 
BNS vinder hovedentreprisen på kultur- og idrætsbyggeri 
 
Entreprenørvirksomheden BNS har vundet hovedentreprisen på ombygningen og udvidelsen af Skævinge Kultur- 
Idræts- og Fritidshus. Det er godt nyt for borgerne i Skævinge i Nordsjælland, som nu kan se frem til at kultur og 
idræt får god plads. Bygherren er Hillerød Kommune, og byggeriet startede 8. juni og forventes at stå færdig til juni 
næste år. Prisen på BNS-entreprisen ønsker parterne ikke at oplyse til Licitationen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 16, 11. juni 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Rebæk Søpark ude af Kommunalplan 2021 
  
Økonomiudvalget i Hvidovre Kommune behandlede mandag forslaget til Kommunalplan 2021. I planen indgår 
emner indenfor velfærdsområdet, erhvervsudvikling, byudvikling samt indsatser for at forbedre miljøet og 
klimatilpasning, men specielt byudviklingsdelen havde politikernes interesse. Alle på nær Lisa Skov (UP), blev enige 
om gruppe A og O’s ændringsforslag om, at byggefeltet på græsplænen ved Rebæk Søpark skal udgå af 
kommuneplanen og indarbejdes som et rekreativt område.  
Kilde: Lokalavisen Hvidovre Avis, side 5, 9. juni 2021, af Red. 
   
 
Netværk ønsker mere borgerinddragelse i byggesager 
   
Netværkssamarbejdet Med hjerte for Aarhus mener, at borgerne og fællesrådene skal inddrages tidligere i 
byplanlægningen i Aarhus Kommune. Derfor har de nu sendt et åbent brev til de 31 byrådspolitikere i Aarhus 
Kommune, i hvilket det foreslås at få etableret en fælles Aarhus-model for bedre borgerinddragelse i byggesager. 
Mange borgere føler sig nemlig frustrerede og koblet af byudviklingen, fortæller kontaktudvalgsmedlem i Med 
hjerte for Aarhus, Jeppe Spure Nielsen.  
Kilde: Jyllands-Posten Aarhus, side 4-5, 8. juni 2021, af Maria Dalhoff. 
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Zacho-Lind fordobler overskud efter voldgiftssag 
  
Det 85 år gamle familieejede entreprenørfirma Zacho-Lind glæder sig over en fordobling af deres driftsindtjening 
det seneste år. Virksomhedens nyeste årsrapport viser, at deres indtjening er gået fra fem millioner kroner til ni 
millioner kroner siden 2019, hvilket blandt andet skyldes et indgået forlig og en vundet voldgiftssag. Til trods for et 
corona-hårdt år med lave priser, har firmaet kunne glæde sig over flere store opgaver, hvoraf det nye 
fjernvarmenet til privat- og erhvervskunder i Lyngby indgår.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 7. juni 2021, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
   
Nyt byrum til næsten 100 mio. kroner skal bygges i København 
  
Københavns Kommune skriver i en pressemeddelelse, at man netop har lagt grundstenene til et helt nyt byområde 
på Islands Brygge i København. Efter planen skal området med en samlet anlægsbevilling på 95,7 millioner kroner, 
når det står færdigt om fire år, fremstå som en grøn oase, der både samler og samtænker en række institutioner, 
såsom en ny daginstitution, nyt plejehjem, værested for udsatte og Skolehaven Island Brygge.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 16, 7. juni 2021, af stkj. 
    
 
Vejdirektoratet utilfredse med italiensk entreprenør efter flere forsinkelser på Storstrømsbroen 
 
Der vil gå tre år mere end planlagt før den nye Storstrømsbro vil være klar til togtrafik. Broen skulle ellers have 
været åbnet for togtrafik i 2023, men nu altså først i 2026. Det vil ifølge transportminister, Benny Engelbrecht (S), få 
konsekvenser for togtrafikken over Storstrømmen, da normal biltrafik vil kunne bruge den gamle Storstrømsbro, 
men ikke togtrafikken. Grunden til forsinkelsen er blandt andet corona-krisen men også den italienske 
hovedentreprenør, SBJV, der bruger alt for lang tid på opgaverne.  
Kilde: Tv2.dk, 6. juni 2021, af Redaktionen. 
   
 
Massiv kritik mod det største byggeprojekt i hovedstaden i dette århundrede 
   
Advarslerne mod, og kritikken af det største byggeprojekt i hovedstaden i dette århundrede er massiv. Men på 
trods af det, vedtager politikerne fredag at anlægge Lynetteholmen. Kritikken går blandt andet på, at regeringen 
påstår at anlæggelsen af øen ikke kommer til at koste en krone, da halvøen skal fyldes op med overskudsjord fra 
byggeprojekter i hovedstaden, som ejerne betaler for at komme af med, hvilket vil indbringe de cirka 2,5 milliarder 
som det koster at anlægge øen.  
Kilde: Politiken, 3. juni 2021, af Magnus Bredsdorff. 
 
 
Milliardbyggeri bliver yderligere forsinket 
 
Det skandaleombruste milliardbyggeri af Niels Bohr-bygningen ved Københavns Universitet skulle have stået klar 
ved udgangen af maj måned i år, men endnu en gang er der ændret i tidsplanen. Ifølge ikke-offentliggjorte 
prognoser over fremdriften i byggeriet hedder den seneste dato for færdiggørelsen 21. juli. "Vi arbejder alt det, vi 
overhovedet kan, med at få bygningen færdig så hurtigt som overhovedet muligt," siger Erik Stoklund, 
anlægsdirektør i Vejdirektoratet, som er bygherre på vegne af staten.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 11. juni 2021, af Ursula Rechnagel Taylor og Sebastian Stave 
Sjöberg. 
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Anlægsloftet bliver lavere i 2022 
 
Anlægsloftet for 2022 bliver 19,9 milliarder kroner og dermed 1,7 milliarder kroner lavere end i år, men 
underdirektør i Dansk Byggeri, Torben Liborius, er tilfreds med niveauet. "Aftalen er landet helt fornuftigt," siger 
han og fortsætter: "Det er særligt glædeligt, at man også i aftalen har skrevet et særligt afsnit om 
energirenovering." Underdirektøren mener dog, at det er ærgerligt, at veje og infrastruktur ikke er nævnt i aftalen.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 10. juni 2021, af Stephanie Kjær. 
 
 
Byggeri af maritimt center forsinket yderligere 
 
Byggeriet af det maritime center i Middelbart blev ved årsskiftet udskudt fra januar til marts, da Lag-midlerne fra 
EU på 1,5 millioner kroner ellers ville være gået tabt. Det skyldes, at den valgte entreprenør til projektet ændrede i 
konstruktionen inden EU-godkendelse for at imødekomme en billigere finansiering. EU valgte derfor at afvise 
godkendelsen, da en ændring i konstruktionen jævnfør licitationsreglerne skal udbydes på ny. Projektet forventes 
igangsat i efteråret 2021.  
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 14-15, 10. juni 2021, af Jonathan Møller Nielsen. 
 
 
Byggeprojekt i Kolding Kommune indbragt for Planklagenævnet 
  
En tidligere medarbejder ved Kolding Kommune har indbragt et byggeri for Planklagenævnet, da han mener, at 
kommunen har forsømt at udarbejde en udførlig miljøvurdering af projektet. Det drejer sig om Schou-koncernens 
store byggeri ved Tankedalsvej. For nylig har Planklagenævnet, efter en anden klage, erklæret lokalplanen for PFA's 
højhusbyggeri ved Skamlingvejen ugyldig, da kommunen ikke har udarbejdet en korrekt miljøvurdering af 
projektets påvirkning af lokalområdet.  
Kilde: Jydske Vestkysten Kolding, side 1, 7. juni 2021, af Sys Andersen. 
 


