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Kritik af forløb med vaccinekontrakt til en kvart milliard 
 
Professor i offentlige udbud, Ole Helby Petersen, mener det er kritisabelt, at partierne bag vaccine-
tilvalgsordningen, som regeringen har indgået med firmaet Practio, ikke har gjort sig ret mange tanker 
omkring omkostningerne. Omkostningerne er blevet gjort op og ender med en regning på knap en 
kvart milliard kroner. "Udbudsreglerne giver ingen grund til ikke at overveje prisen, før man sender en 
opgave i udbud. Det er rent ud sagt noget sludder," siger Petersen. Tilvalgsordningen blev aldrig sendt i 
offentligt udbud.  
Kilde: Sundhedsmonitor.dk, 16. september 2021, af Christian Nobel.  
 
 
Store Femern-udbud er på vej 
 
Aktiviteten på byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen vil stige i løbet af de næste år, og derfor er der 
fortsat mange udbud og opgaver at byde ind på for både danske og udenlandske virksomheder i alle 
størrelser. Sådan lød et af budskaberne ved den internationale erhvervskonference Fehmarn Link B2B 
Conference 21 (FLBC), som blev afholdt sidste torsdag. Her deltog en række af milliard-projektets 
nøglepersoner, herunder transportminister Benny Engelbrecht.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8, 14. september 2021, af Ida. 
 
 
Konkurrence om Brøndby Strand bydelen skydes i gang 
 
Brøndby Kommune oplyser, at man indbyder interesserede teams til at byde ind med visionære, 
innovative og realisérbare bud på en udviklingsplan for hele Brøndby Strand bydelen, der har været på 
tegnebrættet siden efteråret 2020. Valget af teams sker via et EU-udbud, det indeholder en option, der 
giver kommunen mulighed for efter parallelopdraget at arbejde videre med en eller flere af de valgte 
rådgivere. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 11, 13. september 2021, af lda. 
 
 
EU-Domstolens svar kan betyde mere bøvl for ordregiver 



 
Klagenævnet for Udbud har spurgt EU-Domstolen, om det virkelig kan passe, at udbudte rammeaftaler 
skal begrænses på mængde eller værdi, og det har EU-Domstolen svaret ja til i juni. Dommen vil få 
vidtrækkende konsekvenser for den fremadrettede anvendelse af rammeaftaler i Danmark, herunder 
særligt for indkøbscentraler som SKI, men også kommuners og regioners rammeaftaler bliver mere 
ressourcekrævende og potentielt ulovlige. Det bliver altså ikke lettere for ordregiverne, men det er 
usikkert om det er blevet lettere at være tilbudsgiver. 
Kilde: www.kommunen.dk, 11. september 2021, af Anders Birkelund Nielsen. 
 
 
Kong Frederik IX's bro skal bygges om for flere millioner 
 
I Nykøbing Falster skal Kong Frederik IX's bro, der går over Guldborg Sund, udvides med et ekstra spor 
på den ene side af det allerede eksisterende spor. Banedanmark oplyser, at man har fundet tre hold, 
som er prækvalificeret til opgaven med et budget på 250 millioner kroner. Holdene ventes at aflevere 
det indledende tilbud 21. december 2021. Mette Koch Sonnenborg, der er projektleder på byggeriet 
hos Banedanmark, har tidligere oplyst, at flere end ventet viste interesse for udbuddet.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 10, 10. september 2021, af Stephanie Kjær. 
 
 
Dansk udbudslov indeholder en række udfordringer 
 
I en klumme skriver Mikael Kenno Fogde, formand for Bygherreforeningens markedsudvalg, og Henrik 
Lindved Bang, direktør i Bygherreforeningen, at den danske udbudslov, der blev vedtaget i 2016 som 
en implementering af EU's udbudsdirektiv plus en række danske særregler, indeholder en række 
udfordringer. De foreslår, at politikerne gør det så fleksibelt for indkøberne som muligt at indkøbe 
byggeri og anlæg frem for at søge at detailstyre branchen.  
Kilde: Børsen, side 7, 8. september 202, klumme af Mikael Kenno Fogde og Henrik Lindved Bang, 
Bygherreforeningen. 
 
 
Rammeaftale til 290 millioner 
 
Fire team er blevet prækvalificeret af Lejerbo, til en landsdækkende rammeaftale for totalrådgivning. 
Det fremgår af en besked fra udviklingschef Mette Hyrup Vilsen, som leder Udviklings- og 
byggeafdelingen i Lejerbo. Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på to år, som yderligere kan 
forlænges to gange, med et år af gangen. Den samlede værdi af udbudsmaterialet kan løbe op i 290 
millioner kroner.  
Kilde: Licitationen – Byggeriets Dagblad, side 10, 7. september 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
Energiøen bliver ét samlet milliardstort udbud 
 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at der bliver ét samlet udbud af 
partnerskab og anlægsopgave for Energiøen i Nordsøen, der skal forsyne Danmark og Europa med 
grøn strøm. Som led i forberedelserne af udbuddet gives markedet afklaring på nogle af de centrale 
rammevilkår, så de private aktører har de bedste vilkår for at optimere deres forberedelser med 
udarbejdelse af konkrete projektforslag og sammensætning af de rette konsortier. 
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 6. september 2021, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 



 
 
Bladt Industries får stor ordre fra Ørsted 
 
Bladt Industries fra Nordjylland, der blandt andet producerer fundamenter til havvindindustrien, har 
fået en massiv ordre fra energikæmpen Ørsted i hus. Ordren lyder på 41 kæmpestore 
monopælfundamenter til kommende vindmølleparker i Tyskland. “Vi er enormt stolte af, at vi har 
vundet den her ordre. Og så til den største havvindudvikler, der findes. Det er fantastisk, og det kunne 
ikke være en bedre start for os,” siger Anders Søe-Jensen, administrerende direktør hos Bladt.  
Kilde: Børsen, side 4, 6. september 2021, af Cecilie Veile. 
 
 
Danmark mangler løsninger til at blive verdens bedste land at drive virksomhed i 
 
Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, skriver i en klumme, at vi i Danmark 
mangler konkrete, politiske løsninger i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder. I et 
eksempel skriver han blandt andet, at ”offentlige indkøb kan virke som katalysator for grøn innovation 
til gavn for danske arbejdspladser og en styrkelse af virksomhedernes internationale konkurrenceevne. 
Og erhvervslivet er så absolut klar til grønne udbudskrav.”  
Kilde: Avisen Danmark, side 13, 5. september 2021, af Brian Mikkelsen. 
 
 
Virksomhederne og kommunen hænger uløseligt sammen 
 
I et debatindlæg skriver Christian Wibemarker, konservativ byrådskandidat i Skanderborg Kommune, at 
det skal være lettere at deltage i offentlige udbud, også for virksomheder, som ikke har leveret til det 
offentlige før. Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for, at Skanderborg Kommune kan tilbyde 
den service og velfærd, som ønskes, men kommunal udlicitering til private virksomheder, andel af 
kommunens indkøb fra SMV, og omfanget af kommunens udbud, der er tilpasset SMV, er alt for 
dårlige.  
Kilde: Midtjyllands Avis, side 23, 3. september 2021, debatindlæg af Christian Wibemarker, 
byrådskandidat (K) i Skanderborg Kommune. 
 
 
 


