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Nyt Niras-projekt skal afsløre fejl og mangler i byggeprojekter 
 
Ifølge Byggeriets Evaluerings Center, bliver flere og flere byggeprojekter afleveret med fejl og mangler 
og det kan aflæses i kundetilfredsheden. Af den grund er ni bygherrer gået sammen i et 
projektsamarbejde under navnet Bart ”Byggeriets Automatiske Regel Tjek” om at udarbejde 
automatiske regler, der kan tjekke, om byggeprojekter lever op til kravene. ”Vi vil - uden at slå et for 
stort brød op - gerne skabe en reel forandring i byggebranchen,” siger Sidsel Nymark Ernstsen fra 
rådgiveren Niras.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 19. januar 2022, af Peter Kargaard 
 
 
Helsingør Kommune vil have kulegravet sag med Hørsholm-firma 
 
Helsingør Kommune har bestilt et eksternt revisionsfirma til at kulegrave sagen mellem kommunen og 
Hørsholm-firmaet Entreprenørselskabet Botica for at finde ud af, om firmaet er blevet forfordelt af en 
af kommunens medarbejdere. Det sker efter flere dage med kritik fra lokale håndværkere og Erhvervs- 
og Industriforeningen. ”Vi vil have svar på, om der er dokumentation for ulovlige forhold, om 
dokumentation for større brud på udbudsreglerne, dokumentation for mindre brud på 
udbudsreglerne, og om det er foregået systematisk,” siger kommunaldirektør, Stine Johansen.  
Kilde: Helsingør Dagblad, side 5, 18. januar 2022, af Joan Andersen. 
 
 
3F mødt af mur af tavshed i forbindelse med ansættelsesforhold for bulgarske arbejdere 
 
Formand for 3F Varde-Billund Faglig Byggeri blev mødt af en mur af tavshed, da han besøgte en 
byggeplads, hvor Better Energy opfører en solcellepark til godt 100 millioner kroner ved Mejls. Grunden 
er, at han var blevet tippet om, at de bulgarske arbejdere, der er ansat af tyskbulgarske Sunotec Group, 
ikke fik den løn, som de er berettiget til, og at de arbejdede 50-60 timer om ugen uden at få 
overtidsbetaling. Sonutec hævder dog i et skriftligt svar, at alt foregår efter reglerne.  
Kilde: Jydske Vestkysten Varde, side 1, 18. januar 2022, af Henrik Reintoft og Jeppe Helkov. 
  
 



Anklager: Vejmarkeringsselskaber indgik i et ulovligt konsortium med fuldt overlæg 
 
Ifølge anklagemyndigheden var det med fuldt overlæg, at to vejmarkeringsselskaber indgik i et ulovligt 
konsortium i den meget omtalte vejstribesag. I 2019 afgjorde Højesteret, at det var ulovligt, da Eurostar 
Danmark A/S og GVCO ApS (tidligere LKF Vejmarkering A/S) indgik i et konsortium og i 2014 gav tilbud 
på ét af de udbud, som straffesagen nu omfatter. I den nuværende straffesag argumenterer 
anklagemyndigheden for, at virksomhederne var fuldt klar over, at de snød.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 17. januar 2022, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 

 
Byggegrunde er eftertragtede 
 
Salget af byggegrunde i Guldborgsund og Lolland Kommune går godt. Steen Andersen, 
teamkoordinator i ejendomsadministrationen i Guldborgsund Kommune, oplyser, at kommunen solgte 
27 byggegrunde i 2021. Ejendomsmægler Klaus Andersen fra EDC Møller Jensen i Maribo, som står for 
salget af 22 nye parcelhusgrunde på Havesangervej i Maribo, der blev udbudt til salg i slutningen af 
november, fortæller, at der blev solgt otte stykker lige i starten.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, side 1, 15. januar 2022, af Denny Michael Jakobsen. 
 
 

2022 bliver heftigt med et historisk højt aktivitetsniveau i dansk byggeri 
 

Tal fra det helt nye Bygherrebarometer, som Byggefakta og Bygherreforeningen står bag, viser, at 2022 
bliver heftigt med et historisk højt aktivitetsniveau i dansk byggeri og en samlet projektsum på hele 140 
milliarder kroner for projekter over 40 millioner kroner. Det svarer til en stigning i forhold til 2021. 
Tallene viser, at det særligt er den almene sektor, der planlægger en massiv øget byggeaktivitet 
sammenlignet med årene før. Ifølge Bygherrebarometeret eksploderer fokus på bæredygtighed i 2022. 
Kilde: Estate Magasin, side 70, 14. januar 2022, af Kamilla Sevel. 
 
 
Besparelse på 10 tons CO2 på kontorbyggeri i Hørsholm 
 

I Hørsholm udvider Chr. Hansen A/S deres hovedkontor med 15.000 kvadratmeter. I den forbindelse 
opnår man en uventet CO2-besparelse på i alt 10 tons. Det skyldes, at leverandøren Celsa Steel Service 
har udgivet en ny EPD miljøvaredeklaration, som dokumenterer en lavere CO2-udledning på 
armeringen til byggeriet. Reduktionen skyldes kontinuerlige forbedringer hos stål- og valseværket i Mo i 
Rana i Norge, hvor det meste af Norges metalskrot transformeres til armeringsstål.  
Kilde: Byensejendom.dk, 13. januar 2022, af Tommy Blindkilde. 
 
 
Svanemærket vil øge klimakrav for nybyggeri 
 

Miljømærkning Danmark skriver i en pressemeddelelse, at hvis nye bæredygtighedskrav til nybyggeri 
fra Svanemærket godkendes, skal der væsentligt mere klimafokus i byggeriet for at opnå certifikatet. 
Svanemærket vil derudover også komme til at omfatte kontorbygninger, hvilket er nyt i 
certificeringsordningen. "I de nye krav er der fokus på at minimere byggeaffald og sikre mere 
recirkulering. For eksempel er der skærpede krav til affaldssorteringen samt genbrug og 
genanvendelse af byggematerialer," siger Stinus Kappel Andersen, seniorkonsulent for byggeri i 
Miljømærkning Danmark.  
Kilde: Klimamonitor.dk, 13. januar 2022, af Rasmus Svaneborg. 



Akvarium bliver til ungdomsboliger 
 
Efter Slots- og Kulturstyrelsen, Gentofte Kommune og NPV, i kølvandet på en tvist om det tidligere 
Danmarks Akvarium i Charlottenlunds Slotshave, indgik forlig den 13. december 2021, er vejen nu 
banet for at omdanne Bilharziosebygningen til almene ungdomsboliger. Ifølge forliget skal nuværende 
lejer være fraflyttet Bilharziosebygningen senest den 30. april 2022 og bygningen skal være udbudt til 
salg senest ved udgangen af september 2022.  
Kilde: Licitationen – Byggeriets Dagblad, side 16, 13. januar 2022, af Red. 
 
 
 
Transportministeren skal igen-igen i et samråd 
 
Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl og Venstres Troels Lund Poulsen har stillet 
transportminister Benny Engelbrecht (S) 37 udvalgsspørgsmål lige før jul og i de første dage af det nye 
år om det skandaleramte byggeri af Niels Bohr Bygningen. Ministeren skal nu igen-igen i et samråd. 
Sidst han var i samråd for knap to måneder siden, redegjorde Engelbrecht for, at overdragelsen af det 
skandaleramte byggeri atter engang var blevet udskudt på grund af 10.000 fejlbehæftede 
brandlukninger.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 12. januar 2022, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
 
Frederiksberg Kommune truer med ophævelse af samarbejdet med Skou Gruppen 
 
Bygherren Frederiksberg Kommune er utilfreds med hovedentreprenøren Skou Gruppen, som står for 
renoveringen af Frederiksberg Svømmehal. Hovedentreprenøren har sendt en ny handlingsplan til 
kommunen, som nu skal gennemgås sammen med kommunens rådgivere. Den seneste udmelding 
omkring prisen for renoveringen lyder på cirka 100 mio. kroner, hvilket er en betragtelig forøgelse i 
forhold til fra starten af 2020, hvor pris-forventningen var omkring 78 mio. kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 10. januar 2022, af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 
 
 
Direktør fra Grønnely A/S svarer igen 
 
Direktøren fra Grønnely A/S, som har været kritiseret i en række sager om alvorligt byggesjusk, svare 
nu tilbage på kritikken. "Hvis der er lejere i vores ejendom i Gilleleje, der ikke ønsker at bo der, vil vi 
naturligvis tilbyde dem at fraflytte og tilbagebetale deres fulde depositum," siger direktør Peder Blak. 
Claus Højte, direktør i Lejernes LO, mener dog, at det er et dårligt tilbud. "At de bare kan flytte igen og 
få deres depositum tilbage, er et fattigt tilbud," siger han.  
Kilde: tv2lorry.dk, 10. januar 2022, af Hans Nørgaard og Sabina Louise Nesheim. 
 
 
 
 
 
 



Store problemer med samspil mellem den dansk arbejdsmarkedsmodel og et frit arbejdsmarked 
i EU 
 
I forbindelse med at flere og flere italienske virksomheder vinder danske udbud på store 
byggeopgaver, fortæller sekretariatschef fra BAT-kartellet, Gunde Odgaard, om de problemer man har 
med at få den dansk arbejdsmarkedsmodel til at spille sammen med et frit arbejdsmarked i EU. 
”Mange af de udenlandske virksomheder, der kommer, har ofte alenlange retssager og voldgifter i 
kølvandet på de opgaver, de har vundet. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at bygherrerne tør entrere 
med de italienske virksomheder,” siger han. 
Kilde: Bygtek.dk, 10. januar 2022, af Dan Bjerring Christiansborg. 
 
 
 
Züblin skal igen stå for Novo Nordisk projekt 
 
ZÜBLIN skal stå for nyopførelsen af lager- og kontorbygninger samt ombygning af en eksisterende 
produktionshal for Novo Nordisks produktionsfaciliteter i Fabriksparken i Hillerød. Novo Nordisk får 
med udvidelsen på i alt 6.600 m2 yderligere kapacitet, så de kan sikre fremstillingen af fremtidens 
diabetesprodukter. Det er anden gang indenfor kort tid, at ZÜBLIN indgår aftale med Novo Nordisk om 
et byggeprojekt. I september underskrev ZÜBLIN hovedentreprisekontrakt på udførelse 7.000 m2 
råhus til et nyt produktionsanlæg for Novo Nordisk i Kalundborg. 
Kilde: Byggeplads.dk, 10. januar 2022, af Red. 
 
 
 
FRI og Danske Ark har ønsker til revisionen af udbudsloven 
 
Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører har en række ønsker til den 
igangværende revision af udbudsloven. Det skriver Preben Dahl, advokat i Danske 
Arkitektvirksomheder, og Ulla Sassarsson, advokat i FRI, i et debatindlæg. De ønsker blandt andet, at 
udbudslovens regler for indkøb under tærskelværdierne bliver udvidet til også at gælde indkøb under 
500.000 kroner. På nuværende tidspunkt gælder udbudslovens regler for indkøb fra 500.000 og op til 
tærskelværdien.  
Kilde: Byrummonitor.dk, 7. januar 2022, debatindlæg af Preben Dahl og Ulla Sassarsson. 
 
 
 
Ny guide skal forebygge greenwashing 
 
Adm. direktør hos Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, mener, at hele byggebranchen skal 
have et kompetenceløft, hvis byggeriet skal undgå greenwashing. Derfor hilser hun en ny guide fra 
Forbrugerombudsmanden i forhold til miljømarkedsføring velkommen. ”Der skal mere styr på det, men 
det skal også siges, at bygherrer i stigende grad har ønske om at undgå også ufrivillig greenwashing. 
Nogle har jo opfattelsen, at hvis man planter græs eller stenurt på taget, så er byggeriet klimavenligt,” 
siger hun.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6-7, 7. januar 2022, af Peter Kargaard. 
 
 
 



Hillerød Kommune skruede op for bygge- og anlægsinvesteringerne 
 
Hillerød Kommune skruede gevaldigt op for bygge- og anlægsinvesteringerne på grund af coronaen i 
2020. Det fremgår af en analyse fra Dansk Industri, hvor man kan læse, at kommunen brugte i 2020 
3.570 kroner per indbygger på bygge- og anlægsinvesteringer. Til sammenligning blev der i årene fra 
2017 til 2019 i gennemsnit 'kun' brugt 2.380 kroner per indbygger og kommunen valgte at fremrykke 
bygge- og anlægsinvesteringer for i alt 96 millioner kroner.  
Kilde: Hillerød Posten, side 18, 5. januar 2022, af Martin Warming. 
 
 
Fulde ordrebøger hos entreprenørerne efter et rødglødende 2021 
 
Selvom der var mangel på arbejdskraft og stigende materialepriser i 2021 var der gang i byggeriet. 
Samtidig ser udsigterne til 2022 ud til stadig at være positive for byggebranchen. Byggebranchens 
optur skyldes blandt andet solid efterspørgsel fra offentlige kunder og den almene sektor. Især 
forhøjelsen af det kommunale anlægsloft i 2021 og frigivelsen af 30 milliarder kroner fra 
Landsbyggefonden har været med til at sætte gang i hjulene.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 4. januar 2022, af Ursula Rechnagel Taylor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


