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Nyt udkast til Udbudsloven hjælper ikke mod svindel og arbejdskriminalitet 
 
Sekretariatschef for BATkartellet, Gunde Odgaard, mener ikke at udkastet til ny Udbudslov bidrager i 
kampen mod arbejdskriminalitet og social dumping. Han skriver i et høringssvar, at i flere år har 
”uhyrligheder” foregået i branchen, og Udbudsloven burde være en sorteringsmekanisme mod de 
virksomheder, som vi ikke ønsker på arbejdsmarkedet. BAT mener at udbudsloven burde opstille 
stærkere krav og kontrollere og sanktionere uønsket adfærd. Gunde Odgaard kan heller ikke forstå, at 
offentlige byggeprojekter aldrig overholder budgettet eller leverer ordentlig kvalitet.  
Kilde: Bygtek.dk, 11. maj 2022, af Dan Bjerring Christiansborg. 
 
 
Tre mænd tiltalt i spektakulær returkommissionssag 
 
Tre mænd er nu tiltalt i en spektakulær straffesag vedrørende returkommission i byggebranchen. De 
tre mænd er sigtet for at have indgået en aftale om returkommission i forbindelse med PFA´s 
milliardbyggeri i Nordhavn. Aftalen, ifølge anklageskriftet, var en aftale om betaling af i alt 6 millioner 
kroner og de penge skulle sikre entreprenørfirmaet byggeentrepriser på projektet til i alt 2,6 milliarder 
kroner. Det var PFA der fik mistanke og i 2020 politianmeldte selskabet de tre mænd.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4, 10. maj 2022, af Ursula Rechnagel Taylor. 
  
  
Mere detailprojektering i udbudsfasen, mener rådgiver 
   
Ejer og direktør for Scan Convert A/S Jes Bo Rennebod ser gerne at flere bygherrer stiller flere 
oplysninger til rådighed, så budgiver har mere at gå efter. Han mener også at det er i bygherrens 
interesse, at bud udspilles efter forhold i jordbunden og ikke ud fra modeller, da det vil minimere risiko 
for byggesjusk. Jess Bo Rennebod vil gerne pointere, at der er nogen bygherrer som Per Aarsleff, der 
har en proaktiv approach til opgaven.  
Kilde: Bygge- & Anlægsavisen, side 11, 11. maj 2022, af John Bo Northroup. 
 
   



	

	

Storstilet svindelsag om Østjysk Bolig er nu på vej i retten 
  
Snart begynder første kapitel i den store svindelsag mellem et firma og en boligforening, hvor en 79-
årig mand er sigtet for at have været stråmand for at have hjulpet returkommission mellem de to 
firmaer. Ifølge Østjyllands Politi har manden medvirket til returkommission ved at overføre 300.000 kr. 
fra Dan Jord A/S til Allan Søstrøm, tidligere direktør i Østjysk Bolig, som havde en ”betydelig samhandel 
med” Dan Jord. Det var Aarhus kommune, der tilbage i juni 2020 først gik ind i sagen.  
Kilde: Jyllands-Posten Aarhus, side 4, 8. maj 2022, af Jonas Hvid, Jesper Høberg, Esben Larsen 
Mikkelsen. 
   
 
Byggesektoren kan trues af AB18 
  
Priser på byggematerialer er steget voldsomt under krigen mellem Ukraine og Rusland og derfor tager 
AB18 ikke højde for nutiden. I den forbindelse har Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre peget på, at de 
høje prisstigninger er en udfordring i bygge- og anlægsbranchen og ser gerne, at der sker en 
midlertidig justering af AB18, så ikke branchen går i stå og kan forårsage arbejdsløshed. Nogle bygge- 
og anlægsopgaver kan fravige AB-systemet, hvilket ikke er usædvanligt.  
Kilde: Bygtek.dk, 6. maj 2022, af Dan Bjerring. 
   
 
Region i voldgiftssag mod spansk entreprenørfirma 
 
Ifølge seneste kvartalsrapport for byggeriet af Nyt Herlev Hospital, så kommer der en ekstraregning på 
mellem 240 og 372 millioner kroner. Der kører nu en voldgiftssag mod det entreprenørfirma, der i 2020 
blev fyret af regionen, som følge af vandskader og utætte rør. Randi Mondorg, formand for den 
politiske følgegruppe på Nyt Herlev Hospital, Venstre, håber, at voldgiftssagen vil give regionen et stort 
erstatningsbeløb. Oprindeligt skulle indflytningen på det nye hospital være sket i marts 2019.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 4-5, 6. maj 2022, af Jane Schmidt Klausen. 
   
 
Statslige byggeprojekter overskrider budgettet 
  
I Transportministeriets seneste statusrapport over bygge- og anlægsprojekter for 1. halvår af 2022, 
hvor staten gør regnebrættet op på projekter over 100 millioner kroner, fremgår det, at 7 ud af de 16 
større ombygninger eller nybyggerier, som Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet i øjeblikket er i gang 
med, forventes at blive overskredet. Flere byggerier er ramt af tvister mellem entreprenører og 
bygherrer. På fire andre byggerier holder budgetskredet sig på under 10 procent.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 8-9, 5. maj 2022, af Sebastian Stave Sjöberg. 
 
 
Aalborgs byggeri ramt hårdt af prisstigninger 
 
Aalborg Kommune bliver nu ramt rigtigt hårdt af de kraftigt stigende materialepriser. Det har bevirket, 
at kommunen har måttet udsætte og aflyse udbud samt en masse ekstraomkostninger på byggerier, 
der ikke kan vente. Kommunen har blandt andet måtte aflyse udbuddet af plejehjemmet i Klarup, da 
det laveste tilbud lå 45 procent over budgettet, hvilket med de nuværende regler gør det umuligt at 
bygge et plejehjem.  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 2-3, 3. maj 2022, af Jesper Schouenborg. 



	

	

 
   
Fagbevægelsen kritiserer regeringen for slappe krav til offentligt milliardbyggeri 
   
Både fagbevægelsen og en af byggebranchens største koncerner, MT Højgaard Holding, efterlyser 
fokus på andet end pris og mere håndfaste krav om lærlinge. Regeringens forslag til en ny udbudslov 
skulle ellers stille krav til virksomheder på offentlige milliardbyggerier om at tage lærlinge samt 
udelukke brodne kar med sager om social dumping. "Det er simpelthen for slapt, hvad regeringen 
lægger op til," lyder det fra Lizette Risgaard, formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.  
Kilde: Jyllands-Posten, side 6-7, 2. maj 2022, af Dorte Ipsen Boddum. 
 
 
Husk AB18 i kontrakten 
 
Omkostningerne ved at bygge steg ifølge Dansk Statistik med 1,9 procent i fjerde kvartal af 2021. Det er 
både priserne for brændstof og byggematerialer, der er steget markant. Derfor skal man som 
entreprenør og ordregiver gardere sig mod voldsomme prisstigninger, når man skriver under på en 
kontrakt. Det kan gøres ved blandt andet at indføre den såkaldte katastrofeklausul AB18 § 35, stk. 2-7, i 
kontrakten, hvilket betyder, at entreprenøren inden for fastprisperioden kan prisregulere sine 
fakturaer.  
Kilde: Bygtek.dk, 29. april 2022, af Daniel Christensen. 


