
                               
 
 

Nyheder om byggeri 
 

 Uge 49 - 2022 
 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
November har budt på en fordobling af konkurser i byggebranchen i forhold til 
året før 
 
I takt med, at danskernes købekraft er blevet mere udhulet af inflation og høje renter, 
frygter SMV Danmark, at endnu flere i byggebranchen må bukke under, efter at antal-
let af konkurser i november tog endnu et markant spring. Hele 181 byggefir-
maer måtte dreje nøglen om i sidste måned, en fordobling i konkurser sammenlignet 
med november 2021. Det høje antal konkurser i byggebranchen har medført, at 490 
medarbejdere har mistet deres job.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 3, d. 5. december 2022, af Ursula Rechna-
gel Taylor. 
 
 
Byudviklingen af Hovedstadens nye trafikknudepunkt starter med en helplan-
konkurrence 
 
Metroselskabet ønsker tre forskellige planer at vælge ud fra og den fremtidige byud-
vikling skal indeholde alt fra erhverv til boliger og butikker, der skal være med til at un-
derstøtte lokalmiljøet. Byudviklingen af den nuværende station Ny Ellebjerg forventes 
at skulle understøtte det, der vil blive en af Danmarks største stationer med metro, tre 
forskellige S-togs linjer, regionale- og fjerntog samt internationale toge fra Tyskland og 
Sverige.  



Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 12, 2. december 2022, af Lars Dalsgaard 
Adolfsen. 
 
 
Ankesag om bygning med spa og pool er afgjort 
 
Efter flere års venten har Planklagenævnet afgjort, at der ikke må være spa, pool og 
garage i en bygning, der var bygget til opbevaring af heste, sadler og et varmeanlæg. 
Ejeren af ejendommen fik byggetilladelse til flere forskellige bygninger, men ikke til 
pool og spa. Det er maskinhallen fra 2016, der i stedet for hestestald blev til spa og 
pool. Hillerød Kommune vil nu arbejde på, at bygningerne bliver lovliggjort efter de 
har modtaget afgørelsen.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 1, d. 30. november 2022, af Johanne Wainø Top-
søe-Jensen. 
 
 
Hvor står entreprenøren, hvis storm ødelægger eller forsinker entreprisen 
 
Som entreprenør bærer man som udgangspunkt risikoen for skader på byggerier for-
årsaget af storm, indtil en aflevering har fundet sted. Men hvor et AB-dokument er af-
talt mellem parterne, eksempelvis AB 92 eller AB 18, kan risikoen dog til en vis grad 
blive afløftet, idet bygherren er forpligtet til at tegne en stormskadeforsikring. Bli-
ver byggeriet forsinket grundet storm, vil man som entreprenør kun have ret til tids-
fristforlængelse, hvis man kan bevise, at forsinkelsen med en aftalt termin skyldes 
vejrforhold såsom kraftig vind.  
Kilde: Danskindustri.dk, d. 28. november 2022, af Red. 
 
 
Entreprenør forlader direktionen efter at være blevet dømt for bestikkelse 
 
Willy Rasmussen, indehaver af WR Entreprises, har forladt ledelsen af virksomheden 
efter at blive dømt for returkommission. Derudover har fire partnere solgt deres an-
dele i firmaet. Finn Mäckler er blevet ny adm. direktør, der bekræfter ændringen, men 
ellers ikke ønsker at udtale sig. Willy Rasmussen blev dømt halvandet års fængsel plus 
samfundstjeneste. Han har hele tiden erklæret sig uskyldig. Han hævder at han har 



lånt 2 millioner ud uden sikkerhed. Willy Rasmussen er ikke vendt tilbage på Licitatio-
nens henvendelse. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 25. november 2022, af Red. 
 
 


