
                               
 
 

Nyheder om udbud 
 

 Uge 48 - 2022 
 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Kritik af det offentliges uvillighed til at prisjustere kontrakter 
 
Det er de høje energipriser, der får de private vognmænd til at kritisere de offentlige 
ordregivere for ikke at prisjustere, selvom der er tale om ekstraordinære høje energi-
priser. Det offentlige er blevet givet klare rammer for hvordan de skal prisjustere de 
ofte meget lange kontrakter, så de også bærer en andel af den økonomiske byrde. 
Dansk Erhverv gør opmærksom på at de offentlige indkøbere kan ende i en endnu 
værre situation, hvis deres leverandører ikke kan opfylde deres kontrakter.  
Kilde: Danskerhverv.dk, d. 29. november 2022, af Kristian Baasch Pindbo. 
 
 
Politikere ønsker batteritog i genudbud 
 
Spanske CAF vandt det udbud, som skal levere batteritog til Lokaltog i Region Sjæl-
land, og det har vakt bekymring blandt politikerne, da CAF’s bud betyder en årlig mer-
udgift på 9,5 millioner kroner, i stedet for det planlagte budget på 2,5 millioner kro-
ner. Et flertal i udvalget for regional udvikling ønsker derfor at få lavet et nyt udbud, 
selv om det strider imod Lokaltogs rådgivere. Også fra Siemens Mobility lyder det, at 
“afvigelserne fra udbudslovgivningen er så alvorlige, at udbuddet bør gå om”.  
Kilde: Lolland-Falsters Folketidende, d. 26. november 2022, af David Arnholm. 
 
 
Det bornholmske skralds lange rejse 



 
I søndags var det meningen, at HCS skulle overtage affaldsindsamlingen på Bornholm, 
men det er stadig Fugato, der kører og henter bornholmernes skrald, indtil HCS er 
klar. Det har været en rejse, der har været præget af klager over udbudsprisen, en 
stor stigning på affaldsgebyret og mange og lange forsinkelser. Det er endnu ikke af-
klaret hvornår HCS begynder. Selve sagen strækker sig tilbage til 2020 og den nye kli-
maplan og affaldssortering. Fra tre sorteringsmuligheder til 10.  
Kilde: Bornholms Tidende, side 8-9, d. 26. november 2022, af Jesper Dollerup Merved. 
 
 
Bygningsstyrelsen offentliggør tredje udbud af statens facility management-op-
gaver 
 
En tredje runde af udbud af statens facility management-opgaver har Bygningsstyrel-
sen netop offentliggjort, hvor den samlede værdi er anslået til knap 2,3 milliarder kro-
ner over de næste 7 år. Det nye udbud dækker over serviceområder for statslige insti-
tutioner i Danmark, og det fremgår klart fra Bygningsstyrelsen, at de leder efter “en 
stærk samarbejdspartner”, som også har fokus på grønne løsninger. Udbuddet har 
blandt andet fået kritik fra SMVDanmark for at udelukke de mindre virksomheder. 
Kilde: Licitationen.dk, d. 25. november 2022, af Red. 
 
 
Vejdirektoratet indkøber kinesiske kameraer, selvom SKI sidste år fjernede det 
fra deres kataloger 
 
Vejdirektoratet vil indkøbe kameraer til overvågning af biltrafikken fra det kinesiske 
selskab Hikvision, selvom flere advarer imod det. Der er nemlig stærk enighed om, at 
kinesiske Hikvision krænker menneskerettighederne samt en bekymring for it-sikker-
heden. Selv sidste år ønskede Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) at ud-
skifte alle nuværende Hikvision-produkter i de kataloger, som de offentlige myndighe-
der indkøber fra. Dog mener Vejdirektoratet, at det har været sikkert at anvende 
Hikvision-kameraer de seneste par år.  
Kilde: Politiken.dk, d.  25. november, af Jakob Sorgenfri Kjær og Sebastian Stryhn 
Kjeldtoft. 
 



 
Kartelramt firma hyres igen af Femern 
 
Det statsejede Femern A/S har hyret det spanske firma Elecnor, der står anklaget for 
karteldannelse samt misbrug af offentlige kontrakter. Der er tale om en trecifret milli-
onkontrakt. Firmaet har efter sigende snydt sig til offentlige spanske byggekontrakter 
for 45 millioner kr. i mellem 2014 og 2018. Da selskabet har anket deres dom, kan Fe-
mern ikke fravælge Elecnor som leverandør, uden selv at handle ulovligt. Det er anden 
gang Femern A/S indgår et samarbejde med en kartelvirksomhed i år.  
Kilde: Fagbladet3f.dk, d. 22. november 2022, af Karsten Østergaard. 
 
 
Udbud.dk følger ikke med i den digitale udvikling 
 
Udbud.dk, den offentlige udbudsplatform, er ikke god nok til at følge med i den digi-
tale udvikling. Det kan i fremtiden betyde, at flere virksomheder kan risikere at 
overse udbud, men på den anden side kan det give mere rum til private udbydere. 
På Udbud.dk’s hjemmesider oplyser de, at det i fremtiden ikke kan garanteres, at alle 
EU-udbud kan vises i udbudsportalen, hvilket kan komme til at påvirke tusindvis af 
brugere, samt virksomheder, der ikke får en e-mail tilsendt om EU-udbud.  
Kilde: Ops-indsigt.dk, d. 20. november 2022, af Steen Houmark. 
 
 
Rammeaftalen for fagsystemer 02.19 går i luften næste år 
 
En ny version af rammeaftalen for fagsystemer, 02.19, går fra næste år i luften. Her 
kan kommunerne købe eksempelvis fagsystemer som Software as a Service, hvilket er 
et af SKI’s største kontraktområder. Udviklingen sker på grund af, at SKI har oplevet at 
grundet den teknologiske udvikling, er der opstået et stigende behov for fleksibilitet 
i indkøb, hvor den gamle version af rammeaftalen ofte er endt med, at kommunernes 
tildeling er endt i Klagenævnet.  
Kilde: KIT magasinet, side 34-37, d. 17. november 2022, af Flemming Kjærsdam. 
 


