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Nyheder
Spænding til det sidste på Panum
I morgen tirsdag den 23. november afsløres vinderen af Uni-
versitets- og Bygningsstyrelsens og Københavns Universi-
tets projektkonkurrence om, hvem der skal bygge nyt til Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Panum.

Århus-arkitekter vinder i Herlev
Sammen med totalrådgiver Niras, har aarhus arkitekterne 
vundet bygherrerådgivningen i forbindelse med udbygningen 
af Herlev Hospital - en opgave med et samlet anlægsbudget 
på i alt 2,25 mia. kr. Opgaven omfatter rådgivning af samtlige 
faser i projektet til og med første-års gennemgangen i 2017.

Herlev Hospital står overfor et omfattende anlægsprojekt, 
der blandt andet involverer et fritliggende kvinde-barn-cen-
ter, en ny fælles akutmodtagelse, udvidelse af servicebyg-
ning, ny kontorbygning, patienthotel samt omdisponeringer 
af eksisterende sengetårn og behandlingsbygning.

Fald i antallet af nye byggefi rmaer
Inden for bygge og anlæg er antallet af nye firmaer ifølge 
Danmarks Statistik faldet fra 5.000 i 2007 til 4.100 i 2008. 
Der er således skabt 18 procent færre nye firmaer inden for 
bygge- og anlægserhvervene. Det er andet år i træk, at antal-
let af nye firmaer inden for bygge og anlæg er faldet. Inden 
for handel og transport mv. faldt antallet af nye firmaer med 
13 procent fra 8.400 i 2007 til 7.300 i 2008. Det er det laveste 
årlige tal for nye firmaer inden for handel og transport mv. 
siden 2002.

Forhadt affaldslov er på retræte
Det vækker glæde i Håndværksrådet, at miljøminister Karen 
Ellemann nu vil tage fat om de problemer, den ny affaldslov 
har skabt for Danmarks virksomheder.

- Loven er ren Kafka, og vi har flere gange peget på, at den 
hurtigst muligt burde ryge i ”småt brændbart”. De små og 
mellemstore virksomheder er dybt frustrerede over loven, 
som er skruet elendigt sammen og gennemført på rundt reg-
net 98 forskellige måder ude i kommunerne. Så det er meget 
positivt, at ministeren har indset, at vi må af med den nuvæ-
rende ordning så hurtigt som muligt, siger Ane Buch, adm. 
direktør i Håndværksrådet.

Finansiel støtte til solafskærmning
PhotoSolar, som udvikler og producerer solafskærmning til 
vinduer, har netop rejst 27 mio. kr. i ny kapital fra den hol-
landske investor SET Venture Partners og fra eksisterende 
investorer.  Kapitalen skal bruges til at øge marketing og salg 
samt produktudvikling.

PhotoSolar har udviklet en helt ny type solafskærmning, 
som kort fortalt lukker lys ind, men holder varme ude. Solaf-
skærmningen er bygget ind mellem glaslagene i almindelige 
termoruder og er derfor vedligeholdelsesfri. Man kan uhin-
dret se gennem ruderne. MicroShade™ kan reducere behovet 
for køling af bygninger med 20 pct. eller mere. Jo mere glas, 
der anvendes i bygningerne, jo større behov for køling. På 
verdensplan bruges der mere energi på køling end på op-
varmning af bygninger, selvom vi i Danmark mest bekymrer 
os om at holde på varmen. PhotoSolar ligger i København og 
har 10 medarbejdere.

VANDPROJEKTER: Danfoss, Grundfos, Siemens Turbo Machinery 
Equipment, Vandcenter Syd, DHI og Cowi er gået i partnerskab med 
Miljøstyrelsen, Danish Water Forum og den danske ambassade i Indi-
en. Partnerskabet underskriver på i dag mandag en aftale med vand-
myndighederne i New Delhi. Aftalen skal åbne døren til det indiske 
marked for dansk vandteknologi, så danske virksomheder kommer i 
betragtning til at løse en af de store vandmiljøudfordringer i landet.

Venstre er parat til at lov-
give om, at entreprenør- 
park- og vejopgaver bør 
løses af private virksom-
heder; ikke af kommuner-
ne selv
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Af Dan Bjerring
bjerring@licitationen.dk

Venstres erhvervspolitiske 
ordfører Torsten Schack Pe-
dersen advarer mod at tro 
meldinger fra blandt andre 
SF’s fi nanspolitiske ordfører 
Ole Sohn om, at en kommen-
de rød regering vil være åben 
for yderligere udlicitering:

- Ole Sohns udmelding 
lyder voldsomt hul. Gen-
tagne gange har vi med be-
slutningsforslag i Folketings-
salen fra oppositionen set 
krav om, at der ikke skal stil-
les krav til kommunerne om 
mængden af udlicitering. Og 
så skal man samtidig høre 
Ole Sohn på Dansk Byggeris 
konference på Christians-
borg tale varmt om udlici-
tering.  Enhver ved, at skal 
mængden af udlicitering 
øges i Danmark, er vi nødt til 
at sætte håndfaste mål. Selv 
om alle undersøgelser viser, 
at der er stor gavn af konkur-
renceudsættelse, sker det ik-
ke af sig selv. Derfor indgår 
krav om udlicitering i afta-
lerne med kommunerne, for-
klarer Torsten Schack Peder-
sen til Licitationen.

Torsten Schack Pedersen 
erkender, at den letteste løs-
ning for kommunerne er at 

gøre, som de plejer, at løse 
opgaverne selv, men at det er 
en løsning, der er dyrere end 
udlicitering:

- Flere erhvervsorganisa-
tioner har påvist, at øges gra-
den af udlicitering, kan kom-
munerne spare 2 mia. kr. af 
skatteborgernes penge blot 
ved at udlicitere entreprenør-
opgaver på vej- og parkområ-
det. De penge kunne bruges 
til gavn for borgerne i stedet 
for blot at betale en merpris 
for selv at løse opgaven, siger 
Torsten Schack Pedersen.

Enorme besparelser
Han peger på, at det offent-
lige forbrug på driftsopga-
ver er i størrelsesordenen 
300 mia. kr., og at der derfor 
er meget store beløb at spa-
re ved udlicitering. Som en 
hovedregel regnes der med 
besparelser i størrelsesor-
denen 10-20 procent ved ud-
licitering, og i forhold til et 
budget på 300 mia. kr., ville 

der derfor være enorme be-
løb at hente gennem kon-
kurrenceudsættelse.

Venstres erhvervspoliti-
ske ordfører henviser også 
til, at SF og Socialdemokra-
tiet i den seneste kommuna-
le valgkamp mod betaling 
af valgbidrag indgik aftaler 
med fagbevægelsen om at 
nedsætte mængden af ud-
bud og udlicitering.

- Den politiske opgave 
må være at beskrive, hvil-
ke ydelser der skal leveres 
til borgerne og betale for. 
Så må det komme i anden 
række, hvem der udfører 
opgaven. Hvor der i forve-
jen eksisterer et privat mar-
ked, herunder håndværker-
, park- Og vejsektoren, har 
det offentlige intet at gøre. 
På park- og vejområdet fi n-
des der utallige private le-
verandører, hvorfor skal det 
offentlige så selv konkurre-
re på det område. Det er ab-
surd. Vejene skal være i or-

den, og parkområderne skal 
holdes pæne og rene, men 
det er opgaver, der må kø-
bes ude i byen, siger Torsten 
Schack Pedersen.

En vis kreativitet
Samtidige mener han, at 
der i kommunerne er en 
vis kreativitet, med hensyn 
til beregningerne for egne 
ydelser, når der skal kon-
kurreres med private virk-
somheder om opgaverne:

- Det er ikke mit indtryk, 
at det er metoder, der gør 
det lettere for private aktø-
rer. Tvært i mod fi nder man 
forskellige parametre at 
skrue på for at få det til at 
se ud, som om kommunen 
er billigst. Man er mere op-
taget af at holde produktio-
nen i egne rækker i stedet 
for at få løst opgaven til en 
bestemt kvalitet, billigst 
muligt. Lad dog de private 
løse de opgaver, de er bedst 
til. Stod det til mig person-
ligt, kunne vi godt lave et 
clean-cut og slå fast, at det 
ikke er en kommunal opga-
ve at udføre den slags opga-
ver. Det kan vi skrive os ud 
af ved at konstatere, at kom-
munen har ansvaret for op-
gaverne, men produktionen 
købes ude i byen, siger Tor-
sten Schack Pedersen.

LINK: Hør hele interviewet 
med Torsten Schack Peder-
sen på Licitationens hjem-
meside.  
(www.licitationen.dk)

SF’s udmeldinger om 
udlicitering klinger hult

- Den politiske 
opgave må 
være at be-
skrive, hvilke 
ydelser der 
skal leveres 
til borgerne 
og betale for, 
siger Venstres 
Torsten Schack 
Pedersen.
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Efterspørgslen på beton-
elementer overstiger nu 
fabrikkernes egne forvent-
ninger, og det kunne tyde-
ligt afl æses på stemningen 
på det netop afholdte års-
møde i Beton-Elementfor-
eningen.

Årene 2007 og 2008 var 
de bedste år for betonele-
mentbranchen nogensinde. 
Da efterspørgslen var på sit 
højeste lå den på omkring 
400.000 tons i kvartalet. Da 
bunden faldt ud af marke-
det i 2009, var efterspørgs-
len nede på 100.000 tons. 

- Reaktionen på det enor-

me fald i efterspørgslen har 
desværre været en blodig 
priskonkurrence, for alle 
forsøgte at fastholde deres 
medarbejdere. Fabrikker-
nes regnskaber fra 2009 af-
slører store tab og viser, at 
betonelementerne er blevet 
solgt til langt under frem-
stillingsprisen, forklare be-
styrelsesformand i Beton-

element-Foreningen, adm. 
dir Claus Bering fra CRH 
Concrete A/S. 

Men nu er situationen 
vendt, og der er igen ved 
at være normale tilstande i 
branchen med en sund ba-
lance mellem efterspørgsel 
og produktionskapacitet. 

- De eventyrligt store tab, 
som fabrikkerne har lidt i 

2009, og som er fortsat ind 
i 2010, har tvunget fabrik-
kerne til at tilpasse sig mar-
kedet - og nu ser det altså 
ud til, at der igen er ved at 
være balance. Fabrikkerne 
har skåret helt ind til be-
net samtidig med, at både 
eksport og den indenland-
ske efterspørgsel efter be-
tonelementer er mærkbart 
stigende. Der har været 
positive takter lige siden i 
begyndelsen af foråret, be-
kræfter Claus Bering. 

Formadens umiddelba-
re forudsigelser går derfor 
på, at kunderne skal forbe-
rede sig på mærkbare pris-
stigninger i den nærmeste 
fremtid.

Udsalget af betonelementer er slut
Den nuværende efterspørgsel 
på betonelementer fører til en 
leveringstid, der giver fabrikker-
ne mulighed for at forberede og 
planlægge et fornuftigt produkti-
onsforløb. (Foto: Jørgen Witved)

Ifølge Hånd-
værksrådet 
bør den nye 
affaldslov hur-
tigst muligt 
ryge i ”småt 
brændbart”. 
(Foto: colour-
box.dk)


