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Udbud og Licitationer

Staben

- Udbudsenheden

Plan, Teknik & Miljø 
– Team Kommunale Ejendomme



Dagsorden

1. Udbudsloven og kommunens indkøbs- og udbudspolitik

2. Organisering af udbud i kommunen med tilhørende systemer

3. Oversigt over nuværende og kommende investeringer i 
kommunen

4. Udbudsformer på anlægsprojekter og vedligeholdelsesopgaver

5. Hvorledes din virksomhed kan komme i betragtning 
anlægsprojekter og vedligeholdelsesopgaver 
(som del af ovenstående punkter)

6. Spørgsmål og svar 
(undervejs og til sidst)
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Udbudsloven

Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan offentlige 
ordregivere skal købe ind.

Udbudsloven skal sikre, den bedst mulige udnyttelse af de 
offentlige midler gennem en effektiv konkurrence om 
opgaverne.

Udbudsloven skal være medvirkende til at overholde principperne 
om, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.

Udbudsloven opererer med begrebet ”tærskelværdier” som 
tilsiger hvornår og hvordan en given opgave skal udbydes.
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Tærskelværdier

Udbudsloven tilsiger, at hvis ordrestørrelsen er over en vis 
værdi (kaldet tærskelværdi), skal opgaven i udbud.

Udbudsloven anvender følgende tærskelværdier for kontrakter:

• Bygge- og anlægsopgaver kr. 39.884.785,-

• Varer og Tjenesteydelser kr. 1.595.391,-

• Delydelser kr. 596.408,-

• Sociale ydelser kr. 5.591.325,-

• Delarbejde kr. 7.455.100,-

Tærskelværdierne justeres hvert andet år.
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Udbudsformer

Der findes flere forskellige former for udbud. 
Udbudsformen afhænger af hvilken opgaver der udbydes. 

• EU-udbud

• Tilbudsindhentning

• Licitation

• Omvendt licitation

• Begrænset licitation

• Underhåndsbud

• Masseudbud
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Indkøbs- og udbudspolitik

Byrådet har den 16. december 2020 vedtaget en revideret 
udgave af Aabenraa Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.

Aabenraa kommune sætter hvor det er muligt, fokus på 
bæredygtig forbrug og indkøb i forhold til:

Social ansvarlighed ved valg af leverandør

Miljømæssig ansvarlighed ved valg af produkter og forbrug

Økonomisk ansvarlighed i form af en totaløkonomisk tilgang  
til indkøb

Specielt for bygge- og anlægsopgaver, stilles der krav om at 
leverandøren stiller med en byggegaranti på DKK 1.000.000.
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Organisering af udbud 
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Kommunens 
udbud og licitationer
for bygge og anlæg

Plan, Teknik og Miljø
Kommunale Ejendomme

Staben – Udbudsenheden

- Planlagt udvendig vedligeholdelse

(håndværkerydelser)

- Daglig vedligeholdelse

- Anlægsopgaver

- Plan indvendig vedligeholdelse.

(håndværkerydelser)

- Ventilationsservice

- Elevatorservice



Udbudsplatforme

Udbudsloven indeholder bestemmelser om, at alle udbud skal 
udbydes elektronisk.

Udbudsenheden benytter platformen EU-Supply

Plan, Teknik & Miljø benytter platformen i-Binder

Der er planlagt et yderligere temamøde den 
24. februar 2021, hvor i-Binder gennemgås.
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Planlagt udbud i Kommunale 
Ejendomme

Planlagt udvendig vedligehold, herunder udskiftning af defekte 
bygningsdele og tekniske installationer  

Pulje: 19-20 mio. kr. pr. år.

Daglig vedligeholdelse, herunder indvendig vedligeholdelse 
påhviler institutionen

Anlægsopgaver

Et årligt afløb fra igangværende projekter 

på ca. 60-80 mio. kr. pr. år
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Planlagt Bygningsvedligeholdelse 

Opdelt i to forskellige udbud

- Masseudbud under 50.000 kr. pr opgave som udbydes ca. hvert 
andet år

- Vedligeholdelses opgaver over 50.000 kr. pr. opgave som 
udbydes hvert år.
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Masseudbud 
(Opgaver under 50.000 kr.)

Udbydes hvert andet år på bagrund af KE bygningens 
gennemgang – der udbydes både på arbejdsbeskrivelse, 
enhedspriser og mængder.

Der udbydes i tre geografiske områder – Nord, Midt og Syd, 
(opdelt efter skole distrikter)

Fagentrepriser i masseudbud:

• Murer og Kloakarbejder,

• Tømrer- og Snedkerarbejder, 

• Malerarbejder og 

• Tagdækning (pap) 
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Vedligeholdelse opgaver
(Opgaver over 50.000 kr.)

Håndværkerydelser

Udbud og licitationer – Udbudsplaner:
Annoncering af opgaver, som påtænkes udført i det kommende år 
offentliggøres i januar. Listen er dynamisk og opdateres hver kvartal.
https://www.aabenraa.dk/media/4095797/wt-kommende-anlaegs-og-
byggeudbud-1-kvartal.pdf

Udbud og licitationer – Vedligeholdelse af bygninger:
Område Nord, Midt og Syd annoncere løbende opgaver hen over 

året. Listen er dynamisk og det er op til den enkelte håndværker at 
følge med.

Der skal udvises interessetilkendegivelse (prækvalificeret) 
til det enkelte projekt (alene ved at gå ind på opgaven) 
– der vælges 3-6 håndværker, som bliver bedt om at give
afgive tilbud.

• Underhåndsbud: 3 lokale + evt. 1 uden for lokalområdet eller
• Begrænset licitation: maks. 5 lokale og altid min. 1 uden for lokal 

området.
https://www.aabenraa.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/vedligeholdelse-af-bygninger

https://www.aabenraa.dk/media/4095797/wt-kommende-anlaegs-og-byggeudbud-1-kvartal.pdf
https://www.aabenraa.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/vedligeholdelse-af-bygninger
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Vedligeholdelse opgaver
(Opgaver over 50.000 kr.)

Rådgivningsydelser

Hvert år udbydes 5-8 større vedligeholdelsesopgaver, hvortil der
tilknyttes ekstern rådgivning, opgaverne variere i størrelse og 
omfang.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet en bruttoliste over rådgiver i 
Aabenraa Kommune, ud fra listen udpeges 3-4 rådgiver pr. opgave.
Det tilstræbes at alle på listen får mulighed for at afgives pris på 1-3 
opgaver/år.

• Underhåndsbud: 3 lokale + evt. 1 uden for lokalområdet eller
• Begrænset licitation: maks. 5 lokale og altid min. 1 uden for lokal 

området
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Anlægsopgaver

I 2021 – 2024 – politisk fokus på byggeri

Som nogle af de store kan nævnes:
• Ældrecenter i Tinglev ”Grønningen” (55 mio. kr.) (er udbudt)
• Børnehave i Padborg/Bov (35 mio. kr.) (er udbudt)
• Nedrivning Ramsherred og Nørreport (10 mio. kr.) (er udbudt)

• Børnehave i Aabenraa syd (32 mio. kr.) 
• Nedrivning Vestergade 14, Rødekro (11 mio. kr.)
• Vestergade 14 – nybyggeri Hjælpemiddelcentral og montage

- Ombygning til træning og forebyggelse (58 mio. kr.)
• Arena Aabenraa – Ny svømmehal (50 mio. kr.)
• Sønderstrand – Omklædning m.v. (vinterbader) (2,8 mio. kr.)



Anlægsopgaver
Udbud og licitationer – Udbudsplaner
I januar annonceres de opgaver, som påtænkes udført i 
det kommende år. Listen er dynamisk og opdateres hver kvartal.
https://www.aabenraa.dk/media/4095797/wt-kommende-anlaegs-og-byggeudbud-1-kvartal.pdf

Udbudsformer - primært anvender Aabenraa Kommune:

Totalentreprise – (til tider udbudt i omvendt licitation)

• Tildelingskriteriet laveste pris eller økonomisk mest fordelagtigt

Totalrådgivning med efterfølgende udbud i fag- eller hovedentreprise

• Tildelingskriterier laveste pris eller økonomisk mest fordelagtigt

Udbud efter Tilbudsloven foregår 

primært som Begrænset (indbudt) 

licitation 

– EU-udbud foregår med forudgående 

prækvalifikation.
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Anlægsopgaver

En anlægsopgave i Aabenraa Kommune tager mellem 2-3,5 år 

at udfører.

Processen består af følgende faser:

• Nedsættelse af udvalg - (Koordineringsgruppe)/Byggeudvalg

• Brugerinddragelse - udarbejdelse af Ideforslag, godkendelse og frigivelse af midler. (3 md.)

• Byggeprogram - prækvalifikation, udbud til enten totalrådgivning med efterfølgende fag- eller 

hovedentreprise eller totalentreprise. 3 md)

• Konkurrence med skitseforslag - bedømmelsesmøder, dommerbetænkning og 

kontraktforhandling/kontrakt. (4-5 md)

• Projektering - projekteringsmøder og tilpasning af projektet til økonomien. (5-6 md)

• Myndighedsgodkendelse – herunder brand og statik (1-2 md)

• Udførsel på byggepladsen - tilsyn, økonomistyring af kontraktsum og uforudsete midler m.v. 12-18 

md)

• Aflevering – idriftsætning af tekniske anlæg, CTS m.v., overdragelse til bygherre/institution (2-3 md.)

Det tager tid at bruge penge, forud for ovenstående er 
forløbet en politisk bevillingsproces på 1-2 år.



Kommunale Ejendomme - kontakter

Vedligehold: tlf.: 7376 –
Område 1. Midt Pia Bennetsen pben – 7769 
Område 2. Syd/øst Henrik Rosenørn Møller hrm – 6249
Område 3. Nord/vest Stig Pedersen shp – 6255

Energistyring, varmemester: Ole Venzel Nielsen ovn – 7093
Teknik, CTS m.v: Vakant - – 7067

Anlæg: Poul Hedensted phe – 7528 
Hanne-Mette Pedersen hpede – 7278
Allis Brandt aeb – 7281

Ledelse, administration m.v.: Mette Møldrup mmho – 7091

19



Udbudsenheden - kontakter
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Mail: udbudsenheden@aabenraa.dk

Kontaktpersoner:

Kontorleder
Bo Sørensen
Mail: bsoere@aabenraa.dk
Tlf.: 7376 8945

Udbudskonsulent
Trine Rathgen
Mail: trat@aabenraa.dk
Tlf.: 7376 7625

mailto:udbudsenheden@aabneraa.dk
mailto:bsoere@aabenraa.dk
mailto:trat@aabenraa.dk


Spørgsmål?
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