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GÅ-HJEM-MØDE:
PRISSTIGNINGER I DEN 
ALMENE SEKTOR - 
HVORDAN UNDGÅR MAN, 
AT PROJEKTER STRANDER?

Byggebranchen er fortsat præget af mangel 

på arbejdskraft, stigende materialepriser og 

påvirkninger af forsyningskæden som følge 

af corona og krigen i Ukraine. 

Det rammer særligt de almene bolig- 

organisationer, som er underlagt en øvre 

grænse for, hvor meget det må koste at 

bygge (”maksimumbeløbet”), og som har 

snævre rammer for at få forøget det god-

kendte støttebeløb (skema A), hvis det – 

efter afslutningen af et udbud – viser sig, 

at licitationsresultaterne ligger langt over 

det støttebeløb, som Landsbyggefonden 

har godkendt (skema A). Samtidig har de 

almene boligorganisationer – som følge 

af udbudsreglerne – ikke fuld frihed til at 

foretage ændringer i det udbudte projekt 

for at bringe projektets økonomi inden for 

godkendte støttebeløb (skema A). I øjeblik-

ket oplever de almene boligorganisationer 

derfor, at mange projekter strander og ikke 

kan realiseres.

Hvilke andre udfordringer står den almene 

sektor over for i det nuværende marked, og 

hvordan løser man udfordringerne? 

Det stiller VILTOFT skarpt på ved VILTOFT’s 

gå hjem-møde “Prisstigninger i den almene 

sektor – hvordan undgår man, at projekter 

strander?“ 

Gå-hjem-mødet har interesse for alle, der 

er involveret i bygge- og anlægsprojekter  

inden for den almene sektor. 

Oplægsholderne er Eva Olesen (partner, 

advokat), som har speciale i udbudsret, 

og Tove Dyre Palnum (associeret partner,  

advokat), som har speciale i entrepriseret.



PROGRAM

 

•	 Ekstraordinære prisstigninger i bygge-

riet – hvilke problemer giver det for 

priserne i udbud i den almene sektor, 

og hvilke tilpasninger af kontraktens 

AB-bestemmelser kan afbøde dette? 

Hvilke AB-fravigelser kan være med 

til at presse priserne i vejret eller få  

tilbudsgiverne til at afstå fra at byde? 

•	 Hvordan fastlægger man en udbuds-

strategi,	 der	 giver	 størst	 mulig	 fleksi-

bilitet til at tilpasse projektet i løbet af 

udbudsprocessen og efter udpegningen 

af vinderen, så man ikke tvinges til at 

annullere udbuddet (eller droppe pro-

jektet), hvis licitationsresultaterne ligger 

langt over det godkendte støttebeløb? 

•	 Anvendes rammeaftaler oftere end 

ellers på grund af den aktuelle pris-

situation, og hvad skal man være  

opmærksom på ved udbud af og træk 

på rammeaftaler? Bliv opdateret på 

den nyeste praksis om rammeaftaler. 

•	 Diskussion og udveksling af erfaringer 

•	 Vin og snacks 

TILMELDING

Arrangementet er gratis, men kræver 

tilmelding på e-mail til Sanne Høegh  

Lorentsen på shl@viltoft.dk senest den  

6. oktober 2022.

TID OG STED 

Gå-hjem-mødet afholdes den 13. oktober 

2022, kl. 14-17 i Cinemateket, lokale Asta, 

Gothersgade 55, 1123 København K.

EVA OLESEN

Partner, advokat 
M: 2284 5717
E: eo@viltoft.dk

TOVE DYRE PALNUM

Associeret partner, advokat 
M: 2270 9206
E: tdp@viltoft.dk
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OM VILTOFT

VILTOFT er førende specialister inden for entreprise, udbud og proces og rangerer som det eneste advokat- 

firma	 i	 Danmark	 i	 tier	 1	 inden	 for	 kategorien	 ”Real	 Estate	 /	 Construction”	 i	 både	 Chambers	 Europe	 og	 

Legal 500.

Vi rådgiver om alle aspekter af entreprise- og udbudsret og leverer 360 graders rådgivning, der omfatter alt 

fra strategisk planlægning og gennemførelse af udbud, udarbejdelse og forhandling af kontrakter, eventuel 

førelse af klagesager til løbende rådgivning i udførelsesfasen. Vi bistår også vores klienter i rets- og vold-

giftssager mv. inden og uden for vores specialeområder.

Vi yder rådgivning til både offentlige og private bygherrer, herunder bygherrer i den almene sektor,  

tekniske rådgivere og entreprenører, og vores referencer spænder over traditionelle bygge- og anlægs-

projekter til infrastruktur, hospitalsbyggerier, procesanlæg, kraftværker og off-shore projekter som f.eks. 

vindmølleparker. Siden 1994 har vi været Metroselskabets faste rådgiver i alle entreprise- og udbudsretlige 

forhold vedrørende metroen i København, ligesom vi rådgiver bygherrerne på letbaneprojekterne i Odense 

og	langs	Ring	3	i	Storkøbenhavn.		

Læs mere om os på vores hjemmeside www.viltoft.dk.
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“... probably the leading firm in construction law and public 

procurement.”  

(Legal 500)

“A powerhouse within the industry”  

(Chambers Europe)


