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Orientering om udbudsforhold på ARC 

 

Frederiksberg Kommune har den 29. maj 2018 udbedt sig en orientering om udbudsforhold på ARC, 

som i den seneste tid har været beskrevet i kommunen.dk. 

 

Baggrund herfor er, at ARC i starten af 2017 modtog en aktindsigtsbegæreng fra Kommunen.dk. Aktind-

sigten gik på ARCs 10 største leverandører i perioden 2010-2017, og vinklen var, om omsætningen 

havde været i udbud. Der har løbende været dialog og besvarelse af yderligere spørgsmål. 

 

Blandt de 10 største leverandører i perioden må ARC konstatere, at der er fundet 3 leverandører, der 

desværre ikke har været EU udbudt iht. gældende regler. I alt drejer det sig om indkøb for lidt over 120 

mio. kr. over en periode på 8 år (svarende til omkring 15 mio. kr. årligt i gennemsnit). Det er isoleret set 

mange penge, men skal også ses i relation til, at ARCs indkøb i 2017 samlet udgjorde godt 452 mio. kr. 

 

Der er igangsat en undersøgelse af ARCs nuværende indkøbsportefølje. Efter en indledende screening 

står det allerede nu klart, at der vil være andre indkøb, som formentlig burde have været sendt i EU ud-

bud. Hvor mange der er tale om, og den konkrete årsag til at det ikke er sket, er vi ved at afdække. 

 

Redegørelse herfor vil blive fremlagt på det førstkommende bestyrelsesmøde i ARC den 13. juni 2018 

og vil herefter kunne tilsendes til ARCs ejerkommuner. 

 

./. Endelig vedlægges svar på politikerspørgsmål fremsendt til Københavns Kommune den 28.maj 2018. 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Roulund 

Sekretariatschef 
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Besvarelse af politikerspørgsmål fremsendt 25. maj 2018 

 

 

Økonomiforvaltningen har den 25. maj 2018 fremsendt en række politikerspørgsmål, som der ønskes 

input til inden mødet i Teknik- og Miljøudvalget om godkendelse af tillægsaftalen, mandag den 28. maj 

2018 kl. 15:00. 

 

I forhold til de fremsendte spørgsmål skal ARC anføre følgende: 

  

Spørgsmål 1: Hvilke personer i den nuværende ledelse har haft ansvar for ARCs indkøb, kedeleksplosi-

onen d. 15. februar 2017, tidsplanen for byggeriet og budgetoverskridelser i forbindelse med byggeriet 

af Amager Bakke?  

 

Ad spørgsmål 1. Spørgsmålet retter sig mod flere forhold, der nedenfor besvares hver for sig. 

 

Generelt om ansvar i ARC. 

I ARC som §60 selskab er det – i modsætning til almindelige kommuner – direktøren og ikke borgmeste-

ren, der har det øverste administrative ansvar. Det er således ARCs direktion, der har det endelige an-

svar for fejl, der begås i organisationen, uanset om der er tale om fejl, der begås på sagsbehandlerni-

veau og/eller i afdelingsledelsen eller direktionen. 

 

ARC er organiseret i to forretningsområder og 4 stabsfunktioner med direkte reference til direktøren. I de 

to forretningsområder, der ledes af et direktionsmedlem, samt på 2 stabsfunktioner, er der en række af-

delinger, der varetager forskellige opgaver. Afdelingerne ledes af en afdelingschef. 

 

Ansvar for indkøb 

I 2016 blev ARCs indkøbsfunktion flyttet fra forretningsområdet Energi og lagt sammen med projektafde-

lingen. Funktionen refererer i dag til økonomichefen. Indkøbsfunktionen bistår de enkelte afdelinger med 

udbud, forhandling og indkøb. Det er lederen af den indkøbende afdeling, der har ansvaret for at trække 

på bistand fra indkøbsfunktionen og sikre, at indkøb sker på de bedst mulige betingelser og i henhold til 

gældende regler om f.eks. EU udbud. 
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Kedelrørbruddet den 15. februar 2017 

 Ansvarsfordelingen følger ovenstående, idet det operative ansvaret ligger hos afdelingslederen og i sid-

ste ende hos ARCs direktør. 

 

Tidsplan for byggeriet og budgetoverskridelser på Amager Bakke projektet 

 

Tidsplan 

Den overordnede tidsplan indeholder følgende hovedterminer for energianlægget: 

1. Kontrakter for maskinelle og el-tekniske hovedleverancer, oktober 2012  

2. Første spadestik, marts 2013 

3. Opstart maskinmontage, primo 2015 

4. Start idriftsættelse/test af energianlægget, foråret/sommeren 2016 

5. Revideret tidsplan for start idriftsættelse/test af energianlægget, foråret/sommeren 2017 

6. Energianlægget forventes fuldt idriftsat, oktober 2018. 

 

Igennem 2013, 2014 og frem til udgangen af 2015 er det overordnet lykkedes leverandører og entrepre-

nører at følge projektets hovedtidsplan.  

 

Med udgangen af 2015 var hovedleverandørerne LAB og Siemens på den styrende tidsplan. Ved udgan-

gen af 2015 var hovedleverandør Vølund bagud med deres montage, hovedsageligt på rør- og el-pakker. 

Den 23. december 2015 blev der indgået tillægsaftale mellem ARC og Vølund om økonomiske uenigheder 

frem til denne dato, hvor der også blev aftalt forceringstiltag for at hente det tidsmæssige efterslæb. 

 

I juni 2016 blev ARC orienteret om, at Vølund havde opdaget fejl i beregninger af rør og bæringer til ho-

veddampledningen, hvilket efterfølgende medførte store omprojekteringsarbejder med store forsinkelser 

til følge.  

 

ARCs overtagelse af Vølunds leverance forventes at ske i oktober 2018, svarende til en samlet forsin-

kelse på ca. 23 måneder ift. oprindelig kontrakttidsplan. 

 

Det er ARCs vurdering, at ansvaret for forsinkelsen af Amager Bakke projektet alene kan henføres til 

leverandørsiden. 

 

Forsinkelsen har medført meromkostninger til bl.a. byggepladsdrift, byggeledelse og kompensation til øv-

rige leverandører. 

 

Økonomi 

Anlægsbudget på 3.859 mio. kr. i løbende priser ekskl. byggekreditrenter er bevilliget og frigivet af besty-

relsen i december 2011. 
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ARCs bestyrelse godkendte i oktober 2016 en tillægsbevilling på 135 mio. kr. grundet Vølunds forsinkelse. 

Grundet fortsatte forsinkelser blev der i december 2017 godkendt tillægsbevilling på yderligere 30 mio. kr. 

Samlet anlægsbudget er herefter 4.024 mio. kr. i løbende priser ekskl. Byggekreditrenter. 

 

Etableringen af Amager Bakke har i hele projektforløbet været ledet af en projektchef, der har haft pro-

jektmæssig reference til direktøren. 

 

Spørgsmål 2: Hvilke medlemmer af ledelsen i ARC, der har det ledelsesmæssige ansvar for at have 

foretaget ulovlige indkøb for 121 millioner kr.? 

 

Ad spørgsmål 2:  

De omtalte indkøb er foregået i perioden 2010-2017 svarende til indkøb i størrelsesordenen 15 mio.kr 

pr. år. 

 

Det er lederen af den indkøbende afdeling, der har ansvaret for at trække på bistand fra indkøbsfunktio-

nen og sikre, at indkøb sker på de bedst mulige betingelser og i henhold til gældende regler om f.eks. 

EU udbud. 

 

Der er efter aftale med ARCs bestyrelsesformand iværksat en undersøgelse af, om der i ARCs aktuelle 

indkøbsportefølje er andre sager, hvor der kan stilles spørgsmål ved, om EUs udbudsregler er over-

holdt. Undersøgelsen heraf pågår, og ARC har bedt advokatfirmaet Bech Bruun om at bistå med de ofte 

ret komplicerede vurderinger af udbudsreglerne.  

 

Undersøgelsen vil også omfatte en belysning af hændelsesforløbet i de indkøb, der den 24. maj 2018 

har været omtalt i Kommunen.dk, og som vedrører indkøb, der har fundet sted i perioden 2010 – 2017.  

 

Når undersøgelsen er gennemført, vil det være klarlagt, hvilke afdelinger der har været rekvirenter, samt 

i hvilket omfang ARCs daværende og nuværende indkøbsfunktion har været involveret. 

 

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil der blive fremsendt en redegørelse til ARCs bestyrelse. 

Redegørelsen vil blive behandlet på bestyrelsesmøde den 13. juni 2018.  

 

Spørgsmål 3: Har ARC i dag kontrakter med Calderys Danmark A/S og Faxe Kalk A/S, samt om udbud-

det for disse kontrakter lever op til EUs udbudsregler?  

  

Ad. 3: Spørgsmålet vedrører to leverandørforhold: 

 

Calderys A/S: De omtalte indkøb af ydelser fra Calderys A/S relaterer sig til det gamle energianlæg på 

Kraftværksvej. Dette arbejde er afsluttet med nedlukningen af det gamle anlæg. ARC har i 2018 indgået 

en ny kontrakt med Calderys A/S, der bistår med vedligehold på det nye anlæg. 
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Faxe Kalk A/S: ARC har frem til nedlukningen af det gamle energianlæg på Kraftværksvej 31 medio 

2017 indkøbt kalk til røggasrensning hos Faxe Kalk A/S.  

 

I forbindelse med idriftsættelsen af Amager Bakke er det leverandøren, der har stået for indkøb af de 

nødvendige hjælpestoffer - herunder kalk. ARC overtager indkøb af hjælpestoffer, når anlægget overta-

ges, og er på den baggrund ved at forberede et EU-udbud af indkøbet af bl.a. kalk 

 

 



Affaldsselskab brød 
udbudsreglerne i otte år: 

Købte ulovligt ind for 
121 mio. kr.

Et af Danmarks største kommunalt ejede 

affaldsselskaber har i årevis givet store 

millionordrer til private firmaer i strid med 

udbudsreglerne. Eksperter taler om 

ledelsessvigt, mens direktøren efter 

kommunen.dk's afdækning nu vil 

endevende alle selskabets indkøbsaftaler.

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm|tobias@kommunen.dk, 

jens@kommunen.dk

Amager Ressource Center, der er et af Danmarks største 

kommunalt ejede affaldsselskaber, har i årevis indgået store 

millionkontrakter med private leverandører i strid med 

lovgivningen.

Det vurderer seks eksperter i udbudsret på baggrund af dokumenter, 

som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Siden 2010 har selskabet sendt en række opgaver for i alt 121,3 

mio. kr. direkte videre til tre private virksomheder, på trods af at 

opgaverne ifølge loven burde have været sendt i offentligt udbud.

de ulovlige indkøb 24. maj 2018
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- Det tyder på, at der ikke har været helt styr på eller lyst til at 

overholde udbudsreglerne. Det er den største og mest markante 

overtrædelse af reglerne, når man ikke udbyder opgaverne. Det er 

selvfølgelig problematisk, siger Michael Steinicke, juraprofessor 

med speciale i udbudsret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, 

der har gennemgået materialet.

Amager Ressource Center forklarede i første omgang til 

kommunen.dk, at det blot var én enkelt af kontrakterne, som var 

ulovlig - den mindste aftale til samlet 11,7 mio. kr. Men på 

baggrund af eksperternes vurdering erkender selskabet nu, at alle 

tre millionkontrakter blev indgået i strid med reglerne.

Selskabets øverste direktør, Dan Fredskov, påtager sig det fulde 

ansvar for de ulovlige ordrer og har efter kommunen.dk’s 

afdækning iværksat en intern undersøgelse af hele selskabets 

“aktuelle indkøbsportefølje”.

"Det skriger til himlen"

En af de ulovlige ordrer er blevet tildelt virksomheden Calderys 

Danmark A/S, som i perioden 2010- 2017 har modtaget i alt 55,4 

mio. kr. for “løbende arbejde” på et affaldsanlæg.

� Der burde have været en alarmklokke, der 

ringede hos ledelsen.

— Steen Jensen, selvstændig rådgiver i offentlige udbud

Ifølge selskabet blev opgaven ikke sendt i udbud, fordi “Calderys er 

eneste leverandør på kedelmurværk i Østdanmark”.

“Derfor blev det vurderet, at et udbud ikke ville give ARC bedre 

vilkår. Dette er foregået frem til 2017,” lød det i Amager Ressource 

Centers oprindelige svar til kommunen.dk.
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Men den forklaring “skriger til himlen”, vurderer Steen Jensen, 

ekspert i udbudsret og selvstændig rådgiver i offentlige udbud hos 

Steenjensen.com.

- Det er en klar overtrædelse af udbudsloven. Der burde have været 

en alarmklokke, der ringede hos ledelsen, når man køber ind for 

beløb langt, langt over tærskelværdierne i både udbudsloven og 

forsyningsdirektivet, siger Steen Jensen, der betegner det ulovlige 

indkøb som “et ledelsessvigt”.

Han bakkes op af Cecilie Fanø Petersen, adjunkt ved Copenhagen 

Business Center (CBS), der henviser til, at det er klart i strid med 

reglerne kun at lede efter leverandører i én landsdel, “Østdanmark”.

� Bare at holde det til en del af Danmark er jo 

i sig selv diskrimination af værste skuffe.

— Michael Steinicke, juraprofessor med speciale i udbudsret, 

Aarhus Universitet

- Den holder simpelthen bare ikke. ARC har misforstået hele 

baggrunden for udbudsreglerne - uanset, om det er EU-

udbudsreglerne eller national lovgivning. Det er netop ikke 

meningen, at man kun skal kigge på sit eget lille lokalområde og 

sige, at vi finder en lokal leverandør indenfor en lille radius, 

vurderer hun.

Diskrimination

En indkøbsoversigt over selskabets 10 største leverandører i årene 

2010-2017, som kommunen.dk har fået aktindsigt i, viser, at 

Amager Ressouce Center allerede det første år overskred de 

udbudspligtige tærskelværdier med over det dobbelte ved 

indkøbene hos Calderys Danmark A/S.
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I 2010 handlede selskabet for ca. 8,7 mio. kr. hos virksomheden - 

selvom grænsen for, hvornår et forsyningsselskab skal udbyde den 

slags opgaver, lyder på 3,6 mio. kr.

Alligevel fortsatte selskabet med at købe ind hos Calderys Danmark 

A/S, der i alle de efterfølgende år også modtog ordrer langt over 

tærskelværdien.

Selskabets organisering

Selskabets organisering Amager Ressource Center har omkring 200 medarbejdere 

ansat.

Selskabets direktion består af konstitueret direktør Dan Fredskov, der overtog 

direktørposten efter Ulla Röttger, som forlod jobbet i april 2017 efter intern uro og 

et opgør i bestyrelsen.

Herudover består direktionen af en række chefer i Direktionssekretariatet, HR- og 

administrationssekretariatet samt Økonomi og Ressource.

Ifølge selskabets vedtægter har direktøren "det administrative ansvar" og ansvaret 

for virksomhedens daglige drift "under iagttagelse af gældende lovgivning".

Alle seks eksperter i udbudsret, som har fået forelagt materialet, 

vurderer, at der er tale om ulovlige indkøb.

- Det er jo intentionen, at vi skal åbne for tilbudsgivere fra Portugal 

eller Grækenland. Bare at holde det til en del af Danmark er jo i sig 

selv diskrimination af værste skuffe. Det vil man aldrig tillade, 

siger juraprofessor Michael Steinicke.

Derudover er det alvorligt, at Amager Ressource Center ikke ved, 

om selskabet har fået den bedste pris.
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- Det er et kæmpe samfundsproblem, at skatteborgerne ikke får det 

optimale for skattekronerne, fordi det gør man ikke, når man køber 

ind uden udbud. Når det ikke har været konkurrenceudsat, er man 

ikke sikker på, at man har fået den bedste pris og kvalitet, siger 

selvstændig udbudsrådgiver Steen Jensen.

Pligt til at udbyde

Et andet sted i Østdanmark, hvor en privat leverandør har fået store 

millionkontrakter uden et offentligt udbud, er i Faxe. Her har 

virksomheden Faxe Kalk i årevis været Amager Ressource Centers 

faste leverandør af kalk.

Ifølge det kommunalt ejede selskab har man tidligere “forsøgt at 

udbyde leverancen af kalk” til selskabets gamle energianlæg, “uden 

at andre end Faxe Kalk gav tilbud". 

Derfor, lyder forklaringen, har Amager Ressource Center i årene 

2010-2017 “antaget, at der ikke var en konkurrerende byder på det 

danske marked” udover Faxe Kalk. 

Alene siden 2010 har Faxe Kalk fået ca. 54,3 mio. kr. - også her har 

beløbene oversteget tærskelværdierne hvert år til og med 2016 - i 

strid med reglerne, vurderer de seks eksperter. 

- Det lyder lidt, som om man ikke ønsker at prøve, fordi der var 

engang, hvor det ikke gav et resultat. Den holder ikke. Det kan man 

ikke sige. Der har man pligt til at vurdere, om der er en udbudspligt, 

som det er tilfældet her, siger juraprofessor Michael Steinicke. 

Overtrædelsen bliver endnu mere alvorlig af, at der endnu engang 

er tale om en direkte tildeling uden om reglerne, vurderer Jacob 

Georg Naur, advokat og rådgiver med speciale i udbudsret hos 

Hejm Advokater. 
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- De værste overtrædelser er den ulovlige, direkte tildeling, som der 

er tale om her. Dem er der typisk ingen, der klager over – sjovt nok 

– fordi ingen får kendskab til dem. Det er kerneproblemet, fordi 

langt de fleste overtrædelser af denne slags derfor får lov til at flyve 

under radaren, siger Jacob Georg Naur. 

"Kan ikke undskyldes" 

En tredje opgave, der ubemærket er fløjet under radaren hos 

Amager Ressource Center, er kontrakter til 11,7 mio. kr. for 

“løbende småarbejder”, som er blevet givet direkte - uden udbud - 

til virksomheden Lindpro A/S i årene 2010-2012. 

I forbindelse med kommunen.dk’s anmodninger om aktindsigt gik 

det dog op for selskabet, at el-service-opgaverne burde have været 

sendt i et udbud. 

"Her er der tale om løbende småarbejder, som ARC ikke har været 

opmærksom på burde udbydes. Dette foregik i 2010, 2011 og 2012. 

Efter 2012 har ARC ikke benyttet Lindpro," skriver Amager 

Ressource Center. 
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An error occured (2) 

Flere eksperter undrer sig over, hvorfor selskabet ikke selv har 

været opmærksom på, at udbudsloven er blevet overtrådt år efter år. 

- Det er igen langt, langt over tærskelværdien. Så den her er meget 

enkel, siger Steen Jensen, der mener, at der er tale om et 

ledelsesansvar. 

Den samme vurdering lyder fra Ole Helby Petersen, professor ved 

Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitet, der forsker i 

offentligt-privat samarbejde: 

- Som offentlig myndighed kan man ikke undskylde sig med, at 

man ikke var opmærksom på reglerne, eller at opgaverne kom 

løbende. Der er man forpligtet til at kende til reglerne – og 

overholde dem. 

Et klart ledelsesproblem 
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De eksperter, der har gennemgået materialet, mener, at Amager 

Ressource Center burde have opdaget, at selskabet har brudt loven. 

De henviser til, at det er foregået over en længere årrække, samt at 

der er tale om tre af selskabets ti største leverandører siden 2010. 

- Det er fuldstændig vanvittigt, at de ikke har styr på, at de ikke må 

det her. Deres begrundelser holder ingen steder. Det er noget vrøvl 

simpelthen. De har ikke engang gjort sig umage med at bortforklare 

overtrædelserne, siger advokat Jacob Georg Naur, der betegner det 

samlede beløb på 121,3 mio. kr. som “noget af det groveste”, han 

har set. 

Ifølge eksperterne burde Amager Ressource Center eksempelvis i 

forbindelse med budgetlægninger være blevet opmærksom på 

problemerne. Derfor ligger ansvaret hos ledelsen, vurderer de. 

  Det er jo langt over, hvad man kan påstå er 

forglemmelser og detaljer. Det virker 

systematisk. 

—  Janne Kristine Laursen, advokat med speciale i udbudsret 

hos Dejure 

- Det er jo langt over, hvad man kan påstå er forglemmelser og 

detaljer. Det virker systematisk, eller om ikke andet har man i hvert 

fald slet ikke holdt sig bevidst om, hvilken kontekst man arbejder 

indenfor som offentligt selskab, siger Janne Kristine Laursen, 

advokat med speciale i udbudsret hos Dejure. 

- De her indkøb er så store, at det ikke bare har været en eller anden 

sagsbehandler, som selv har håndteret det. Derfor er det helt klart et 

ledelsesproblem, siger hun. 
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Selvstændig rådgiver i offentlige udbud Steen Jensen kalder 

Amager Ressource Centers ulovlige millionkontrakter "en 

udbudsskandale". 

- Problemet er, at ledelsen tydeligvis lader stå til. Man må jo antage, 

at man har en ansvarlig ledelse, der har viden om, at offentlige 

indkøb under visse betingelser skal udbydes, og derfor undrer det 

mig fantastisk meget, at der ikke sidder en i ledelsen, som siger, at 

"de opgaver med de store beløb skal konkurrenceudsættes'. Det er 

det, de bliver betalt for: at styre en offentlig virksomhed, som 

overholder reglerne, siger han.

Direktør tager ansvaret

Efter at kommunen.dk har forelagt eksperternes vurdering for 

Amager Ressource Center, erkender selskabet nu, at alle tre 

millionopgaver burde have været sendt i udbud.

kommunen.dk har ad flere omgange forsøgt at få direktør Dan 

Fredskov til at stille op til et interview. Det har direktøren afvist.

Han oplyser dog i et skriftligt svar, at ledelsen er enig i, at selskabet 

“har begået fejl i de vurderinger, der lå til grund for beslutninger 

om ikke at udbyde de nævnte indkøb.”

- ARC har i de seneste år haft skærpet opmærksomhed på 

udbudsreglerne og overholdelsen af disse. Dette netop for at undgå 

fejl som disse. Det er dog ikke en undskyldning for de fejl, der er 

begået tidligere, og som jeg beklager, lyder det fra direktøren.

Amager Ressource Center

Amager Ressource Center Det fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressource 

Center (ARC) er et interessentskab, der er 100 procent ejet af de fem 

hovedstadskommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og København.
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Selskabet håndterer affaldet for 600.000 borgere og 68.000 virksomheder i 

Københavnsområdet og omfatter blandt andet Amager Bakke, der er et 

milliardprojekt designet af den danske arkitekt Bjarke Ingels.

Bestyrelsen består af fem byrådsmedlemmer og en borgmester fra ejerkommunerne 

samt en medarbejderrepræsentant.

Ifølge selskabets officielle værdier vil Amager Ressource Center "være fremtidens 

værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer" og "bidrage til et bedre miljø og 

klima" med "afsæt i kreative og videnbaserede løsninger". Kilde: Amager Ressource 

Center

Flere af eksperterne vurderer på baggrund af beløbenes størrelser, at 

ansvaret også kan placeres hos selskabets bestyrelse, der består af 

fem byrådsmedlemmer og en enkelt borgmester fra de fem 

ejerkommuner. Det afviser direktøren dog.

- Ansvaret ligger alene hos direktionen og i sidste ende direktøren, 

skriver direktør Dan Fredskov.

Intern undersøgelse

Ifølge direktøren er det samlede beløb på 121,3 mio. kr. “isoleret 

set mange penge”, men han mener dog, at beløbet skal ses “i 

relation til, at ARC’s indkøb i 2017 samlet udgjorde godt 452 mio. 

kr.”

Dan Fredskov og resten af direktionen har dog allerede iværksat 

initiativer, der skal hjælpe selskabet med at overholde udbudsloven.

- Vi har i 2016 ændret vores interne organisering og har etableret en 

mere centraliseret og professionaliseret indkøbsfunktion. Der er 

etableret IT-systemer, der skal hjælpe os med at holde styr på de 

mange kontrakter, skriver direktøren i sit svar.
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Men på trods af nye IT-systemer og omorganisering i 2016 er to af 

de tre ulovlige ordrer fortsat i 2017, viser aktindsigten. Alene i 2017 

er kontrakterne med Calderys Danmark A/S og Faxe Kalk løbet op i 

samlet mere end 7,5 mio. kr.

Hele selskabets leverandørkæde skal nu endevendes, fortæller 

direktøren.

- For en sikkerheds skyld har jeg imidlertid igangsat en intern 

undersøgelse af, om der i vores aktuelle indkøbsportefølje skulle 

være andre eksempler på indkøb, der skulle have været sendt i EU-

udbud.

Selskabets tidligere direktør, Ulla Röttger, der forlod jobbet i april 

sidste år, har ikke ønsket at kommentere oplysningerne. Hun 

henviser i stedet til direktør Dan Fredskov.
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