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Notat om udbudsmodel og udbudspligt af ejen-

domsudviklingsprojekt på C.F. Richs Vej 103 

 

 

1. INDLEDNING OG PROBLEMSTILLING 

KAB har i forlængelse af sin korrespondance med Frederiksberg Kommune bedt mig om kort 

at redegøre for den påtænkte udbudsmodel for ejendomsudviklingsprojekt på C.F. Richs Vej 

103, hvor der bl.a. indgår opførelse af almene boliger (for Frederiksberg Forenede Boligsel-

skabet (herefter blot FFB), herunder om modellen kan anses for værende i overensstemmelse 

med udbudsreglerne.  

 

Mere eksplicit går spørgsmålet på, om indgåelse af en kombineret købsaftale vedrørende 

ejendommen mellem FFB og CFRV 103 ApS (herefter blot CFRV) samt totalentreprisekon-

trakt mellem FFB og RHB Entreprise ApS (herefter blot RHB) kan ske uden særskilt udbud 

efter den model, der ofte omtales som den delegerede bygherremodel.  

 

Notatets formål er alene at gennemgå udbudsmodellen overordnet. Detaljerne omkring det 

konkrete projekt eller selve aftalegrundlaget i detaljer gennemgås og behandles således ikke 

i notatet.  

 

2. SAMMENFATNING 

Det er min vurdering, at den påtænkte anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvor 

ejendommen og de almene byggeretter erhverves ved (betinget) købsaftale af CFRB, og hvor 

de udbudspligtige entrepriseopgaver udbydes og udføres i henhold til en totalentrepriseaftale 

med RHB formentlig er i overensstemmelse med udbudsreglerne.  

 

Om baggrunden for min vurdering bemærkes følgende:  
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3. OM UDBUDSMODELLEN OG LOVLIGHEDEN HERAF 

CFRV er tinglyst adkomsthaver til ejendommen matr.nr. 7l, Frederiksberg, Frederiksberg, 

beliggende C.F. Richs Vej 103, 2000 Frederiksberg. På ejendommen skal gennemføres et 

boligbyggeri af såvel ungdomsboliger som almene familieboliger, idet der er tale om et inte-

greret byggeri. Det er derfor efter oplysningerne til mig i praksis næppe muligt at adskille 

opførelsen af henholdsvis den private og den almene del af byggeriet på grunden. RHB skal 

som totalentreprenør udføre byggeriet af den private del samt forestå den koordinerende pro-

ces som ”totalentreprenør” af den almene del, herunder udbyde de udbudspligtige (almene) 

entreprisearbejder, idet en samlet koordinering er helt afgørende for opførelsen af det samlede 

projekt. 

 

Det er relativt almindeligt, særligt i hovedstadsområdet og omkring de øvrige større byer, at 

sådanne udfordringer løses via en fuldmagtsmodel/den delegerede bygherremodel. Det er 

også det, der er forudsat i det stort set færdige udkast til aftalegrundlag, som jeg har været 

forelagt.  

 

I det foreliggende udkast til totalentreprisekontrakten med RHB er totalentreprisesummen 

fastsat til kr. 35 mio. inkl. moms – og vil formentligt blive på ca. kr. 36 mio. - svarende til 

maksimumbeløbet for håndværkerudgifterne. Håndværkerudgifterne/entrepriseomkostnin-

gerne ligger inden for rammerne af tilsvarende ikke-almene byggerier. Gennemførligheden 

er i denne sag endda konkret sikret ved, at den private part påtager sig risikoen for en eventuel 

overskridelse af håndværkerudgifterne i forbindelse med udbud/licitation, hvorved KAB op-

når sikkerhed for, at byggeriet af de almene boliger kan gennemføres inden for det maksimale 

støttebeløb. Såfremt det efter gennemført udbud af alle de relevante ydelser viser sig, at det 

er muligt at gennemføre byggeriet til den aftalte kvalitet for mindre end den fastsatte entre-

prisesum, er KAB berettiget til at foretage tilvalg. 

 

Betingelserne i købsaftalen med CFRV er også gældende for totalentreprisekontrakten med 

RHB, og hvis købsaftalen ikke bliver endelig, bortfalder totalentreprisekontrakten dermed 

også, således at KAB ikke forpligter sig over for totalentreprenøren, før der opnås adkomst 

til ejendommen inkl. de almene byggeretter. Grundkøbesummen er fastsat til kr. 17 mio. 

ekskl. moms, og købsaftalen er bl.a. betinget af opnåelse af skema B godkendelse, samt at 

Klagenævnet for Udbud ikke underkender modellen i en eventuel klagesag. På den måde er 

KAB tillige sikret, at KAB ikke erhverver ejendommen uden tilknyttet totalentreprisekon-

trakt.  

 

 

4. UDBUDSRETLIG VURDERING AF AFTALEGRUNDLAGET 

RHB er ikke en ordregivende myndighed i udbudsreglernes forstand. Udbudspligten aktuali-

seres derfor som beskrevet alene af, at FFB indgår som bygherre med en integrereret del af 

det samlede, blandede byggeri.  
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Konkret varetager RHB denne udbudsforpligtelse på vegne af FFB som ”delegeret bygherre”, 

og RHB har påtaget sig at gennemføre konkurrenceudsættelse efter udbudsreglerne af alle de 

byggearbejder, der er relateret til den almene del. Denne del udgør langt størstedelen af de 

den samlede entreprisesum. Denne fremgangsmåde er helt i tråd med en række tilsvarende 

sager med blandede byggerier, og jeg mener derfor ikke, at denne del giver anledning til 

særlige bekymringer ud over det normale i disse sager. Ved anvendelsen af den delegerede 

bygherremodel kan der dermed for denne del ikke ske en bedre eller bredere konkurrenceud-

sættelse, end der rent faktisk sker i den konkrete situation. 

 

Foruden betaling for ejendommen og entrepriseudgifterne, jf. ovenfor, betaler FFB som en 

del af totalentreprisesummen RHB 1) et beløb for udvikling, styring, risiko mv. (”styringsho-

norar”), samt 2) et beløb for andel af den tekniske rådgivning knyttet til projektet. Da disse 

beløb betales til RHB, sker der ingen konkurrenceudsættelse af disse poster. 

 

I forhold til ad 1) (”styringshonorar”) er dette ikke opgjort særskilt i totalentreprisekontrakten, 

men indgår implicit i entreprisesummen. Beløbet dækker over betaling for en tjenesteydelse, 

der som udgangspunkt er omfattet af udbudspligten, men da der er tale om et samlet projekt, 

hvori de almene boliger integreres, mener jeg, at der med en vis ret kan argumenteres for, at 

opgaven kan tildeles direkte til RHB uden udbud, jf. også (princippet i) udbudslovens § 80, 

stk. 3. Det ligger i det blandede byggeris karakter, og dermed også i den delegerede bygher-

remodel, at det er en betingelse for den almene boligorganisations involvering, at projektud-

vikler forestår den samlede koordinering mv. Betalingen dækker også over det forhold, at 

RHB overtager den sædvanlige bygherrerisiko, herunder risiko for budgetoverskridelser un-

der udførelsen, jf. også ovenfor.  

 

I forhold til ad 2) (den tekniske rådgivning) er det på samme vis min vurdering, at der kan 

argumenteres for, at disse ikke med mening kan udskilles fra den tekniske rådgivning, som 

vedrører det samlede projekt. Det giver sig selv, at det blandede byggeris arkitektoniske ud-

tryk skal være ensartet, og at dette derfor skal være fastlagt for det samlede byggeri af RHB’s 

arkitekter (tidligere CFRV’s). På samme vis gælder det, at ingeniørydelser vil være gennem-

gående for det samlede byggeri (det er – lidt forsimplet – en integreret varmecentral og trap-

perum), der er fælles for det samlede byggeri. Jeg mener derfor som sagt, at der er en række 

gode argumenter for, at også disse ydelser kan tildeles direkte til RHB, der udfører ydelserne 

ved de tekniske rådgivere, der er tilknyttet det samlede projekt, jf. igen (princippet i) udbuds-

lovens § 80, stk. 3.  

 

Det er efterhånden min erfaring, at det er blevet standard, at de tekniske rådgivningsydelser 

ikke udbydes særskilt af den delegerede bygherre i disse sager. Det skyldes ofte, at arkitekt 

og ingeniør for det samlede projekt er valgt på et tidligt tidspunkt i forbindelse med projekt-

udviklingen af ejendommen, og at det ikke er muligt at skifte rådgivere midt i forløbet på 

grund af en (ofte mindre) almen andel. I visse sager, hvor det passer med den beløbsmæssige 

grænse, argumenteres der for, at ydelserne undtages med hjemmel i udbudslovens § 8, stk. 2, 
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om delkontrakter. Det er da også et argument, der har noget for sig, når sagen beløbsmæssigt 

”passer” med, at den tekniske rådgivning kan rummes inden for tærskelværdien for del-

kontrakterne, men det er alligevel min vurdering, at ovenstående argument med (princippet 

i) udbudslovens § 80, stk. 3, er mere reelt og stærkere. 

 

4.1 Risikohåndtering i forhold til den valgte udbudsmodel 

Som anført ovenfor vil det i forbindelse med større ejendomsprojekter, hvor de forskellige 

bygninger/ejerlejligheder hænger sammen (blandet byggeri), og hvor kun enkelte dele af pro-

jektet tænkes udbudt, ofte være praktisk umuligt at forestille sig, at der kan være forskellige 

tekniske rådgivere på de forskellige dele af byggeriet. Det vil ofte savne forretningsmæssig 

og byggelogistisk mening.   

 

For at mindske de begrænsede risici, som trods alt er forbundet med anvendelsen af den 

tænkte konstruktion indrykkes der derfor en profylaksebekendtgørelse efter lov om Klage-

nævnet for Udbuds § 4.1 I profylaksebekendtgørelserne skal den/de påtænkte aftalekonstruk-

tionen(er) beskrives.  

 

Derudover er der som angivet ovenfor i aftalegrundlaget med både CFRV og RHB sikret, at 

ejendomskøbet samt samarbejdet om de potentielt udbudspligtige ydelser kan bringes til op-

hør uden økonomiske konsekvenser i særligt to situationer: 

  

1. Hvis der indkommer indsigelser mod den påtænkte konstruktion i forbindelse med 

indrykning af profylaksebekendtgørelse efter lov om Klagenævnet for Udbuds § 4 

eller inden for klagefristen efter indrykning af en ordretildelingsbekendtgørelse, og  

 

2. Hvis Klagenævnet for Udbud mod parternes forventning måtte underkende konstruk-

tionen med den private aktørs pligt til at udbyde udbudspligtige ydelser efter de gæl-

dende udbudsretlige regler for derigennem at afløfte udbudspligten for den almene 

boligorganisation. 

  

                                                   
1 En profylaksebekendtgørelse mindsker risikoen for, at totalentreprisekontrakten efterfølgende måtte blive erklæret for ”uden 

virkning”, hvilket vil sige, at kontrakten skal bringes til ophør.  
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Denne fremgangsmåde vil betyde, at det på et tidligt tidspunkt i forløbet afklares, om der 

kommer indsigelser i forhold til konstruktionen, ligesom det vil sikre, at der ikke blive etab-

leret almene boliger på et grundlag, som Klagenævnet for Udbud efterfølgende vil vurdere 

som værende i strid med udbudsreglerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

Advokatfirmaet Poul Schmith 

 

 

Rasmus Holm Hansen 

– Partner, Advokat (H) 

 

 
 

 

 


