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Besvarelse af spørgsmål 4 ad L 203 stillet af Boligudvalget den 5. maj
2011 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvilke positive økonomiske effekter er-
hvervslivet har oplevet, som følge af indførelsen af tiltagene på det stats-
lige område?

Svar:
Statsbyggelovens forskellige værktøjer vurderes hver for sig at skabe
positive økonomiske effekter for såvel bygherrer som de udførende virk-
somheder. 

Jeg kan nævne, at IKT-bekendtgørelsen styrker anvendelsen af informati-
ons- og kommunikationsteknologi (IKT) i såvel planlægning som opfø-
relse og drift af byggerier. Dermed sker der en bedre tilrettelæggelse af 
byggeprocessen og den efterfølgende drift, hvilket reducerer såvel byg-
herrens som de projekterende og udførende virksomheders udgifter.

Reglerne om OPP og partnering betyder, at bygherren skal overveje, om 
et byggeri med fordel kan opføres i partnerskab med en privat virksom-
hed, jf. bekendtgørelsens §§ 2, stk. 1 og 3, stk. 1. Med anvendelsen af 
OPP er der skabt et nyt forretningsområde for virksomheder, som ikke 
alene skal stå for opførelsen af et byggeri, men også for den efterfølgende 
drift af byggeriet i en nærmere aftalt periode. Partnering har til gengæld
fokus på opførelsen af byggeriet og skaber en ansvarsstruktur i planlæg-
ningen og opførelsen af byggeriet og kan bl.a. bidrage til at nedbringe 
omfanget af fejl og mangler, hvilket gavner virksomhederne i form af 
mindskede udgifter til efterfølgende udbedringsarbejder.

Jeg har noteret mig, at der i høringsfasen har været stor opbakning til 
forslaget fra byggeriets erhvervsorganisationer. Dansk Byggeri og Dan-
ske Ark, der organiserer en stor del af henholdsvis de danske entrepre-
nørvirksomheder og de danske arkitektvirksomheder, støtter således for-
slaget og giver udtryk for, at det er en god idé at lade kommuner og regi-
oner være omfattet af de samme regler, som gælder for det statslige byg-
geri. 
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