
Danske Anlægsgartnere: 
Slut med at konkurrere mod egne skattekroner 
 
De offentlige midler skal ikke længere bruges til at udkonkurrere private erhvervsdrivende. Det er 

hovedpointen i regeringens nye udspil – ”Fair og lige konkurrence”, og det er netop sådan et 
initiativ, som brancheforeningen Danske Anlægsgartnere i årevis har kæmpet for, fortæller 

foreningens direktør, Michael Petersen. 
 

”Kommunalfuldmagten tillader selvfølgelig, at kommuner bruger overskudskapacitet fra deres 
Park- og Vejafdelinger til at udføre opgaver for private, men virkeligheden ser desværre alt for ofte 

helt anderledes ud. Vi har oplevet flere kommuner, som udfører langvarige, faste pleje og 
vedligeholdelsesopgaver for eksempelvis private boligforeninger, og også opgaver som hverken i 
størrelse eller tid kan betegnes som overskudskapacitet. Det betyder, at vores medlemmer i de 
private anlægsgartnervirksomheder reelt har været i konkurrence med kommunale udbydere, der 
er skattefinansierede,” fortæller Michael Petersen, der ser frem til at medlemmerne af Danske 

Anlægsgartnere ikke længere at skal konkurrere mod deres egne skattekroner. 
 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (V) pointerer i den forbindelse, at udspillets fokus netop er, at 
private erhvervsdrivende ikke må kunne blive udkonkurreret af offentlige organisationer, der ikke 

kan gå konkurs. 
 

”Det er virksomhederne, der skal drive erhvervsvirksomhed i Danmark – ikke det offentlige. Det er 
virksomhederne, som i sidste ende finansierer den offentlige sektor, og virksomhederne kan 

derfor ikke være tjent med at blive udkonkurreret af det offentlige på et unfair grundlag. Jeg er 
glad for, at vi med udspillet nu får sat tydelige hegnspæle op for de offentlige aktiviteter,” siger 

erhvervsminister Brian Mikkelsen og glæder sig blandt andet over, at virksomhederne får bedre 
muligheder for at klage over konkurrenceforvridende aktiviteter i kommunerne.  
 

Netop klagemulighederne har tidligere været forholdsvis ineffektive, påpeger Michael Petersen, 
der derfor ser frem til at få en ny og hurtigere klageinstans. 
 
”Det er vigtigt at Erhvervsministeren sikrer en hurtig behandling af denne type sager. Vi har 

desværre oplevet, at klager har været under behandling i årevis, inden der har ligget en afgørelse. 
Det har i praksis betydet, at kommuner har udført konkurrenceforvridende arbejde i flere år efter, 

at der er gjort opmærksom på dette. Dette har vi set som meget problematisk i forhold til vores 
medlemmers retssikkerhed, og derfor har vi kun rosende ord tilovers for regeringens nye udspil,” 

lyder det fra Danske Anlægsgartneres direktør.  
 

 
For yderligere information, kontakt direktør i Danske Anlægsgartnere, Michael Petersen, på 

telefon 40 58 14 16  
 


