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Kun relativt få private an-

 lægsgartnervirksomheder

er leverandører af store grøn-

ne driftsopgaver. Alle har dog

erfaring med grøn drift i min-

dre målestok, og mange er in-

teresserede i forretningsområ-

det og har potentiale til at bli-

ve en større aktør. På det end-

nu ikke optimale marked må

udbyderne i egen interesse til-

passe deres udbud af den

grønne drift.

Det kan man udlede af un-

dersøgelsen ‘Anlægsgartnere

og driftsudbud’ som Skov &

Landskab har lavet sammen

med Danske Anlægsgartnere.

Samtlige 235 medlemmer af

Danske Anlægsgartnere fik

sidst i 2003 tilsendt et spørge-

skema hvor de blev spurgt om

deres erfaringer med og hold-

ninger til udbud af grønne

driftsopgaver. 146 svarede. Det

regnes for dækkende, bl.a. på

den baggrund at spørgeske-

maerne er sammenlignet med

Danske Anlægsgartneres egne

oplysninger over medlemsvirk-

somhederne.

Anlægsgartnere og driftsgartnere
Af lektor Jens Balsby Nielsen, stud. Karina Rojahn, professor Thomas Barfoed Randrup, Skov & Landskab, KVL
og fagkonsulent Kim Tang, Danske Anlægsgartnere

Målet var at afdække an-

lægsgartnervirksomheders er-

faringer med at byde på grøn-

ne driftsopgaver og med at

styre grønne driftskontrakter.

Samtidig var sigtet at vurdere

antallet og typen af de an-

lægsgartnerfirmaer der i frem-

tiden kan blive leverandører af

grøn drift.

Optimal konkurrence

Omkring hver fjerde kommune

bruger udbud af grønne drifts-

opgaver i større eller mindre

omfang, og det er en tendens,

som har været stigende siden

midten af 1990´erne. Det hæv-

des imidlertid at de kommuna-

le udbydere oplever at der kun

er få private anlægsgartnerfir-

maer der byder på grønne

driftsopgaver.

Ifølge undersøgelsen af C.

Lindholst m. fl. (se forrige si-

der) er der en tendens til at

især mindre forvaltninger gen-

nemfører totaludbud, d.v.s.

udbyder driften af samtlige

grønne områder i et udbud.

Det kan medføre begrænset

konkurrence, og det anføres at

det nuværende private mar-

ked ikke umiddelbart er gearet

til større totaludbud.

Blandt anlægsgartnere ople-

ves skepsis i forhold til de of-

fentlige udbud og dermed  for

at være med i større grønne

driftsentrepriser. Næsten alle

de grønne driftsopgaver blev

indtil for bare ti år siden udført

i offentligt regi. Det private

marked har således kun haft få

år til at indstille sig og opbyg-

ge erfaring og kapacitet til de

nye store grønne udbud.

Skal regeringens intentioner

om at øge udliciteringen have

betydning inden for det grøn-

ne område, er der behov for

mere detaljeret og nuanceret

viden om anlægsgartneres in-

teresse for at indgå i priskon-

kurrence på offentlige grønne

driftsopgaver. Er der for få pri-

vate entreprenører på marke-

det, kan der være en risiko for

en monopolisering af marke-

det. Det er derfor fra de of-

fentlige bestilleres synsvinkel

vigtigt at fastholde også et

større antal entreprenører for

at få optimal konkurrence.

Erfaringer med grøn drift

Den danske anlægsgartner-

branche er præget af et stort

antal virksomheder der har de-

res primære aktiviteter ved an-

lægsarbejder. Her har næsten

60% af virksomhederne place-

ret mere end halvdelen af de-

res aktiviteter.

Selv om næsten alle anlægs-

gartnervirksomheder også ud-

fører grøn drift er der ifølge

besvarelserne kun 10% der har

mere end halvdelen af deres

omsætning knyttet til driftsop-

gaver. Anlægsgartnervirksom-

hederne er især aktive på det

private område hvor 88% har

praktiske erfaringer med løs-

ning af grønne driftsopgaver.

Færre virksomheder har erfa-

ring med grønne driftsopgaver

for det offentlige. Undersøgel-

sen viser dog at 51% af virk-

somhederne udfører grønne

driftsopgaver for enten kom-

muner, amter eller stat.

28% af virksomhederne an-

giver at mere end halvdelen af

medarbejderne arbejder med

disse opgaver. Der er altså for-

holdsvis få anlægsgartnervirk-

somheder der specialiserer sig

inden for grønne driftsopgaver

og ganske få kan karakterise-

res som store aktører med hen-

syn til grøn drift.

Erfaringer med udbud

Stort set alle anlægsgartner-

virksomhederne løser opgaver

for andre private virksomheder

eller privatpersoner. Det sker

uden at der nødvendigvis er

faste regler for priskonkurren-

ce og styring.

Ud af de adspurgte virksom-

heder har tre ud af fire erfa-

ring med anlægs- eller drifts-

opgaver for det offentlige. De

kender derfor i større eller

mindre grad de offentlige krav

til priskonkurrence. Kun få er

dog helt afhængig af det of-

fentlige. Herfra har kun 7%

over halvdelen af deres om-

sætning.

Mere end hver tredje af an-

lægsgartnervirksomhederne

har forsøgt at blive prækvalifi-

ceret til at give pris på grønne

driftsopgaver. Det er lykkedes i

64% af tilfældene. Chancen

for at vinde er altså god.

Mange har erfaring med ud-

bud af grønne driftsopgaver.

40% af virksomhederne har er-

faringer med priskonkurrence

ved offentlige åbne udbud,

mens næsten halvdelen af virk-

somhederne har erfaring med

begrænsede udbud og under-

håndsbud på grønne driftsop-

gaver.

HelPark 8: Kortlægning af anlægsgartneres erfaringer med grøn drift

Det er stadig mest anlægsopgaver som de private anlægsgartner-
virksomheder er orienteret imod.
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Der er stor forskel på hvor

ofte virksomhederne har delta-

get i priskonkurrencen på

grønne driftsopgaver. De virk-

somheder der har deltaget

over fem gange har også alle

vundet opgaver. Nogle har

kun forsøgt få gange inden for

de seneste fem år, og de har

derved vanskeligt ved at få er-

faring med prissætningen.

Anlægsgartnervirksomheder-

ne giver udtryk for at have po-

sitive erfaringer med samarbej-

det med det offentlige om ud-

bud af grønne driftsopgaver.

De største problemer er mang-

lende indtjening, og at de of-

fentlige driftsafdelinger afgi-

ver kontrolbud der er væsent-

ligt lavere end de private en-

treprenørers tilbud.

Virksomhedsoverdragelse

Kun 6% har deltaget i virksom-

hedsoverdragelse i forbindelse

med grønne driftsopgaver. De

sporadiske erfaringer synes at

afhænge af omstændigheder

ved de enkelte opgaver, men

de er overvejende positive.

Alligevel er virksomheds-

overdragelse et punkt der be-

kymrer anlægsgartnervirksom-

hederne. Kun 44% ønsker at

overtage mandskab fra udby-

der og 59% ønsker ikke at

overdrage egne medarbejdere

til en fremmed entreprenør.

KONTRAKTSTØRRELSE
Den kontraktstørrelse anlægsgartnervirksomhederne helst ser
grønne driftsopgaver udbudt i. Der er klar præference for udbud
under 1,5 mio kr.
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KONTRAKTPERIODE
Den kontraktperiode anlægsgartnervirksomheden foretrækker for
drifts- og vedligeholdelsesopgaver. De fleste foretrækker at byde
på opgaver som er op til 3 år i kontraktperiode.
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46% anser direkte virksom-

hedsoverdragelse som et pro-

blem i forbindelse med udbud

af grønne driftsopgaver.

Det virker som om især min-

dre anlægsgartnervirksomhe-

der er utrygge ved virksom-

hedsoverdragelse. Det skal der

gøres noget ved, hvis flere

mindre anlægsgartnere skal

ind på markedet.

Foretrukne udbud

Undersøgelsen viser at anlægs-

gartnerbranchen som helhed

vil påtage sig opgaver i alle

størrelser, men der er kun få

virksomheder der foretrækker

og har kapacitet til større op-

gaver. Den foretrukne kon-

traktstørrelse ligger mellem 0,1

og 0,5 mio. kr. og de fleste ser

helst kontraktstørrelser på

mindre en 1,5 mio. kr. 38% af

virksomhederne ser også ger-

ne kontraktstørrelser under 0,1

mio. kr. Kun 8% af virksomhe-

derne ser gerne kontraktstør-

relser på 3-5 mio. kr., og end-

nu færre ser gerne opgaver på

mere end 5 mio. kr.

Blandt anlægsgartnerne er

der leverandører til både korte

og lange aftaler. De foretræk-

ker kontraktperioder på 3 år

(55%) og 5 år (33%). En min-

dre del foretrækker kortere

kontraktperioder. 17% ser

gerne aftaleperioder på 1 år

Drift er endnu kun en
hovedopgave hos enkelte
virksomheder, men mange er
interesserede i
forretningsområdet.
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og 27% aftaler på 2 år, mens

10% gerne ser aftaler på mere

end 5 år.

Afstanden mellem virksom-

heden og arbejdsstedet spiller

også en rolle. Den foretrukne

afstand (67%) er 5-50 km. 42%

ser gerne en afstand under 5

km, men 22% er villige til at

byde på opgaver op til 100 km

væk. Kun 4% er interesserede i

opgaver over 100 km væk. I

Østjylland og især i København

er der mange anlægsgartner-

virksomheder inden for en ra-

dius af 100 km. Især i visse jy-

ske egne er der kun få virk-

somheder inden for denne af-

stand.

Større deltagelse

Undersøgelsen viser at der ge-

nerelt er en positiv holdning til

grønne driftsopgaver. Tre ud

af fire svarer at det er sandsyn-

ligt at de vil byde på offentlige

grønne driftsopgaver i fremti-

den. Kun 9% svarer at de ikke

vil. Som helhed er branchen

altså interesseret i at deltage i

priskonkurrencen for grønne

driftsopgaver i fremtiden.

Skal anlægsgartnervirksom-

hedernes deltagelse øges anty-

der besvarelserne at den hidti-

dige forbedring af udbudsma-

terialet med enslydende be-

greber og opbygning skal fort-

sættes. Udbudsmaterialet skal

minimeres og prisberegningen

være mindre ressourcekræven-

de.

Besvarelserne peger på at

virksomhederne betragter de-

res medarbejdere og ledelse

som klar til at påtage sig grøn-

ne driftsopgaver. Svarene pe-

ger dog også på at uddannelse

af personalet i drift, prissæt-

ning og styring kan bidrage til

at øge virksomhedernes aktivi-

tet på driftsområdet. Det er

også en udfordring for bran-

cheorganisationer og uddan-

nelsesinstitutioner.

Bestillernes udfordring

Skal der opnås større konkur-

rence ved udbud af grønne

driftsopgaver kan bestillerne

tiltrække flere bydende ved at

målrette udbudene bedre til

anlægsgartnerbranchen. Det

handler om at sikre at de ud-

budte opgaver har en størrelse

og en kontraktperiode der

passer de anlægsgartnervirk-

somheder der højst er ca. 100

km væk. Det er desuden en

fordel at udforme licitations-

materialet så prissætning bli-

ver så enkel som mulig, d.v.s.

med ensartet opbygning og

begrebsverden.

Udbudene vil være reelle og

kontrolberegninger skal und-

gås. Overdragelse af medarbej-

dere kan være et problem for

mindre anlægsgartnervirksom-

heder og bør kun anvendes

når det er absolut nødvendigt.

For at fremme konkurrencen

har de offentlige bestillere in-

teresse i at der er et større an-

tal leverandører med erfaring i

at løse grønne driftsopgaver

for det offentlige. Her kan be-

stilleren gennem mindre ‘kom-

petenceudviklingsudbud’ ind-

drage nye anlægsgartnervirk-

somheder der kan opnå erfa-

ring og kompetence i priskon-

kurrence og kontraktstyring.

Det kan ske gennem en mål-

retning af udbudene mod de

nuværende leverandører af

grøn drift.

Ved at udnytte bestillernes

lokalkendskab til anlægsgart-

nervirksomhederne kan stør-

relsen af udbudene tilpasses

en større gruppe af anlægs-

gartnere. I praksis vil det med-

føre flere mindre udbud med

kortere kontraktperioder.

Det kan ses som første skridt

i en mere langsigtet udbuds-

strategi. På længere sigt skal

der sikres flere kompetente le-

verandører og dermed større

konkurrence mellem flere an-

lægsgartnervirksomheder med

erfaring med grønne drifts-

opgaver for offentlige bestil-

lere. Her kan Danske Anlægs-

gartnere lette udbydernes ar-

bejde ved at tilvejebringe et

lettilgængeligt overblik over

hvilke virksomheder der kunne

have interesse i at byde inden

for en region.

Bydernes udfordring

Der er forskelle i virksomhe-

dernes forudsætninger for at

indgå i priskonkurrence på

drift af grønne områder. Fak-

torer som f.eks. virksomhedens

størrelse, primære aktiviteter

og konkrete erfaringer spiller

ind. Virksomhederne har en in-

teresse i at få grønne drifts-

opgaver for det offentlige, og

erfaringerne viser at de der ak-

tivt deltager i priskonkurren-

cen om offentlige grønne

driftsopgaver også har relativt

let ved få del i dem.

For den traditionelle mindre

anlægsgartnervirksomhed er

omsætningen på grøn drift un-

der 25% af den samlede om-

sætning. Disse virksomheder

mangler praktisk erfaring med

udbud og priskonkurrence og

med en gennemsnitlig størrel-

se på 5 medarbejdere og 3

mio. i årlig omsætning er man-

ge udbudte opgaver for store.

Disse virksomheder kan derfor

umiddelbart have svært ved at

påtage sig større grønne drifts-

opgaver selv om de har erfa-

ring med mindre grønne drifts-

opgaver for private.

En anden type virksomhed

er den mindre virksomhed der

har en stor del af deres medar-

bejdere og omsætning fra ud-

førelse af grøn drift, og som

har stor erfaring med udførel-

se af grønne driftsopgaver. De-

res nuværende størrelse gør

det dog svært at få flere og

større driftskontrakter. Hvis

virksomhederne skal det, må

de blive større eller samarbej-

de tættere med andre virksom-

heder. Allerede i dag har ca.

hver 11. virksomhed erfaring i

samarbejde, og yderligere

34% har overvejet det. Et fler-

årigt forpligtende samarbejde

stiller dog også nye krav til

virksomhedernes personale,

økonomi og kvalitetsledelse.

AFSTAND
Angivelse af hvilken afstand fra virksomhedens nærmeste plads
det ville være relevant for anlægsgartnervirksomheden at byde på
en offentlig drifts- og vedligeholdelsesopgave. De fleste foretræk-
ker at byde på opgaver som ligger i højst 50 km afstand, men hver
femte er også villig til at afgive pris på opgaver som ligger op til
100 km væk.
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Alle anlægsgartvirksomheder har erfaring med mindre driftsopgaver,
men kun få har erfaring fra større opgaver.
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ANSATTE
Der er groft sagt tre typer af anlægsgartnervirksomheder. De kan
opdeles efter den andel af ansatte der arbejder med grøn drift set
i forhold til det samlede antal ansatte.
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Procentdel af medarbejderne der udfører grøn drift.

En mindre gruppe virksom-

heder er i forvejen leverandø-

rer af grøn drift i stort omfang.

De har over 25 medarbejdere,

stor omsætning i drift og en

fuldtidsledelse med stor erfa-

ring fra priskonkurrencer og

styring af grønne driftskontak-

ter, også med virksomheds-

overdragelser. Skal de konkur-

rere med større landsdækken-

de servicevirksomheder kræves

dog fortsat optimering af

driftsmetoder og økonomisty-

ring. Virksomhederne skal

også være store nok til at klare

de store driftsopgaver der i

dag ofte udbydes, og som der

må ventes flere af med en

kommende kommunalreform.

Ikke fra dag til dag

I konceptet ‘Helhedsorienteret

Parkforvaltning’ er der foku-

seret på at inddrage dels fag-

ligt kvalificerede gartnere, dels

mindre virksomheder. Det

fremmes ved bl.a. at stille krav

til den faglige kompetence.

Det er dog klart at der findes

en minimumsgrænse for stør-

relsen af fremtidens udbud.

Den vil tit være en anden end

den grænse som dagens an-

lægsgartnervirksomheder sy-

nes at foretrække.

For anlægsgartnervirksom-

hederne betyder udlicitering

af driftsopgaver nye mulighe-

der, men der stilles samtidig

nye krav til deres kompeten-

cer. Danske Anlægsgartnere

har i fremtiden en afgørende

opgave med at ruste sine med-

lemmer til det marked der alle-

rede findes, og som uden tvivl

vil vokse i fremtiden.

Store virksomheder opstår

ikke fra dag til dag. På den

ene side bør udbyderne søge

at tilpasse udbudene til marke-

det. Det kan på længere sigt

medvirke til at udvikle flere

virksomheder der kan indgå i

større udbud. Danske Anlægs-

gartnere kan i den forbindelse

inspirere til at skabe større

driftsvirksomheder og kvalifi-

cere dem til at agere på mar-

kedet. Entreprenørerne bør

være ‘proaktive’ og gøre sig

tanker om fremtiden i deres

virksomhedsbeskrivelse. ❏


