
Q&A TIL UDBUDDET “BÆREDYGTIG PLANLÆGNING AF 
FERIEHUSOMRÅDER”  
Den 30. september 2022 

Spørgsmål Svar 

I skriver, at kontrakten, og hermed opgaverne, 
forventes afsluttet ultimo 2022. Er denne deadline 
fastlagt, eller er det muligt at komme med en tidsplan 
på løsning af leverancerne der rækker længere ud i 
tid, end dette? 
 
Der er i alt 4 tilbudsgivere der har spurgt ind til den 
forventede tidsplan hvor ovenstående spørgsmål 
repræsenterer dette. 

 Ja, det er muligt at arbejde med en anden tidsplan end den forventede, som er 
skitseret i udbudsmaterialet. Det er dog vigtigt at pointere, at arbejdet med 
løsning af opgaverne går i gang efter der er indgået kontrakt med DKNT. Det vil 
sige, at en tidsplan, som løber længere end december 2022 skal forklares med, 
at det vil tage længere tid at gennemføre opgaverne på kvalificeret vis og ikke 
skyldes manglende ressourcer hos tilbudsgiver.  

Er det korrekt opfattet at DKNT ikke har opsat et 
styrende budget for opgaven? 

Der i alt afsat 800.000 ekskl. moms til løsning af hele opgaven. Pris for løsning 
pr. delleverance skal angives. Dertil også rådgiver, hvis det er en anden end jer. 
DKNT har vægtet leverancerne i udbudsmaterialet, og vurderer at det kan 
fungere som en art rettesnor ift. ressourcerne.  

Har I en konkret plan for, hvordan resultaterne fra 
delleverancerne bliver udbredt i kommunerne? 

Nej, DKNT har ikke nogen fastlagt køreplan for dette.  

Er det muligt at gå i dybden med 2 case-kommuner i 
stedet for 3, hvis man i de 2 arbejder med flere 
områdetypologier og scenarier, og hvor man sikrer sig 
at der vil være tale om 2 forskellige kommuner hvad 
angår geografi og arealer ift. sommerhusområder 
mm? 

Hvis man med de 2 kommuner vil komme lige så bredt ud som ved at inddrage 
3 case-kommuner, vil det alt andet lige kunne fungere. Det vil sige, at man i de 
2 kommuner vil komme til at arbejde med flere områdetypologier og scenarier, 
som ellers ville blive spredt ud på 3 kommuner.  

 


