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SEAS-NVE har overtaget 
forretningsområder fra Ørsted pr. 1 
september 2020

+ 279.000
Lyspunkter

Med opkøbet af Ørsted 
City Light styrker SEAS-

NVE Udelys A/S sin 
kerneforretning 

betragteligt.



Agenda

Når jurist, rådgiver og kunde sammen har udarbejdet 
udbudsvilkår og driftskontrakt, hvorledes modtages 
de da af entreprenøren, og hvad kan skabe 
udfordringer i dagligdagen? 
På baggrund af tidligere udbud og driftskontrakter 
beskrives nogle af de praktiske udfordringer, som 
driftskontrakten ikke altid tager højde for.
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SEAS-NVE

Hvad skaber det 
bedste 

samarbejde



SEAS-NVE Udelys A/S

Definition: Samarbejde



En klar og fair aftale fremmer samarbejdet og tillid
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Hvad giver et godt samarbejde?

• Velbeskrevet udbudsmateriale inkl. kontrakt
• En god servicekontrakt er en fair kontrakt for begge 

parter
• Det skal være tydeligt, hvilken risiko leverandøren 

skal indregne



En klar og fair aftale fremmer 
samarbejdet og tillid

• ”Kabelfejl håndteres af leverandøren indenfor 
vederlaget i kontrakten.”

• ”Defekte materialer (herunder armaturer og 
master) skal udskiftes med nye funktionelt og 
visuelt tilsvarende.”
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En klar og fair aftale fremmer samarbejdet og tillid
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En klar og fair aftale fremmer samarbejdet og tillid
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Hvad gælder her?



Konstruktiv tilgang fra begge (alle) parter
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• Dialog, samarbejde og løsningsorienteret tilgang
• Ressourcer og kompetencer skal være til stede i 

kommunen
• Data er essentielt for operatør og kommune, men 

niveauet for dokumentation skal stemme overens 
med behovet
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Konstruktiv tilgang fra begge (alle) parter
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Konstruktiv tilgang og proportionalitet



En bøn fra driftholder…

Skal kontrakten visualisere summen af dårlige oplevelser eller motivere 
til samarbejde?

- Hvorfor stilles kravet?
- Er kravet overhovedet relevant?
- Sund fornuft
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Længere kontrakter er fordelagtigt for begge parter

15

• Tid til at udvikle samarbejdet
• Begge parter har en omkostning ved at etablere 

kontrakten
• Hvad mener I skal vægte, når man som kommune 

udbyder en kontrakt?



Den gode kontrakt tilskynder

• Klare aftaler og effektive processer
• Fair krav og fair risikofordeling
• Hurtig og præcis rapportering
• Samarbejde og løsningsorienteret tilgang

• De bedste kontrakter er dem, der aldrig blev 
behov for at læse…



www.seas-nve.dk

70 29 29 29

Tak for denne gang
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SEAS-NVE Udelys A/S

Morten Gjølstad Kristensen

Business Development Manager

Mobil: 2126 7652

E-mail: mgk@seas-nve.dk

Dato

Én virksomhed – Nyt navn

Kom til reception den 1. november på Brydehusvej 32 i 
Ballerup


