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Specialistviden giver tryghed ved 
komplekse projekter 
Rådgivningsvirksomheden Tolstrup & Hvilsted ApS er eksperter i indkøb og udbud og er rådgivere 
ved DIN Forsynings kæmpe omstilling af fjernvarmeforsyningen til borgerne i Varde og Esbjerg 
Kommune.

AF JENS KISKER

Det er et ambitiøst projekt, forsyningsselskabet DIN Forsyning har 
sat i gang med omstilling af fjernvarmeforsyningen til at være ba-
seret på bæredygtig energi. Et sådant projekt involverer en lang 
række anskaffelsesopgaver, der er reguleret af udbudslovgivningen. 
Tolstrup & Hvilsted har stor erfaring med at rådgive i offentlige virk-
somheders indkøbs- og udbudsprocesser, hvor der gælder særlige 
nationale og europæiske regler, som kræver et specifikt kendskab 
og stor erfaring.

”DIN Forsyning har stort fokus på de mange tekniske løsninger, 
der skal få hele varmeproduktionen til at fungere optimalt, og her 
hos Tolstrup & Hvilsted har vi fokus på de juridiske rammer samt 
den kommercielle optimering, så den komplekse opgave kommer 
sikkert i land. Det kræver godt samarbejde. Vi sikrer sammenhæn-
gen og faciliterer udbud mellem de ca. 40 samtidige entrepriser i 
DIN Forsynings projekt. Det bliver til mange arbejdsgruppe- og 
bygge møder, hvor vi koordinerer udbudsprocesserne og sikrer over-

holdelse af udbudsreglerne. Det er et teknisk kompliceret projekt, 
hvor de 40 entrepriser forløber parallelt, og vi skal forstå sammen-
hængene, så vi udnytter synergien på tværs af entrepriserne og til 
stadighed sikrer fremdrift i alle delprojekterne.. Det er en stor opga-
ve for os, men vi har en organisation, hvor vi kan skalere op, når det 
er nødvendigt, og har de relevante kompetencer og erfaringer,” for-
tæller Casper Uldbjerg, partner og juridisk chef hos Tolstrup & 
Hvilsted.

Mest mulig kvalitet for kundens penge

Med erfaringer fra forsyningssektoren samt entrepriseområdet har 

”Det er et teknisk kompliceret projekt, 
hvor de 40 entrepriser forløber parallelt, og vi 
skal forstå sammenhængene, så vi udnytter 

synergien på tværs af entrepriserne. 
Casper Uldbjerg, partner og juridisk chef hos Tolstrup & Hvilsted.



OM TOLSTRUP & HVILSTED APS

• Tolstrup & Hvilsted rådgiver bredt indenfor indkøbs- og 
udbudsområdet. Indkøb og udbud er ikke en bibeskæfti-
gelse – det er Tolstrup & Hvilsteds eneste fagområde!

• Med kontorer i såvel Aarhus som København, 16 af Dan-
marks førende rådgivere indenfor indkøb og udbud samt 
en tilgang til udbudsprocesser med fokus på positive 
synergier, balancerede kontraktforhold og effektiv kon-
kurrence og projektfacilitering er Tolstrup & Hvilsted den 
oplagte partner ved komplicerede anskaffelsesprojekter.

Læs mere på www.tolstruphvilsted.dk

Tolstrup & Hvilsted kunne deltage i projektet hos DIN Forsyning 
helt fra forberedelserne af de allerførste udbudsrunder, hvor de har 
været med til at matche DIN Forsynings behov med de forskellige 
leverandører.

”Der er mange interessenter på området, og med vores erfaring 
har vi kunne byde ind med vores kompetencer. Med de omfattende 
offentlige midler involveret i den grønne omstilling, brænder vi for, at 
vores kunder får mest mulig kvalitet for pengene. Det kan vi bidrage 
med ved at hjælpe – i dette tilfælde DIN Forsyning – med at have styr 
på reglerne og udbudsprocessen, og vi kan tage taktstokken og kigge 
fremad, så de kan spørge os til råds i processen. DIN Forsyning skal 
træffe de rigtige beslutninger og håndtere de mange hensyn og risici. 
Her giver det dem tryghed, at vi kan gøre det, vi er allerbedst til. Det 
er vores vigtigste opgave, så DIN Forsyning kan tage sig af alle de 
teknologiske og praktiske udfordringer med denne moderne omstil-
ling af fjernvarmeforsyningen, som er en slags pilotprojekt på forsy-
ningsområdet, forklarer Line Sørensen, udbudsjurist hos Tolstrup & 
Hvilsted og tilføjer, at fremover vil mange andre dele af Danmarks 
forsyningsnet også skulle håndtere denne omstilling med brug af 
bæredygtige løsninger som energikilde til forsyningsnettet.

Klar til flere projekter

Fremtidsperspektivet spiller da også ind hos Tolstrup & Hvilsted, 
når de er med i et af de første store omstillingsprojekter fra ’sort’ 
fossil energi til bæredygtig ’grøn’ energi i forsyningsnettet. Alle pro-
jekter giver ny erfaring, og på disse områder med ny teknologi og et 
forsyningsmarked i stor udvikling og omstilling, er det naturligvis 

interessant at være med blandt frontløberne.
”Vi er i dialog med andre forsyningsselskaber, som har hørt om 

os via vores samarbejde med DIN Forsyning, så vi regner med at 
være relevante ved fremtidige projekter på området. Det er klart, at 
vi med vores erfaring har et stort kendskab til forsyningssektoren 
og de regler, som den er underlagt, og som vi kan bringe i spil Der er 
mange offentlige projekter og samarbejder mellem offentlige og pri-
vate aktører, og når der er offentlige penge involveret, gælder der 
særlige regler, som det er afgørende at overholde. Med regeringens 
klimaambitioner kommer der i fremtiden mange lignende projekter, 
som kræver den specifikke rådgivning, vi kan levere, og vi håber at 
blive en del af endnu flere af disse projekter,” siger Casper Uldbjerg.

Kunderne får tryghed ved at vide, at Tolstrup & Hvilsted gør det, de er allerbedst til. Foto: Tolstrup & Hvilsted


