
Indkøbsplan 2021
Udbud & Indkøb den 29. marts 2021
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muligheder
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(mdr.)
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Udbudsform 
(EU-udbud eller 
annoncering på 
Udbud.dk)

Indkøb af opmålingsudstyr Varekøbskontrakt om indkøb af udstyr til opmåling på 
havet

2 < 12 Kystdirektoratet 1. kvartal EU-udbud

Baselineovervågning Tjenesteydelseskontrakt om overvågning af urørt skov 8 39 Natur 1. kvartal EU-udbud

Skoventrepriseopgaver i Vestjylland Tjenesteydelseskontrakt om udførelse af manuelle 
opgaver i forbindelse med skovdrift

3,4 36 Vestjylland 1. kvartal EU-udbud

Rådgivning om kloakering m.v. ifm. 
kolonihaver i Rødovre

Tjenesteydelseskontrakt om totalrådgivning og bistand 
ifm. hovedkloakering og samtidig håndtering af 
overfladevand ved 543 kolonihaveloder

2,5 26 Økonomi 1. kvartal EU-udbud

Levetidsvurderinger Tjenesteydelseskontrakt om rådgivning om udarbejdelse 
af levetidsvurderinger for infrastrukturelle anlæg og 
konstruktioner. Til brug for fastlæggelse af 
investeringsbehov og aktualitet

18-20 20 Kystdirektoratet, 
Kystbeskyttelse - 
Drift og anlæg

1.-2. kvartal EU-udbud

Indkøb til materialer til skilteprogram Rammeaftale om indkøb af træmaterialer til styrelsens 
skilteprogram (varekøb)

Ikke fastlagt 48 Natur 2. kvartal EU-udbud

Indkøb af forlængerrør til booster Varekøbskontrakt om ca. 2-3 km stålrør til strandfodring 
syd for Hvide Sande

5-5,5 3 Kystdirektoratet, 
Kystbeskyttelse - 
Drift og anlæg

2. kvartal EU-udbud

Planen viser de større, offentlige udbud og annonceringer, Naturstyrelsen forventer at skulle gennemføres i 2021
Planen vil løbende kunne ændres. Interesserede opfordres til at holde sig orienteret om aktuelle, offentlige udbud på www.udbud.dk og på Naturstyrelsens hjemmeside
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Monitering og drift af afværgeboringer Tjenesteydelseskontrakt om monitering og drift af to 
afværgeanlæg for grundvandsforurening på den 
tidligere Flyvestation Værløse

1,8 72 Hovedstaden 2. halvår EU-udbud

Lastbiltransport af rundtræ 3 geografisk opdelte, landsdækkende rammeaftaler om 
landevejestransport af rundtræ fra skov til modtager 
(tjenesteydelse)

Delaftale 1: 4-12, 
delaftale 2: 5-11, 
delaftale 3: 0,4-

1,4

48 Driftscentret 1. halvår EU-udbud

Boring af plantehuller i Jylland 1 eller 2 geografisk opdelte rammeaftaler om boring af 
plantehuller (tjenesteydelse)

2 48 Driftscentret 2. halvår EU-udbud

Indkøb af hegnsprodukter Rammeaftale om indkøb af produkter til opsætning af 
vildthegn m.v. (varekøb)

Ikke fastlagt 48 Driftscentret 2. halvår EU-udbud

Laserscanning med fly Rammeaftale om laserscanning med fly (tjenesteydelse) 0,8 48 Kystdirektoratet 2. halvår Annoncering

Indkøb til materialer til småhuse Rammeaftale om indkøb af materialer til styrelsens  små 
bygninger af træ, der opføres i skove og på naturarealer 
til publikumsformål (varekøb)

Ikke fastlagt 48 Natur 4. kvartal EU-udbud
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