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Nyt fra Byggeri & Teknik I/S marts 2018 

2017 var rigtigt godt år for B&T ligesom for mange af Jer landmænd.  

Det har været et flot driftsoverskud, og vi ser ind i 2018 i spænding – udsigterne er lidt grumsede – Priserne 

er faldet meget de seneste mdr. efter et meget stærkt 2017, og det mærker vi med det samme, fordi 

bankerne bliver tilbageholdne, men heldigvis kommer der alligevel løbende opgaver over hele linjen. 

Vi sparer fortsat mange penge for vores kunder ved licitationer og udbud. Der har også i 2017 været 

mellem 5-25 % forskel på nr. 1 og 2 og en del mere til den dyreste. 

Vi kan se at byggepriserne er noget opadgående for øjeblikket og vi skal nok forvente mellem 5-10 % 

stigning. 

Boliger 

Den samme prisudvikling ser vi på boligområdet, men her sker der alligevel en hel del og vi er involveret i 

flere spændende projekter. Bl.a. et lejlighedskompleks med 16 lejligheder i Vildbjerg, en stor bolig med 

udsigt over en af Silkeborg søerne. Det er et område, som vi i vores nye strategi vil udvikle på, og vi håber, 

at vi finder en arkitekt eller et arkitektfirma, som vi kan overtage eller samarbejde med. 

Byggelovgivning 

Der er manglende fokus på byggeområdet fra det politiske område og der er i hvert fald manglende vilje til 

at bevilge penge, når det handler om den fremtidige byggelovgivning – her er landbruget ved at blive kørt 

over, hvis ikke det allerede er sket.  

Landbruget har langsomt mistet sin særstatus, og det koster penge – mange penge og det næste step er, at 

man lovmæssigt vil sammenlige stalde med f.eks. byggemarkeder sådan rent brandmæssigt, og det koster 

mange penge. Vi gør alt, hvad vi kan sammen med vores bestyrelse, men mener at det skal løftes på 

nationalt plan af branchen i fællesskab. 
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Der er stor fokus på maskiner og ændret fokus om energi. 

Maskiner 

På maskinsiden er der fokus på den manglende indtjening fra marken, men jeg kan ikke rigtigt se det på 

investeringslysten – I skal altså huske det rette fokus – hvis alt går godt kan man spare 500 kr./ha i forhold 

til maskinstationen, men tørre faciliteter, siloer og mange andre forhold, som jordfordeling mv flytter 

meget mere på planteavlen. 

Energi 

Der er færre energiopgaver, men vi ser en tendens til mere fokus på energioptimering. På 

energitilskudssiden må vi bare sige, at nogle få var ALT for ”grådige og kreative”, og derfor er der strammet 

så meget op, at der kun er få projekter, hvor det stadig giver mening at søge tilskuddet. 
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Nyansættelse i Byggeri & Teknik I/S 

Den 1. feb. startede vores nye ingeniør Ajirath Tharmarajan, kaldet Aji. Han er 22 år og nyuddannet 

konstruktionsingeniør og skal først og fremmest lave vore statiske beregninger, men det er meningen, at 

han på sigt også skal være i marken på byggeopgaver. 

Aji kommer fra Brande og er født i Danmark. Hans forældre er fra Sri Lanka, men de bor også i Brande. Vi 
håber, I alle vil tage godt imod ham, og vi glæder os meget til få flere ingeniørkræfter at gøre godt med. 

 I kan kontakte Ajirath Tharmarajan, Konstruktionsingeniør, Mobil 4134 4677, aji@byggeri-teknik.dk 
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