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Enemærke & Petersen vinder stor licitation 
 

1.700 boliger i Helsingør skal renoveres for 500 mio. kr. 
 

Helsingør Boligselskab har i dag offentliggjort, at Enemærke & Petersen – et datterselskab i MT 
Højgaard-koncernen – er valgt til renoveringen af boligbebyggelsen Vapnagaard. Opgaven har 
en værdi på ca. 500 mio. kr. 
 
- Enemærke & Petersens kompetencer og erfaring passer rigtig godt til opgaven, og vi er stolte 
over at blive valgt i konkurrencen med de andre bydende. Vi ser frem til at samarbejde med 
Helsingør Boligselskab om denne spændende opgave, som forstærker vores position inden for 

renovering, siger direktør Svend R. Hartmann, Enemærke & Petersen. 
 
Enemærke & Petersen og de andre tilbudsgivere blev bedømt efter kriterierne pris, gennemfø-
relse, beboerkontakt og kvalitet af materialer. 
 
Vapnagaard blev opført i årene 1967-73. Bebyggelsen består af 57 ens boligblokke i tre etager 

og med tilsammen 1.738 lejligheder. 

 
Kontrakten om renoveringen ventes underskrevet, når fristen for indsigelser udløber. Aftalen 
forventes at have positiv betydning for MT Højgaards omsætning og resultat i opførelsesperio-
den, der er planlagt til at begynde medio 2012 og slutte i 2015, men aftalen giver ikke anled-
ning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling i 2012.  
 

 
Kontakt 
 

Jørgen Nicolajsen Sofie Lindberg 

Konstitueret adm. koncerndirektør Kommunikationschef 

MT Højgaard MT Højgaard 

Tlf.: +45 2270 9263 Tlf.: +45 2270 9214 

 

Vapnagaard er med sine knap 4.000 beboere en af Danmarks største almennyttige bebyggel-
ser, smukt beliggende i den sydøstlige udkant af Helsingør (ved Snekkersten). Vapnagaard blev 
opført i årene 1967-73. Bebyggelsen omfatter 57 boligblokke med i alt 1.738 lejligheder. 

www.vapnet.dk. 
 
Enemærke & Petersen udfører renovering, nybyggeri og vedligeholdelse, overvejende i bolig-
sektoren og den offentlige sektor overalt på Sjælland og i Østjylland. Selskabet er et dattersel-
skab i MT Højgaard-koncernen, har 600 medarbejdere og omsatte for 1,2 mia. kr. i 2011. 
www.eogp.dk. 
 

MT Højgaard er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder. Opgaverne omfatter 
projektering, opførelse og renovering af anlæg, broer, boliger og erhvervsbygninger. Virksom-
heden har hovedkontor i Danmark, dækker hele landet og har fokuserede internationale aktivi-
teter. MT Højgaard omsatte for 9 mia. kr. i 2011 og har 5.000 medarbejdere. Læs mere på 

www.mth.dk 
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