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Hvad rører sig inden 
for udbudsretten

• Kort præsentation

• Typiske frustrationer
• Grundlæggende principper
• Ordregivers skøn

• Udvikling ift. konsortier

• Krav om værdi/omsætning i rammeaftaler
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Præsentation



Hvem er jeg?
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• Litha Skjolden
Advokat, Kirk Larsen & Ascanius

• Specialer: Udbudsret, selskabsret, 
kommercielle kontrakter

• Kontaktoplysninger: 
• Email: lis@kirklarsen.dk
• Tlf. 88434599 / 27873013

• Digital guide om udbud
• www.guideomudbud.dk
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Typiske frustrationer



Grundlæggende 
principper

• Ligebehandling, herunder ikke-
diskrimination

• Gennemsigtighed

• Proportionalitet

• Sætter begrænsninger for, hvad 
ordregiver kan kræve og må gøre. 

• Medfører frustrationer hos både 
ordregivere og tilbudsgivere. 
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Grundlæggende 
principper

• Eksempler på frustrationer fra
tilbudsgivers side 

• “Ordregiver kender os jo”.
• “Jeg kan ikke overskue at gennemgå al 

udbudsmaterialet – kun det nødvendige”.
• “Vi kan vel finde ud af det undervejs”?
• “Hvorfor kan jeg ikke ringe og få afklaret

mine spørgsmål”?
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Grundlæggende 
principper
• Eksempler på frustrationer fra ordregivers side:

• “Vi vil gerne have det mærke/den leverandør”
• “Vi kender leverandør X, og de kan i hvert fald

godt…”
• Bliver klogere undervejs – vil lave ændringer.
• “Jeg ringer bare lige og spørger til det, de har 

skrevet”. 
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Ordregivers skøn

• Ordregiver har et vidt skøn i forhold 
til

• Planlægning af udbud, herunder
evalueringsmetode, vægtning osv. 

• Evaluering, herunder af de 
kvalitative krav

• Dog altid overholdelse af de 
grundlæggende principper.
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Ordregivers skøn -
planlægning

• Eksempler på frustrationer fra tilbudsgivers side:
• “Udbuddet er jo skræddersyet til én tilbudsgiver”.
• “Vores løsning er meget bedre end det, de kræver”.
• “Hvad er det egentlig, ordregiver vil have?”
• Kravspecifikationer stemmer ikke overens med 

virkeligheden.
• For korte frister. 
• Ressourcer/omkostninger ved at deltage. 
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Ordregivers skøn -
planlægning

• Eksempler på frustrationer fra ordregivers side:
• “Det er ikke til at beskrive objektivt – uden angivelse af

mærke”.
• Sondringen mellem mindstekrav og evaluerbare krav. 
• Valg af den rigtige udbudsprocedure – vil gerne have lidt

fra dem alle. 
• “Det tager alt for lang tid – vi skal have ydelsen nu”.
• “Hvorfor får vi så få/dårlige/dyre tibud?”
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Ordregivers skøn -
evaluering

• Eksempler på frustrationer fra tilbudsgivers side:
• “Hvorfor får vi så lave point; vi har jo skrevet det, de har 

bedt om”.
• Uretfærdig pointgivning
• Ikke lagt vægt på de ting, tilbudsgiver har skrevet. 
• “Det kan ikke passe, at udbud vindes ved at skrive bedst, 

lave det flotteste layout osv.”.
• “Vores konkurrents produkt opfylder ikke de stillede

mindstekrav – hvorfor accepterer ordregiver det?”
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Ordregivers
skøn -

evaluering

• Eksempler på frustrationer fra ordregivers side:
• Pseudo-forbehold
• Vil gerne give point for “ekstra” oplysninger/forslag o.l.
• Kan ikke finde de efterspurgte oplysninger i tilbud. 
• Hvornår har ordregiver en undersøgelsespligt?
• “Vi synes, tilbud 1 er bedst; det tager vi – kan du ikke skrive

det?”
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Udvikling ift. konsortier



Konsortier
• Kort om konsortier generelt

• Formål bag konkurrencereglerne:
• Fremme en effektiv samfundsmæssig

ressourceanvendelse gennem virksom
konkurrence til gavn for virksomheder og
forbrugere

• Baggrund for konsortier
• Give flere virksomheder mulighed for at byde –

flere tilbud. 
• Må ikke begrænse eller udelukke

konkurrencen, hverken tilsigtet eller som følge. 
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Konsortier generelt
• Begrænsninger:

• Deltagerne må ikke være aktuelle eller potentielle
konkurrenter til den pågældende opgave. 

• Kan deltagerne hver især løfte opgaven enten
med nuværende kapacitet, økonomiske
ressourcer og knowhow eller ved at 
udvide/investere?

• Der må ikke deltage flere virksomheder end 
nødvendigt for at løfte opgaven. 

• Der må ikke udveksles flere informationer mellem
virksomhederne end nødvendigt for det konkrete
samarbejde. 
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Konsortier
• Ordregivers undersøgelsespligt ift. 

konkurrencereglerne
• Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

• Udelukkelse af tilbudsgiver, hvis
ordregiver har tilstrækkelige
plausible indikationer til at 
konkludere, at tilbudsgiveren har 
indgået en aftale med andre
økonomiske aktører mhp. 
konkurrencefordrejning. 

• = frivillig udelukkelsesgrund
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Konsortier

• Tidligere:
• Hvis ordregiver ikke i udbudsbetingelserne har tilvalgt

den frivillige udelukkelsesgrund, har ordregiver som
udgangspunkt ikke pligt til at forholde sig dertil, 
medmindre ordregiver har en begrundet mistanke. 

• Nu:
• Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 11.  januar

2021, Peak Consulting Group A/S mod 
Skatteministeriet:

• I tvivlstilfælde har ordregiver pligt til at at
undersøge, om en konsortie- eller støtteaftale er 
baseret på en ulovlig konkurrencebegrænsende
aftale, også hvor den frivillige udelukkesesgrund I 
udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 4 ikke er tilvalgt. 

18



Konsortier

• Hvis § 137, stk. 1, nr. 4 er tilvalgt:
• Tilstrækkelige plausible indikationer

• Ordregiver har et vist skøn ved vurderingen

• Hvis § 137, stk. 1, nr. 4 IKKE er tilvalgt:
• Vurdering foregå efter udbudslovens § 2

• Kræver et mere sikkert grundlag at antage, at en
aftale er i strid med konkurrencereglerne. 
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Konsortier
20

• Ny forpligtelse for ordregiver 

• Allerede nu se øget fokus fra ordregivere i forhold til 

angivelse i udbudsmateriale.

• Vurdering af hvorvidt konkurrenceregler er overtrådt, 

hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller 

EU-Kommissionen, men Klagenævnet for Udbud 

vurdere ordregivers handlinger.
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Krav om værdi/omsætning i 

rammeaftaler



Rammeaftaler

• Tidligere uafklaret hvorvidt ordregiver var 
forpligtet til at angive den samlede
værdi/omsætning i en rammeaftales løbetid i
udbudsmaterialet/udbudsbekendtgørelsen, og
konsekvensen heraf. 

• Nu afklaret med EU-domstolens dom af 17. 
juni 2021 i sag C-23/20, Simonsen & Weel
A/S mod Region Nordjylland og Region 
Syddanmark
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Rammeaftaler

• Konsekvenser af EU-dommen
• Ordregiver skal i udbudsbekendtgørelsen

angive
• den anslåede maksimale mængde og/eller
• den anslåede værdi samt en maksimal mængde

og/eller
• en maksimal værdi af de varer, der skal leveres i

henhold til rammeaftalen.  
• Når den maksimale mængde/værdi er nået, har 

rammeaftalen udtømt sine virkninger. 
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Rammeaftaler

• Konsekvenser
• Vigtigt for ordregiver at fastsætte anslået og

maksimal mængde/værdi så “rigtigt” som
muligt.

• Baseres på et sagligt skøn - må ikke blot 
fastsætte vilkårligt højt beløb.

• Husk evt. optioner.
• Vigtigt for ordregiver at holde øje med 

“forbrug” på rammeaftaler for at planlægge
evt. nyt udbud tidligere. 

• Ændringsbestemmelserne vil formentlig få
større betydning fremadrettet. 
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