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Høring over udbudsloven 
 

 

BL – Danmarks Almene Boliger har modtaget udkast til ny udbudslov i høring og skal herved 

fremkomme med sine bemærkninger hertil. 

 

Udbudsreglerne har stor betydning for de almene boligorganisationer i Danmark, der indkøber 

bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser og varer for flere milliarder kroner årligt. 

 

BL har ikke været en del af udbudslovsudvalget, og har derfor ikke været involveret i de overve-

jelser som udbudslovsudvalget har gjort sig om implementeringen af direktiv 2014/24/EU af 26. 

februar 2014 (udbudsdirektivet) i dansk ret eller udbudslovens udformning og indhold i forhold 

til gældende national lovgivning. 

 

Henset til lovens store betydning sammenholdt med lovens og bemærkningernes meget betyde-

lige omfang finder BL derfor indledningsvis anledning til at bemærke, at høringsfristen fore-

kommer urimelig kort. 

 

 

Generelle bemærkninger 

 

BL har i takt med udbudsudvalgets møder løbende fremsendt sine bemærkninger til Konkurren-

ce- og Forbrugerstyrelsen vedrørende de temaer, som udbudslovsudvalget har behandlet som 

led i arbejdet med implementeringen af direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 (udbudsdirek-

tivet) i den kommende udbudslov. 

 

BL har derfor med glæde noteret sig, at en række af de BL påpegede forhold er udmøntet i ud-

budsloven eller medtaget i lovens bemærkninger i overensstemmelse med BL’s bemærkninger. 

 

Overordnet set er det BL’s opfattelse, at udbudsloven indebærer en række forenklinger, og at 

udbudsloven på nogle områder kan være medvirkende til at skabe mere klarhed om reglerne, 

mailto:rzn@kfst.dk


side 2 

skabe øget fleksibilitet samt medføre lavere transaktionsomkostninger til gavn for både ordregi-

verne og de økonomiske aktører. 

 

BL hilser det således velkomment, at udbudsloven udover implementeringen af udbudsdirektivet 

tillige integrerer visse bestemmelser fra lov om håndhævelse af udbudsreglerne, lov om be-

grænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger m.v. 

 

Samling af alle relevante regler vedrørende gennemførelse af udbud i en lov vil således efter 

BL’s opfattelse medvirke til, at der skabes klarhed og overskuelighed over udbudsreglerne. 

 

Tilsvarende vil ophævelsen af tilbudslovens afsnit 2 og de nye regler i udbudsloven om procedu-

rer i forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser under tærskelværdien for EU-udbud ef-

ter BL’s opfattelse indebære en forenkling og en stor lettelse for ordregiverne. 

 

Det ses ikke at fremgå af lovens bemærkninger, hvilke overvejelser der har gjort sig gældende i 

forhold til at opretholde tilbudsloven afsnit 1 i en særskilt lov (tilbudsloven). 

 

Opretholdelse af regler i anden lovgivning, som også har betydning for indkøb efter udbudslo-

vens regler, som eksempelvis tilbudslovens § 7, der - som også anført i bemærkninger til ud-

budslovens § 157 – fortsat vil være gældende, er efter BL’s opfattelse med til at gøre reglerne 

unødigt komplicerede og uoverskuelige. 

 

Som led i at skabe mere klarhed over udbudsreglerne bør tilbudslovens afsnit 1 efter BL’s opfat-

telse derfor indskrives evt. som selvstændigt afsnit i udbudsloven i lighed med afsnit 5 og 6, 

hvorved alle regler om indkøb af bygge- og anlægsarbejder vil være samlet i en lov. 

 

I denne sammenhæng er det BL’s opfattelse, at reglerne i håndhævelseslovens § 4 om indryk-

ning af de såkaldte profylaksebekendtgørelser, og at de relevante regler i håndhævelsesloven 

kapitel 5 vedrørende Klagenævnet for Udbuds reaktions- og sanktionsmuligheder i lighed her-

med bør indskrives i udbudsloven, da dette efter BL’s opfattelse vil medvirke til at skabe større 

klarhed. 

 

Uagtet at udbudsloven på nogle områder indebærer en række forenklinger, skaber mere klarhed 

over reglerne m.v. er det på den anden side BL’s opfattelse, at udbudsloven på andre områder 

kan give anledning til tvivl om udbudslovens rækkevidde og forståelse i forhold til gældende 

praksis fra EU-domstolen, praksis fra Klagenævnet for Udbud, vejledninger m.v.  

 

En række af bestemmelserne i direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 (udbudsdirektivet) er 

videreført fra det nugældende udbudsdirektiv (direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004) lige-

som udbudsdirektivet på en række områder er en kodificering af EU-domstolens retspraksis. 

 

Gældende praksis må derfor (i vist omfang) antages også at have betydning i forhold til forstå-

elsen af udbudslovens bestemmelser.   

 

BL finder det problematisk er der i bemærkningerne til udbudsloven kun i begrænset omfang er 

henvist til gældende praksis, vejledninger m.v. 
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Ligeledes er det meget varierende, hvor uddybende bemærkningerne til de enkelte lovbestem-

melser er, hvortil kommer, at der i bemærkningerne synes indført en række nye begreber som 

eksempelvis ”en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver/tilbudsgiver”, jf. eksempelvis 

bemærkningerne til § 40 (s. 132) og § 158 (s. 245) uden at disse begreber er nærmere forkla-

ret eller uddybet. 

 

Endelig er der flere steder i bemærkningerne anført, at ordregiver i de givne situationer skal ta-

ge hensyn til de forventede transaktionsomkostninger, jf. eksempelvis bemærkningerne til § 54 

hvor det er anført at ”Ordregiveren skal i valget af udbudsprocedure og tilrettelæggelse af pro-

cessen tage hensyn til de forventede transaktionsomkostninger, der er forbundet med den på-

tænkte procedure.” 

 

I henhold til såvel nugældende som udbudsdirektivets artikel 26 forekommer bemærkningen at 

indeholde en indskrænkning i forhold til udbudsdirektivet. 

 

For BL er det helt afgørende, at ordregiver har de samme muligheder, som udbudsdirektivet åb-

ner op for, og at udbudsloven ikke medfører indskrænkninger i forhold hertil. Nævnte bemærk-

ninger forekommer af samme grund uforståelige. 

 

Efter BL’s opfattelse vil ordregiver i egen interesse altid have sigte på, at udbud gennemføres 

med henblik på at opnå det bedst mulige tilbud med lavest mulige transaktionsomkostninger til 

følge. 

 

Ud fra det ovenfor anførte kan BL derfor befrygte, at udbudsloven på en række områder ikke 

medfører den tilsigtede ”..større klarhed, forenkling og fleksibilitet med lavest mulige transakti-

onsomkostninger hos såvel ordregivere som leverandører..”, som der ellers var lagt op til som 

del af kommissoriet for udbudslovsudvalgets arbejde. 

 

Efter BL’s opfattelse vil nogle af konsekvenserne af usikkerheden om reglernes forståelse og 

rækkevidde være øgede transaktionsomkostninger og mindre effektive udbud/dårligere tilbud.  

 

Dels må det forventes at såvel ordregivere som økonomiske aktører vil søge at imødegå tvivl 

om reglernes forståelse og rækkevidde ved i højere grad at fokusere på udbuddets juridiske 

aspekter og risici frem for at sætte det gode købmandsskab i centrum. 

 

Dels må det forventes, at ordregivere af frygt for en klagesag og heraf følgende sanktioner vil 

være tilbageholdende med at udnytte reglerne fuldt ud. 

 

Som afledet konsekvens vil praksis fra Klagenævnet for Udbud komme til at få en helt central 

rolle for reglernes forståelse, hvilket kan bevirke en uønsket restriktiv eller anden fortolkning af 

reglerne i forhold til de bagvedliggende intentioner i såvel udbudsdirektivet som udbudsloven. 

Jf. herved at det i bemærkningerne til udbudsloven er anført, at implementeringen af udbudsdi-

rektivet i en udbudslov netop er begrundet i ønsket om en autoritativ fortolkning af udbudsdi-

rektivet fra Folketinget.  
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Konkrete bemærkninger 

 

I forhold til udbudslovens enkelte bestemmelser og tilhørende lovbemærkninger giver disse an-

ledning til nedenstående bemærkninger.  

 

Grundet lovens og bemærkningernes meget betydelige omfang sammenholdt med høringsfri-

stens længde har det ikke tidsmæssigt været muligt at fremkomme med bemærkninger til alle 

udbudslovens bestemmelser. 

 

BL har derfor søgt at fremkomme med bemærkninger til de bestemmelser som umiddelbart 

vurderes at have størst betydning for udbudsreglernes fremtidige anvendelse og forståelse, her-

under for de almene boligorganisationer.  

 

 

Ad § 2  

 

Efter § 2 skal ordregiver overholde en række grundlæggende principper om ligebehandling, 

gennemsigtighed og proportionalitet, svarende til nugældende regler. 

 

Med hensyn til proportionalitetsprincippet fremgår det af lovbemærkningerne s. 89, at ”I hen-

hold til § 133, stk. 3, om udelukkelse skal en ordregiver udelukke en økonomisk aktør, hvis or-

dregiveren kan påvise, at den økonomiske aktør har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 

der overstiger 100.000 kr. I henhold til bestemmelsen er en ordregiver dog ikke forpligtet til at 

udelukke en økonomisk aktør, såfremt dette vil være uproportionalt….” 

 

Det anførte står i modsætning til ordlyden af § 133, stk. 3, hvorefter ordregiver ubetinget skal 

udelukke en økonomisk aktør, der har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 

100.000 kr. 

 

Bemærkningerne er derfor, som nævnt under de generelle bemærkninger, på dette punkt med 

til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af udbudsreglerne. 

 

I det omfang hensigten er, at ordregiver trods ordlyden af § 133, stk. 3 ikke skal kunne udeluk-

ke en økonomisk aktør med ubetalt forfalden gæld over kr. 100.000, hvis dette er uproportio-

nalt, bør dette efter BL’s opfattelse mest hensigtsmæssigt fremgå af § 133, eller bemærknin-

gerne til § 133.  

 

 

Ad § 8 

 

I forhold til muligheden for at tildele individuelle delkontrakter, jf. § 8, stk. 2, fremgår det af 

lovbemærkningerne s. 98, at ”Delydelsesreglen kan alene benyttes i det omfang, at det fra pro-

jektets begyndelse er planlagt, hvorledes delydelsesreglen skal bruges. Det er dog ikke et krav, 

at der skal skrives kontrakt samtidig.” 
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I forhold til såvel nugældende regler som udbudsdirektivets artikel 5 forekommer bemærknin-

gerne at indeholde en indskrænkning af reglernes anvendelse.  

 

Muligheden for at tildele individuelle delkontrakter er med til at gøre udbudsreglerne mere flek-

sible, og en indskrænkning af reglernes anvendelsesområde er derfor efter BL’s opfattelse ufor-

ståelig.  

 

I tilknytning hertil bemærkes at et krav om, at ”det fra projektets begyndelse er planlagt, hvor-

ledes delydelsesreglen skal bruges”, således kan være hindrende for at anvende delydelsesreg-

len i de situationer, hvor samfundsviklingen ændrer sig under projektets gennemførelse, og hvor 

der efter projektets begyndelse opstår behov eller ønsker hos ordregiverne om at anvende de-

lydelsesreglen. 

 

Som eksempel kan nævnes, at der indenfor de sidste år har været et stigende fokus på og inte-

resse om de socialøkonomiske virksomheder. For de ordregivere, der ikke ved projektets start 

har haft øje for denne type virksomhed, vil delydelsesreglen derfor ifølge bemærkninger ikke 

umiddelbart kunne anvendes til at understøtte disse. 

 

Der er ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvilke overvejelser der ligger til grund for 

en angiveligt indskrænkende fortolkning af udbudsdirektivet, ligesom det ikke er nærmere ud-

dybet, hvad der ligger i, at ”det fra projektets begyndelse er planlagt, hvorledes delydelsesreg-

len skal bruges”. 

 

Bemærkningerne er derfor, som nævnt under de generelle bemærkninger, på dette punkt med 

til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af udbudsreglerne. 

 

 

Ad § 11 

 

§ 11 indeholder en række definitioner som anvendes i udbudsloven. 

 

I § 11, stk. 1, nr. 2) er en allerede tilgængelig løsning defineret som ”Løsning, som allerede fin-

des på markedet og ikke kræver tilpasning for at opfylde en ordregivers behov”. 

 

Det er imidlertid ikke nærmere beskrevet hvad der skal forstås ved markedet, og hvilke krav der 

stilles til ordregivers viden om tilgængelige løsninger. 

 

I tilknytning hertil bemærkes, at det som nævnt nedenfor under ad § 60 er uklart, hvad der skal 

forstås ved bemærkningen ”Ordregiveren forudsættes ikke at have en viden om markedets alle-

rede tilgængelige løsninger, der ligger ud over, hvad der med rimelighed kan forventes”. 

 

I § 11, stk. 1, nr. 14) er ikke-statslige ordregivere defineret som ”Ordregivere der ikke er om-

fattet af definitionen af statslige ordregivere.” BL forstår definitionen således, at ikke-statslige 

ordregivere derfor også omfatter offentligretlige organer. 
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Ad §§ 12 - 15  

 

Ifølge lovbemærkninger er §§ 12 – 14 en implementering af udbudsdirektivets artikel 12, hvor-

efter det under visse betingelser er muligt at friholde kontrakter mellem nærtstående selvstæn-

dige juridiske personer fra udbudsdirektivets/udbudslovens anvendelse. 

 

Udbudsdirektivets artikel 12 er så vidt forstået en ratificering af EU-domstolens praksis vedrø-

rende mulighederne for at indgå såkaldte vertikale og horisontale aftaler, jf. herved blandt an-

det EU-domstolens dom af 18. november 1999 i sag C-107/98, Teckal og EU-domstolens dom af 

9. juni 2009, sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland. 

 

BL antager på denne baggrund, at udbudsloven ikke medfører indskrænkninger i adgangen til at 

indgå vertikale og horisontale aftaler i forhold til EU-domstolens praksis og Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens tidligere vejledende udtalelser om spørgsmålet, herunder Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 9. december 2010 i sag 4/0420-0100-0139. 

 

Som nævnt under de generelle bemærkninger er det BL’s opfattelse, at henvisning til EU-

domsstolens praksis m.v. i det omfang denne stadig har betydning for forståelsen af udbudslo-

vens bestemmelser bør medtages i lovbemærkningerne, idet dette vil være medvirkende til, at 

der skabes en større klarhed over reglernes anvendelse og rækkevidde.   

 

 

Ad § 30 

 

§ 30 omhandler ifølge sin ordlyd situationer, hvor ordregiver består af decentrale enheder. 

 

I forhold til de almene boligorganisationer antager BL herved, at § 30 ikke indebærer ændringer 

i forhold til det i vejledning nr. 4038 af 01/05/1996 vedrørende Tjenesteydelsesdirektivets an-

vendelse i de almennyttige boligselskaber anførte eller gældende praksis fra Klagenævnet for 

Udbud, hvorefter en afdeling i en almen boligorganisation kan være ordregiver i udbudsmæssig 

sammenhæng. 

 

 

Ad § 40 og § 42 

 

I bemærkningerne til § 40 og § 42 er det anført, at ”Hvis en rimeligt oplyst og normalt påpasse-

lig ordregiver uden et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug kan konstatere, at kravene i den 

tekniske specifikation er opfyldt på anden måde end ved en krævet standard m.v., jf. § 40, stk. 

1, nr. 2, kan ordregiveren ikke afvise tilbuddet.” 

 

Tilsvarende bemærkninger fremgår i tilknytning til § 43, stk. 2, § 45, stk. 4 og § 47, stk. 2. 

 

Der er imidlertid ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvad der nærmere skal forstås 

ved, at ordregiver er ”rimeligt oplyst og normalt påpasselig” eller hvad der i situationen er ”et 

uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug”. 
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Bemærkningerne er derfor, som nævnt under de generelle bemærkninger, på dette punkt med 

til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af udbudsreglerne. 

 

 

Ad § 53 

 

De almene boligorganisationer har ansvaret for at huse de mest udsatte grupper i samfundet, 

og arbejder aktivt for at fremme uddannelse, erhverv og beskæftigelse i boligområderne. 

 

BL hilser det derfor velkomment, at der med udbudsloven – forudsat den nødvendige legitimi-

tet/lovhjemmel - åbnes op for, at denne indsats kan understøttes ved at reservere kontrakter til 

virksomheder, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stil-

lede personer, herunder at det i bemærkningerne udtrykkeligt er anført, at dette også gælder 

registrerede socialøkonomiske virksomheder, der opfylder hovedformålet.  

 

 

Ad kapitel 2 Udbudsprocedurer 

 

Overordnet set hilser BL det velkomment at udbudsdirektivets bestemmelser om minimumsfri-

ster i forbindelse med de enkelte udbudsprocedurer er videreført uændret i udbudsloven. 

 

Efter BL’s opfattelse vil dette – navnlig for de ukomplicerede udbud - være medvirkende til en 

langt mere smidig og fleksibel udbudsproces til gavn for både ordregiverne og de økonomiske 

aktører. 

 

 

Ad § 54 

 

I bemærkningerne til § 54 er det anført at ”Ordregiveren skal i valget af udbudsprocedure og 

tilrettelæggelse af processen tage hensyn til de forventede transaktionsomkostninger, der er 

forbundet med den påtænkte procedure.” 

 

I forhold til såvel nugældende regler som udbudsdirektivets artikel 26 forekommer bemærknin-

gerne at indeholde en indskrænkning af ordregivers valgfrihed mellem de enkelte udbudsformer. 

 

Efter BL’s opfattelse må det stå ordregiver frit at vælge den udbudsform, som efter ordregivers 

giver den bedste udbudsprocedure/det bedste tilbud, på samme måde som det står de økono-

miske aktører frit for at vurdere, om de ønsker at deltage i en udbudsprocedure eller ej. 

 

Det er oplagt, at der i en professionel ordregivers overvejelser omkring valg af udbudsform også 

må indgå skøn over afledte transaktionsomkostninger, da disse har indflydelse på konkurrencen 

omkring ordren. 

 

Eftersom ordregiver næppe kan have et eksakt overblik over disse omkostninger, vil bemærk-

ningerne derfor – selvom der ikke med bemærkningerne er tilsigtet en indskrænkning i forhold 



side 8 

til udbudsdirektivet – reelt kunne føre til en større varsomhed med at anvende de forskellige 

muligheder i udbudsdirektivet end tilsigtet af lovgiver.  

 

Der er ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvilke overvejelser der ligger til grund for 

en angiveligt indskrænkende fortolkning af udbudsdirektivet, og bemærkningerne vil derfor på 

dette punkt være med til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af udbudsregler-

ne. 

 

BL henstiller, at bemærkningerne omkring transaktionsomkostninger ændres, så der kan sikres 

en hensigtsmæssig brug af de forskellige muligheder i udbudsdirektivet uden indskrænkninger. 

 

 

Ad § 60 

 

Efter § 60 er der åbnet op for udbud med forhandling (efter forudgående offentliggørelse) så-

fremt et eller flere af de i § 60, stk. 1 nævnte kriterier er opfyldt. 

 

Overodnet set er mulighederne for at anvende udbud med forhandling kun ganske sparsomt ud-

dybet i bemærkningerne, og det er derfor uklart i hvilke tilfælde udbudsformen reelt kan anven-

des. 

 

BL ser således gerne, at det i bemærkningerne præciseres og eksemplificeres i hvilket omfang 

udbud med forhandling kan anvendes, herunder hvorvidt det er muligt at anvende udbud med 

forhandling i de situationer, hvor ordregiver har klare overordnede krav til ydelsen og afsøger 

markedet for innovative løsninger eller til at opnå bedre løsninger i forhold til de krav, som or-

dregiver har.  

 

Eksempelvis vil det således efter BL’s opfattelse være oplagt at udbud med forhandling kan an-

vendes i forbindelse med komplicerede renoveringssager, hvor virksomheder eller konsortier af 

virksomheder med anvendelse af nye produkter i nye innovative kombinationer kan nå til løs-

ninger, som ordregiver ikke på forhånd kan have kendskab til. 

 

Med hensyn til de bemærkninger, der er anført til bestemmelsen, bemærkes at det blandt andet 

er anført, at ”Den øgede mulighed for forhandling skal stå i rimeligt forhold til den ønskede an-

skaffelse og de tilhørende udbudsomkostninger.” 

 

Som nævnt under BL’s bemærkninger til § 54, forekommer dette at være en uforståelig ind-

skrænkning af ordregivers valgfrihed mellem de enkelte udbudsformer, og BL står af samme 

grund uforstående over for dette. Der henvises i øvrigt herved i det hele til det ovenfor ad § 54 

anførte. 

 

I bemærkningerne til § 60 anføres i øvrigt indledningsvis, at ”Proceduren kan anvendes, hvor 

ordregiveren ikke er i stand til at fastlægge de krav, der kan opfylde ordregiverens behov” mens 

det i det følgende afsnit anføres, at ”Udbud med forhandling kan anvendes i de udbud, hvor or-

dregiveren ikke kan nå et tilfredsstillende resultat uden forhandling med tilbudsgiverne.” 
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Efter BL’s opfattelse er der stor forskel på, om ordregiver ikke kan fastlægge de krav, der kan 

opfylde ordregiverens behov, og om ordregiver ikke kan nå et tilfredsstillende resultat uden for-

handling med tilbudsgiverne.  

 

Sammenholdt med ordlyden af navnlig § 60, stk. 1, nr. 1, litra a) synes det således at være or-

dregiverens behov, der er det bærende/afgørende for om betingelsen i litra a) er opfyldt eller ej, 

hvorimod det ikke har betydning om ordregiver kan fastlægge de krav, der kan opfylde ordregi-

verens behov. 

 

Det bemærkes herved, at indholdet af § 60, stk. 1, nr. 1 med ganske få sproglige justeringer 

svarer til udbudsdirektivets artikel 26, stk. 4, afsnit a. 

 

Udover at bemærkningerne er med til at skabe usikkerhed om reglernes forståelse og række-

vidde, vil bemærkningen om, at ”Proceduren kan anvendes, hvor ordregiveren ikke er i stand til 

at fastlægge de krav, der kan opfylde ordregiverens behov” i givet fald kunne forstås som en 

indskrænkning af udbudsprocedurens anvendelsesområde i forhold til såvel intentionerne i ud-

budsdirektivet som i kommissoriet for udbudslovsudvalgets arbejde. 

 

Tilsvarende vil bemærkningen i relation til § 60, stk. 1, nr. 1., litra b) om, at ”Afgørende for at 

kunne anvende proceduren er, at det er tilbudsgiver, der kommer med løsningsforslag, og at det 

ikke er ordregiveren, der på forhånd har præsenteret et færdigt løsningsforslag” ud fra bestem-

melsens ordlyd kunne forstås som en indskrænkning af udbudsprocedurens anvendelsesområde. 

 

Det står i øvrigt uklart hvilken betydning, bemærkningen ”Ordregiveren forudsættes ikke at ha-

ve en viden om markedets allerede tilgængelige løsninger, der ligger ud over, hvad der med ri-

melighed kan forventes” har i forhold udbudsprocedurens anvendelse, ligesom der ikke i forbin-

delse hermed er redegjort nærmere for, hvad der skal forstås ved ”hvad der med rimelighed 

kan forventes”.  

 

På denne baggrund er det BL’s opfattelse, at udbudsloven og bemærkningerne ikke på tilstræk-

kelig vis skaber den fornødne klarhed om muligheden for anvendelse af udbud med forhandling, 

og dermed ikke indebærer den øgede fleksibilitet i udbudsreglerne som ellers var forudsat. 

 

I tilknytning til § 60, stk. 3, nr. 2, hvorefter uacceptable tilbud blandt omfatter tilbud, der over-

stiger det af ordregiveren fastsatte budget, antager BL herved, at overskridelse af de rammebe-

løb som lovgivningsmæssigt er fastsat i henhold til lovgivningen for almene boligorganisationer 

falder ind under bestemmelsen anvendelsesområde, herunder at dette i sig selv vil være til-

strækkeligt til, at ordregiver har løftet bevisbyrden for at tilbuddet i påkommende fald er uac-

ceptabelt. 

 

For at undgå efterfølgende usikkerhed om spørgsmålet henstiller BL, at dette indskrives i lov-

bemærkningerne. 
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Ad § 63 

 

I henhold til § 63 kan ordregiver udvælge et antal ansøgere, som bliver opfordret til at afgive 

indledende tilbud, jf. § 143. I § 63, stk. 1, 3. pkt. anføres, at dette antal skal udgøre 3.  

 

§ 63, stk. 1, 4. pkt. indeholder samtidig bestemmelse om ordregivers udvælgelse af ansøgere, 

hvis antallet af ansøgere er lavere end 3. 

 

Umiddelbart er bestemmelserne i § 63, stk. 1, 3. pkt. og § 63, stk. 1, 4. pkt. modstridende, og  

efter BL’s opfattelse bør såvel lovteksten som bemærkningerne tilrettes, således at der ikke op-

står tvivl om, hvorledes bestemmelsen skal forstås.  

 

Det bemærkes herved, at bestemmelserne må forstås som anført i udbudsdirektivet artikel 65, 

stk. 2, således at ordregiver i udbudsbekendtgørelsen skal opfordre mindst 3 ansøgere om at 

afgive indledende tilbud, men har mulighed for at fortsætte udbudsproceduren med de ansøge-

re, der er i besiddelse af den krævede formåen, uagtet at dette antal af ansøgere måtte vise sig 

at være lavere end 3. 

 

(I tilknytning hertil bemærkes, at tilsvarende forhold gør sig gældende for så vidt angår formu-

lering af § 68, stk. 1 og § 74.) 

 

I bemærkningerne til § 63 er i øvrigt anført, at ”Ordregiveren skal tage hensyn til de transakti-

onsomkostninger, der er forbundet med at ansøge og afgive tilbud”. 

 

Der er ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvilke overvejelser der ligger til grund for 

denne bemærkning, og BL står af samme grund umiddelbart uforstående over for dette. Der 

henvises i øvrigt herved i det hele til det ovenfor ad § 54 anførte. 

 

 

Ad § 65 

 

Efter § 65, stk. 1 skal ordregiver forhandle med tilbudsgiverne om de indledende tilbud og alle 

efterfølgende tilbud, medmindre ordregiveren har forbeholdt sig ret til at tildele kontrakten på 

grundlag af det indledende bud. 

 

Bemærkningerne til § 65, stk. 1 indeholder imidlertid ikke nærmere uddybning af, hvad der skal 

forstås ved forhandling.  

 

I bemærkningerne til § 65, stk. 2 fremgår, at ”Ordregiveren skal føre individuelle forhandlinger 

med alle tilbudsgivere. Forhandlingerne skal tage afsæt i de enkelte tilbud. På forhandlingsmø-

derne drøftes, hvordan udbudsmaterialet og tilbud kan tilpasses for at opnå et bedre tilbud fra 

den enkelte tilbudsgiver”. 

 

Set i lyset af Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 10/7 2013 Atki mfl. mod Rigspolitiet, hvoref-

ter klage over at der ikke var gennemført en egentlig forhandlingsrunde ikke blev taget til følge, 

er det efter BL’s opfattelse, at det ville have været medvirkende til en tydeliggørelse af udbuds-
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lovens forståelse og rækkevidde, såfremt bemærkningerne havde indeholdt bemærkninger om 

denne retspraksis. 

 

Bemærkningerne til § 65, stk. 2 og stk. 3 indeholder i øvrigt efter BL’s opfattelse kun meget 

sparsom beskrivelse af, hvorledes forhandlingerne kan/skal tilrettelægges og gennemføres, så 

det sikres, at forhandlingsforløbet er gennemsigtigt og tilstrækkeligt dokumenteret. 

 

I tilknytning til bestemmelsen i § 65, stk. 2, hvorefter fastsatte mindstekrav udgør grundlæg-

gende elementer og derfor ikke kan være genstand for forhandling, bemærkes, at klarlæggelse 

af hvad der i et konkret udbud udgør mindstekrav eller ”andre krav” i nogle situationer forment-

lig kan være ganske svær.   

 

I bemærkningerne til § 2, er mindstekrav beskrevet som ” ... centrale krav til egenskaber ved 

den udbudte anskaffelse eller til kontraktens udførelse”. 

 

Herudover ses imidlertid ikke i bemærkningerne nærmere beskrevet, hvordan afgrænsningen af 

mindstekrav i forhold til ”andre krav” skal klarlægges. 

 

Efter BL’s opfattelse ville det have været formålstjeneligt, hvis lovbemærkningerne på dette 

punkt var uddybet med eksempler på – gerne med henvisning til evt. relevant praksis -, hvilke 

momenter der kan indgå i vurderingen af om et krav er et mindstekrav eller ej. 

 

For en ordens skyld bemærkes, at BL har noteret sig, at afgrænsningen af mindstekrav i forhold 

til ”andre krav” indgår som del af den generelle vejledningsindsats vedrørende udbudsloven, jf. 

bilag 7 i Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning December 2014.  

 

 

Ad §§ 66 - 71 

 

Bestemmelserne indeholder regler om udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. 

 

Udbudsproceduren kan anvendes under samme betingelser som udbud med forhandling, og bå-

de lovtekst og bemærkninger er derfor i meget stor udstrækning sammenfaldende med §§ 60 – 

65. 

 

For så vidt angår BL’s bemærkninger til §§ 66 – 71 henvises derfor i det hele til det ovenfor 

vedrørende §§ 60 – 65 anførte. 

 

I tilknytning til §§ 60 – 65 og §§ 66 – 71 er det BL’s opfattelse, at udbudslovens systematik, 

hvor hver udbudsform er beskrevet i adskilte bestemmelser forekommer lettere tilgænge-

lig/forståelig om end dette samtidig har medført at udbudsloven har fået et meget stort omfang. 

 

Udbudslovens systematik ændrer dog ikke på, at der efter BL’s opfattelse er et grundlæggende 

behov for, at reglerne og mulighederne for at anvende udbud med forhandling og konkurrence-

præget dialog i langt højere grad beskrives og uddybes i forhold til de foreliggende lovbemærk-

ninger. 
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Ad § 125 

 

BL hilser det velkomment at udbudsdirektivets artikel 48, stk. 1, jf. artikel 26, stk. 5 er imple-

menteret således, at ikke-statslige ordregivere har mulighed for at anvende forhåndsmeddelel-

ser. 

 

Efter BL’s opfattelse kan dette således være medvirkende til en langt mere smidig og fleksibel 

udbudsproces til gavn for både ordregiverne og de økonomiske aktører. 

 

 

Ad § 130 

 

I henhold til § 130 skal ordregiver give fri, direkte og elektronisk adgang til udbudsmaterialet 

samtidig med datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, hvilket ifølge bemærknin-

gerne indebærer, at ordregiver skal give ”.. adgang til det fulde udbudsmateriale”. 

 

Bemærkningerne indeholder imidlertid ikke nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved 

det ”fulde udbudsmateriale”, herunder hvordan det klarlægges om bestemmelsen er opfyldt i 

forhold til en situation, hvor ordregiver efterfølgende finder anledning til at foretage ændringer i 

eller supplere udbudsmaterialet, jf. herved bestemmelsen i § 92, stk. 4 vedrørende fristforlæn-

gelse. 

 

Når bemærkningerne ikke indeholder nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved det 

”fulde udbudsmateriale” vil dette derfor være med til at skabe usikkerhed om forståelsen og 

rækkevidden af udbudsreglerne. 

 

 

Ad § 135 

 

I henhold til § 135, stk. 1, nr. 4) kan ordregiver udelukke en ansøger eller tilbudsgiver såfremt 

ordregiver har tilstrækkelig plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgi-

veren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrej-

ning. 

 

Bemærkningerne indeholder imidlertid ikke nærmere beskrivelse af eller eksempler på, hvornår 

indikationerne er ”tilstrækkelig plausible” til at betingelsen for udelukkelse er opfyldt. 

 

Set i lyset af den verserende byggekartelsag, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-

ternational Kriminalitet har sigtet en række virksomheder og medarbejdere for ulovligt at aftale 

priser på byggerier, vil det efter BL’s opfattelse være nærliggende, at det i bemærkningerne til 

bestemmelsen er anført, hvorvidt en sigtelse er tilstrækkeligt til, at betingelsen for udelukkelse 

er opfyldt. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at bemærkningernes henvisning til § 5 i håndhævelsesloven, se s. 206, 

forekommer forkert, idet § 5 ikke umiddelbart ses at omhandle prøvelse af ordregivers beslut-

ning om udelukkelse. 
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Ad § 140 

 

§ 140 omhandler de krav ordregiver kan stille vedrørende en økonomisk aktørs egnethed for så 

vidt angår økonomisk og finansiel formåen, jf. § 138, stk. 1, nr. 2). 

 

Efter § 140, stk. 2 kan ordregiver som udgangspunkt ikke kræve, at en ansøgers eller en til-

budsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrak-

ten, undtagen i tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, 

tjenesteydelserne eller vareleverancerne.  

 

I bemærkningerne er anført, at ”Sådanne tilfælde kan omfatte øgede risici forbundet med kon-

traktens gennemførelse eller den kendsgerning, at kontraktens rettidige og korrekte gennemfø-

relse er kritisk, eksempelvis fordi den udgør en nødvendig forudsætning for andre kontrakters 

gennemførelse.” 

 

Efter BL’s opfattelse bidrager bemærkningerne ikke til nærmere afklaring af, i hvilke tilfælde der 

kan stilles krav til ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år, der er højere end 

den dobbelte anslåede værdi af kontrakten. 

 

I bemærkningerne til § 140, stk. 2 er det i forlængelse af ovennævnte anført, at ”Der kan ek-

sempelvis tages hensyn til forholdet mellem aktiver og passiver, når ordregiveren angiver de 

metoder og kriterier, der skal anvendes, i udbudsmaterialet. Disse metoder og kriterier skal væ-

re gennemsigtige, objektive og ikkediskriminerende.” 

 

Denne bemærkning ses ikke at have sammenhæng med spørgsmålet om krav til en ansøgers 

eller en tilbudsgivers minimumsomsætning, og bemærkningen giver derfor anledning til usik-

kerhed om reglernes forståelse. 

 

Efter BL’s opfattelse hører sidstnævnte bemærkning mest naturligt sammen med bestemmelsen 

i § 140, stk. 1, jf. § 152. 

 

 

Ad § 142 

 

Bestemmelsen giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

Dog vil det efter BL’s opfattelse medvirke til en større klarhed, såfremt bemærkningen til § 142, 

stk. 6, hvorefter ”Det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen, såfremt ordregiveren stiller krav 

om solidarisk hæftelse” også medtages i udbudsloven. 

 

 

Ad § 143 

 

I bemærkningerne til § 143, stk. 4 er anført, at ” … ordregiveren skal opfordre et antal ansøge-

re, der er nødvendig for at skabe en effektiv konkurrence om kontrakten men samtidig tage 
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hensyn til de transaktionsomkostninger, der er forbundet med at ansøge om deltagelse og at 

afgive tilbud.”  

 

Der er ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvilke overvejelser der ligger til grund for 

denne bemærkning, og BL står af samme grund umiddelbart uforstående over for dette. Der 

henvises i øvrigt herved i det hele til det ovenfor ad § 54 anførte. 

 

 

Ad § 145 

 

BL hilser det velkomment at der i udbudsloven er medtaget bestemmelse om, at ordregiver un-

der nærmere fastsatte betingelser kan acceptere ændringer hos ansøgere og tilbudsgivere. 

 

Efter BL’s opfattelse vil dette være medvirkende til mere fleksible udbudsregler. 

 

 

Ad § 149 

 

I henhold til § 149, stk. 5 kan ordregiver ikke kræve at ansøgeren eller tilbudsgiveren fremlæg-

ger dokumentation, når ordregiver kan skaffe oplysningerne direkte gennem adgang til en nati-

onal database, jf. § 149, stk. 5, nr. 1). 

 

I bemærkninger er anført, at ”Et eksempel på en database er det centrale virksomhedsregister, 

CVR.dk, i Danmark. I disse situationer kan ordregiveren ikke forpligte en ansøger eller tilbudsgi-

ver til at indsende årsrapporterne, idet ordregiveren selv kan indhente årsrapporterne.” 

 

BL bekendt vil ansøgernes eller tilbudsgivernes årsrapporter imidlertid ikke være vederlagsfrit 

tilgængelige for ordregiverne på cvr.dk, og bestemmelsen synes derfor at indebære, at ordregi-

ver pålægges en række transaktionsomkostninger til indhentelse af dokumentation, som ansø-

geren eller tilbudsgiveren alt andet lige vil kunne fremsende til ordregiver elektronisk uden at 

dette bevirker øgede udgifter for ansøgeren eller tilbudsgiveren. 

 

Af samme grund står BL derfor uforstående overfor bemærkningerne. 

 

 

Ad § 152 

 

I bemærkningerne til § 152, stk. 1, nr. 3 er det anført, at ”Sådanne omsætningstal kan både 

vedrøre omsætningstal for aktiviteter, der nøjagtigt modsvarer den konkret udbudte opgave, og 

omsætningstal for beslægtede aktiviteter.” 

 

Efter BL’s opfattelse er bemærkningerne misvisende, idet der ifølge udbudsloven også kan kræ-

ves oplysning om ansøgerens eller tilbudsgiverens samlede omsætning. 
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Ad § 155 

 

I bemærkningerne til§ 155, stk. 2 er det anført, at ”Anden dokumentation anses for at være 

passende, hvis en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver uden et uforholdsmæssigt 

stort ressourceforbrug kan konstatere, at de krævede kvalitetssikringsstander er opfyldt.” 

 

Som nævnt ovenfor under ad § 40 og § 42 er der imidlertid ikke i bemærkningerne nærmere 

redegjort for, hvad der nærmere skal forstås ved at ordregiver er ”rimeligt oplyst og normalt 

påpasselig” eller hvad der i situationen er ”et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug”. 

 

Bemærkningerne er derfor med til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af ud-

budsreglerne. 

 

 

Ad § 158 

 

Ifølge § 158, stk. 1 skal ordregiver i udbudsmaterialet beskrive evalueringsmetoden samt be-

skrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen. 

 

Af bemærkningerne fremgår, at ”Bestemmelsen er ikke en implementering af en artikel fra ud-

budsdirektivet, men en tydeliggørelse af de pligter, der er indeholdt i de udbudsretlige princip-

per, der fremgår af udbudsdirektivets artikel 18, stk. 1, denne lovs § 2”. 

 

Principperne i udbudslovens § 2 er også gældende efter nugældende udbudsregler. 

 

Efter BL’s opfattelse stilles der efter gældende praksis ikke krav om forudgående offentliggørelse 

af evalueringsmodeller, og bestemmelsen forekommer derfor som en overimplementering af 

udbudsdirektivet. 

 

Ordregivers valg af evalueringsmodel hænger i høj grad sammen med, at det ofte er uhen-

sigtsmæssigt på forhånd at fastlægge en evalueringsmodel, der i tilstrækkelig grad tager hensyn 

til de variationer som de indkomne tilbud indeholder, og således at modellen samtidig oprethol-

der den af ordregiver fastlagte vægtning af underkriterierne. 

 

Af bemærkningerne fremgår, at ”Ordregiveren kan anføre, at en beskrevet evalueringsmetode i 

visse konkrete situationer kan tilpasses på en bestemt måde, eller at det i visse konkrete situa-

tioner er muligt at benytte en sekundær evalueringsmetode. I henhold til gennemsigtigheds-

princippet skal eventuelle tilpasningsmuligheder og de sekundære evalueringsmetoder være 

fastlagt på forhånd og beskrevet klart i udbudsmaterialet. Derudover skal det fremgå af ud-

budsmaterialet, hvilke objektivt konstaterbare forhold, der skal være til stede, før ordregiveren 

kan anvende de oplyste tilpasningsmuligheder eller sekundære evalueringsmetoder.” 

 

Uagtet at der med bemærkningerne åbnes for at evalueringsmetoden kan ændres under nær-

mere angivne betingelser, er det BL’s opfattelse at konsekvenserne af § 158 vil være unødigt 

øgede transaktionsomkostninger for ordregiverne, samt et større fokus på udbuddets juridiske 
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aspekter frem for det med udbudsloven tilsigtede fokus om at sætte det gode købmandsskab i 

centrum. 

 

Af samme grund står BL uforstående over for indholdet af § 158, og BL foreslår derfor at be-

stemmelsen udgår af udbudsloven. 

 

I forhold til bemærkningerne til § 158, stk. 1 fremgår i øvrigt, at ”Ordregiveren må derfor ikke 

ved evalueringen lægge vægt på forhold, som ikke har været angivet i udbudsmaterialet og som 

en rimeligt oplyst og normalt påpasselig tilbudsgiver ikke har kunnet udlede af dette, og som 

kunne have været af betydning for tilbudsgiverne ved udformningen af deres tilbud eller ved 

deres stillingtagen til, om de ønskede at afgive tilbud.” 

 

Der er imidlertid ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvad der nærmere skal forstås 

ved ”en rimeligt oplyst og normalt påpasselig tilbudsgiver”. Jf. tilsvarende ad § 40 og 42 vedrø-

rende ”en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver”  

 

Bemærkningerne er derfor, som nævnt under de generelle bemærkninger, på dette punkt med 

til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af udbudsreglerne. 

 

 

Ad § 168 

 

BL hilser det velkomment at der i udbudsloven er medtaget bestemmelse om, at ordregiver un-

der nærmere fastsatte betingelser kan tilbagekalde en tildelingsbeslutning. 

 

Efter BL’s opfattelse vil dette være medvirkende til skabe mere klarhed om udbudsreglerne. 

 

 

Ad § 174 

 

I bemærkningerne til § 174 er det anført, at ” Der skal tages højde for den forvaltningsretlige 

forpligtelse til forsvarlig økonomisk forvaltning i forbindelse med ordregiverens fastsættelse af 

betingelser for udførelse af kontrakten. Ordregiveren skal derfor overveje omkostningerne for-

bundet med de krav, den stiller til kontraktens gennemførelse med henblik på at vurdere, om 

den merpris, der betales for opfyldelsen af disse krav er rimelig i forhold til det formål, der for-

følges.” 

 

BL står uforstående over for henvisningen til ”de forvaltningsretlige forpligtelser til forsvarlig 

økonomisk forvaltning”, idet ikke alle ordregivere, herunder de almene boligorganisationer, er 

underlagt de forvaltningsretlige regler. De almene boligorganisationer er underlagt regler om 

forvaltningsrevision, der skal sikre sparsommelighed og effektivitet. Disse regler følger imidlertid 

af anden lovgivning.   

 

Videre er der ikke i bemærkningerne nærmere redegjort for, hvilke overvejelser der ligger til 

grund for bemærkningen om, at ”Ordregiveren skal derfor overveje omkostningerne forbundet 
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med de krav, den stiller til kontraktens gennemførelse med henblik på at vurdere, om den mer-

pris, der betales for opfyldelsen af disse krav er rimelig i forhold til det formål, der forfølges.” 

 

Bemærkningen er derfor med til at skabe usikkerhed om forståelsen og rækkevidden af udbuds-

reglerne. 

 

 

Ad §§ 176 – 180 

 

Mulighederne for at foretage ændringer af kontrakter er efter BL’s opfattelse medvirkende til, at 

der skabes større fleksibilitet indenfor udbudsreglernes rammer, og at der sættes større fokus 

på det gode købmandsskab. Bestemmelserne hilses derfor velkomne. 

 

I forhold til § 180 fremgår det af bemærkningerne, at ”Ordregiveren kan således acceptere, at 

en virksomhed, der er part i en offentlig kontrakt, og som kommer under konkursbehandling 

fordi den er insolvent, kan overdrage kontrakten til tredjemand, såfremt de oprindelige kriterier 

for kvalitativ udvælgelse opfyldes af den nye leverandør, og såfremt det ikke medfører andre 

ændringer af grundlæggende elementer i kontrakten og ikke har til formål at omgå anvendelsen 

af loven.” 

 

Sammenholdt med ordlyden af § 180, stk. 1, nr. 2), der angiver ”hel eller delvis indtrædelse i 

den oprindelige leverandørs rettigheder” er det efter BL’s opfattelse uklart, om § 180, stk. 2 in-

debærer en ret for ordregiver til at udskifte leverandør på egen hånd, om retten til at udskifte 

leverandør tilkommer virksomheden under konkurs, eller om retten til at udskifte leverandør 

tilkommer både ordregiver og virksomheden under konkurs. 

 

 

Ad §§ 189 – 191 

 

Som nævnt indledningsvis vil ophævelsen af tilbudslovens afsnit 2 og de nye regler i udbudslo-

ven om procedurer i forbindelse med indkøb af vare- og tjenesteydelser under tærskelværdien 

for EU-udbud efter BL’s opfattelse indebære en forenkling og en stor lettelse for ordregiverne. 

 

I bemærkningerne til § 189 er indledningsvist anført, at ”Bestemmelsen fastætter, at en ordre-

giver forud for indgåelse af offentlige vare- og tjenesteydelses kontrakter med klar grænseover-

skridende interesse, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men ligger under den aktuelle tærskel-

værdi i § 2, skal annoncere kontrakten på udbud.dk.” 

 

Tærskelværdien på 500.000 kr. er dog ikke anført i hverken § 189 eller § 9, og det er derfor 

uklart, hvorledes bemærkningen skal forstås i forhold ordlyden af § 189 og § 9. 

 

I øvrigt ses det ikke anført om tærskelværdien på 500.000 kr., som det er tilfældet efter nugæl-

dende regler i tilbudslovens afsnit er opgjort eksklusiv moms. (Tilsvarende gør sig gældende for 

så vidt angår tærskelværdien i § 10).  

 

Efter BL’s opfattelse er der således behov for at disse forhold tydeliggøres i udbudsloven. 
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Ad lovens afsnit 7 og 8 

 

Lovens afsnit 7 og 8 giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger. 

 

I tilknytning til § 195, stk. 7, hvorefter lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begræns-

ning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger ophæves, bemærkes 

for en ordens skyld, at BL forstår dette det således, at dette som afledt konsekvens indebærer, 

at der ikke stilles krav til tilbudsgivere om afgivelse af tro- og loveerklæring i forbindelse med 

udbud efter tilbudslovens afsnit 1 . 

 

 

BL står gerne til rådighed med uddybning af det ovenfor anførte. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Bent Madsen  

 


