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Summary 

The subject of this thesis is control bid in EU public procurement. Where a public authority puts out a 

tender for an assignment it can choose to make a control bid to make sure that outsourcing is the best 

solution in the current situation. The control bid thereby acts as the public authorities’ own bid to the 

specific tender. The purpose is to investigate what degree of equivalence the control bid should be given 

to the bids from the external suppliers. 

The thesis initially describes how a control bid is classified and treated in Denmark. It is interesting to 

note that a control bid is not seen in Denmark as a bid on the same level as the external bids, and should 

not necessarily be treated equally. This can result in an uncertainty for the suppliers. 

If a control bid is not equally treated it can lead to distortion of competition caused by the uncertainty  

and it is therefore interesting to investigate the European Court of Justice’s approach to this issue.  

EU public procurement law does not regulate the issue of control bids and the analysis shows that the 

control bid is not covered by directive 2004/18/EC, which regulates the procedures for the award of 

public works contracts, public supply contracts and public service contracts. However if the public au-

thority wants to use the control bid as the reason for annulment, the control bid must be equally treated 

to such an extent that it is clear that this is the best bid/option. 

The economic side of the thesis illustrates the societal dead weight loss resulting from the fact that some 

public authorities put out a sham tender in order to be inspired or simply just to force the internal or-

ganization to be more effective. It is investigated, and concluded that the Danish regulation about control 

bids is not enough to solve the problem. 

The access to annulment is too wide, and with too many options. The issue therefore becomes a matter 

of limiting the number of annulment options in general. These limits are needed reduce the uncertainty 

and risk for the external suppliers.  

A recommendation to aggravate the legislation access to annulment is made. The proposition could be 

to pay tort to the supplier who would have won if the authority could have avoided the annulment with-

out unreasonable effort spent.
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Kapitel 1: Indledning og præsentation af emnet 

1.1. Indledning 

Almindelige principper om forsvarlig forvaltning af det offentliges midler indebærer i sammenhæng 

med stramme budgetter og kontrolforanstaltninger (f.eks. Rigsrevisionen og statsforvaltningernes til-

syn med kommunerne), at offentlige myndigheder naturligvis må sikre sig, at indkøb gennemføres på et 

forsvarligt grundlag, og at der ikke betales mere for ydelserne end det, der sædvanligvis må anses for 

opnåeligt i markedet.1 

En velkendt metode til at opnå en bedre pris på produktet eller en bedre kvalitet er, hvis der er konkur-

rence på markedet. Derfor kan der være en fordel i at udlicitere opgaver, der tidligere har været udført 

internt i offentligt regi. Udbudsreglerne ændrer den ’almindelige’ måde at indgå kontrakter på, hvor 

parterne kommunikerer med hinanden under processen, afstemmer forventninger og forhandler sig til 

den løsning, begge parter anser for værdifuld. Der er skrevet en betydelig mængde litteratur om for-

handling og om, hvordan det i processen handler om kreativitet og evnen til at finde nye løsninger, som 

parterne ikke på forhånd havde på tegnebrættet.2 

Under en udbudsproces efter udbudsreglerne har parterne ikke denne mulighed.3 Myndigheden skal i 

denne proces være klar i mælet i forhold til, hvad denne ønsker af sin medkontrahent. Når en kommune 

overvejer at udlicitere en opgave for første gang, har den formentlig en ide om, hvad prisen på det pri-

vate marked er, og hvorvidt det kan udføres bedre og billigere, end den selv kan. Man kan imidlertid 

også forestille sig situationer, hvor det er uklart, hvad det private marked kan tilbyde, og derfor ønsker 

myndigheden - for at finde ud af dette - at lave et udbud. Såfremt de private tilbudsgivere ikke kan til-

byde en bedre løsning, ønskes opgaven fortsat udført i eget regi. For at holde vejen åben i forhold til 

fortsat intern opgavevaretagelse, kan kommunen vælge at lave et kontrolbud. Et kontrolbud er ordregi-

vers eget tilbud på den givne opgave. 

Eksterne tilbudsgivere har været kritiske over for denne metode og hævdet, at de bruger millioner af 

kroner på tilbudsafgivelse på udbudte opgaver, der ender med at blive annulleret og holdt i internt regi. 

                                                             
1 Hagel-Sørensen, Karsten (red). Christensen, Morten Uhrskov, i Aktuel udbudsret, 2011, side 18. 
2 Eksempelvis Thompson, Leigh L., 2012, The mind and the heart of the negotiator og Fisher, Roger og Ury, Wil-
liam, 1984, Få ja når du forhandler uden at give efter. 
3 Når vi ser bort fra muligheden for konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling, artikel 29-30 i direktiv 
2004/18/EF. 
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De mener, at nogle myndigheder udbyder opgaver i konkurrence uden reelt at være interesseret i udli-

citering men primært som et instrument til at trimme og effektivisere egen organisation.4 

Lovgiver har siden taget initiativ til at lave en bekendtgørelse på området gældende for kommuner og 

regioner.5 Denne indeholder detaljerede krav til, hvorledes et kontrolbud skal udfærdiges og behandles 

og skal medvirke til, at tilbudsgiverne bliver fair og lige behandlet, -også i de tilfælde hvor der er lavet 

kontrolbud. 

1.2. Problemidentifikation og afhandlingens formål 

Den danske regulering vedrørende kontrolbud fordrer ligebehandling med de eksterne bud på en række 

områder, men er tavs på andre særdeles vigtige områder eksempelvis i forbindelse med sammenlignin-

gen af tilbuddene. Klagenævnet for Udbud har anlagt den holdning, at et kontrolbud ikke er et bud, der 

på alle punkter skal ligestilles og dermed ligebehandles med eksterne bud,6 men de har været forsigtige 

med helt at udelukke sandsynligheden for at favorisering af en intern afdeling kan være en overtrædelse 

af EU’s udbudsregler og princippet om ligebehandling.7  

Afhandlingens formål er at belyse, hvorvidt denne retstilstand er forenelig med EU-retten og redegøre 

for, i hvilket omfang et kontrolbud i henhold til EU-retten skal ligebehandles med de eksterne tilbud. 

Rådet for Offentlig- Privat Samarbejde (herefter ROPS) udkom i oktober sidste år med en analyse af 

omfanget af og erfaringer med kontrolbud.8 Denne rapport viser, at en overvejende del af de eksterne 

tilbudsgivere9 mener, at det skaber mistillid i markedet, når der udarbejdes kontrolbud. Denne mistillid 

dækker over, at tilbudsgiverne er usikre på formålet med og intentionerne bag beslutningen om at af-

give kontrolbud, og at der foreligger usikkerhed om, hvorvidt konkurrencen foregår på fair og lige vilkår. 

3 af de 7 tilbudsgivere angiver, at tilstedeværelsen af et kontrolbud påvirker deres beslutning om, hvor-

vidt de vil byde på opgaven. 

Før kontrolbudsbekendtgørelsens ikrafttræden skrev nyhedssiden dknyt.dk under overskriften: ”Slut 

med udbud på skrømt”, følgende på deres hjemmeside:10 

                                                             
4 Artikel i Jyllandsposten af Stine Daugaard, Offentlige udbud på skrømt, 06.05.2003. Vedlagt som bilag 1. 
5 BEK nr. 607 af 24.6.2008, Bekendtgørelse om Kommuners og Regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. 
6 Se f.eks. KLFU kendelse af 18.9.1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Frederiksberg Kommune. 
7 KLFU kendelse af 27.4.2001, Dansk Transport og Logistik mod Nykøbing Falster Kommune. 
8 Rådet for Offentlig- Privat Samarbejde, analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud, offentliggjort den 
23.10.2014. 
9 5 ud af 7. 
10 http://dknyt.dk/sider/artikel_print.php?nc=1&showshare=0&d=1&id=34815, 27.6.2008. 

http://dknyt.dk/sider/artikel_print.php?nc=1&showshare=0&d=1&id=34815
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”Nye regler skal modvirke, at kommuner kun udbyder opgaver for at presse medarbejderne. 

Den 1. juli 2008 træder nye regler i kraft, som skal sikre, at når kommuner og regioner afgi-

ver kontrolbud, så er alle direkte og indirekte, langsigtede gennemsnitsomkostninger ind-

regnet i den tilbudte pris. De nye regler skal modvirke, at lokale myndigheder udbyder op-

gaver på skrømt og kun bruger de eksterne tilbud som grundlag for interne forhandlinger 

om at øge medarbejdernes effektivitet. ” 

Formålet med den økonomiske del af afhandlingen er, at redegøre for den økonomiske inefficiens 

som kontrolbudsbekendtgørelsen søger at undgå og vurdere, hvorfor der øjensynligt stadigvæk 

foreligger et problem. 

1.2.1. Problemformulering 
På baggrund af ovenstående vil opgaven herefter søge at besvare følgende spørgsmål: 

Juridisk: I hvilket omfang skal kontrolbuddet i udbudsprocessen ligebehandles med de eks-

terne tilbud efter EU’s udbudsregler?  

- Herunder hvorvidt dansk lovgivning på dette område er i overensstemmelse med EU-retten? 

Økonomisk: Hvilke økonomiske samfundsmæssige konsekvenser medfører udbud på 

skrømt, og i hvilket omfang hjælper kontrolbudsbekendtgørelsen til en efficient allokering af 

ressourcerne? 

- Hvordan påvirker tilstedeværelsen af kontrolbud konkurrencen? 

- Herunder: har vi med kontrolbudsbekendtgørelsen skabt den mest efficiente retstilstand? 

Integreret: Såfremt ovenstående besvares negativt, hvilke tiltag kræves da for at opnå en 

mere efficient situation? 

1.3. Synsvinkel og forudsætninger 
Den retsdogmatiske analyse foretages ud fra et overordnet ’indre markeds’ synspunkt i og med, at det 

er dette sigte Traktaten og sekundærreguleringen har, om end EU retten og principperne desuden har 

stor betydning for udbudsforretninger, der udelukkende forbliver på nationalt plan. 

Problematikken om kontrolbud og udbud på skrømt vil antage et overvejende nationalt fokus. Analysen 

fra ROPS vedrørende annullationer af EU-udbud, 2014, viser, at Danmark har flere annullationer end 

andre EU lande – også når der kun ses på de lande, vi normalt sammenligner os med.11 Fokus er på den 

                                                             
11 Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Analysens side 20. 
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nationale lovgivning om kontrolbud, der bunder i et nationalt dilemma og de analyser, der anvendes, er 

ligeledes foretaget på baggrund af udbud udbudt af danske myndigheder samt synspunkter fra nationale 

tilbudsgivere. 

De retspolitiske tiltag vil dermed også have et nationalt fokus, men kan ligeledes være brugbare på EU 

direktiv niveau, såfremt udbud på skrømt måtte være mere end en national problemstilling.  

Holdningerne til udlicitering og kontrolbud er mange. Til illustration har jeg udvalgt nogle få eksempler 

primært fra avisartikler.12 

Erhvervslivet mener, det kan give milliarder i de kommunale pengekasser, hvis myndighederne udby-

der flere offentlige opgaver.13 En forskningsbaseret rapport udarbejdet af eksperter fra RUC, KU og 

KORA viser imidlertid, at disse besparelser er tvivlsomme.14 Dette stiller Brian Mikkelsen sig som er-

hvervsordfører for de konservative sig tvivlende overfor.15 I lyset af ovenstående kommenterer FOA og 

3F’s formænd på rapporten, at der sker for mange udliciteringer i tilfælde, hvor det havde været bedst 

at holde det internt. Årsagen skulle efter deres opfattelse være, at myndighederne ikke kender til mu-

ligheden for at lave kontrolbud.16 1. oktober 2014 omtales det i en artikel i Berlingske business17, at 

danske virksomheder udsættes for skæv konkurrence, når kommunerne udliciterer offentlige opgaver, 

idet 72 procent af de danske kommuner ikke medregner alle udgifter, når de selv byder på disse opga-

ver. Dette vil et politisk flertal ifølge artiklen have gjort op med, og det nævnes ikke i artiklen, at dette 

allerede er sket ved kontrolbudsbekendtgørelsens ikrafttræden i 2008. 

I nærværende fremstilling vil det ikke blive inddraget, hvad myndigheder og tilbudsgivere ved eller ikke 

ved. I afhandlingen vil det blive forudsat, at aktørerne i markedet kender lovgivningen og de forpligtel-

ser og muligheder, denne giver. Opgavens formål er heller ikke at give svar på, hvorvidt udlicitering er 

den rigtige løsning for samfundsøkonomien, men om vi har den rigtige lovgivning i forhold til tilbudsgi-

vernes retssikkerhed og myndighedernes incitament til udlicitering, hvor dette ifølge deres egen vurde-

ring vil kunne medføre besparelser grundet konkurrence og innovation i den offentlige sektor; herunder 

muligheden for at vælge det bedste uanset om dette er fortsat egen produktion eller udlicitering. 

                                                             
12 Artiklerne er vedlagt som bilag. 
13 www.business.dk, 24.10.2013, ”Erhvervslivet skriger på mere udbud”. 
14 www.kora.dk, udgivelser, 6.11.2014, ”Udlicitering er både godt og skidt”. 
15 www.politiko.dk, 7.11.2014, ”Konservative tvivler på kritisk udliciteringsrapport”. 
16 www.b.dk, 23.11.2014, kommentar, ”Uvidenhed er drivkraft bag udlicitering”. 
17 www.business.dk, 1.10.2014, ”Kommuners lave udbudspriser koster erhvervslivet millioner”. 

http://www.business.dk/
http://www.kora.dk/
http://www.politiko.dk/
http://www.b.dk/
http://www.business.dk/
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1.4. Metodisk tilgang til afhandlingen 
 

1.4.1. Juridisk metode 
Den juridiske metode tager udgangspunkt i Alf Ross realistiske retsteori, der er teorien om, hvilke fak-

torer, der øver indflydelse på domstolens endelige afgørelse. Det er således en prognoseteori, der ud fra 

en identifikation, systematisering og fortolkning af retskilderne søger at forudsige gældende ret.18 Bedre 

kendt som den retsdogmatiske metode. 

1.4.1.1. Danske retskilder 
Kapitel 2 vil indeholde en indledning til kontrolbud og beskrive den danske definition, regulering og 

praksis herom. Da kontrolbud ikke er direkte EU-reguleret, vil denne del bygge på dansk regulering og 

praksis om kontrolbud. 

Der findes på nationalt plan en bekendtgørelse19 samt et cirkulære20 om kontrolbud. Bekendtgørelsen 

er gældende for kommuner og regioner og cirkulæret vedrører statslige opgaver. Offentligretlige orga-

ner er ikke omfattet. Der findes ingen forarbejder til disse reguleringsformer, men både bekendtgørel-

sen og cirkulæret er vedlagt en vejledning21, der forklarer formålet af bestemmelserne og vigtigheden 

af overholdelsen heraf. Vejledninger står i medfør af princippet om Lex superior22 under loven og kan 

således ikke tilsidesætte lovens skrevne ord, men de kan have stor betydning i forbindelse med fortolk-

ning i henhold til formål. 

Bekendtgørelser er generelle retsforskrifter, der er rettet til borgerne og myndighederne og kan skabe 

både rettigheder og pligter for disse. Der skal være hjemmel i lov til at udstede en bekendtgørelse23 og 

nærværende bekendtgørelse er hjemlet i kommunestyrelsesloven24 § 62 d. En bekendtgørelse er kon-

krete regler, der nærmere udmønter lovens overordnede regler. I § 62 d angives det i stk. 2, at Økonomi- 

og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om hånd-

hævelse af udbudsreglerne mv. og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende 

kommunens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1. Klagenævnet kan i henhold til § 5 i bekendt-

gørelsen behandle klager vedrørende kommuner og regioners overtrædelse af denne bekendtgørelse. 

                                                             
18 Introduktion af Jakob V. H. Holtermann i ”Om ret og retfærdighed”, Alf Ross, 2013, s. 31.  
19 Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, BEK nr. 607 af 24.6.2008. 
20 Cirkulære nr. 2 af 13.1.2010 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver. 
21 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, nr. 32 af 24.06.2008 og Vejled-
ning om cirkulære nr. 2 af 13. januar 2010 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver, nr. 12 af 4.2.2010. 
22 En et trin lavere lov viger for en et trin højere lov. 
23 Nielsen og Tvarnø, Retskilder og Retsteorier, 2011, side 92. 
24 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.2.2014. 
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Bekendtgørelsen vedrørende kommuner og regioners kontrolbud er den første regulering om kontrol-

bud, som medfører rettigheder for tilbudsgiverne. Før denne måtte eksterne tilbudsgivere i forbindelse 

med klager over kontrolbud fra kommuner og regioner henholde sig til EU-rettens regler på udbudsom-

rådet og principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og de rettigheder tilbudsgiverne har her-

efter. Dette er stadigvæk tilfældet, hvor bekendtgørelsen ikke regulerer det pågældende forhold, eksem-

pelvis hvad angår annullation af udbuddet. 

Cirkulærer er interne tjenestebefalinger, som en overordnet offentlig myndighed udsteder til en under-

ordnet. Der kræves ikke lovhjemmel til udstedelsen af cirkulærer, men blot at der består et over-under-

ordnelsesforhold. Fritstående råd og nævn kan ikke styres ved hjælp af cirkulærer og Klagenævnet for 

Udbud er således ikke bundet af dette cirkulære.25 Private tilbudsgivere har ikke krav på at blive be-

handlet i henhold hertil og derfor vil afhandlingen primært have fokus på bekendtgørelsens bestemmel-

ser – med henvisninger til cirkulæret, hvor det er relevant at påpege forskelle mellem de to.  

Praksis om kontrolbud er sparsom, og Klagenævnet for Udbud har kun i en håndfuld sager haft lejlighed 

til at tage stilling til spørgsmål om kontrolbud. En af disse sager er kæret videre i retssystemet, hvor 

sagen nåede hele vejen til Højesteret26 og retspraksis herfra vil indgå.27 Domme fra Højesteret har na-

turligvis den største præjudikatværdi, når det handler om at udlede gældende ret på området, men Kla-

genævnets kendelser ankes sjældent og står derfor tilbage som sidste instans, der har taget stilling til 

påstanden. Generelt nyder Klagenævnets kendelser stor anerkendelse, hvilket også hænger sammen 

med dets sammensætning28 og procesregler, men er også begrundet i den danske lovgivers valg af me-

tode til gennemførelse af direktiverne. 29 30 

Imidlertid står EU-retten over dansk ret og således også Højesterets domme. Derfor er det relevant at 

undersøge, hvordan EU-domstolen vil klassificere kontrolbud.  

                                                             
25 Nielsen og Tvarnø (2011), side 93. 
26 Sag 185/2009 af 18. august 2011. 
27 Hvor en højere retsinstans kommer frem til et andet resultat end Klagenævnet har Klagenævnets kendelse na-
turligvis ikke længere nogen retskildeværdi. Dette var f.eks. tilfældet i Sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard 
mod Spøttrup Boligselskab, der modsagde Klagenævnets kendelse af 11.11.1998. 
28 Formandsskabet består af 5 landsretsdommere og 2 dommere og derudover består nævnet af 20 sagkyndige 
medlemmer, indkøbschefer, professorer, advokater mv. 
29 Treumer, Steen, Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler, 2000, side 17. 
30 I Danmark har lovgiver ret atypisk, både set i forhold til de øvrige EU lande og i forhold til almindelig imple-
mentering af EU direktiver, valgt at implementere Udbudsdirektivet på bekendtgørelsesniveau med kun få indle-
dende bestemmelser, der ikke ændrer direktivernes indhold væsentligt. Dette indebærer, at de spørgsmål, som 
Klagenævnet for Udbud tager stilling til, ligger så tæt op ad udbudsdirektivets ordlyd, som det næsten er muligt. 
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1.4.1.2. EU-retlige retskilder 
Kapitel 3 vil være en retsdogmatisk analyse på EU-niveau for at finde frem til EU-domstolens formodede 

syn på den danske behandling af kontrolbud. For at kunne nå frem til et svar på dette er det vigtigt at 

have forståelse for EU-Domstolens retskilder og fortolkningsstil. 

Udgangspunktet for analysen vil være Udbudsdirektivet31, der har karakter af bindende sekundærregu-

lering og er det centrale direktiv på området for offentlige indkøb. Da udbudsdirektivet søger at udbrede 

EUF-Traktatens bestemmelser vedrørende Det indre marked, vil dette overordnede formål og Trakta-

tens bestemmelser herom samt de grundlæggende principper, specielt ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsprincippet, ligeledes få afgørende indflydelse på analysen.  

Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet er de helt centrale i udbudsretten og over-

holdelse af dem er en forudsætning for gennemførelsen af direktivets formål og det indre markeds funk-

tion i almindelighed.32 Principperne er afledte af Traktatens indre markeds bestemmelser, som begge 

udbudsdirektiver33 bygger på. Det er således heller ikke afgørende, med mindre der foreligger helt sær-

lige omstændigheder, hvorvidt der er tale om varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægskontrakter eller 

situationer omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, når domme anvendes til at belyse principper-

nes rækkevidde.34 

EU-Domstolen har taget stilling til udbudsretlige problemstillinger i en lang række sager. Disse domme 

skaber præjudikater og er bindende for nationale domstole, der skal følge EU-domstolens afgørelser35, 

og dommene vil blive brugt i analysen til at belyse, hvilke overvejelser EU-domstolen har haft, da de 

skulle vurdere forskellige problemstillinger. I mange tilfælde kan EU’s mål være så forskellige, at en 

handling, der er velegnet til at fremme et formål, kan være skadeligt for et andet. Dommene vil i denne 

forbindelse blive anvendt til at vurdere, hvad der i EU-Domstolens øjne vægter højest. EU-domstolen 

tillægger klart sine egne domme stor betydning og henviser ofte til tidligere domme om emnet i deres 

afgørelser. 

                                                             
31 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskon-
trakter. 
32 Sag C-243/89, Storebælt, dom af 22.6.1993, Sml. 1993 I-3353, præmis 33, og generaladvokat Tesauros forslag 
til afgørelse fremsat 17.11.1992, punkt 18. 
33 Forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsdirektivet. 
34 Concordia bus, C-513/99, præmis 90-91 og Kauppatalo Hansel, C-244/02, præmis 34-35. 
35 Arrowsmith, Sue, EU Public Procurement – an introduction, side 25. 
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EU-domstolen anvender en teleologisk fortolkningsstil, hvilket indebærer, at retsanvenderne søger at 

finde den forståelse af en bestemmelse, der mest effektivt kan realisere dens målsætning.36 EU-domsto-

lens fortolkninger ud fra formålsbetragtninger begrænser sig ikke til ordlydsfortolkninger, hvorfor det 

ikke er afgørende, om et formål har fundet sprogligt udtryk i en bestemt artikel i lovgivningen.37 

EU består af 28 medlemsstater med 24 forskellige sprog. EU lovgivning er affattet på alle disse sprog, 

som alle er autentiske, hvilket vil sige, at den ene sprogversion som udgangspunkt ikke er mere rigtig 

end den anden.38 I nærværende afhandling vil de sproglige forskelle ikke give anledning til de store 

tvivlsspørgsmål i forbindelse med formålsfortolkning, da formålet med Udbudsdirektivet og Det indre 

marked er klart, men i de tilfælde hvor jeg anvender ordlydsfortolkning og lægger vægt på formulerin-

gen af direktivets bestemmelser, vil jeg, de steder jeg finder det relevant, angive forskellige sprogversi-

oner.  

Generaladvokatens udtalelser i sine forslag til afgørelser vil også blive inddraget i analysen, selvom rets-

kildeværdien af disse er tvivlsom.39 Udtalelserne giver ofte et godt indtryk af sagernes problemstillinger 

og af de modstående synspunkter, hvilket kan være gavnligt, da EU-domstolens domme offentliggøres 

uden tilkendegivelse af, hvorvidt der har været dissens. De indeholder endvidere mere omfattende teo-

retisk diskussioner end EU-domstolens domme.40  

I begge kapitler benyttes juridisk litteratur igennem analysen for enten at beskrive det gældende rets-

område og dets problematikker, den primære retskilde, underbygge egne fortolkninger eller som sup-

plement til EU-domstolens praksis.  

1.4.2. Økonomisk metode 
”Økonomi er en videnskab, der undersøger menneskets adfærd som et forhold mellem mål og 

begrænsede midler, der har alternative anvendelsesmuligheder. ” Lionel Robbins (1932) 

Den økonomiske del, vil med udgangspunkt i retsøkonomien søge at beskrive rationalet for indførelsen 

af kontrolbudsbekendtgørelsen og gennem en analyse en vurdering af, hvorledes denne virker efter 

hensigten. Retsøkonomi er økonomisk teori, hvorfor der ikke eksisterer en særegen retsøkonomisk me-

tode41 men kan defineres som økonomiske teorier anvendt til analyse af rettens opståen, virkning og 

udvikling, eller som Thomas Riis har defineret det: ”Anvendt mikroøkonomi i relation til retlige forhold. 

                                                             
36 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, EU ret, 2010, side 116. 
37 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth (2010), side 117. 
38 Se sag C-283/81, CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, præmis 18. 
39 Nielsen og Tvarnø (2011), side 181. 
40 Ulla Neergaard og Ruth Nielsen (2010), side 158. Se også Arrowsmith, Sue, EU Public Procurement - An intro-
duction, side 19. 
41 Østergaard Kim, metode på cand.merc.jur. studiet (2003), side 8. 
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”42 I modsætning til den retsdogmatiske analyse er spørgsmålet her ikke, hvordan den gældende retstil-

stand er, men hvorfor den er sådan. 

Retsøkonomien er interessant, hvor juraen og økonomien har fælles berøringsflader, og hvor juraen i 

denne sammenhæng er et redskab til at undgå markedsfejl. Markedsfejl kan defineres som afvigelser fra 

fuldkommen konkurrencesituationen, der medfører, at allokeringen af markedets ressourcer ikke bliver 

optimal. 

Den økonomisk anvendte teori er i nærværende tilfælde henholdsvis neoklassisk økonomisk teori og ny 

institutionel økonomi. Fælles for de to teoriretninger gælder at analyseniveauet er markedet, og analy-

seenheden er virksomheden.43 I afhandlingen vil analyseenhederne være myndighederne på den ene 

side og tilbudsgiverne på den anden. I de to økonomiretninger opererer agenterne med på forhånd fast-

lagte adfærdsantagelser. Adfærdsantagelserne i nærværende fremstilling vil være med udgangspunkt i 

den ny institutionelle økonomi, som indebærer, at aktørerne er begrænset rationelle44, der er ikke per-

fekt information, og aktørerne vil handle opportunistisk i et forsøg på at maksimere egen nytte. 

Efficiensbegrebet, jeg opererer med, er Kaldor-Hicks kriteriet, som indebærer, at en efficient tilstand 

anses for opnået, hvis vinderen i transaktion vinder mere, end de andre taber og således samlet set in-

debærer en forbedring af den samlede velfærd; uanset at taberne ikke kompenseres.45 Overvejelser ved-

rørende retfærdighed og fordelingsmæssige hensyn inddrages således ikke, men i efficienskriteriet byg-

ger på parternes nyttefunktioner, der indebærer, at også ’bløde’ værdier i denne sammenhæng kan blive 

afgørende for, hvornår en efficient tilstand anses for opnået. Afhandlingens problemstilling anskues 

hverken fra myndighedernes eller tilbudsgivernes side, men synsvinklen er i stedet fra en overordnet 

optimeringsinteresseret og uvildig part. 

Spilteorien vil blive anvendt til at skabe overblik over agenternes mulige handlinger, og hvorledes disse 

påvirker hinanden. Herud fra er det muligt at analysere sig frem agenternes sandsynlige handlinger for 

derefter at kunne vurdere, i hvilket omfang de, med og uden en given regulering, handler på en måde, 

der overordnet giver en efficient allokering af ressourcerne på markedet som helhed.  

Teorierne om inkomplette kontrakter indebærer, at kontrakter er inkomplette, fordi der kan være tale 

om asymmetrisk information mellem agenterne eller, at det ikke på forhånd er muligt at forudsige frem-

tiden og dermed alle tænkelige scenarier, der senere i et kontraktforløb måtte opstå. Det er muligt at 

                                                             
42 Riis, Thomas, 1999, Retsøkonomi, side 1147. 
43 Østergaard, Kim (2003), side 3. 
44 Som Oliver E. Williamson udtrykker det i The Economic Institutions of Capitalism, New York (1985): ”intend-
edly rational but only limited so…”.  
45 I modsætning til Pareto-kriteriet, der indebærer, at hvis blot én af parterne stilles dårligere end i udgangs-
punktet, vil det ikke blive anset for en forbedring, uanset hvor meget andre vinder på det. 
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forsøge, men det vil blive omkostningsfuldt og skal helst stå mål med fordelene herved. Flere teorier er 

udviklet på baggrund heraf, f.eks. Steven Shavell om den optimale størrelse på kompensationen i for-

bindelse med kontraktbrud46, og Henrik Landos teori om købers ret til at hæve ved mangler.47 Disse 

teorier kan anvendes i nærværende tilfælde primært grundet aktørforudsætningerne fra den ny insti-

tutionelle økonomi. 

Økonomisk metode kan gå på to ben: En teoretisk og en empirisk del. Jeg anvender i min analyse en 

teoretisk tilgang og argumenterer på baggrund af de antagelser jeg lægger til grund for hvordan agen-

terne må formodes at agere. I analysen vil endvidere blive anvendt data og resultater fra to analyser 

foretaget af Rådet for Offentlig-Privat samarbejde. Disse analyser bygger på empiriske resultater ind-

samlet via TED databasen og har desuden udledt konklusioner på baggrund af cases og spørgeskemaer, 

hvor både tilbudsgivere og ordregivere er blevet spurgt om forskellige forhold vedrørende annullatio-

ner og kontrolbud. 

1.4.3. Integreret metode 
Efter en analyse af, hvordan gældende ret er, vil afhandlingen afslutningsvis frembringe et forslag til n 

lovgivning baseret på de udledte konklusioner af den juridiske og økonomiske analyse. Dette kaldes 

også for normativ retsvidenskab. 

Retspolitik beskæftiger sig med de lege ferenda48, dvs. hvordan retstilstanden bør være, eller lovgivnin-

gen bør udformes.  

Med udgangspunkt i den økonomiske metode beskrevet ovenfor vil afhandlingen undersøge, hvorledes 

reguleringen bør udformes for at skabe den mest efficiente retstilstand. Det overordnede sigte vil i 

denne forbindelse være, hvad parterne selv ville have aftalt, hvis de kunne, da dette vil frembringe den 

optimale kontrakt ex ante.49 Særligt Henrik Landos retsøkonomiske analyse af købers ret til at hæve ved 

mangler vil blive anvendt som inspiration, og de udledte konklusioner anvendes til at argumentere for 

nogle retspolitiske tiltag, der vil kunne minimere usikkerheden for tilbudsgiverne, -ikke bare i forbin-

delse med kontrolbud - men ved udbud generelt. 

1.5. Afgrænsning 
Afhandlingen tager sigte på anskaffelsessituationer, der er omfattet af EU’s udbudsregler, og således de 

situationer hvor der er foretaget udbud i henhold til disse regler. Anskaffelser, der falder uden for ud-

                                                             
46 Shavell, Steven,1980, Damage measures for Breach of Contract. 
47 Lando, Henrik, 2014, En retsøkonomisk analyse af købers ret til at hæve ved mangler. 
48 Latin for ’i overensstemmelse med loven, som den burde være’. 
49 Forudsat at transaktionsomkostningerne ved indgåelse af aftalen ikke overstiger den mulige gevinst. 
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budsdirektivets område (konsessionskontrakter, bilag B tjenesteydelser og kontrakter, der beløbsmæs-

sigt er under tærskelværdien), og som derfor alene er reguleret af de grundlæggende EU-retlige prin-

cipper og tilbudsloven, er ikke opgavens fokus. 

Der vil være fokus på de to ’almindelige’ udbudssituationer, offentligt og begrænset udbud, der kan an-

vendes, uden at særlige forhold gør sig gældende og dermed afgrænses fra, at der i nogle situationer kan 

anvendes konkurrencepræget dialog, udbud med forhandling og udbud uden forhandling og uden for-

udgående udbudsbekendtgørelse, som indeholdt i artikel 29-31 i udbudsdirektivet. 

Ud over EU-regler er der ligeledes internationale folkeretlige regler på udbudsområdet. Den vigtigste 

aftale er GPA50, der er et bilag til WTO51-aftalen indgået i 1994. Det må i dag antages, at udbudsdirektivet 

er tilpasset således, at de ordregivende myndigheder ved at overholde direktivet samtidig lever op til 

forpligtelserne i henhold til GPA. Afhandlingen vil udelukkende forholde sig til forholdet til EU-retten, 

jf. problemformuleringen og ikke behandle folkeretten yderligere. 

Kapitel 4 og 5, som primært har fokus på kontrolbudsbekendtgørelsen, vil fokusere på udbud fra de 

offentlige instanser, der er genstandsfelt for denne, dvs. kommuner og regioner. Derfor vil udbud fore-

taget af staten ikke blive belyst i denne sammenhæng. 

De regnskabstekniske krav i kontrolbudsbekendtgørelsen til udfærdigelse af kontrolbud vil ikke blive 

nærmere berørt i afhandlingen. Det vil her blive taget som forudsætning, at overholdelse af disse krav 

sikrer ligebehandling af kontrolbuddet og de eksterne bud i processen. 

1.6. Struktur 
I det følgende kapitel 2 tages udgangspunkt i, hvilken regulering der foreligger på området for kontrol-

bud, samt hvordan et kontrolbud defineres og behandles i praksis. 

Kapitel 3 vil herefter gennem en retsdogmatisk analyse fremkomme med en vurdering af EU Domstolens 

formodede holdning til, hvordan kontrolbud skal behandles.  

I Danmark er indført en bekendtgørelse om kontrolbud, der skal sikre de eksterne tilbud mod en unfair 

og ulige behandling i de tilfælde, hvor der afgives kontrolbud. Kapitel 4 har via retsøkonomiske betragt-

ninger fokus på at udlede det økonomiske rationale for kontrolbudsbekendtgørelsen og det analyseres, 

hvorvidt denne har den ønskede effekt. 

                                                             
50 Government Procurement Agreement. 
51 World Trade Organisation. 
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Da ovenstående ses at blive besvaret negativt, primært begrundet i en meget vid adgang for ordregiver 

til at annullere en iværksat udbudsforretning, vil afhandlingens sidste kapitel via retsøkonomiske be-

tragtninger fremkomme med forslag til, hvordan lovgivningen kunne udformes, således at en mere effi-

cient retstilstand fremkommer. 
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Kapitel 2 – Hvordan reguleres kontrolbud i Danmark 

2.1. Indledning 
Nærværende kapitel vil give læseren en introduktion til kontrolbud begyndende med en definition og 

beskrivelse af formålet med udfærdigelse af kontrolbud. Herefter vil blive gennemgået, hvilke regler der 

gælder ved udfærdigelse heraf, og hvad konsekvenserne er; både i tilfælde af at kontrolbuddet viser sig 

som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og såfremt det ikke gør. Foreneligheden med det EU-retlige 

ligebehandlingsprincip vil blive bekrevet, og afslutningsvis vil den danske klassifikation af kontrolbud, 

samt dennes forenelighed med EU’s udbudsregler generelt blive kort introduceret som en indledning til 

næste kapitel. 

2.2. Definition af kontrolbud 

Et kontrolbud er den ordregivende myndigheds eget bud på en opgave, myndigheden udbyder på det 

private marked. Det overordnede sigte med udarbejdelsen af et kontrolbud er at sikre, at myndigheden 

ved antagelsen af et eksternt bud og indgåelse af kontrakt ikke påtager sig meromkostninger i forhold 

til at udføre opgaven selv.52  

Lige som det er frivilligt, om man som myndighed vil udbyde en opgave og dermed være omfattet af EU’s 

udbudsregler, er det også frivilligt for myndighederne, om de vil afgive kontrolbud og dermed skulle 

overholde bekendtgørelsens regler.53 Kontrolbud er et nationalt fænomen, der overordnet ikke er regu-

leret af EU’s udbudsregler. 

Grundlaget for udarbejdelsen af et kontrolbud er en realistisk kalkule over institutionens omkostninger. 

Cirkulæret om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver (herefter ’cirkulæret’)54 og bekendtgørelsen 

om kommuner og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (herefter ’bekendtgørelsen’)55 inde-

holder de nærmere regler for udfærdigelse af kontrolbud. Det centrale i disse beregninger er, at myn-

digheden har lov til at medregne midlertidige følgeomkostninger, der ofte medfølger ved omlægning fra 

intern produktion til ekstern leverance. Dette kan eksempelvis være omskoling af personale, lejemål 

med lang opsigelsesvarsel eller tegnede forsikringer. Tilbuddene fra de private leverandører vil herefter 

                                                             
52 Vedledning til cirkulære nr. 2 af 13. januar 2010 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver. 
53 Som Klagenævnet udtaler i kendelse af 9.5.2011, Falck Danmark A/S mod Brand og Redning Djursland, anven-
des reglerne i bekendtgørelsen når en kommune eller region har besluttet at udbyde en opgave og har besluttet 
at afgive kontrolbud. Reglerne regulerer derimod ikke spørgsmålet, om en kommune eller region har pligt til at 
udbyde en opgave, eller spørgsmålet om en myndigheds adgang til at annullere et udbud. Se for sidstnævnte af-
snit 2.6. 
54 Cirkulære nr. 2 af 13.1.2010 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver. 
55 Bekendtgørelse nr. 607 af 24.6.2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. 
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blive pålagt et ekstra beløb svarende til disse omkostninger for at kunne tage stilling til om det, alle 

forhold taget i betragtning, vil være fordelagtigt at udlicitere. Offentlighedsloven56 giver de private til-

budsgivere ret til at kigge myndighederne over skuldrene i forhold til, om bestemmelserne i bekendt-

gørelsen overholdes.57 

2.2.1. Kontrolberegninger 
Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde (herefter ROPS) offentliggjorde i oktober 2014 en analyse af om-

fanget med- og erfaringerne med kontrolbud.58 I denne analyse er det angivet, at der i praksis laves flere 

såkaldte kontrolberegninger end kontrolbud, og at disse beregninger ikke er omfattet af kontrolbuds-

bekendtgørelsen, da denne udelukkende regulerer situationer, hvor kommuner og regioner vælger at 

afgive et egentligt bud på den udbudte opgave. Det skal således ikke, som tilfældet er med kontrolbud, 

angives i udbudsannoncen, at der vil blive foretaget en kontrolberegning.59 I analysen har en spørgeske-

maundersøgelse vist, at 1 % af ordregiverne annullerede udbuddet med den begrundelse, at kontrolbe-

regningen viste, at det var økonomisk mest fordelagtigt at løse opgaven selv. 

Såfremt en myndighed ønsker at annullere med den begrundelse, at beregninger har vist, at opgaven 

kan løses bedre og/eller billigere i eget regi, er det min klare opfattelse at disse interne beregninger, der 

begrunder annullationen, er omfattet af kontrolbudsbekendtgørelsen og dennes regler om åbenhed og 

ligebehandling – uanset om overskriften er ’kontrolbud’ eller ’kontrolberegning’. 

I nærværende fremstilling vil alle beregninger, der åbner mulighed for annullation - med den begrun-

delse, at myndigheden kan udføre den udbudte opgave bedre eller billigere selv - blive anset for at falde 

ind under kontrolbudsbegrebet. 

2.3. Reglerne i forbindelse med afgivelse af kontrolbud 
2.3.1. Offentliggørelse 
Såfremt myndigheden agter at udforme et kontrolbud, skal dette oplyses i udbudsannoncen og 

udbudsmaterialet.60 Det er vigtigt, at de eksterne tilbudsgivere, der overvejer at byde på en op-

                                                             
56 Lov om offentlighed i forvaltningen, lov nr. 606 af 12.6.2013. 
57 I sagen Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune (kendelse af 5.5.2014) havde kommunen afvist agtindsigt i 
dele af kontrolbuddets indhold. Dette var begrundet med undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 13, 
stk. 1, nr. 5 (Lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 572 af 19.12.1985, nu ændret ved lov nr. 606 af 12.6.2013, § 
33, stk. 1, nr. 3), hvorefter retten til agtindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af 
væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretnings-
virksomhed. Klagenævnet udtalte, at denne begrænsning forudsætter, at kendskab til de undtagne oplysninger 
vil medføre en nærliggende fare for, at det offentliges økonomiske interesser lider skade af betydning og at 
denne økonomiske risiko er konkret. Dette var ikke tilfældet i nærværende sag. 
58 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2014, Analyse af og omfanget med kontrolbud. 
59 Analysens side 28-29. 
60 Cirkulærets § 7, stk. 1 og bekendtgørelsens § 4, stk. 1. 
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gave, kender betingelserne og ved, hvad de er ’oppe imod’, og at deres tilbud kan blive pålagt yder-

ligere omkostninger, så de på baggrund heraf kan træffe beslutning om, hvorvidt de vil bruge res-

sourcer på at afgive tilbud.61 

Kravet er nationalt og følger i henhold til Klagenævnet for udbud ikke af det EU-retlige krav om 

gennemsigtighed.62  

Af ROPS’ analyse om ”omfanget af- og erfaringer med kontrolbud” fra 2014 fremgår det, at dette 

krav ikke altid overholdes63, men der har ikke være nogle sager hos Klagenævnet eller domsto-

lene, hvor denne forseelse har haft nogen konsekvens for ordregiver. Analysen viser desuden, at 

myndigheder i 64 tilfælde ”forbeholdt sig ret til” at afgive et kontrolbud. I kun 11 af disse tilfælde 

endte myndigheden med at afgive et kontrolbud.  

Reglerne er således klare, men de anvendes i praksis ikke på en måde, der bibringer til at skabe 

åbenhed og klarhed om kontrolbud.  

2.3.2. Ligebehandling i forbindelse med kontrolbud 
Bekendtgørelsen indeholder en udtømmende liste over, på hvilke områder et kontrolbud skal ligebe-

handles med de eksterne bud.  

Af bekendtgørelsens § 4 fremgår det: 

…. 

Stk. 2. Kontrolbud skal afgives senest samtidig med udløbet af fristen for aflevering af eksterne 

tilbud. 

Stk. 3. Kontrolbud skal foretages på samme vilkår som eksterne bud og som specificeret i 

udbudsmaterialet. 

Stk. 4. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud og kommunens henholdsvis regionens 

kontrolbud skal foretages således, at der ikke deltager nogen, der har medvirket ved udar-

bejdelsen af kontrolbuddet. 

                                                             
61 Vejledning til bekendtgørelsen, afsnit 4.1. 
62 I sagen Dansk Transport og Logistik (DTL) mod Nykøbing Falster Kommune, kendelse af 21.4.2001, havde 
kommunen ikke i udbudsmaterialet oplyst, at der ville blive afgivet et kontrolbud, og i den forbindelse taget for-
behold for at udbuddet ville blive annulleret, såfremt dette viste sig som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Klagenævnet udtaler i sagen, at der ikke ses, at foreligge en overtrædelse af EU’s udbudsregler i denne sammen-
hæng og at DTL ikke har anført, hvilke af EU’s udbudsregler, der skulle være tale om. Det er således først med 
bekendtgørelsens ikrafttræden 1.7.2008, at dette er blevet et krav. 
63 I 6 ud af de 51 udbud, hvor myndigheden afgav kontrolbud, var dette ikke på forhånd oplyst i udbudsbekendt-
gørelsen. 
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Således må afdelingen ikke have længere tid til udformning af tilbuddet64, kontrolbuddet skal selv 

leve op til kriterierne fastsat i udbudsmaterialet65, og der må ikke være habilitetsproblemer i for-

bindelse med udbudsproceduren.  

2.4. Kontrolbuddets forenelighed med ligebehandlingsprincippet 
Hvorvidt afgivelse af kontrolbud er foreneligt med det EU-retlige ligebehandlingsprincip, tog Klagenæv-

net for udbud stilling til i en sag fra 1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter FRI) mod Fre-

deriksberg Kommune.66  

I sagen havde kommunen udbudt en offentlig tjenesteydelse vedrørende udarbejdelse af tilstandsvur-

deringer og vedligeholdelsesplaner for en del af kommunens ejendomme. Et kontrolbud fra kommunens 

arkitekt- og ingeniørafdeling var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og derfor blev udbudsforret-

ningen annulleret. 

FRI påstod, at det var i strid med ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler at forbeholde sig ret til 

at annullere et udbud, såfremt et kontrolbud viser sig at være økonomisk mest fordelagtigt. De mente 

således, at det var i strid med EU-rettens ligebehandlingsprincip, at myndigheden selv deltog i konkur-

rencen, da det ville være forbundet med betydelige vanskeligheder at vurdere et kontrolbud med ind-

komne bud på en måde, der, i forbindelse med evalueringen af buddene, stillede disse lige. 

På daværende tidspunkt eksisterede ingen regulering vedrørende kontrolbud for kommuner og regio-

ner, men Frederiksberg Kommune havde i sagen holdt sig til fremgangsmåden i Finansministeriets cir-

kulære, gældende for statslige institutioner.67  

Klagenævnet henviser i kendelsen til Kommissionens svar på daværende medlem af Europa-Parlamen-

tet, Karin Riis-Jørgensens spørgsmål vedrørende cirkulærets forenelighed med EU udbudsreglerne. Hun 

har over for Kommissionen påpeget, at det i forbindelse med udfærdigelse af kontrolbud er muligt at 

tillægge de private tilbud et beløb svarende til de midlertidige følgeomkostninger forbundet med en 

eventuel udlicitering og har i denne sammenhæng forespurgt, hvorvidt denne diskrimination, til fordel 

for den offentlige sektor, er i strid med udbudsrettens ligebehandlingsprincip. 

                                                             
64 Der er dog intet, der forbyder at de begynder processen før udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse og at de 
dermed får mere tid i den ende. 
65 På konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside findes en vejledende fortolkning af denne bestemmelse. 
Herudfra er ordregivers egen afdeling, der tidligere har udført opgaven, pr. definition egnet og skal derfor ikke 
gennemgå udvælgelsesfasen på linje med de eksterne tilbudsgivere. www.kfst.dk, vejledende udtalelse: Fortolk-
ning af § 4, stk. 3 i bekendtgørelse om kommuner og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. 
66 KLFU, kendelse af 18.9.1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Frederiksberg Kommune. 
67 Cirkulære nr. 42 af 1.3.1994, nu ændret ved cirkulære nr. 2 af 13.1.2010. 

http://www.kfst.dk/
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Kommissionen svarede på dette, at ”metoden foreskrevet i cirkulæret giver de ordregivende myndighe-

der mulighed for på objektivt grundlag at vurdere, hvornår de skal annullere en udbudsforretning. Set i 

dette perspektiv behandler cirkulæret et område (annullation) der ikke er omfattet af direktiverne og 

som derfor er lovligt med mindre det strider mod traktatens generelle principper og bestemmelser. Cir-

kulæret strider ikke mod nogen af traktatens generelle bestemmelser. Hvad især angår princippet om 

ligebehandling, synes den ordning, der er indført med cirkulæret, ikke at føre til nogen forskelsbehand-

ling af nogen af de (eksterne) tilbudsgivere, og det er derfor ikke i strid med dette princip. ”68 

Udelukkelse af potentielle tilbudsgivere, blot fordi der foreligger en mulighed for konkurrencefordrej-

ning, har EU-Domstolen i sin praksis også taget afstand fra.69 Det må afgøres i hvert enkelt konkrete 

tilfælde, hvorvidt en tilbudsgiver skal udelukkes fra konkurrencen, og det er den ordregivende myndig-

hed, der har ansvaret for, at der ikke sker denne fordrejning af konkurrencen.70 

Afgivelse af kontrolbud, på trods af dettes formodede fortrinsstilling, er dermed ikke i strid med ligebe-

handlingsprincippet. 

2.5. Retlig kvalifikation af kontrolbud 
I den ovenfor nævnte sag, FRI, udtalte Klagenævnet, at et kontrolbud ikke er et tilbud i henseende til 

EU’s udbudsregler men blot en teknik for udbyderens vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at udli-

citere den pågældende opgave. Dette synspunkt er opretholdt og senest statueret i sagen Landsorgani-

sationen i Danmark (LO) mod Københavns Universitet (KU)71. 

Her forkastede KU noget atypisk kontrolbuddet og valgte udlicitering til den vindende tilbudsgiver, Al-

lianceplus A/S, på trods af, at kontrolbudsafdelingen havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige til-

bud.72 LO klagede over denne beslutning på vegne af 3F’s medlemmer på det Sundhedsfaglige Fakultet. 

Klager mente, at indklagede havde handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, som angiver 

kriterierne for tildeling af offentlige kontrakter, ved at se bort fra det interne kontrolbud og tildele kon-

trakten til Allianceplus A/S. Da et kontrolbud således ikke er et tilbud henset til EU’s udbudsregler, er 

                                                             
68 EF-Tidende nr. C 045 af 10.2.1998, s. 1. 
69 Se f.eks. forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom, hvorefter det var i strid med proportionalitetsprincip-
pet automatisk at udelukke en person, der har deltaget i forberedende arbejde, fra at deltage som tilbudsgiver i 
forbindelse med udbuddet.  
70 Se kapitel 3 afsnit 3.3.1.2. 
71 KLFU, kendelse af 9.11.2011, Landsorganisationen i Danmark mod Københavns Universitet. 
72 Begrundelsen var, at kontrolbuddet var urealistisk lavt, bl.a. grundet en skønnet fraværsprocent, som lå væ-
sentligt under det nuværende niveau. Dermed mente de ikke, at kontrolbuddet samlet set ville være den økono-
misk mest fordelagtige løsning. 
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indklagedes tildeling af opgaven til en af de eksterne tilbudsgivere herefter ikke i strid med udbudsdi-

rektivets regler, uanset om indklagede har vurderet, at kontrolbuddet er mere økonomisk fordelagtigt 

end tilbuddene. 

2.6. Rammerne for annullation på baggrund af kontrolbud 
Såfremt kontrolbuddet viser sig at være det bedste og billigste sammenlignet med de eksterne tilbud, 

sker der i praksis det, at udbudsforretningen annulleres. Klagenævnet for Udbud har i deres praksis 

indtaget den holdning, at der i henhold til EU’s udbudsregler skal være en saglig grund for annullation.73 

I ovennævnte sag, FRI, blev det slået fast, at et kontrolbud, der viser, at det vil være bedst og billigst for 

myndigheden fortsat at løse opgaven i eget regi, er en saglig grund til annullation.74 

I cirkulæret75 gældende for statslige institutioner fremgår det: 

§ 7, stk. 7: ”Viser sammenligningen mellem kontrolbuddet og de eksterne tilbud, at det vil 

være billigere eller økonomisk mere fordelagtigt at løse opgaven i eget regi, kan udbuds-

forretningen annulleres. 

Stk. 8: Annulleres udbudsforretningen i medfør af stk. 7, skal opgaven udføres i henhold til 

kontrolbuddet. 

Af § 7, stk. 7 må sluttes modsætningsvis, at kontrolbuddet ikke kan anvendes som annullationsårsag, 

såfremt det ikke viser sig billigere eller økonomisk mere fordelagtigt. Som omtalt i metodeafsnittet kan 

private tilbudsgivere imidlertid ikke støtte ret på et sådant cirkulære. Såfremt en privat tilbudsgiver vil 

klage over en annullation i forbindelse med et kontrolbud foretaget af en statslig institution, skal de 

derfor gøre det i henhold til EU’s udbudsregler vedrørende annullation af et igangværende udbud.76 

I Bekendtgørelsen gældende for kommuner og regioner har man fra lovgivers side valgt ikke at medtage 

de to ovennævnte bestemmelser. Vejledningen til bekendtgørelsen indeholder kun enkelte svage hen-

sigtserklæringer om, at ”det følger af god budget- og regnskabsopfølgning, at der følges op på, om den 

udbudte opgave gennemføres til de priser og konditioner, der er angivet i kontrolbuddet. ”77 I vejlednin-

gens 1. afsnit står der udtrykkeligt, at:  

”det skal bemærkes, at der i bekendtgørelsen ikke er fastsat regler om: 

                                                             
73 Se f.eks. Klagenævnets kendelse af 20.8.2004, Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune, kendelse af 23.9.2004, 
Sammenslutningen af Glatførebekæmpende vognmænd i Nordjyllands Amt ApS mod Nordjyllands Amt, og ken-
delse af 12.10.2004, Køster Entreprise A/S mod Morsø Kommune. EU-Domstolens praksis på området vil blive 
nærmere gennemgået i kapitel 3, afsnit 3.4. 
74 Se også kendelse af 21.4.2001, DTL mod Nykøbing Falster Kommune. 
75 Cirkulære nr. 2 af 13.1.2010 om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver. 
76 Disse regler omtales nærmere i kapitel 3, afsnit 3.5. 
77 Vejledningens afsnit 6.3. 
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 Sammenligning af kontrolbud og eksterne bud og i den forbindelse muligheden for at 

annullere en udbudsforretning. 

 …. 

 Opfølgning på kontrolbud. ” 

Også her må private tilbudsgivere således holde sig til EU udbudsretlige bestemmelser vedrø-

rende annullation, hvis de vil prøve lovligheden af annullation grundet kontrolbud, og der er der-

med ikke klart taget stilling til at kontrolbuddet skal være det vindende bud i henhold til udbuds-

bekendtgørelsen, for at myndigheden herefter lovligt kan annullere på baggrund heraf. 

I sagen Falck Danmark A/S mod Brand og Redning Djursland78 lykkedes det imidlertid Falck at få til-

kendt erstatning, da udbuddet blev annulleret på baggrund af et stærkt fejlbehæftet kontrolbud.  

I sagen havde indklagede udbudt to kontrakter vedrørende brandslukning og vagtcentralopgaver i to 

kommuner. Kun Falck afgav tilbud og indklagede havde afgivet et kontrolbud udarbejdet i henhold til 

bekendtgørelsens bestemmelser. Udbuddet blev annulleret, da kontrolbuddet viste sig økonomisk mest 

fordelagtigt. Falck påstod, at kontrolbuddet på flere punkter ikke overholdt bestemmelserne i bekendt-

gørelsen og påstod, at såfremt disse fejl ikke havde foreligget, ville indklagede utvivlsomt have besluttet 

at indgå kontrakt med klageren i stedet for at annullere udbuddet. Klagenævnet gav i sagen Falck ret i 

den overvejende del af deres påstande vedrørende fejl i kontrolbuddet men udtaler, at ”da alene en en-

kelt tilbudsgiver afgav tilbud, og da indklagedes kontrolbud var behæftet med væsentlige fejl, var ind-

klagede berettiget til at annullere udbuddet. Annullationen var derfor lovlig. ” 

I den efterfølgende erstatningssag79 krævede Falck en erstatning på kr. 206.788 med procesrente fra 

den 31.3.2010, hvor klager 1. gang indgav klage til Klagenævnet.80 I modsætning til Silkeborg-sagen81, 

som vil blive omtalt nedenfor, fik Falck tilkendt erstatning, dog nedsat til et skønnet beløb på kr. 100.000 

med procesrente fra 31.3.2010. Dette på trods af, at kommunen kunne have annulleret udbuddet på et 

sagligt grundlag med den begrundelse, at der kun var én tilbudsgiver og derfor mangel på konkur-

rence.82 Klagenævnet godtog, at Falck ikke ville have afgivet et tilbud, såfremt de på forhånd havde vidst, 

at kontrolbuddet var behæftet med så store fejl, som tilfældet var.  

                                                             
78 KLFU, kendelse af 9.5.2011, Falck Danmark A/S mod Brand og Redning Djursland. 
79 KLFU, kendelse af 12.8.2011, Falck Danmark A/S mod Brand og Redning Djursland. 
80 Svarende til negativ kontraktsinteresse. 
81 KLFU, kendelse af 20.8.2007, Dansk Industri, Handels, Transport og Servicekartellet, ISS Facility Services A/S, 
Alliance Clean og Care A/S, Danren A/S, Elite Miljø A/S mod Silkeborg Kommune. 
82 Sag C-27/98, Metalmeccanica. 
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2.6.1. Når der annulleres af andre årsager end kontrolbud 
I Silkeborg-sagen83, der nåede hele vejen til Højesteret, mente sagsøgeren, Dansk Industri, at så-

fremt der forelå et kontrolbud, havde myndigheden samtidig frasagt sig muligheden for at annul-

lere af andre grunde uanset disse grundes saglighed. Dette fik de ikke medhold i og Vestre Lands-

ret udtalte i sagen: 

”Oplysningen i udbudsmaterialet om, at kommunen forbeholder sig ret til at annullere 

udbudsforretningen, såfremt kontrolbuddet er økonomisk mest fordelagtigt, kan (så-

ledes) alene betragtes som en serviceoplysning om kontrolbuddets funktion og ikke 

som et tilsagn om kun at annullere udbuddet, såfremt kontrolbuddet er mest fordel-

agtigt. ” 

Et kontrolbud, der viser, at den udbudte opgave kan varetages bedst og billigst i eget regi, er såle-

des én saglig grund for annullation, -men ikke den eneste.  

I Silkeborg-sagen, der omhandlede udlicitering af rengøring på kommunens institutioner, havde 

Silkeborg Kommune udfærdiget et kontrolbud, der blev klassificeret som det 5. bedste ud af sam-

let 6 tilbud. Kontrolbuddet kunne dermed ikke anvendes som årsag til at annullere tilbuddet. 

Kommunen annullerede i stedet med den begrundelse, at der snarligt skulle være en kommune-

sammenlægning og den ønskede at se, hvordan opgaven i disse kommuner blev varetaget for her-

efter at kunne vælge den bedste løsning for disse kommuner samlet. Både Klagenævnet, Vestre 

Landsret og Højesteret anså dette for en saglig begrundelse for annullation af udbuddet. Det frem-

går imidlertid af sagen, at den reelle begrundelse for annullationen var, at kommunen ikke mente, 

at ISS, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til kriterierne i udbuds-

materialet, ikke kunne opretholde kvaliteten i rengøringen samt kravene om et godt arbejdsmiljø 

for de ansatte med det timetal, de havde angivet at ville anvende.  

Grundet de EU-retlige udbudsregler var det ikke muligt at vælge en af de andre tilbudsgivere, så 

annullation af udbuddet var i situationen den eneste mulige måde at slippe uden om den vindende 

tilbudsgiver ISS. Forklaringen om kommunesammenlægningen var således mere en konsekvens af 

annullationen end den egentlige årsag til denne. Klagenævnet anså i kendelse af 24.4.200784 an-

nullationen for usaglig og i strid med ligebehandlingsprincippet, da denne beslutning blev truffet 

på baggrund af uunderbyggede formodninger og subjektive forventninger, men i den efterføl-

gende erstatningssag85 lykkedes det ikke klagerne at opnå erstatning af denne årsag. Klagenævnet 

                                                             
83 Sag 185/2009 af 18. august 2011.  
84 KLFU, kendelse af 24.4.2007, Konkurrencestyrelsen mod Silkeborg Kommune. 
85 KLFU, kendelse af 20.8.2007, Dansk Industri m.fl. mod Silkeborg Kommune. 
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lagde her vægt på, at der ikke var sammenhæng mellem det lidte tab og den udførte culpa (den 

usaglige annullation), og at betingelsen om kausalitet dermed ikke var opfyldt, da kommunen 

kunne have annulleret med en saglig begrundelse; den kommende kommunesammenlægning. 

2.7. Skal et kontrolbud ligebehandles med de eksterne tilbud i udbuds-

processen? 
I modsætning til bekendtgørelsens afgrænsede liste vedrørende ligebehandling af kontrolbuddet er li-

gebehandlingsprincippet i EU udbudsretten et generelt princip, der foreskriver ligebehandling i alle 

sammenhænge, hvor en ulige behandling vil kunne skade direktivets formål om en fri og fair konkur-

rence. 

Sagen, DTL mod Nykøbing Falster Kommune86, omhandlede udbud af en tjenesteydelse om indsamling 

og transport af dagrenovation. Der indkom tilbud fra 4 tilbudsgivere, herunder kommunens egen reno-

vationsafdeling. Kommunens rådgiver, Carl Bro A/S, vurderede tilbuddet fra kommunens egen renova-

tionsafdeling som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og herefter blev udbuddet annulleret.  

DTL har nedlagt påstand om, at kommunen har overtrådt EU’s ligebehandlingsprincip og tjenesteydel-

sesdiretivets artikel 3, stk. 287 ved at forhandle med kommunens renovationsafdeling om dennes bud. 

Klagenævnet for Udbud udtaler i sagen: 

”Carl Bro A/S’ (kommunens rådgiver) møder med renovationsafdelingen efter tilbuddenes 

modtagelse med henblik på renovationsafdelingens besvarelse af en række spørgsmål om 

tilbudsprisens sammensætning ville muligvis have været i en overtrædelse af det EU-retlige 

forhandlingsforbud, hvis renovationsafdelingen havde været en ekstern tilbudsgiver, og 

ville for så vidt muligvis have været en overtrædelse af EU’s ligebehandlingsprincip og Tje-

nesteydelsesdirektivets artikel 3, stk. 2. Det er imidlertid tvivlsomt, om EU’s ligebehand-

lingsprincip og dermed EU’s forhandlingsforbud har betydning i forholdet mellem en udby-

der og en afdeling hos udbyderen selv. ” 

Det er den tvivl, Klagenævnet her udtrykker, der er genstandsfeltet for den retsdogmatiske analyse i 

næste kapitel; hvorvidt det er foreneligt med EU’s udbudsregler at klassificere et kontrolbud som et bud, 

der på samme tid er så lidt et bud, at det ikke er omfattet af EU’s udbudsregler, men kun af nationale 

bestemmelser. Klagenævnet fik i sagen ikke anledning til at besvare dette spørgsmål, da det blev lagt til 

                                                             
86 Kendelse af 27.4.2001. 
87 Bestemmelsen eksisterer ikke i det nuværende Udbudsdirektiv, men er erstattet af bestemmelsen i præamb-
len, nr. 4. 
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grund, at der efter oplysningerne i sagen, ikke var sket nogen usaglig favorisering af den interne reno-

vationsafdeling. 

2.8. Opsummering 

Opsummerende kan det således konstateres, at der på nationalt plan som udgangspunkt er taget stilling 

til, at et kontrolbud ikke er et tilbud henset til EU’s udbudsregler. Dermed skal man som myndighed 

udelukkende overholde de regler, der på nationalt plan er fastsat herom. Hvor disse ikke regulerer for-

holdet, faldes tilbage på EU’s udbudsregler, såfremt disse regulerer forholdet. 

I afhandlingens følgende kapitel gennemføres en retsdogmatisk analyse, hvis formål er at undersøge, 

om kontrolbud kan anses for adskilt fra de eksterne tilbudsgivere, og om det dermed er foreneligt med 

EU-retten, at et kontrolbud ikke på alle områder ligebehandles med de eksterne tilbud i udbudsproces-

sen. 
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Kapitel 3 – Kontrolbud i et EU-retligt perspektiv 

3.1. Indledning 
Efter det blev klarlagt i det foregående kapitel, at Danmark ikke ser et kontrolbud som et tilbud, der i 

alle sammenhænge nødvendigvis skal behandles lige med andre eksterne bud, vil jeg i dette kapitel søge 

EU-domstolens formodede syn på denne holdning.  

EU-domstolen har ikke tidligere taget stilling til spørgsmålet, men jeg vil, gennem en analyse af praksis 

på udbudsområdet samt almindelige betragtninger om aftalebegrebet, søge at finde en løsning på dette. 

Jeg har udvalgt nogle overordnede områder, som EU-domstolen har taget stilling til, og vil sammenholde 

disse problemstillinger med området for kontrolbud og herigennem søge at besvare problemformule-

ringen. 

Analysen vil tage afsæt i kontraktbegrebet, inhouse problematikken og EU-Domstolens praksis herom. 

Herefter vil der være fokus på det særlige tilfælde, hvor en offentlig myndighed er tilbudsgiver efterfulgt 

af en diskussion af forskellene på interne og eksterne kontrakter. Afslutningsvis vil kapitlet indeholde 

en analyse af EU-domstolens regulering og krav i forbindelse med annullation af udbud. 

3.2. Hvilke kontrakter er omfattet af Udbudsdirektivet? 

3.2.1. Offentlige kontrakter i henhold til Udbudsdirektivet 
Europarlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangs-

måderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og of-

fentlige bygge- og anlægskontrakter (herefter udbudsdirektivet eller direktivet) artikel 1, stk. 2, litra a) 

angiver, at der ved offentlige kontrakter efter direktivet forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås 

skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som 

vedrører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv. 

Opstillet i punktform: 

 Der skal være tale om en gensidigt bebyrdende aftale 

 Den skal indgås skriftligt 

 Mellem en eller flere økonomiske aktører på den ene side og en eller flere ordregivende myn-

digheder på den anden side, og 

 Vedrøre udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser 
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Disse betingelser er kumulative, og skal således alle være opfyldt samtidig før, der er tale om en offentlig 

kontrakt omfattet af direktivet. I forbindelse med kontrolbud er de tre sidste betingelser utvivlsomt op-

fyldt, men EU’s udbudsdirektiv finder i henhold til formuleringen kun anvendelse på gensidigt bebyr-

dende aftaler, hvilket ikke er tilfældet, når aftalen så at sige indgås med sig selv i tilfælde af, at kontrol-

buddet vælges. 

3.2.2. EU’s udbudsregler dikterer ingen udbudspligt  
Udbudsreglerne regulerer ikke hvilke opgaver, der på nationalt plan skal udbydes, og hvilke der fortsat 

kan udføres i offentligt regi uden forudgående udbudsprocedure. Det er op til medlemsstaterne selv at 

beslutte. EU’s udbudsregler træder først i kraft i det øjeblik, at en ordregivende myndighed vælger at 

udsætte en opgave, der eventuelt tidligere har været varetaget internt, for konkurrence gennem ud-

bud.88 Der foreligger i henhold til EU reglerne dermed ingen udbudspligt heller ikke, selvom der eksi-

sterer et privat marked for de pågældende varer eller tjenesteydelser, da der næppe kan forekomme 

aktiviteter, som under ingen omstændigheder kan udøves af private virksomheder.89 

3.2.3. Det EU-retlige inhouse begreb og kontrolbuddets klassifikation i forholdet hertil 
Situationen, hvor ordregiver vælger selv at udføre en given opgave, kaldet in house produktion, er ikke 

omfattet af direktivet, da aftalen i denne sammenhæng ikke udgør en gensidigt bebyrdende kontrakt.  

EU-domstolen har i en række sager taget stilling til in house begrebet.90 I disse sager har den primære 

problemstilling imidlertid været, hvorvidt udbud kunne undgås i tilfælde, hvor der blev indgået en aftale 

med en forskellig fra ordregiver juridisk person, eksempelvis en sammenslutning af ordregivende myn-

digheder oprettet med det formål at udføre opgaven i fællesskab eller et offentlig privat partnerskab.  

I nærværende problemstilling handler det for ordregivers side ikke om blive fritaget fra direktivets ud-

budsprocedure, da denne bliver fulgt i forhold til de eksterne tilbudsgivere. 

I tilfældet med kontrolbud er der ikke tale om indgåelse af en gensidigt bebyrdende aftale, da kontrol-

buddet ikke kommer fra en forskellig fra ordregiver juridisk person og allerede af denne grund, opfylder 

disse tilfælde ikke artikel 1, stk. 2, litra a)’s betingelser for en offentlig kontrakt omfattet af udbudsdi-

rektivet. I tilfælde, hvor opgaven ikke har været udbudt på det private marked, vil der således ikke her-

                                                             
88 Se hertil generaladvokat Georges Cosmas’ forslag til afgørelse i Teckal-sagen, punkt 54: ”Det følger af det fore-
gående, at direktivet ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor den ordregivende myndighed anvender sine egne 
ressourcer til at skaffe sig de produkter som den ønsker. Fællesskabsretten forpligter ikke de ordregivende myn-
digheder til at følge den procedure, der sikrer en effektiv konkurrence mellem de berørte parter, når de pågæl-
dende myndigheder ønsker selv at påtage sig at levere de varer, som de har brug for. ” 
89 BFI holding, Sag C-360/96, præmis 44. 
90 F.eks. Sag C-26/03, Stadt Halle, Sag C-324/07, Coditel Brabant, Sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland, 
Sag C-573/07, Sea. 
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ske tvivl om kontrolbuddets inhouse klassificering. I disse tilfælde vil der slet ikke være tale om et så-

kaldt ’kontrolbud’, men blot en beslutning om fortsat intern varetagelse af opgaven eller tilbagetagelse 

af en tidligere udliciteret opgave, kaldet insourcing. 

I tilfælde med kontrolbud kører der en almindelig udbudsforretning blandt de eksterne tilbudsgivere, 

der er omfattet af direktivets regler. Kontrolbud falder dermed ned midt imellem inhouse udfø-

relse, hvor udbudsreglerne ikke skal overholdes og udlicitering, hvor myndigheden er forpligtet 

af EU's udbudsregler. 

Spørgsmålet er, om et kontrolbud, der kører sideløbende med den eksterne udbudsforretning og i di-

rekte konkurrence med disse tilbudsgivere, også skal overholde direktivets regler og principper - sær-

ligt princippet om ligebehandling af tilbudsgiverne og gennemsigtighedsprincippet. Altså hvorvidt det 

er foreneligt med reglerne, at myndigheden sideløbende med at denne kører et udbud, der er omfattet 

af udbudsreglerne både fra tilbudsgivere og ordregivers side, kører et kontrolbud i konkurrence med 

disse, der IKKE er omfattet af reglerne. 

 

 

Figur 1. Kilde: Grith Skovgaard Ølykke, efterår 2013. 

 

Direktivets regler skal følges, når den ordregivende myndighed har besluttet sig for at udbyde opgaven, 

og at opgaven således fremover skal varetages af privat virksomhed. I tilfælde med kontrolbud er kom-

munen endnu ikke sikker på, om opgaven skal udliciteres. 
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Såfremt et kontrolbud anses for at falde uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde indebærer 

dette, at de procedureregler, der følger heraf, om offentligt og begrænset udbud, ikke skal overholdes 

ved afgivelse af kontrolbud. Konsekvensen heraf vil være, at kun de principper, der er afledt direkte af 

Traktaten, nærmere betegnet ligebehandling og gennemsigtighed, skal haves in mente ved annullation 

af udbudsforretningen. 91 

Således kan der opstå to mulige udfald af problemstillingen: 

1) Kontrolbuddet er et bud på lige fod med de eksterne bud og skal behandles som de eksterne 

tilbud gennem hele udbudsprocessen. 

2) Kontrolbud er ikke et egentligt bud, men blot en metode til at vurdere, hvorvidt udlicitering er 

at foretrække. Annulleres udbuddet på baggrund af kontrolbuddet, skal kun ligebehandlings-

princippet og gennemsigtighedsprincippet overholdes. 

 

I mange tilfælde, vil resultatet blive det samme, da flere af udbudsdirektivets bestemmelser er 

lavet for at sikre overholdelsen af EU-rettens grundlæggende principper92, men der kan fore-

komme forskelle93, og det vil – uden for direktivets anvendelsesområde – bero på en konkret 

vurdering af situationen, hvorvidt disse principper er overholdt. 

3.2.4. Myndighedens valg af udbudsform 
Offentlige myndigheder har som udgangspunkt, i forbindelse med konkurrenceudsættelse af en opgave, 

mulighed for frit at vælge mellem de to udbudsformer ’offentligt udbud’ og ’begrænset udbud’.94 Hvis 

særlige betingelser er opfyldt, kan de i stedet anvende udbudsformen konkurrencepræget dialog eller 

udbud med forhandling med eller uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.95 

I sagen om de Wallonske busser96, havde ordregiver SRWT taget hensyn til ændringer, som var blevet 

foretaget i et af tilbuddene efter åbning af disse, og denne tilbudsgiver EMI endte med at vinde kontrak-

                                                             
91 Se mere uddybende afsnit 3.5. 
92 Se eksempelvis forenede sager C-147/06 og C-148/06, SECAP, hvor bestemmelsen i direktivets artikel 55 - 
udelukkelse af unormalt lave bud - ansås for at være udtryk for et grundlæggende princip om forbud mod natio-
nalitetsdiskrimination og skulle således også overholdes selvom kontrakten faldt uden for direktivet. 
93 I sag C-95/10, Strong Seguranca, ansås direktivets bestemmelse i artikel 47, 2. hvorefter en økonomisk aktør 
kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, ikke at være udtryk for et almindeligt prin-
cip om ligebehandling. 
94 Direktiv 2004/18/EF, artikel 28. 
95 Direktiv 2004/18/EF, artikel 29-31. 
96 Kommissionen mod Belgien, Sag C-87/94. 
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ten. EMI opfyldte for det første ikke betingelserne for udvælgelse og blev derudover valgt ud fra krite-

rier, der ikke var nævnt i udbudsbetingelserne.97 Den belgiske regering gjorde i sagen gældende, at or-

dregiveren ikke var forpligtet til at tildele kontrakten efter fremgangsmåden med offentligt udbud, men 

at ordregiver kunne have valgt udbud med forhandling, hvorefter fremgangsmåden ville have været i 

orden. Hertil bemærkede EU-domstolen blot, at uanset om en ordregiver, som er forpligtet til at anvende 

direktivets fremgangsmåde, i henhold til direktivets artikel 15, stk. 1, har et vist valg for så vidt angår 

den fremgangsmåde, der anvendes i forbindelse med en kontrakt, er vedkommende forpligtet til, når 

den har udskrevet et udbud efter en bestemt fremgangsmåde, at respektere de regler, der finder anven-

delse herpå indtil den endelige tildeling af kontrakten. 

Inhouse produktion er en mulighed for direkte tildeling af en kontrakt uden at skulle gennemgå en ud-

budsprocedure. I tilfælde med kontrolbud, hvor myndigheden har udbudt opgaven i EU udbud, har myn-

digheden valgt at udsætte opgaven for konkurrence og dermed fravalgt denne mulighed. Sagen om de 

Wallonske busser taler for, at myndigheden herefter må følge de procedurer og principper om ligebe-

handling og gennemsigtighed, der skal sikre denne konkurrence. Dette indebærer, at kontrolbuddet ikke 

må indtage en fortrinsstilling ved at være omfattet af lempeligere regler end de eksterne bud. 

3.3. Kan kontrolbudsafdelingen være tilbudsgiver på sit eget udbud? 
Som ovenfor omtalt angiver direktivets artikel 1, stk. 2, a), at en offentlig kontrakt skal indgås mellem 

en eller flere økonomiske aktører, og en eller flere ordregivende myndigheder. Samme artikels stk. 8, 2. 

afsnit angiver, at begrebet ”økonomisk aktør” både dækker en entreprenør, en leverandør og en tjene-

steyder. Stk. 8, 1. afsnit definerer, at begreberne entreprenør, leverandør og tjenesteyder dækker enhver 

fysisk eller juridisk person og enhver offentlig enhed, samt enhver sammenslutning af sådanne personer 

og/eller organer, som på markedet tilbyder henholdsvis udførelse af arbejder og/eller bygge- og anlægs-

arbejder, varer eller tjenesteydelser.98 

Det fremgår således positivt, at en offentlig myndighed kan optræde som tilbudsgiver. I vurderingen af, 

hvorvidt en opgave skal udbydes i henhold til direktivets regler, er det ikke afgørende, om overdragelsen 

sker til en anden offentlig myndighed.99 Dette kan dermed kun ske efter gennemførelsen af en udbuds-

procedure i henhold til direktivet med mindre, det af andre årsager er undtaget eller kan anses for at for 

at falde ind under inhouse begrebet. Hvorvidt vi i nærværende sammenhæng kan anse kontrolbuddet 

for at falde ind under inhouse begrebet er endnu uafklaret. 

                                                             
97 Sagen angik en udbudsforretning omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, men ligebehandlingsprincip-
pet, der her bliver overtrådt, er fælles for hele udbudsområdet. 
98 Min kursivering. 
99 Sag C-107/98, Teckal, præmis 42. 
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3.3.1. Tilbud fra andre offentlige myndigheder 
EU-Domstolen har i to sager taget stilling til situationen, hvor der i en udbudsprocedure har været tilbud 

fra andre offentlige myndigheder. Problemstillingen har her været, hvorvidt den fortrinsstilling en of-

fentlig myndighed kan tænkes i nogle tilfælde at have, er i overensstemmelse med det EU-retlige ligebe-

handlingsprincip. Problemstillingen ligger sig op ad situationen beskrevet i foregående kapitels afsnit 

2.4 om kontrolbuddets forenelighed med ligebehandlingsprincippet. 

3.3.1.1. ARGE-sagen: Ekstern tilbudsgiver bestrider, at offentlig myndighed kan deltage i kon-

kurrencen grundet statsstøtte – sammenholdt med ligebehandlings- og gennemsigtigheds-

princippet 
I ARGE-sagen100 der omhandlede udbud af en offentlig tjenesteydelsesaftale vedrørende prøveudtag-

ninger og analyser af vand fra en række østrigske søer og floder, bestred ARGE, der er en privat sam-

menslutning af virksomheder og ingeniører, at offentlige eller halvoffentlige organer kunne deltage i 

udbud som tilbudsgiver. ARGE mente det var imod ligebehandlingsprincippet og formålet med direkti-

vet, som er den fri og fair konkurrence, at offentlige virksomheder kunne deltage i konkurrencen om en 

offentlig kontrakt, henset til at de offentlige tilbudsgivere grundet støtten kan afgive bud med priser, 

der er væsentligt lavere end de private konkurrenters, og at denne pris ikke altid vil afspejle de omkost-

ninger, der er forbundet med opgavens udførsel. 

Ligebehandlingsprincippet deles i sagen op i to analyseenheder. Den første del, som omhandler, hvor-

vidt det er diskriminerende og kan være i strid med traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for 

tjenesteydere og den anden del, som er mere interessant i nærværende sammenhæng - ligebehandling 

af alle tilbudsgivere i henhold til direktivets formål om en fri og fair konkurrence. 

Da ordregivende myndigheder fra andre medlemsstater ikke er afskåret fra at byde på opgaven, anses 

der ikke at foreligge diskrimination på grund af nationalitet, da disse ligeledes kan modtage statsstøtte 

fra det respektive land. Derimod kan der være en hindring for private erhvervsdrivende, der ikke mod-

tager denne støtte, og det kan være svært at hamle op med de offentlige i konkurrencen. ARGE har gjort 

gældende, at en privat tilbudsgiver fra en anden medlemsstat, der ikke modtager statsstøtte herfra, har 

en dårligere stilling i konkurrencen end de statsligt finansierede organer. Den forelæggende ret har i 

forelæggelseskendelsen påstået, at private tjenesteydere fra andre medlemsstater ikke skal kunne for-

vente, at de i en sådan procedure kan blive stillet over for østrigske bydende, som i forhold til dem selv 

                                                             
100 Sag C-94/99. 



CBS, Kandidatafhandling marts 2015 
Mie Møldrup Lorentzen 

32 
 

har et betydeligt konkurrencemæssigt forspring som følge af tilskud fra østrigske offentlige myndighe-

der.101 Domstolen udtaler hertil, at den ulige behandling der følger med statsstøtte, ligger i selve begre-

bet statsstøtte, og at dette i sig selv ikke medfører nogen skjult forskelsbehandling eller hindring af den 

frie udveksling af tjenesteydelser.102 

I relation til spørgsmålet om, hvad en udenlandsk privat ordregiver skal kunne forvente sig, er der her 

en væsentlig forskel til situationen med kontrolbud. Nærværende bestemmelser er, i modsætning til de 

danske regler og dennes praksis om kontrolbud, et udslag af EU-retten om statsstøtte og direktivets 

bestemmelser, som man langt bedre kan kræve, at private tilbudsgivere uanset nationalitet kender til. 

Det følger af gennemsigtighedsprincippet, at tilbudsgiverne skal have en reel mulighed for ved udfær-

digelsen af deres tilbud at kunne gennemskue, hvad de er oppe imod, så de herudfra kan vurdere, hvor-

vidt de ønsker at bruge ressourcer på at afgive tilbud.103 I den forbindelse kan der stilles spørgsmålstegn 

ved, hvorvidt de nationale regler om kontrolbud, der umiddelbart lægger op til ligebehandling, giver 

potentielle tilbudsgivere en reel mulighed for at vurdere, hvad de er oppe imod, og hvorvidt det kan 

kræves af disse, har kendskab til, at et kontrolbud i Danmark i henhold til national praksis ikke anses 

som et rigtigt bud og dermed ikke er forpligtet til at overholde ligebehandlingsprincippet. 

Domstolen udtalte for det første, at det fremgår direkte af direktivet, at offentligretlige organer kan del-

tage som tilbudsgivere.104 Såfremt fællesskabslovgiver havde villet forpligte de ordregivende myndig-

heder til at udelukke sådanne bydende, ville der være blevet fastsat udtrykkelige bestemmelser 

herom.105 Den henviser desuden til, at de allerede i Teckal-sagen har fremhævet dette. 

Det er således i lighed med, hvad Klagenævnet for Udbud vurderede i FRI-sagen106, ikke i strid med li-

gebehandlingsprincippet at lade disse organer deltage i proceduren, men domstolen fastslår samtidig, 

at den ordregivende myndighed i henhold til direktivet er forpligtet til at overholde princippet om lige-

behandling af de bydende. Ifølge direktivets artikel 3, stk. 2107, påhviler det de ordregivende myndighe-

der at sørge for, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem forskellige tjenesteydere.108 

EU-domstolen udtaler således, at en offentlig myndighed godt kan deltage i konkurrencen om en offent-

lig opgave, men det understreges samtidig, at den offentlige myndighed i disse tilfælde skal sørge for, at 

dette ikke i situationen får positiv forskelsbehandling, se straks nedenfor. 

                                                             
101 Præmis 33. 
102 Præmis 36. 
103 Sag C-532/06, Lianakis, præmis 36. 
104 Præmis 32. 
105 Præmis 26. 
106 KLFU, kendelse af 18.9.1998, omtalt i kapitel 2, afsnit 2.4. 
107 Nu ændret og erstattet af artikel 2 og præamplens betragtning nr. 4. 
108 Præmis 24. 
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3.3.1.2. Pligt til ligebehandling af tilbud fra andre offentlige myndigheder 
I det tidligere tjenesteydelsesdirektiv109 var en generel bestemmelse i artikel 3, stk. 2, hvorefter det på-

hviler de ordregivende myndigheder at sørge for, at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem for-

skellige tjenesteydere, men denne er ikke videreført i det nuværende direktiv, hvor det i stedet er anført 

i præamblens 4. betragtning, at ”Medlemsstaterne bør sørge for, at det forhold, at et offentligretligt or-

gan afgiver tilbud i forbindelse med en udbudsprocedure, ikke forårsager konkurrenceforvridning i for-

hold til private tilbudsgivere. ”110 Umiddelbart kunne det tyde på en mindre bindende bestemmelse både 

henset til ordlyden ’bør sørge for’ og det faktum, at det kun står i præamblen og ikke længere i selve 

direktivteksten, men denne formodning støttes ikke op i EU-Domstolens praksis.111  

Bestemmelsen er ikke fulgt op i direktivets operative afsnit, men kan anvendes som hjælp til fortolkning 

af direktivets artikler. Den angiver ikke, hvorvidt den omhandler offentligretlige organer forskellig fra 

og/eller identisk med ordregiver, men grundet den begrænsede udbredelse/anvendelse af kontrolbud 

på EU plan, må den antages at sigte mod situationen, hvor en offentlig myndighed forskellig fra ordregi-

ver, giver tilbud på en udbudt opgave. Imidlertid kan den efter sin formulering omfatte begge situatio-

ner, og hvis ordlyden af en bestemmelse er klar, har denne, som omtalt i metoden, større retskildeværdi 

end de formodede begrundelser bag.  

 

Betragtningen indikerer, ligesom EU-Domstolen har anerkendt, at der i forbindelse med tilbud fra of-

fentlige myndigheder kan være risiko for forskelsbehandling af disse. Offentlige myndigheder er bygget 

op og finansieret på en anden måde end private virksomheder, og de forfølger formål som varetagelse 

af almenhedens interesser frem for profit.  Formålet med bestemmelsen er overordnet at sørge for, at 

de offentlige myndigheders tilbud ikke forskelsbehandles i konkurrencen med de private således at valg 

af tilbudsgiver, i henhold til direktivets formål, bliver et resultat af en fair og lige konkurrence og med-

fører de bedste og billigste løsninger, i sidste ende til gavn for alle borgere. Umiddelbart er der intet, der 

taler for at dette resultat ikke også skal efterstræbes når den offentlige myndighed, der afgiver tilbud, 

er identisk med ordregiver. 

 

Henset til kontrolbud er det imidlertid værd at nævne, at den ordregivende myndighed har mulighed 

for at udføre denne opgave selv og således helt fravælge den konkurrence, der tilstræbes med udbuds-

reglerne. Der kan således argumenteres for, at såfremt ordregivers kontrolbudsafdeling i denne sam-

menhæng pålægges pligter, som de ellers ikke ville have haft, vil de potentielt være mindre tilbøjelige 

                                                             
109 92/50/EØF, 
110 Engelske version: ”Member States should ensure that the participation of a body governed by public law as a 
tenderer in a procedure for the award of a public contract does not cause any distortion of competition in rela-
tion to private tenderers. “ 
111 Se CoNISMa sagen omtalt nedenfor, særligt præmis 32. 
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til at teste markedet – til skade for konkurrencen og dermed til skade for direktivets formål. Der skal 

dermed foretages en afvejning af, hvorvidt krav om ligebehandling af kontrolbuddet vil skade eller 

fremme konkurrencen. 

 

3.3.1.3. CoNISMa-sagen: Ordregiver ønsker at udelukke en offentlig myndighed fra deltagelse i 

udbud af hensyn til overholdelse af ligebehandlingsprincippet 
I sagen CoNISMa112 havde Regione Marche i Italien iværksat et offentligt udbud med henblik på at indgå 

en offentlig tjenesteydelseskontrakt vedrørende udtagning af borekerner og foretagelse af stikprøve-

kontroller i havet på en kyststrækning. CoNISMa, der er et konsortium bestående af universiteter og 

ministerier, havde afgivet tilbud. I denne sag, var det i modsætning til ARGE-sagen, udbyderen Regione 

Marche, der ønskede at udelukke CoNISMa fra konkurrencen med henvisning til national italiensk lov-

givning, der angiver en udtømmende liste over de retssubjekter, der kan deltage i en procedure for ind-

gåelse af offentlige kontrakter. Overordnet var det en betingelse for at komme med på denne liste, at 

den pågældende var organiseret på en måde svarende til en privat virksomhed, at denne var fast til 

stede på markedet og hovedsageligt fulgte et formål med gevinst for øje. CoNISMa har bestridt udeluk-

kelsen og mener, at de i henhold til direktivet ikke kan udelukkes som tilbudsgiver. 

Den foreliggende ret begrunder sin tvivl i, at Domstolens praksis har vist, at bestemmelserne i direktivet 

skal fortolkes ud fra formålet med direktivet. Udelukkelse af offentligretlige organer som tilbudsgivere 

sker for at sikre den frie bevægelighed for tjenesteydelser samt en ufordrejet konkurrence, da denne, 

som omtalt i ARGE-sagen, potentielt kan begrænse konkurrencen for private tilbudsgivere.  

Domstolen fastslår, i lighed med ARGE-sagen, at direktivet ikke er til hinder for, at en offentlig myndig-

hed, der ikke opererer med gevinst for øje, afgiver tilbud. I så fald, ville det fremgå udtrykkeligt af direk-

tivets bestemmelser.113 Det anerkendes, at disse potentielt kan gøre det sværere for private tilbudsgi-

vere at vinde kontrakten, og i denne sammenhæng henvises til præamblens 4. betragtning, der ”fastsæt-

ter medlemsstaternes forpligtelse til at sørge for, at det forhold, at et offentligretligt organ afgiver tilbud 

i forbindelse med en udbudsprocedure, ikke forårsager konkurrenceforvridning.114 

Enhver person eller enhed, der i betragtning af betingelserne fastsat i udbudsbekendtgørelsen finder 

sig egnet til at sikre udførelsen af denne kontrakt, uagtet den pågældendes status som offentligretlig 

                                                             
112 Sag C-305/08. 
113 Præmis 40. 
114 Præmis 32. Bestemmelsen uddybes nærmere nedenfor. 
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eller privatretlig, kan være tilbudsgiver eller ansøger, ligesom det er uden betydning, om den pågæl-

dende er permanent aktiv på markedet, eller om den kun handler i enkelte tilfælde, eller om den mod-

tager offentlige tilskud.115 

Domstolen pointerer, at der sigtes mod at skabe så bred en konkurrence som muligt, og at det er i fæl-

lesskabsrettens interesse at sikre, at det størst mulige antal bydende kan deltage i en udbudsproce-

dure.116 Udbyder har således kun mulighed for at udelukke tilbudsgivere på baggrund af de bestemmel-

ser, der er nedskrevet i direktivet. Disse er udelukkelseskriterierne i artikel 45 og 46, egnethedskriteri-

erne i artikel 47-52 samt muligheden for udelukkelse af unormalt lave bud i artikel 55. 

En bred konkurrence og en hensyntagen til direktivets ordlyd er i denne sammenhæng vurderet som 

vigtigere end eliminering af risikoen for konkurrencefordrejning, der ligeledes er en central del af di-

rektivets formål. 

3.3.2. Opsamling 
At offentlige organer byder på en udbudt opgave er ikke et brud på ligebehandlingsprincippet og i disse 

situationer, er det den ordregivende myndigheds ansvar at sikre, at disse ikke forskelsbehandles i for-

hold til private bydende. 

Der er således ikke noget i hverken definitionerne i direktivet eller EU-Domstolens fortolkning heraf, 

der udelukker den ordregivende myndighed som tilbudsgiver. Ovenstående giver imidlertid ikke nogle 

svar på situationen, hvor ordregiver og tilbudsgiver er identiske.  

Herefter vil jeg se nærmere på situationen, hvor kontrolbuddet har vundet og kontrakten dermed skal 

indgås. 

3.3. Er det muligt at indgå en ”offentlig kontrakt” med sig selv? 
3.3.1. Definition af en kontrakt 
En kontrakt er et løfte eller en aftale indgået mellem personer og/eller virksomheder. Skyldforholdet 

kan godt være ensidigt således, at der ingen modydelse kræves, eksempelvis i forbindelse med gaveløf-

ter, men en kontrakt vil oftest være gensidigt bebyrdende, hvilket også er udbudsdirektivets udgangs-

punkt, jf. afsnit 3.1. ovenfor.  

                                                             
115 Præmis 42. 
116 Præmis 37. Se i samme retning forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom, som omhandlede en national 
bestemmelse, der udelukkede personer, der havde deltaget i forberedende arbejde, fra at deltage i udbuddet som 
tilbudsgiver og C-538/07, Assitur, hvor en national bestemmelse foreskrev, at indbyrdes forbundne selskaber 
ikke begge kunne deltage som tilbudsgivere i samme udbudsprocedure. Begge bestemmelser var for at sikre lige-
behandlingsprincippet, men EU-domstolen anså bestemmelserne for stridende mod proportionalitetsprincippet. 
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Når staten indgår en aftale med en entreprenør, der skal bygge en bro mod vederlag, eller en kommune 

indgår aftale med et privat rengøringsfirma om at varetage rengøringen på kommunens skoler mod ve-

derlag, spiller hver part i dette gensidige skyldforhold en dobbeltrolle. Entreprenøren/rengøringsfir-

maet er debitor for sin egen ydelse og kreditor over for myndighedens betalingsforpligtelse, og på den 

anden side er myndigheden debitor i forhold til sin egen betalingsforpligtelse, og kreditor i forhold til 

den realydelse, entreprenøren/rengøringsfirmaet skal udføre.  

Når en kontrakt er indgået, er parterne ikke alene moralsk forpligtede, men ligeledes retligt til at er-

lægge den aftalte ydelse eller vare og betale sin skyld. Såfremt den ene part ikke opfylder sin del af afta-

len, kan den håndhæves med vise tvangsmidler. Ikke-opfyldelse af fordringen kan da pådrage skyldne-

ren et erstatningsansvar eller udløse anden misligholdelsesbeføjelse. Der er sanktioner specificeret i 

kontrakten, og uoverensstemmelser kan afprøves ved en domstol. Uden sådanne håndhævelsesmulig-

heder vil fordringshaveren slet ikke have noget krav i retlig forstand.117 

En offentlig kontrakt, der forpligter parterne retligt, er derfor ensbetydende med, at i tilfælde af mislig-

holdelse fra en af parternes side, kan kravet blive håndhævet retligt af domstolene. En aftale med sig 

selv om at stå tidligt op den efterfølgende dag eller ikke spise flødeskumskager hele januar måned er 

således ikke en kontrakt i juridisk forstand, da misligholdelse af denne aftale ikke medfører noget rets-

krav. 

3.3.2. Offentlige kontrakter 
Når en intern afdeling i en kommune afgiver et kontrolbud på en opgave, der er udbudt i medfør af 

udbudsdirektivets regler, foreskriver bekendtgørelsen om kommuner og regioners beregning og afgi-

velse af kontrolbud, at afdelingen, der afgiver kontrolbud skal være adskilt fra den afdeling, der træffer 

beslutning om valg af tilbud. De to afdelinger er forskellige, varetager forskellige opgaver, og som det 

tydeligt fremgik af sagen fra Klagenævnet omtalt i foregående kapitel,118 kan de to ligeledes have vidt 

forskellige interesser.  

I den offentlige sektor er der to typer kontrakter. Den ene type kontrakt er en udliciteringskontrakt. Når 

en myndighed indgår en kontrakt med en privat virksomhed om f.eks. rengøring på skoler, så er der tale 

om en privatretlig, juridisk bindende kontrakt mellem en offentlig bestiller og en privat leverandør.119 

Den anden type er den interne kontrakt i stat, region eller kommune mellem disse enheders forskellige 

                                                             
117 Andersen, Mads ryde og Lookofsky, Joseph, Lærebog i obligationsret I, 2010, side 17. 
118 Klagenævnet for Udbud, kendelse af 9.11.2011, Landsorganisationen i Danmark mod Københavns Universitet, 
omtalt i foregående kapitel, afsnit 2.5. 
119 Ejersbo, Niels og Greve, Carsten, Den offentlige sektor på kontrakt, 2002, side 17. 
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afdelinger. Det ene forhold er af privatretlig karakter; det andet af ansættelsesretlig karakter, hvilket, 

som vi i det efterfølgende skal se, udgør den væsentlige forskel. 

3.3.2.1. Privatretlige kontrakter 
Der findes på udbudsportalen.dk en standardkontrakt, kaldet ABService 2003, som myndighederne kan 

vælge at anvende som aftaleretligt grundlag, når de indgår aftaler om udlicitering om levering af drifts- 

og serviceydelser.120 

Uanset at disse vilkår ikke gælder i alle tilfælde, giver denne standardkontrakt et godt billede af de ele-

menter og misligholdelsesbeføjelser, en udliciteringskontrakt ofte vil indeholde. Disse bestemmelser er 

ikke væsentligt forskellige fra bestemmelserne i købeloven, og hvad der følger af almindelige obligati-

onsretlige grundsætninger. 

Standardkontrakten indeholder bl.a. bestemmelser om i hvilke tilfælde, der foreligger misligholdelse af 

aftalen og bestemmelser om, hvilke rettigheder modparten har i den forbindelse. Såfremt opgaven ikke 

udføres i henhold til aftalen, og skyldes dette ordregiverens forhold eller forhold i øvrigt, som ordregiver 

bærer risikoen for, foreligger der misligholdelse.121 I tilfælde af misligholdelse har ordregiver en række 

rettigheder, som bl.a. indebærer afhjælpning, efterlevering eller omlevering, såfremt dette kan ske uden 

at volde leverandøren uforholdsmæssige omkostninger eller ulemper.122 Hvis ydelsen ikke er kontrakt-

mæssig, er ordregiver berettiget til forholdsmæssigt afslag i prisen, og der kan aftales bod, såfremt ydel-

sen ikke leveres i henhold til det i aftalen specificerede. Ved væsentlig misligholdelse kan ordregiver 

ophæve kontrakten.123  I aftalen er det foreslået at uoverensstemmelser afgøres ved voldgift og dermed 

uden om de offentlige domstole.  

3.3.2.2. Ansættelsesretlige kontrakter 
Afdelingen, der har afgivet et kontrolbud, kan ikke forpligtes på samme måde og af den samme kontrakt, 

som en privat leverandør. Først og fremmest består der et ansættelsesretligt forhold mellem afdelingens 

ansatte og myndighedens bestemmende organ, og der foreligger dermed langt fra de samme muligheder 

for at gøre de i kontrakten nedskrevne misligholdelsesbeføjelser gældende over for afdelingen. I tilfælde 

af væsentlig misligholdelse, hvor myndigheden over for en privat virksomhed har mulighed for at opsige 

kontrakten, foreligger denne mulighed ikke over for en intern afdeling. Det er ikke muligt at afskedige 

                                                             
120 Denne er udarbejdet af repræsentanter for ordregivere på det offentlige område, herunder KL, leverandører 
samt faglige organisationer. Baggrunden herfor var, at undersøgelser have vist, at der kunne være problemer 
forbundet med udformning, fortolkning og opfølgning af kontrakter ved udlicitering, http://www.udbudsporta-
len.dk/Vaerktoej/Standardkontrakter/ABService-2003/. 
121 ABService 2003, § 17. 
122 ABService 2003, § 24. 
123 ABService 2003, § 29. 
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samtlige medarbejdere i den interne afdeling under et, da der for hver enkelt medarbejders vedkom-

mende er arbejdsretlige hensyn at tage. Opsigelse skal almindeligvis være ”rimeligt begrundet i medar-

bejderens eller virksomhedens forhold. ”124 Såfremt aftalen væsentligt misligholdes med eksempelvis 

gentagne forsinkelser eller mangelfuld kvalitet, må myndigheden finde den eller de medarbejdere i af-

delingen, der menes at være ansvarlige for dette og herefter behandle dem som den pågældende over-

enskomst eller funktionærloven foreskriver med påtaler, advarsler og opsigelsesvarsler. 

Hvad angår forholdsmæssigt afslag i prisen og aftaler vedrørende bod for mangelfuld opfyldelse af afta-

len, er det for det første klart, at det ikke er lovligt at trække medarbejdere i løn for mangelfuld udførelse 

af opgaven, vedkommende er ansat til. Det er muligt at indsætte bestemmelser i en aftale, der belønner 

målopfyldelsen og dermed indirekte straffe manglende målopfyldelse, men det er, som det fremgår, en 

helt anden form for sanktioner end de, der er indeholdt i en offentlig kontrakt med en privat virksomhed.  

Vigtigt er det ligeledes at holde sig for øje, at kontrakten kan tildeles afdelingen direkte uden forudgå-

ende udbudsforretning, hvilket bl.a. indebærer, at myndigheden skal have kontrollen med afdelingen og 

der består således et over- underordnelsesforhold mellem de to afdelinger. Den ene afdeling kan ikke få 

domstolene til at afgøre en tvist eller uoverensstemmelse mellem disse afdelinger, og ingen af parterne 

har således retskrav i henhold til den offentligt udbudte kontrakt. Medarbejderne har krav på løn, og 

myndigheden har som hovedregel krav på en indsatsforpligtelse, hvor aftalen med en privat virksomhed 

typisk vil indeholde en resultatforpligtelse.125 En intern afdeling kan dermed kun indgå som part i en 

offentlig kontrakt såfremt afdelingen er juridisk adskilt fra ordregiver og dermed kan blive genstand for 

de i kontrakten indeholdende midler til håndhævelse af kontrakten. 

3.3.3. Snitfladen mellem privatretlige og ansættelsesretlige kontrakter 
Sag C-513/99 Concordia Bus126 omhandler en sag med visse fællestræk som situationen med kontrol-

bud. Helsinki kommune står forinden udbudsforretningen selv for drift af byens busnet i kommunen og 

denne enhed, HKL, afgiver tilbud på opgaven. Problemstillingen bliver i dommen ikke behandlet yderli-

gere, da intet tyder på, at Helsinki Kommune selv mener, at der i denne situation, må finde forskelsbe-

handling sted til fordel for HKL.  

Generaladvokaten kommenterer imidlertid situationen i sit forslag til afgørelse.127 ”Med formuleringen 

af sit spørgsmål, hvilket direktiv, der finder anvendelse på den pågældende tjenesteydelsesaftale, har 

den foreliggende ret selv tilkendegivet, at der er tale om en offentlig kontrakt og det er ikke min opgave 

                                                             
124 Jf. F.eks. LBK nr. 81 af 3.2.2009 (Funktionærloven) § 2 b, stk. 1 og overenskomsten mellem KL og 3F for of-
fentligt ansatte rengøringsassistenter § 18, stk. 4. 
125 Bryde Andersen, Mads og Lookofsky, Joseph (2010), side 45. 
126 Concordia bus, Sag C-513/99. 
127 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo, fremsat 13.12.2001. 
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at stille spørgsmålstegn ved denne vurdering. ”128 Han udtaler dernæst, at selve essensen i en offentlig 

tjenesteydelsesaftale er, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, der indgås skriftligt mellem 

en tjenesteyder og en ordregivende myndighed. ”Da der ellers er risiko for, at dette vigtige karakteri-

stika ved en offentlig kontrakt overses, bør HKL altså betragtes som en enhed adskilt fra Helsinki by. Det 

ville netop være en benægtelse af en offentlig kontrakt at anse Helsinki by for at være ordregiver og 

tjenesteyder på samme tid. ” ”Hvis Helsinki by således via sit udvalg for erhvervstjenester er ordregiver, 

kan HKL pr. definition ikke være det. Hvis HKL er den tjenesteyder, der varetager driften af busnettet, 

kan Helsinki by pr. definition ikke gøre det selv. ”129 

I Teckal-sagen130 udtaler generaladvokaten i sit forslag, punkt 53, at for at der kan være tale om en gen-

sidigt bebyrdende aftale, skal den ordregivende myndigheds medkontrahent virkelig have status som 

tredjemand i forhold til denne myndighed; det vil sige, at der skal være tale om en fra myndigheden 

forskellig person. Domstolen udtaler i den forbindelse endvidere, at det herved ikke er afgørende om 

vareleverandøren er en ordregivende myndighed.131 

3.3.4. Delkonklusion 
På trods af, at kontrolbudsafdelingen og beslutningsenheden hos ordregiver ofte er reelt adskilte og kan 

have forskellige interesser, anser jeg det i henhold til ovenstående ikke for muligt at anse enheden, der 

afgiver kontrolbud, for juridisk adskilt fra ordregiver i et sådant omfang, at det er muligt at indgå en 

offentlig kontrakt, der lever op til definitionen i udbudsdirektivets bestemmelser. Ansættelsesforholdet 

er ganske vist gensidigt bebyrdende, men dette er på en måde, der både organisatorisk såvel som juri-

disk afviger markant fra den privatretlige kontrakt, der udbydes og vil blive indgået med en ekstern 

tilbudsgiver. 

Dermed er kontrolbuddet ikke omfattet af udbudsdirektivet. Dette medfører, at betragtning nr. 4 i præ-

amblen til direktivet, om at et tilbud fra et offentligretligt organ ikke må forårsage konkurrenceforvrid-

ning, ikke skal anvendes i forhold til interne tilbudsgivere, da de ikke er omfattet af direktivet.  

3.4. Det sekundære udbudsregime 
EU-Domstolen har slået fast, at selvom en kontrakt ikke er direkte omfattet af udbudsdirektivet, og op-

fylder dettes definitioner, skal flere af direktivets bestemmelser alligevel overholdes, da disse udtrykker 

den almindelige pligt til ligebehandling og gennemsigtighed, der udspringer af traktatens regler om fri 

                                                             
128 Punkt 57 i forslag til afgørelse. 
129 Punkt 58-61 i forslag til afgørelse. 
130 Teckal, Sag C-107/98. 
131 Præmis 42. 
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bevægelighed.132 Dette er kendt som ”det sekundære udbudsregime”133 og anvendes i de situationer, 

hvor kontrakten enten er en koncessionsaftale om tjenesteydelser, en bilag B II tjenesteydelse eller kon-

traktværdien er under tærskelværdien, men hvor kontrakten alligevel må antages at have en grænse-

overskridende interesse. I nærværende afhandling er fokus ikke på disse situationer, hvor selve kon-

traktens genstand falder uden for direktivets anvendelsesområde, og dermed bevæger vi os heller ikke 

i genstandsfeltet for det sekundære udbudsregime. 

Dermed må jeg tilslutte mig dansk retspraksis på dette område og konkludere, at et kontrolbud ikke er 

et ’rigtigt’ bud og der i situationen, hvor kontrolbuddet vælges, ikke sker indgåelse af en offentlig kon-

trakt, men derimod annullation af udbuddet og (fortsat) inhouse udførelse af opgaven.  

Herefter er det interessant at kigge på i hvilke situationer og med hvilke begrundelser, en iværksat ud-

budsforretning kan annulleres. 

3.5. I hvilke situationer kan en udbudsforretning annulleres? 
3.5.1. Annullationsbegrebet 
Begrebet annullation anvendes i den udbudsretlige lovgivning, litteratur og praksis i flere tilfælde. En 

klage til Klagenævnet for udbud kan resultere i, at ordregiver bliver pålagt at annullere en ulovlig be-

slutning. Det kan være en hvilken som helst beslutning i udbudsprocessen, som er truffet af en ordregi-

vende myndighed i strid med EU-retten. I nærværende afhandling menes der med annullation den be-

slutning, som den ordregivende myndighed træffer, når de vælger ikke at tildele kontrakten til nogle af 

tilbudsgiverne, men i stedet påbegynder en helt ny udbudsprocedure eller helt fravælger muligheden 

for udlicitering, for at fortsætte inhouse. Annullation foreligger således, når den ordregivende myndig-

hed efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, og inden underskrivelse af kontrakten med den 

vindende tilbudsgiver, beslutter sig for at tilbagekalde udbuddet.  

3.5.2. Udbudsdirektivets bestemmelser 
Spørgsmålet om i hvilke tilfælde en udbudsforretning kan annulleres, er ikke direktivreguleret. Den ene-

ste bestemmelse i udbudsdirektivet, som særligt vedrører en beslutning om annullation af udbud er 

artikel 41, stk. 1, hvorefter de ordregivende myndigheder hurtigst muligt skal underrette ansøgere og 

tilbudsgivere om, hvilke afgørelser der er truffet, ”[…] herunder bl.a. begrundelsen for, at de har beslut-

tet ikke at (indgå en rammeaftale eller) tildele en kontrakt, som har været udbudt, men at påbegynde 

proceduren på ny[…] ”. Ud fra den danske sprogversion af artikel 41, stk. 1 kunne man få den tanke, at 

                                                             
132 Se f.eks. sag C-324/98, Telaustria, sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard og forenede sager C-147/06 og C-
148/06, SECAP. 
133 Treumer, Steen, Den danske reaktion på udviklingen af et sekundært EU-udbudsregime i EU-Domstolens 
praksis, Retskildernes kamp, 2012, side 362 ff. 
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hvis myndigheden ender med ikke at tildele en kontrakt, som har været udbudt, er den eneste mulige 

følge i henhold til direktivet at påbegynde proceduren på ny, jf. formuleringen ” ..ikke at .. tildele en 

kontrakt, som har været udbudt, men at påbegynde proceduren på ny.. ” Men de franske134, engelske135 

og svenske136 versioner anvender i stedet for men formuleringen eller, hvilket må anses for at udtrykke 

ordregivers adgang til selv at vælge, om opgaven skal genudbydes efter et annulleret udbud. Det må 

henset hertil være disse sprogversioner, der udtrykker retstilstanden, hvilket underbygges af EU-dom-

stolens praksis på området, som vil blive behandlet straks nedenfor. 

 

3.5.3. EU-domstolens praksis om annullation 
EU-domstolen har i tre sager taget stilling til annullationsspørgsmålet. Disse vil blive gennemgået ne-

denfor for efterfølgende at kunne udlede, hvordan EU-domstolen må formodes at se på annullation på 

baggrund af et kontrolbud. 

 

3.5.3.1. Sag C-27/98, Metalmeccanica137. 

I sagen Metalmeccanica tog EU-domstolen138 første gang stilling til ordregivers mulighed for at annul-

lere en iværksat udbudsforretning. I sagen havde en østrigsk myndighed udbudt en opgave om opfø-

relse af et autoværn. Fire virksomheder afgav tilbud på opgaven. Efter en evaluering af tilbuddene blev 

de tre imidlertid forkastet af myndigheden, således at kun en enkelt tilbudsgiver var tilbage. I henhold 

til en særlig østrigsk udbudsretlig bestemmelse, kunne ordregivere annullere et udbud, hvis der kun 

var en enkelt tilbudsgiver tilbage, der havde afgivet et konditionsmæssigt tilbud. Myndigheden i sagen 

benyttede sig af denne mulighed og annullerede med begrundelsen, at Metalmeccanica Fracasso var 

den eneste tilbageværende tilbudsgiver. Metalmeccanica klagede herefter over annulleringen af ud-

buddet med påstand om, at den østrigske bestemmelse stred mod EU-retten. Klager mente, at direkti-

vets bestemmelser skulle fortolkes således, at den ordregivende myndighed kun i undtagelsestilfælde, 

og hvis der var vægtige grunde hertil, kunne undlade at tildele en kontrakt eller at gøre udbudsproce-

duren om.139 Det fremgår af generaladvokatens udtalelser, at der ved vægtige grunde menes død, kon-

kurs el.lign.140 EU-domstolen bemærker at en undladelse af at indgå kontrakten blot skal begrundes og 

                                                             
134 “..de renoncer à conclure .. à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence et de recommencer la 
procedure.. “ 

135 “ .. not to .. award a contract for which there has been a call for competition or to recommence the procedure.. 
“ 
136 ” .. at inte .. tilldela ett kontrakt för vilket det har utgått inbjudan att lämne anbud eller att börja om förfaran-
det.. ” 
137 Sag C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA, præjudicielt spørgsmål stillet af en østrigst domstol, 
138 Dengang EF-domstolen. 
139 C-27/98, præmis 19. 
140 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Saggio, fremsat 25.3.1999, punkt 10. 
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ikke i direktivet er betinget af, at der foreligger vægtige grunde eller undtagelsestilfælde og heller ikke 

andre steder i direktivet kan udledes en forpligtelse til at indgå kontrakten i det tilfælde, hvor kun en 

enkelt tilbudsgiver er egnet.141  

”Følgelig er den ordregivende myndigheds beføjelse til at undlade at tildele en kon-

trakt, som har været udbudt, eller til at gøre udbudsproceduren om – hvilken beføjelse 

direktivet stiltiende anerkender – ikke efter direktivet gjort betinget af, at der forelig-

ger vægtige grunde eller undtagelsestilfælde. ”142 

I sagen lægges vægt på direktivets formål, som er at sikre en effektiv konkurrence.143 Direktivets be-

stemmelser forfølger dette formål og særligt artikel 44, stk. 3, hvor det angives, at der ved begrænset 

udbud skal prækvalificeres minimum 5 tilbudsgivere og ved konkurrencepræget dialog 3 forudsat, at 

der er et tilstrækkeligt antal egnede ansøgere.144 Når der kun er et bud tilbage ved afslutningen af en af 

de i direktivet fastlagte procedurer, er den ordregivende myndighed imidlertid ikke, når den skal tildele 

en kontrakt, i stand til at sammenligne priserne eller de øvrige elementer i de forskellige bud, som fore-

skrevet i artikel 53.145 ”Det følger af det ovenfor anførte, at den ordregivende myndighed ikke er forplig-

tet til at tildele ordren til den eneste bydende, der er blevet anset for egnet til at deltage i proceduren. 

”146 

 

Således konkluderede EU-domstolen, at direktivet ikke pålægger de ordregivende myndigheder en kon-

traheringspligt, og i nærværende tilfælde underbygger den østrigske bestemmelse selve formålet med 

direktivet - en effektiv konkurrence. 

 

Generaladvokaten mener, at artikel 41, stk. 1 ikke udelukkende kan ses som en bestemmelse, der giver 

den ordregivende myndighed en ret til at annullere et udbud. Bestemmelsen pålægger den ordregivende 

myndighed en pligt til at begrunde dennes beslutninger, og han udtaler, at bestemmelsen har til formål 

at forhindre den ordregivende myndighed i at skille sig af med en potentiel kontrahent arbitrært eller i 

strid med fællesskabsrettens grundlæggende principper. Dog bemærker han, at kommissionen og de 

                                                             
141 Præmis 23 og 24. 
142 Præmis 25. 
143 C-27/98, præmis 26 og 31. 
144 C-27/98, præmis 27-28, med henvisninger til det dagældende bygge og anlægsdirektivs artikel 93/37, artikel 
22, stk. 2. 
145 C-27/98, præmis 32. 
146 C-27/98, præmis 33. 
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øvrige regeringer, som er interveneret i sagen, alle er af den opfattelse, at medlemsstaterne frit kan ind-

rømme de ordregivende myndigheder beføjelse til at tilbagekalde et udbud, og det fremgår da også klart 

af direktivets artikel 41, stk. 1 at denne mulighed foreligger. 147 

 

Der skal således ikke forelægge vægtige grunde som eksempelvis død eller konkurs hos ordregiver, men 

det fremgår ikke klart, hvorvidt der er en nedre grænse for, hvilke situationer, der kan danne grundlag 

for annullation.  

 

3.5.3.2. Sag C-92/00, HI mod Stadt Wien148  

Denne angik ligeledes et præjudicielt spørgsmål stillet af en østrigsk domstol. Spørgsmålet angik kon-

troldirektivet149, hvor artikel 1, stk. 1, 3. afsnit lyder: 

”Medlemsstaterne træffer, for så vidt angår kontrakter, der henhører under anvendel-

sesområdet for direktiv 2004/18/EF, de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der 

effektivt og navnlig så hurtigt som muligt kan indgives klage over de ordregivende myn-

digheders beslutninger …()… med den begrundelse, at beslutningerne er i strid med fæl-

lesskabsret vedrørende offentlige kontrakter eller de nationale regler til gennemførelse 

heraf. ” 

I sagen havde en Østrigsk kommune udbudt en opgave vedrørende gennemførelse af projektledelsen 

med henblik på fuldførelsen af den samlede strategi for madforsyningen i institutioner henhørende un-

der Wiener Krankenanstaltenverbund. Efter der var afgivet bud, tilbagekaldte byen Wien udbuddet, da 

de, efter at have haft konsulentbistand, havde besluttet at projektet i fremtiden skulle decentraliseres, 

og at der således alligevel ikke var behov for et centralt organ. En af de bydende tilbudsgivere klagede 

over denne beslutning til det østrigske klagenævn for udbud som afviste sagen, da de ikke mente tilba-

gekaldelse af udbud var en beslutning ifølge artikel 1, som de havde pligt til at efterprøve.  

Generaladvokaten påpeger, at det er vigtigt at holde sig formålet med direktiverne for øje, når det vur-

deres, hvorvidt annullationsspørgsmålet skal kunne prøves. ”Direktiverne har som bekendt reguleret 

dette område med henblik på også inden for denne sektor at sikre etableringsfriheden og den frie ud-

veksling af tjenesteydelser og give alle erhvervsdrivende i Fællesskabet adgang til at deltage i procedu-

                                                             
147 Forslag til afgørelse, punkt 15. 
148 Hospital Ingenieure mod Stadt Wien, sag C-92/00. 
149 89/665/EØF, nu ændret ved direktiv 2007/66/EF. 
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rer i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter på fuldstændig lige vilkår og med fuld gennem-

sigtighed. ”150 Han pointerer, at såfremt en beslutning om tilbagekaldelse af udbuddet ikke kunne efter-

prøves, kunne denne principielt træffes fuldstændig vilkårligt eller med det ene formål at begunstige en 

bestemt tilbudsgiver ved at omgøre udbuddet flere gange indtil den tilbudsgiver, man har ønsket at be-

gunstige får kontrakten. Det ville i realiteten betyde, at direktiverne mistede deres virkning i praksis og 

ikke kunne opfylde det tilsigtede formål.151 

EU-domstolen er enig heri og angiver, at direktivet har til formål at afskaffe enhver praksis, der er kon-

kurrencebegrænsende i almindelighed, og som begrænser andre medlemsstaters statsborgeres delta-

gelse i kontrakter i særdeleshed.152 ”Selv om udbudsdirektivet ikke indeholder særlige bestemmelser 

vedrørende de materielle eller formelle betingelser for en beslutning om at tilbagekalde et udbud, bort-

set fra at denne skal begrundes, er en sådan beslutning dog undergivet fællesskabsrettens grundlæg-

gende principper, navnlig EF-traktatens principper vedrørende etableringsfriheden og den frie udveks-

ling af tjenesteydelser. ” Kravet i artikel 41, stk. 1 er ”netop begrundet i ønsket om at sikre et vist mini-

mum af gennemskuelighed i de procedurer om tildeling af offentlige kontrakter, som direktivet finder 

anvendelse på, og dermed at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. ”153 

Det andet præjudicielle spørgsmål omhandlede, hvorvidt den prøvelse der i henhold til det første 

spørgsmål skal foretages, kan begrænses til, om tilbagekaldelsen er sket vilkårligt eller proforma. Så-

fremt dette var tilstrækkeligt, ville det indebærer, at kun annullationer foretaget vilkårligt eller pro-

forma kunne være ulovlige. Spørgsmålet besvares da også benægtende, og det præciseres igen, at alle 

beslutninger, også tilbagekaldelse af udbud, skal være forenelige med fællesskabsretten154 og navnlig 

principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.155 

3.5.1.3. Sag C-244/02, Kauppatalo Hansel 156  

Denne sag omhandlede udbud af en kontrakt om levering af elektricitet, der havde været udbudt under 

kriteriet ’laveste pris’. Hansel havde afgivet det laveste bud, men under gennemgangen af de modtagne 

tilbud, blev ordregiver opmærksom på, at andre ting end pris havde indflydelse på kontrakten, og en 

kontrakt med Hansel ville ikke være det økonomisk mest fordelagtige for ordregiver. Udbuddet blev 

derfor annulleret og udbudt igen, nu med vægt på flere kriterier end pris, for at finde frem til det ’øko-

nomisk mest fordelagtige tilbud’. 

                                                             
150 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tizzano, fremsat 28.6.2001, punkt 19. 
151 Punkt 19. 
152 C-92/00, præmis 44. 
153 C-92/00, præmis 42 og 45. 
154 C-92/00, præmis 62. 
155 Generaladvokatens forslag til afgørelse, punkt 37. 
156 Sag C-244/02, Kauppatalo Hansel Oy mod Imatran by, kendelse afsagt 16.10.2003. 
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EU-Domstolen har i denne sag truffet afgørelse ved begrundet kendelse, da de mener, at de med dom-

men i Metalmeccanica-sagen og HI mod Stadt Wien, allerede har taget stilling til annullationsspørgsmå-

let. I afgørelsen henviser EU-Domstolen til HI-dommen og pointerer, at der udelukkende er pligt til at 

begrunde annullationen, men ikke pligt til at føre udbudsproceduren til ende.157 

3.5.4. Delkonklusion 
Det er herefter klart at en beslutning om annullation af et udbud godt kan være ulovlig i henhold til EU-

retten. En beslutning om at annullere et udbud er undergivet EU-rettens grundlæggende principper, der 

skal sikre den frie bevægelighed, og direktivet har til formålet at afskaffe enhver praksis, der er konkur-

rencebegrænsende. 

Stilles EU-domstolen spørgsmålet, hvorvidt det er i strid med EU-retten at annullere en udbudsforret-

ning på baggrund af et kontrolbud, der har vist sig bedre, vil svare formentlig være benægtende. For at 

sikre overholdelsen af gennemsigtighedsprincippet i forbindelse med annullation, er det imidlertid vig-

tigt i denne sammenhæng at sikre sig, at kontrolbuddet virkelig er det billigste eller økonomisk mest 

fordelagtige tilbud og dette vil kræve en vis grad af ligebehandling i udbudsprocessen – også for kon-

trolbuddet. 

Hvis myndigheden efter modtagelse af de eksterne tilbud overdrager disse til en intern afdeling og spør-

ger, om de har mulighed for på baggrund af disse at udfærdige et bedre tilbud, vil dette formentlig være 

stridende mod EU-retten. For det første vil denne praksis kunne begrænse konkurrencen, hvilket strider 

imod formålet med direktivet, og for det andet, ville det ikke være klart, at ingen af de eksterne tilbuds-

givere, såfremt de på samme måde sad med alle de andre bud foran sig, ville kunne udfærdige et vin-

dende tilbud. 

Konklusionen må herefter blive, at på trods af, at kontrolbuddet ikke umiddelbart er omfattet af udbuds-

direktivet og dermed ikke i henhold til dette skal behandles som de eksterne tilbudsgivere, skal der 

alligevel finde en sådan grad af ligebehandling sted, at det står klart, at kontrolbuddet er det bedste bud, 

såfremt det anvendes som begrundelse for annullation af udbudsforretningen. Dette medfører ikke fuld 

overholdelse af alle udbudsdirektivets specifikke bestemmelser, men må i hvert enkelt tilfælde bero på 

en vurdering af, hvorvidt en eventuel ulige behandling af kontrolbuddet potentielt har medført, at dette 

ikke nødvendigvis er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 

Bekendtgørelsen om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud sikrer efter min 

vurdering i vidt omfang denne tilstand og er således en beskrivelse af de betingelser, der i henhold til 

                                                             
157 Præmis 30. 
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EU-retten skal være opfyldt, såfremt man som myndighed ønsker at annullere med den begrundelse, at 

man selv kan udføre opgaven bedre end nogle af de eksterne tilbudsgivere. 

Dermed kan det som konklusion på DTL-sagen158 konstateres, at EU’s ligebehandlingsprincip og for-

handlingsforbuddet har betydning i forholdet mellem en udbyder og en afdeling hos udbyderen selv. 

Såfremt den interne afdeling i udvælgelsesprocessen får mulighed for at tilrette deres tilbud, skal de 

eksterne tilbudsgivere have samme mulighed. 

3.5. Samlet konklusion og perspektivering 
Ved gennemførelse af en udbudsproces i henhold til Udbudsdirektivet og samtidig udfærdigelse af et 

internt kontrolbud, har den ordregivende myndighed fravalgt muligheden for direkte tildeling af den 

offentlige kontrakt, som de har i henhold til inhouse reglerne. 

I vurderingen af, hvorvidt kontrolbuddet herefter skal behandles lige med de eksterne tilbud, er det 

afgørende, hvorvidt dette kontrolbud er omfattet af udbudsdirektivet anvendelsesområde. EU-Domsto-

len har i tidligere sager taget stilling til, at en ordregivende myndighed godt kan agere som tilbudsgiver 

i direkte konkurrence med private virksomheder. Myndigheden har dog i denne situation en forpligtelse 

til at sørge for, at den ordregivende myndigheds tilbud ikke får en fortrinsstilling over for de private 

tilbudsgivere og sikre ligebehandling af disse. De situationer EU-Domstolen har behandlet vedrører dog 

kun offentlige myndigheder forskellig fra ordregiver, der ikke ville kunne blive tildelt kontrakten direkte 

i henhold reglerne om inhouse.   

Det er en klar betingelse i Udbudsdirektivet, at før der kan være tale om en offentlig kontrakt, skal den 

være gensidigt bebyrdede, og tilbudsgiver skal reelt være forskellig fra den ordregivende myndighed. 

Denne betingelse er ikke opfyldt, når vi har at gøre med et kontrolbud selvom den afdeling, der træffer 

beslutning om tildeling af kontrakten, er forskellig fra den afdeling, der afgiver kontrolbud. Forholdet 

mellem afdelingerne er ansættelsesretligt og det er ikke muligt at holde afdelingen oppe på kontraktvil-

kårene med samme sanktionsmuligheder, og eventuel domstolsprøvelse, som det er muligt med en eks-

tern privat eller offentlig kontraktspart. 

Herefter må det antages, at der ved valg af kontrolbuddet i praktisk juridisk sammenhæng er tale om 

annullation af udbudsforretningen. EU-Domstolen har anlagt en retstilstand med ganske vide rammer 

for ordregiver til at annullere udbudsforretningen. Den har fastslået, at der ikke er pligt til at køre ud-

budsforretningen til ende, og at annullation ikke er betinget af, at der foreligger særlige undtagelsestil-

                                                             
158 KLFU, kendelse af 27.4.2001, DTL mod Nykøbing Falster Kommune. 
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fælde eller vægtige grunde. Traktatens bestemmelser om fri bevægelighed og de heraf afledte princip-

per om ligebehandling og gennemsigtighed skal dog overholdes. Det er således i strid med EU-retten at 

annullere med den begrundelse, at vinderen har til huse i en anden medlemsstat. 

Det må ligeledes antages, at såfremt myndigheden vil annullere med den begrundelse, at de kan udføre 

opgaven bedre selv, skal kontrolbuddet i henhold til gennemsigtighedsprincippet ligebehandles i ud-

budsprocessen i et sådan omfang, at det står klart for alle parter, at dette er det bedste bud og at dette 

ikke har vundet på baggrund af en ulige behandling i forhold til de eksterne tilbudsgivere. Såfremt kon-

trolbuddet ikke har været ligebehandlet med de eksterne tilbud igennem udbudsprocessen, og eksem-

pelvis i udvælgelsesfasen har haft mulighed for at tilrette tilbuddet, er der ingen garanti for, at dette 

kontrolbud i sidste ende er det bedste bud. I denne forbindelse vil det derfor ikke være gennemsigtigt, 

hvad den virkelige begrundelse for annullationen er, hvilket strider mod Traktaten og udbudsdirekti-

vets artikel 41’s grundlæggende principper.  

Som omtalt er et kontrolbud kun én af en ikke udtømmende liste af muligheder for at annullere en iværk-

sat udbudsforretning. En ulige behandling af kontrolbuddet medfører i denne sammenhæng blot, at kon-

trolbuddet ikke lovligt kan anvendes som begrundelse for annullation, men er ikke ensbetydende med, 

at annullation af andre årsager fortabes og at udbuddet herefter kan annulleres af andre, eventuelt po-

litiske, årsager. Kun såfremt disse årsager klart strider imod Traktatens grundlæggende principper og 

særligt princippet om forskelsbehandling på grund af nationalitet, vil det være en overtrædelse af EU-

retten. Bevisbyrden for tilbudsgiverne for, at dette er tilfældet, må i denne sammenhæng antages over-

ordentlig svær at løfte. 

I Silkeborg-sagen var begrundelsen for annullationen ikke kontrolbuddet, men derimod indholdet af 

ISS’ tilbud samt den forestående kommunesammenlægning, hvilket ikke synes i strid med EU udbuds-

retten.159  

                                                             
159 Vestre Landsrets begrundelse for ikke overtrædelse af gennemsigtighedsprincippet forekommer imidlertid 
noget tvivlsom. I afgørelsen henviser de til en EU dom afsagt af Retten i Første Instans T-125/06, hvorefter ”det 
krav om offentlighed, som indeholdes i gennemsigtighedsprincippet, er begrundet i ønsket om at sikre, at alle 
tilbudsgivere får lige chancer. ” Herefter konkluderer de, at da ingen af tilbudsgiverne var bekendt med timetal-
lets betydning, og dermed alle afgav tilbud på samme (mangelfulde) grundlag, er hverken ligebehandlings- eller 
gennemsigtighedsprincippet overtrådt. Dette står imidlertid i skærende kontrast til hvad EU-Domstolen udtalte i 
sagen C-532/06, Lianakis, præmis 36-37, hvorefter overholdelse af gennemsigtighedsforpligtelsen medfører, at 
de potentielle tilbudsgivere på det tidspunkt, hvor de forbereder deres bud, har kendskab til alle forhold, som de 
ordregivende myndigheder tager i betragtning. I denne var princippet overtrådt på trods af, at alle tilbudsgivere 
havde den samme utilstrækkelige information (manglende information vedrørende tildelingskriteriernes vægt-
ning). 
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I det efterfølgende kapitel vil der blive sat fokus på, hvad denne vide mulighed for annullation betyder 

for konkurrencen og for kontrolbudsbekendtgørelsens effekt. Afhandlingen vil herefter primært have 

sit fokus på udbud foretaget af kommuner og regioner, der er omfattet af kontrolbudsbekendtgørelsen. 
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Kapitel 4 – Økonomisk rationale bag- og virkningen 

af kontrolbudsbekendtgørelsen 

4.1. Introduktion 

I det foregående kapitel er der blevet redegjort for, at såfremt et udbud annulleres på baggrund af et 

bedre kontrolbud, skal kontrolbuddet - for at sikre gennemsigtighed ved annullationen - ligebehandles, 

hvilket anses for opfyldt ved overholdelse af kontrolbudsbekendtgørelsens bestemmelser. Formålet er 

at sikre, at annullationen sker på baggrund af tilbuddenes indhold og ikke identiteten af tilbudsgiver; 

primært for at sikre EU-rettens primære formål i denne sammenhæng; Ligebehandling uanset national 

herkomst.  

Det er imidlertid ikke min opfattelse, at Klagenævnet for Udbud og de danske domstole har været sikre 

på dette160, og at kontrolbudsbekendtgørelsen dermed er en konsekvens heraf. Bekendtgørelsen søger 

snarere at løse et økonomisk nationalt dilemma, der er rejst af flere tilbudsgivere. Disse har udtrykt tvivl 

om baggrunden for kontrolbuddet, og hvorvidt myndigheden i disse sager virkelig har et ønske om ud-

licitering af opgaven, eller om udbudsproceduren primært anvendes til at se, hvad det private marked 

kan tilbyde for herefter at trimme egen organisation herefter.  

Den 27. juni 2008 skrev nyhedssiden Dknyt.dk følgende i deres nyhedsbrev under overskriften ”Slut 

med udbud på skrømt”:161 

”Den 1. juli 2008 træder nye regler i kraft, som skal sikre, at når kommuner og regioner afgiver kon-

trolbud, så er alle direkte og indirekte, langsigtede gennemsnitsomkostninger indregnet i den til-

budte pris. De nye regler skal modvirke, at lokale myndigheder udbyder opgaver på skrømt og kun 

bruger de eksterne tilbud som grundlag for interne forhandlinger og at øge medarbejdernes effekti-

vitet. ” 

Dette kapitel vil være opdelt i to dele.  

I del I vil jeg indledningsvis opstille en model, der søger at beskrive det rationale, der ligger til 

grund kontrolbudsbekendtgørelsen for derved at kunne afdække, hvorvidt vi hermed har opnået 

en retstilstand, der kan betragtes som samfundsmæssigt efficient. Efficiensbegrebet, jeg opererer 

                                                             
160 KLFU, kendelse af 27.4.2001, DTL mod Nykøbing Falster Kommune. 
161 http://dknyt.dk/sider/artikel_print.php?nc=1&showshare=0&d=1&id=34815. 
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med i denne forbindelse, er Kaldor Hicks kriteriet, og det vil dermed blive anset som en forbed-

ring, såfremt alle aktører på markedet samlet set får større samlet nytteværdi end uden bekendt-

gørelsen - uanset at alle ikke dermed får øget nytte. Anvendelsen af begrebet er baseret på den 

præmis, at den enkelte aktør selv er den bedste til at vurdere sin egen nytte. 

I del II vil jeg tage et nærmere kig på forudsætningerne i den første del og vurdere, hvorledes disse 

stemmer overens med virkeligheden, og hvad konsekvenserne herefter er for både kontrolbudsbe-

kendtgørelsens effekt, incitamenter til udfærdigelse af kontrolbud og konsekvenserne for samfundsøko-

nomien.  

Analysen vil tage sit udgangspunkt i den ny institutionelle økonomi med de forudsætninger der følger 

heraf. Dette indebærer bl.a. følgende adfærdsantagelser: 

1) Agenterne er nyttemaksimerende. De er altså alle optaget af at vælge den situation, der er bedst 

for dem selv. 

2) Agenterne handler opportunistisk. 

3) Agenterne er begrænset rationelle som følge af imperfekt information. 

4.2. Nyttemaksimering vs. Profit 
I forbindelse med begrebet nyttemaksimering er det i denne sammenhæng væsentligt at påpege, at vi 

for så vidt angår de udbydende myndigheder har at gøre med offentlige non profit organisationer, såle-

des at myndighedens nytte ikke er en funktion af profit, hvilket oftest vil være tilfældet, når vi har at 

gøre med en privat virksomhed. Myndigheden er en politisk organisation, hvis overordnede formål er 

at tjene borgernes interesser bedst muligt via omfordeling, stabilitet og effektivitet. I en politisk organi-

sation er der selvsagt et hav af muligheder og forskellige synspunkter på, hvordan disse overordnede 

mål bedst muligt opnås. Nogle mener i denne forbindelse, at udlicitering og dermed skabelse af private 

arbejdspladser frem for offentlige er at foretrække, da det er de private arbejdspladser, der finansierer 

velfærdsstaten. Andre mener heroverfor, at offentlig velfærdsopgaver bedst varetages af offentligt an-

satte, da man herigennem undgår princippet om profitmaksimering, og dermed at et eventuelt overskud 

ved opgavevaretagelsen ikke udbetales til virksomhedens investorer men geninvesteres i området eller 

benyttes til andre velfærdsopgaver. Offentlige institutioner har ofte mulighed for en mere langsigtet 

strategi end private virksomheder, hvis overskud helst skal kunne ses på bundlinjen inden for en kor-

tere årrække. Nyttefunktionen for forskellige offentlige institutioner kan dermed være vidt forskellig 

ved samme løsning, da den ene mener, det er den bedste løsning, og en anden mener, at andre løsninger 

ville have opfyldt formålet langt bedre.  
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4.3. DEL I 
4.3.1. Modellen med antagelser 
For at kunne bedømme effekterne af kontrolbud vil første del af analysen forudsætte, at når først udbud 

er valgt, vil der ikke være andre annullationsmuligheder end et økonomisk mere fordelagtigt kontrol-

bud. Alle andre situationer, det være sig såvel politiske162, som fejl i udbudsmaterialet og ændring af 

kontraktens betingelser og de faktorer, der lægges vægt på i udbudsprocessen, er således ikke en mu-

lighed. Dette medfører samtidig, at myndighederne altid i forbindelse med udbud tillige vil afgive et 

kontrolbud for at kunne annullere i tilfælde af ingen eller udelukkende uacceptable eller ukonditions-

mæssige tilbud. De andre muligheder for annullation vil i praksis være til stede jf. foregående kapitel og 

vil blive inddraget i anden del.  

Til illustration: Antag følgende to skemaer hvor vi har myndigheden på den ene side, og heroverfor har 

vi de private tilbudsgivere. Forskellen på de to skemaer er, at vi har at gøre med to forskellige typer af 

myndigheder. Modellens validitet – at der overhovedet eksisterer to typer af myndigheder bygger bl.a. 

på, at tilbudsgivere har betvivlet, at kontrolbuddet har været korrekt.163 Selvom type 2 myndigheder 

således ikke skulle eksistere, ville blot det, at tilbudsgiverne tror det, medføre de samme følger. Desuden 

har det vist sig, at op imod 50 % af de kontrolbud, der udfærdiges, ender med at vinde164, og efter min 

vurdering er det besynderligt, hvis myndighederne i 50 % af alle udbudssituationer tog fejl, da de vur-

derede, hvorvidt markedet kunne levere en bedre eller billigere løsning. 

Myndigheden har 3 muligheder: 1) Ikke at udbyde opgaven, 2) at udbyde opgaven og herefter udlicitere, 

såfremt et eksternt bud er økonomisk mest fordelagtigt og 3) at udbyde opgaven, og herefter fortsætte 

intern opgavevaretagelse under henvisning til kontrolbuddet. De eksterne tilbudsgivere har 2 mulighe-

der: 1) Afgive tilbud eller 2) ikke at afgive tilbud. Værdierne i skemaerne er myndighedernes respektive 

de private tilbudsgiveres nytteværdier. 

                                                             
162 F.eks. ønsket om at bevare muligheden for fastholdelse af egen kapacitet med henblik på at sikre forsynings-
sikkerheden fremadrettet eller for at bevare muligheden for at udfordre markedet i forbindelse med fremtidige 
udbud. 
163 Jf. f.eks. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 5.5.2014, Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune (aktind-
sigt). Dansk Byggeri udtaler i sagen: ”Aktindsigt efter offentlighedsloven er offentlighedens eneste mulighed for 
at kigge kommunerne over skulderen ved beregning af kontrolbud, idet kommunen ikke efter kontrolbudsbe-
kendtgørelsen er forpligtet til at offentliggøre sin beregning af sig selv i forbindelse med licitationen. Når kom-
munen fremkommer med et kontrolbud, som er markant billigere, og samtidig ikke er forpligtet til at dokumen-
tere beregningens korrekthed, fører det til frustrationen blandt de bydende. Konsekvensen heraf kan meget vel 
være, at seriøse virksomheder undlader at byde på fremtidige offentlige udbud, hvor den offentlige myndighed 
har annonceret at ville afgive kontrolbud. ” 
164 Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2014, ”Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud”, side 25-
26. 
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Figur 2 (øverst): Myndighed type 1 og figur 3 (nederst): Myndighed type 2. Kilde: Egen tilvirkning. 165 

 

 

 

                                                             
165 Den opmærksomme læser vil straks bemærke, at der i figur 3 ikke er tale om den klassiske definition af ud-
bud på skrømt, som indebærer, at udliciteringen fra begyndelsen foretages med det ene formål at lægge pres på 
den interne afdeling og gøre denne mere effektiv og mindre omkostningstung. I så fald ville feltet (6,4) være er-
stattet af (X≤5,4). Jeg har valgt denne tilgang, da jeg anser denne situation som mere realistisk, og som en mere 
korrekt beskrivelse af virkeligheden, om end nærværende fremstilling er meget teoretisk. Forskellen på de to 
fremstillinger er, at vi i nærværende situation, søger at få type 2 myndigheder til at opføre sig som type 1 myn-
digheder. Hvor der er tale om den ’rene’ form for udbud på skrømt, er det kun muligt at få disse myndigheder til 
af afholde sig fra at udbyde opgaven, da de kun ser en fordel ved dette ved en efterfølgende annullation. I mangel 
af et bedre udtryk, anvendes ”udbud på skrømt” også på den situation, der analyseres i nærværende fremstilling. 
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Type 1: I det første skema har vi at gøre med en myndighed, der har præference for private virksomhe-

der frem for offentlige. Når en opgave udbydes, er dette således med et klart mål og en forventning om, 

at en privat virksomhed vil kunne varetage den pågældende opgave bedre og billigere end myndigheden 

selv og også så meget bedre, at omkostningerne ved at gennemføre udbuddet og en eventuel virksom-

hedsoverdragelse vil blive inddækket af den øgede produktivitet eller billigere pris. Hvis de indkomne 

tilbud viser sig at være af en ringere kvalitet end den interne opgavevaretagelse, og kontrolbuddet der-

for vinder, vil omkostningerne forbundet med gennemførelse af udbuddet ikke blive inddækket, og nyt-

teværdien vil dermed være lavere end, hvis udbuddet slet ikke var blevet foretaget.  

Type 2: I det andet skema har vi at gøre med en myndighed, der af forskellige årsager har præference 

for offentlige arbejdspladser. Alligevel kan myndigheden få noget ud af at udbyde opgaven, da de alt 

andet lige er interesseret i at få mest for pengene, og såfremt private tilbudsgivere kan udføre en given 

opgave væsentligt bedre og billigere end egen afdeling, vil denne forbedring opveje den nytteværdi myn-

digheden får ved intern opgavevaretagelse. Udbud vil i denne situation kunne lægge et pres på egen 

afdeling, der medfører effektivisering via den udefra kommende konkurrence samt en mulighed for at 

trimme egen organisation gennem et øget kendskab og overblik over egen opgavevaretagelse via ud-

færdigelse af kontrolbud. Såfremt der ingen tilbud indkommer, og den interne afdeling er klar over 

dette, vil disse fordele ikke kunne opnås gennem udbud. Efter modtagelse af tilbud fra eksterne tilbuds-

givere og udfærdigelse af kontrolbud, vil denne myndighed ved valg af kontrolbuddet og fortsat intern 

varetagelse af opgaven herefter få en højere nytteværdi end ved udlicitering. Som eksempel kan nævnes 

Silkeborg-sagen, hvor hensynet til de medarbejdere, der ved valg af ISS havde udsigt til at blive virksom-

hedsoverdraget, vejede tungt hos beslutningstagerne. Antagelsen om opportunistisk adfærd er i denne 

sammenhæng aktuel, da denne bevirker, at myndigheden ikke bekymrer sig om tilbudsgivers omkost-

ninger ved tilbudsafgivelse med udelukkende lægger vægt på de besparelser, der kan fremkomme i egen 

organisation. 

Med udgangspunkt i ovenstående matrix, vil spilteori herefter blive anvendt til at skabe overblik over 

agenternes mulige handlinger, således at det kan vurderes, hvordan de må formodes at handle. 

4.3.2. Spilteoretiske betragtninger af agenternes sandsynlige handlinger 
I den første matrix, der viser nytteværdierne for en myndighed af type 1, er der en ligevægt i punktet 

(10,4), hvor det ikke kan betale sig for nogen af agenterne at flytte sig fra. Dette punkt er en Nash-lige-

vægt, da ingen spiller ensidigt kan ændre sin strategi og få et bedre afkast, og ingen af spillerne ønsker, 
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at den anden spiller havde handlet anderledes end vedkommende gjorde.166 Det ses samtidig, at dette 

er punktet, hvor en Kaldor Hicks efficient, men tillige en paretooptimal tilstand er opnået, da ingen af 

agenterne vil kunne opnå noget bedre ved at handle anderledes. 

I den anden matrix er ligevægten i punktet (5,0), selvom det Kaldor Hicks optimale punkt er (6,4). Dette 

er imidlertid ikke en Nash-ligevægt i dette tilfælde, da myndigheden her vil have incitament til at vælge 

kontrolbuddet og lande på (10,-3,5). Problemstillingen, når der er tale om myndigheder af type 2, kan 

ligeledes illustreres ved nedenstående spiltræ.  

 

Figur 4. Kilde: Egen tilvirkning. 

Nærværende spil er sekventielt, hvilket betyder, at de træffer beslutninger skiftevis og ikke samtidig. 

Metoden til at løse spil med sekventielle beslutninger er ”baglæns induktion”. En metode, der går ud på, 

at man spiller spillet baglæns.  

Først træffer myndigheden beslutning om, hvorvidt de vil udbyde opgaven. Såfremt de vælger at ud-

byde, træffer tilbudsgiverne beslutning om, hvorvidt de vil afgive tilbud på opgaven eller ej. Såfremt der 

er afgivet tilbud, skal myndigheden herefter vælge mellem udlicitering eller fortsat inhouse varetagelse 

af opgaven på baggrund af kontrolbuddet. De private tilbudsgivere kender på tidspunktet for afgivelse 

af deres tilbud ikke indholdet af kontrolbuddet. Vi antager endvidere, at uden krav om ligebehandling 

og nærmere krav til kontrolbuddets indhold og udfærdigelse har myndigheden mulighed for at fifle med 

tallene ved hjælp af kreativ bogføring, således at kontrolbuddet vil vinde, hvis myndigheden ønsker 

dette.  

                                                             
166 Raaschou-Nielsen, Agnete, Retsøkonomi, 1989, kapitel 3, side 4. 
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Da de private tilbudsgivere ved, at myndigheden i sidste fase vil vælge at annullere udbuddet, vil de ikke 

bruge ressourcer på at afgive tilbud i første omgang, og da myndigheden ved dette, vil de ej heller bruge 

ressourcer på at udbyde opgaven. Dermed vil vi ende i ligevægten (5,0).  

Vi har således at gøre med en situation, hvor begge parter vil få en fordel af, at opgaven udliciteres, og 

en udliciteringskontrakt efterfølgende indgås. Imidlertid vil myndighedens mulighed for at vælge kon-

trolbuddet i sidste fase af spillet afholde de private tilbudsgivere fra at byde i første omgang, og vi ender 

dermed, som beskrevet ovenfor i punktet (5,0) og opnår ikke den ønskede situation i punktet (6,4). Løs-

ningen på dette spil bliver derfor, at myndigheden ikke vil udbyde.  

Tilstedeværelsen af type 1 myndigheder og den asymmetriske information indebærer i nærværende 

tilfælde imidlertid, at tilbudsgiverne ikke er sikre på, hvorvidt vi har at gøre med en myndighed, hvis 

handlemønster følger ovenstående spiltræ. Herefter vil der blive set nærmere på, hvad dette må formo-

des at betyde i forbindelse med deres potentielle tilbudsafgivelse. 

4.3.3. Konsekvenser af ”uærlige” myndigheder på markedet 
Vi antager, at tilbudsgiverne er risikoneutrale, og at de kun vil afgive et tilbud, såfremt de anser sand-

synligheden for at få opgaven for rimelig stor. Ellers er deres omkostninger til udfærdigelse af tilbuddet 

spildt, her benævnt C. Hver enkelt tilbudsgiver sidder således med en kalkule, der hedder: SSh x profit > 

(1-ssh) x C, hvor ssh er sandsynligheden for at få tildelt opgaven.167 Profitten er den øgede indtjening, de 

kan få ved denne opgave frem for at anvende deres ressourcer et andet sted – også kaldet kvasirenten. 

Har vi således en tilbudsgiver, der bruger 50.000 kr. på at afgive et tilbud, og denne anser sandsynlighe-

den for at vinde opgaven for 80 %, vil de afgive et tilbud, såfremt den ekstra profit > (0,2 x 50.000)/0,8 

= 12.500.  

Der er asymmetrisk information, hvilket i denne sammenhæng betyder, at tilbudsgiverne ikke af udbud-

det kan se, hvilken type myndighed vi har med at gøre. De private tilbudsgivere kan ikke ud fra f.eks. 

byrådets sammensætning af partipolitiske holdninger se, om vi har at gøre med den ene eller den anden 

form for offentlig myndighed. De må derfor prøve at gætte sig frem til denne via sandsynligheder. Til-

budsgiverne er bevidste om, at der findes type 2 myndigheder på markedet, hvilket alt andet lige vil 

mindske sandsynligheden for, at de får ordren. Det er ikke muligt præcis at sige, hvor mange af hver 

type, der er på markedet, men det er som tidligere nævnt et faktum, at i omkring 50 % af de tilfælde, 

hvor der afgives kontrolbud, vinder kontrolbuddet. Nogle af disse kan godt være type 1 myndigheder, 

                                                             
167 Jeg tager for nærværende udgangspunkt i, at tilbudsgiverne i ethvert udbud tager udgangspunkt i netop 
denne situation. Derfor anvender jeg tilbudsgivers kalkule som ssh x profit < (1-ssh) x omk. ved tilbudsafgivelse. 
De situationer, hvor nogle tilbudsgivere af f.eks. markedsføringsmæssige årsager afgiver tilbud på opgaver, som 
de ikke umiddelbart anser for sandsynlige at vinde, og at andre afgiver et tilbud, der er så højt, så de er sikre på 
ikke at få opgaven vil således ikke blive inddraget i analysen. 
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der har beregnet sig og håbet på bedre tilbud fra private tilbudsgivere, men vi antager i nærværende 

eksempel, at der er halvt af hver, dvs. 50/50. Jo mere risikofyldt en investering er, des højere afkast 

kræves i risikopræmie. Sandsynligheden for ovennævnte tilbudsgiver for at få ordren er således faldet 

til 40 %, hvilket medfører, at de kun vil afgive tilbud på opgaven, såfremt den ekstra profit > (0,6 x 

50.000)/0,4 = 75.000 kr.  

Prisen fra de eksterne tilbudsgivere bliver dermed højere gældende også for type 1 myndigheder.  

 

Figur 5. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Figur 6. Kilde: Egen tilvirkning. 

Grundet den øgede risiko ved tilbudsafgivelse vil prisen for et tilbud af samme mængde/kvalitet blive 

højere, hvilket forskyder tilbudsgivers udbudskurve opad fra I til II. Den mængde Q1, der kunne købes 

til P1, vil herefter få prisen P3. 

Opgaven vil kun blive udliciteret, såfremt den eksterne udbudskurve ligger under prisen ved egen pro-

duktion. I figur 5 rykkes udbudskurven grundet den højere risiko op over egen udbudskurve. Myndig-

heden vil dermed vælge egen produktion med en mængde/kvalitet på Q2 til prisen P2, hvilket begge 

parter taber på. Myndigheden kunne have fået en større mængde eller bedre kvalitet til den samme pris 

og mister ved egen produktion, hvad der svarer til arealet 2. De eksterne tilbudsgivere mister herved, 

hvad der svarer til arealet 1, og det samlede samfundsmæssige dødvægtstab er summen af de to arealer. 

I figur 6 rykker de eksterne tilbudsgiveres udbudskurve II ikke op over kurven for egen produktion, 

hvilket betyder, at opgaven stadigvæk vil blive udliciteret. Ikke desto mindre vil der også her forekomme 

et samfundsmæssigt tab, svarende til arealet 1+2.  

Det er dette dødvægtstab, der undgås ved at eliminere type 2 myndigheder fra markedet ved at sikre 

sig, de agerer som type 1 myndigheder. Såfremt der kræves ligebehandling, og bekendtgørelsen over-

holdes, er det således ikke er muligt at praktisere nogen form for kreativ bogføring i forbindelse med 
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udfærdigelse af kontrolbud, og dermed er det ikke muligt for disse i sidste fase at vælge intern produk-

tion, jf. figur 3, hvis tilbudsgiverne har et i henhold til udbudsbekendtgørelsen bedre bud. 

4.3.4. Hold up problemet 
I ovenstående situation har vi dermed et såkaldt hold up problem, hvor en ellers for begge parter for-

delagtig transaktion ikke vil blive indgået på grund af risikoen for hold up, hvilket bl.a. er en konsekvens 

af den opportunistiske adfærd. Hold up situationer fører typisk til underinvestering168, og i ovenstående 

tilfælde betyder det, at alle de tilbudsgivere, der kunne afgive tilbud med en profit ml. 12.500 og 75.000, 

vil falde fra eller sætte priserne op. Vigtigt i denne sammenhæng er bl.a. antagelsen om opportunistisk 

adfærd. Uden denne antagelse ville tilbudsgiverne vide, at de blev retfærdigt og lige behandlet i proces-

sen, og at myndighederne ikke kunne finde på bevidst at bruge eksterne tilbudsgiveres bud blot for in-

tern effektivisering. Et hold up problem opstår i tilfælde, hvor en investering har større værdi i forholdet 

mellem parterne end udenfor. I så fald kaldes investeringen for en aktivspecifik eller relationsspecifik 

investering.169 I nærværende tilfælde er det tilbudsgivernes investering i forbindelse med tilbudsafgi-

velse, der er interessant. Denne skal bruge tid og ressourcer på at læse og forstå udbudsmaterialet og 

derefter på at udforme et tilbud, der matcher det ønskede og indsamle den ofte forespurgte dokumen-

tation. Når det drejer sig om så store opgaver, at disse er omfattet af udbudsdirektivet, er disse omkost-

ninger ofte af betydelig størrelse.170 

Tilbudsgiverne vil gennem udfærdigelse af tilbud sandsynligvis høste noget erfaring i forbindelse med 

tilbudsafgivelse på offentlige opgaver, der har værdi i forbindelse med efterfølgende opgaver, men den 

overvejende del af investeringen må anses for at være tilnærmelsesvis fuldkommen specifik eller idio-

synkratisk og kan ikke anvendes alternativt eller hos alternative brugere.171 

Ser vi isoleret på situationen for type 2 myndigheder, vil disse almindeligvis i sådanne situationer have 

interesse i at afskære sig selv muligheden for at annullere på baggrund af et ikke ligebehandlet kontrol-

bud, da de ellers ikke vil få nogen tilbud og dermed lande i ligevægten (5,0) frem for (6,4). I nærværende 

situation betyder tilstedeværelsen af type 1 myndigheder og den asymmetriske information imidlertid 

ikke, at de ikke modtager nogle tilbud - blot at disse tilbud, som antaget ovenfor, sandsynligvis vil blive 

                                                             
168 Ellingsen og Johannesson, “Is There a Hold-up Problem?”, (2004). 
169 Oliver Williamson definerer aktivspecificitet som følger: ”…. Durable investments that are undertaken in sup-
port of a particular transaction, the opportunity cost of which investments is much lower in the best alternative 
uses or by alternative users should the original transaction be prematurely terminated. “, jf. Oliver Williamson, 
1981, The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach, s. 555. 
170 Jf. eksempelvis Klagenævnet for Udbuds kendelse 12.8.2011, Falck Danmark A/S mod Brand og Redning 
Djursland, hvor Falck opgjorde deres omkostninger ved tilbudsafgivelse til 208.788 kr. Beløbet blev nedsat til 
skønnet 100.000 kr. 
171 Lippert-Rasmussen, Martin og Mols, Niels Peter, Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til William-
son, 1993, side 16. 



CBS, Kandidatafhandling marts 2015 
Mie Møldrup Lorentzen 

59 
 

lidt større grundet den øgede risiko tilbudsgiverne skal have inddækket. Disse myndigheder har det 

derfor godt med tilstanden, hvor der ikke kræves ligebehandling, da dette giver dem mulighed for at 

havne i ligevægten (10,-3,5). Dette er imidlertid ikke den mest samfundsmæssigt efficiente løsning, 

hvorfor vi ønsker at gøre noget ved problemet. Hvis vi i henhold til Kaldor Hicks kriteriet skulle lade 

retstilstanden forblive status quo, skulle egennytten for myndighed 2 i denne sammenhæng være så 

stor, at det kunne opveje både tilbudsgivernes tab samt dødvægtstabet, der opstår for type 1 myndig-

heder og tilbudsgiverne i denne forbindelse, som beskrevet ovenfor. 

4.3.5. Eliminerer kontrolbudsbekendtgørelsen problemet? 

4.3.5.1. Troværdige forpligtelser 
Kontrolbudsbekendtgørelsen forpligter myndighederne til at udfærdige deres kontrolbud efter be-

stemte retningslinjer og sørge for ligebehandling af dette, således at der herefter kun kan annulleres 

såfremt kontrolbuddet reelt er det bedste eller billigste tilbud. Der er således ikke længere mulighed for 

at praktisere en form for kreativ bogføring og på denne måde sørge for at kontrolbuddet vinder, selvom 

myndigheden kunne ønske en fortsat intern opgavevaretagelse.  

Spørgsmålet, der herefter melder sig, er, hvorvidt den forpligtelse, lovgiver i denne sammenhæng har 

pålagt myndighederne, er troværdig for tilbudsgiverne. Dette afhænger af, hvilken straf myndigheden 

pålægges for en eventuel overtrædelse af reglerne. En overtrædelse af reglerne vil i denne sammenhæng 

medføre, at myndigheden vil havne i ligevægten (10,-3,5). Overholdelse af reglerne vil medføre, at vi 

havner i tilstanden (6,4). Såfremt straffen for at overtræde er < 4, vil forpligtelsen dermed ikke være 

troværdig, da myndigheden i denne sammenhæng vil vinde på en overtrædelse. 

4.3.5.1. Erstatningsansvaret 
Det fremgår af forarbejderne til ændringen af Klagenævnsloven i 2000, at erstatningssager vedrørende 

overtrædelse af udbudsreglerne skal afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dette medfører, at der 

skal foreligge et ansvarsgrundlag, der skal være årsagssammenhæng mellem ansvarsgrundlaget og det 

påståede tab, og den erstatningssøgende skal have lidt et tab. 

De to typer erstatningssager kan vedrøre enten ”den positive opfyldelsesinteresse” eller den ”negative 

kontraktsinteresse”. Positiv opfyldelsesinteresse kan komme på tale i de tilfælde, hvor en overtrædelse 

af udbudsreglerne medvirker til, at en tilbudsgiver, der uden overtrædelse af reglerne ville have fået 

tildelt kontrakten, ikke får den alligevel. Den positive opfyldelsesinteresse stiller i denne situation ska-

delidte, som om kontrakten var retligt indgået og overholdt. Dette bevirker samtidig, at myndigheden, 

ud over sagsomkostninger, kommer til at betale for kontraktens genstand to gange. I praksis har det vist 

sig særdeles svært at få tildelt erstatning i henhold til dette princip. Årsagen er, at myndigheden stort 

set altid vil have andre annullationsmuligheder end kontrolbuddet og dermed anses der ved fejl i dette 
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ikke at være sammenhæng mellem fejlen og tabet i form af en mistet kontrakt – kausalitetsbetingelsen 

er derfor ikke opfyldt.172 Derimod er det set, at tilbudsgivere har fået erstatning ud fra den negative 

kontraktsinteresse, der bevirker, at tilbudsgiver får dækket sine omkostninger ved at deltage i udbuds-

forretningen, hvor der har været fejl i kontrolbuddet, såfremt tilbudsgiver kan sandsynliggøre, at ved-

kommende ikke ville have deltaget i udbuddet, hvis det på forhånd var kendt, at kontrolbuddet ville 

være behæftet med fejl i forhold til bekendtgørelsens bestemmelser.173 

De to primære udbudsformer offentligt og begrænset udbud har betydning i forhold til myndighedens 

mulighed for på forhånd at lave en kalkule over, hvor store erstatningssummer, de kan risikere at skulle 

betale. I forbindelse med anvendelse af offentligt udbud ved myndigheden ikke på forhånd, hvor mange 

tilbud, de vil modtage, og de ved således heller ikke, hvor mange erstatningssager de kan blive ansvarlige 

i ved udfærdigelse af kontrolbuddet. Det er i denne sammenhæng en risikofyldt affære ikke at overholde 

bekendtgørelsens bestemmelser. Myndigheden vil imidlertid ofte have et godt kendskab til markedets 

aktører og vil sandsynligvis ikke vælge denne udbudsform, hvis de efterfølgende kan se frem til at skulle 

gennemgå 50 forskellige tilbud. Ved begrænset udbud vil myndigheden før udfærdigelse af kontrolbud-

det have modtaget henvendelser fra de tilbudsgivere, der måtte have interesse i at byde på opgaven og 

herefter have valgt mindst 5 ud, såfremt der er mindst 5, der ønsker at byde på opgaven.174 Er der såle-

des kun en enkelt eller to, der har anmodet om at afgive tilbud, vil den mulige erstatningssum begrænse 

sig til disse to.  

I den tidligere omtalte Falck sag var Falck eneste tilbudsgiver på opgaven ud over kontrolbuddet. De 3 

delaftaler havde en samlet værdi på mellem 10 og 20 mio. kr.175, og indklagede blev i de to sager dømt 

til at betale samlet 65.000 kr. i sagsomkostninger samt 100.000 kr. i erstatning svarende til den negative 

kontraktinteresse.176 

Hvis myndighedens nytteværdi ved fortsat intern opgavevaretagelse overstiger dette beløb, vil forplig-

telsen, som kontrolbudsbekendtgørelsen pålægger myndigheden, ikke være troværdig og vil dermed 

ikke nedsætte de eksterne tilbudsgiveres risikovurdering og dermed beregnede risikopræmie. 

4.3.5.2. Teorien om det efficiente kontraktbrud 
Når der eksisterer lovgivning på et område, er udgangspunktet naturligvis, at denne skal overholdes. Og 

jo hårdere en straf der er forbundet med overtrædelse af lovgivningen, des færre overtrædelser vil vi 

                                                             
172 Se Silkeborg-sagen, omtalt i kapitel 2, afsnit 2.6.1. 
173 Se f.eks. tidligere omtalte sag fra Klagenævnet for Udbud, kendelse af 12.8.2011, Falck Danmark A/S mod 
Brand og Redning Djursland. 
174 Direktiv 2004/18/EF, artikel 44. 
175 Kontrolbuddets pris var på kr. 10.906.090 og Falcks tilbud på kr. 18.563.257. 
176 Som nævnt i fodnote X var Falcks oprindelige krav i denne sag kr. 208.788. 
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formentlig se. Der er imidlertid en årsag til, at der ikke eksisterer dødsstraf for enhver lovovertrædelse. 

Princippet om, at straffen skal stå mål med forbrydelsens alvor, er almindeligt anerkendt, og det virker 

for de fleste rimeligt, at en cyklist, der svinger til højre, hvor der er rødt lys, ikke dømmes til døden. En 

anden årsag til at straffen skal stå mål med overtrædelsen er, at det i nogle tilfælde kan være efficient at 

bryde loven. 

Teorien om det efficiente kontraktbrud går overordnet ud på, at man ved brud på en aftale skal kom-

pensere den tabende part for at have de rette incitamenter til at enten bryde eller overholde aftalen. 177 

Teorien om det efficiente kontraktbrud er aktuel, hvor parterne i en transaktion ikke på forhånd kan 

forudsige alle fremtidige scenarier og derfor kan der efter aftalens indgåelse opstå en uventet situation, 

der gør det aktuelt at bryde kontrakten. Der er i nærværende situation ikke tale om en reel kontrakt, 

men en opfordring til at gøre tilbud, men det har vist sig, at forholdene omkring denne transaktion kan 

skabe et samfundsmæssigt inefficient dødvægtstab, grundet forudsætningerne om opportunisme og im-

perfekt information. Derfor anvendes teorien om inkomplette kontrakter og således anskuer vi i denne 

sammenhæng udbuddet og opfordringen til at afgive tilbud for en kontrakt mellem myndighed og til-

budsgiver, hvor myndigheden lover tilbudsgiverne en fair og lige behandling i forhold til kontrolbuddet, 

og at de derfor trygt kan afgive deres tilbud. Hvis de bryder denne kontrakt og således ikke overholder 

dette løfte, skal tilbudsgiverne kompenseres for det tab, de lider herved. Myndigheden vil herefter kun 

bryde dette løfte, hvis gevinsten herved overstiger tilbudsgivernes tab, og ikke blot når dette er fordel-

agtigt for myndigheden selv. Dette vil medføre, at vi ikke blot havner i en Kaldor-Hicks efficient tilstand, 

men bruddet vil tillige være pareto optimalt. 

Herefter er det interessant at undersøge, om straffen for ikke at overholde forpligtelsen i henhold til 

bekendtgørelsen gør forpligtelsen troværdig, og i hvilket omfang størrelsen på straffen medfører, at kun 

efficiente kontraktbrud vil blive foretaget. 

I et udbud er der kun én vinder178. Uanset om myndigheden overholder bekendtgørelsens regler eller 

ej, vil kun én tilbudsgiver få tildelt kontrakten og de andre vil have mistet deres investering ved 

tilbudsafgivelsen. Disse tilbudsgivere lider således reelt intet tab ved myndighedens overtrædelse af 

reglerne, som de ikke ville have lidt ved myndighedens overholdelse af reglerne. Det eneste reelle tab 

ligger således hos den tilbudsgiver, der ved overholdelse af reglerne ville have fået tildelt kontrakten 

men grundet overtrædelsen ikke får den. Denne tilbudsgivers tab vil ofte hverken være den positive 

kontraktinteresse eller den negative opfyldelsesinteresse men ligge et sted derimellem. Positiv 

opfyldelsesinteresse medfører i denne sammenhæng, at tilbudsgiveren får betaling for den pågældende 

                                                             
177 Teorien om efficient kontraktbrud, associeres ofte med Richard A. Posner, der har behandlet emnet i sit værk 
”Economic Analysis of Law”. Se også Riis, Thomas, Retsøkonomi (1999), s. 1159 ff. 
178 Med mindre der er tale om deludbud, hvor forskellige vinder forskellige dele af en kontrakt. 
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opgave, som om reglerne var blevet overholdt, hvilket svarer til den profit, tilbudsgiveren havde udsigt 

til. Imidlertid skal tilbudsgiver ikke udføre denne opgave for myndigheden og vedkommende får 

dermed frigivet sine ressourcer, der kan bruges til at skabe indtjening et andet sted. Det reelle tab for 

denne er således forskellen på den profit tilbudsgiver kunne have oppebåret ved at udføre en opgave 

for myndigheden og den profit tilbudsgiveren nu tjener ved at udføre andre opgaver med de frigivne 

ressourcer. 

Det efficiente kontraktbrud foreligger således allerede, hvis myndighedens gevinst ved at bryde 

reglerne og herefter fortsætte inhouse produktion med henvisning til kontrolbuddet er større end 

denne forskel.  

Ovenstående kan illustreres med nedenstående eksempel. 

4.3.5.3. Taleksempel til illustration af troværdige forpligtelser og det efficiente kontraktbrud 

Myndighed A udfører en given opgave til 5 mio kr. Den udbyder opgaven i begrænset udbud, modtager 

8 ansøgninger og udvælger herefter 5, der får tilsendt udbudsmaterialet. Myndigheden modtager tilbud 

fra alle 5 – den bedste kan udføre opgaven for 4,3 mio kr. Processen medfører imidlertid interne 

effektiviseringer, således at myndigheden fremover selv vil kunne udføre opgaven for 4,4 mio kr. En 

myndighed af type 1 vil herefter uden tøven indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver.  

En myndighed af type 2 vil imidlertid synes, at en besparelse på 200.000 kr. ikke er nok til at udlicitere 

opgaven. Hensynet til medarbejderne samt et politisk ønske om at bevare opgaven internt i kommunen 

medfører, at myndigheden hellere vil annullere udbuddet og fortsætte med selv at udføre opgaven. 

Deres nytteværdi ved intern opgavevaretagelse er således > 200.000 kr. Imidlertid kan de kun i henhold 

til vores forudsætning om, at kontrolbuddet er eneste annullationsmulighed, annullere, såfremt 

kontrolbuddet er udfærdiget på en sådan måde og med så mange fejl, at det på papiret fremgår, at intern 

udførelse vil beløbe sig til et mindre beløb end 4,3 mio kr. 

Tilbudsgiveren med tilbuddet på 4,3 mio har beregnet, at opgavens udførelse for myndigheden til den 

tilbudte pris vil medføre en profit på 1 mio. Myndighedens fejl medfører, at de ikke får lov at udføre 

denne opgave. I stedet kan de anvende de frigivne ressourcer på at udføre andre opgaver, der vil 

indbringe 0,5 mio kr. i profit. Det samlede tab for tilbudsgiverne ved myndighedens overtrædelse af 

reglerne er således 0,5 mio.kr. De 4 øvrige tilbudsgivere ville under alle omstændigheder have mistet 

deres investering ved tilbudsafgivelse. 

I henhold til teorien om det efficiente kontraktbrud skal myndigheden i nærværende tilfælde kunne 

annullere udbuddet, såfremt nytteværdien ved intern produktion overstiger 0,5 mio kr., og 0,5 mio kr. 

betales til den vindende tilbudsgiver. 
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Antager vi, at tilbudsgiverne hver har brugt 50.000 kr. på tilbudsafgivelse, og de alle  kan bevise, at de 

ikke ville have deltaget i udbuddet, såfremt de på forhånd havde vidst, at dette var behæftet med fejl, er 

de berettiget til en erstatning til dækning af disse udgifter.179 Desuden er den vindende tilbudsgiver, 

såfremt denne kan bevise, at vedkommende havde fået tildelt ordren, såfremt der ikke havde været fejl 

i kontrolbuddet, berettiget til en erstatning på 1 mio. kr., som er den positive opfyldelsesinteresse. 

Myndigheden kan således se frem til at skulle udbetale erstatning på 1,2 mio kr. og vil dermed ikke lave 

disse fejl med mindre nytteværdien ved intern opgavevaretagelse er lige så stor.  

En erstatning, der overstiger 0,5 mio kr. vil i ovenstående tilfælde ikke medføre en efficient retstilstand, 

idet den fratager myndigheden incitamentet til at fortsætte inhouse varetagelse af opgaven ved en 

nytteværdi på mellem 0,5 mio kr. og 1,2 mio kr., selvom det i disse tilfælde vil være bedst for alle parter. 

Steven Shavell redegør i sin artikel “Damage Measures for Breach of Contract”180 for at erstatningens 

optimale størrelse er den, parterne ville have aftalt, såfremt der havde været tale om komplette 

kontrakter, hvor alle tænkelige scenarier er medregnet. I nærværende tilfælde kan det overføres til det, 

parterne ville have aftalt, såfremt der havde været fuld information og at tilbudsgiverne således havde 

kunne skelne en type 1 myndighed fra en type 2. I disse tilfælde ville en myndighed af type 2 ikke 

modtage nogle tilbud med mindre de committer sig på anden vis.  

Negativ kontraktsinteresse er omvendt en for lille erstatning til en efficient retstilstand. I nærværende 

tilfælde ville den mulige erstatningssum blive på 250.000 kr., og myndigheden vil dermed have 

incitament til at annullere udbudsforretningen, når blot nytteværdien herved overstiger dette beløb. 

Dette kontraktbrud er ikke efficient, da myndigheden vil annullere, selvom deres gevinst ved dette er 

mindre end den vindende tilbudsgiver taber.  

4.3.6. delkonklusion 
Med forudsætningen lagt til grund, at eneste annullationsmulighed er et vindende kontrolbud, kan det 

på baggrund af ovenstående konkluderes, at truslen om erstatning i henhold til princippet om positiv 

opfyldelsesinteresse til den vindende tilbudsgiver og negativ kontraktsinteresse til de øvrige 

tilbudsgivere overordnet set afholder myndighederne fra at overtræde bekendtgørelsen - og i de 

tilfælde, hvor den ikke gør, vil der være tale om efficient kontraktbrud. Dette medfører, at de eksterne 

tilbudsgivere ikke har grund til at bekymre sig om, hvilken type tilbudsgiver der udbyder opgaven, da 

                                                             
179 Hvorvidt fejlen reelt har medført dem et tab kan diskutteres, men dette vil jeg ikke gå yderligere i detaljer 
med i nærværende afhandling. Udgangspunktet er Falck-sagen, hvor Falck fik erstatning efter princippet om 
negativ kontraktsinteresse, da det fandtes sansynligt at de ikke ville have afgivet et tilbud, såfremt de havde vidst 
at kontrolbuddet var behæftet med så store fejl som tilfældet var.  
180 Shavell (1980). 
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de vil blive kompenseret i tilfælde af overtrædelse. Da de herefter ikke behøver at beregne sig en ekstra 

risikopræmie, vil dødvægtstabet blive elimineret.181 

I kapitlets anden del, vil denne analyse blive modificeret, og der vil blive kigget nærmere på de forud-

sætninger, der har ligget til grund herfor. Afslutningsvis vil det blive vurderet, i hvilket omfang det æn-

drer konklusionen. 

4.4. DEL II 
4.4.1. Ændrede forudsætninger 
I ovenstående analyse har vi forudsat, at et udbud kun kan annulleres på baggrund af et kontrolbud, og 

at myndighederne derfor altid vil udfærdige et sådant. I praksis er et kontrolbud kun en af mange an-

nullationsmuligheder. I analysen af annullationer af EU-udbud konkluderer Rådet for Offentlig-Privat 

Samarbejde, at 16 % af alle EU-udbud annulleres.182 Denne andel er kontant siden 2009 og markant 

højere end i andre EU lande. Analysen angiver endvidere, at det kun i 1 % af alle disse tilfælde var et 

bedre kontrolbud, der var årsagen til annullationen. 

Som nærmere beskrevet i kapitel 3 er de eneste EU-retlige krav til annullation af EU-udbud, at dette ikke 

må overtræde ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, og i Danmark er der ikke sup-

plerende lovgivning, der skærper disse krav.183 Det er således fuldt ud lovligt at annullere med begrun-

delsen, at behovet for at få løst den pågældende opgave er bortfaldet, eller at man har besluttet sig for 

at fortsætte inhouse produktion af politiske årsager, eksempelvis ønsket om at bevare viden, kompeten-

cer og ressourcer på det pågældende område.184 

Tilbudsgiverne er således bevidste om, at de ikke blot for at få opgaven skal være den bedste blandt de 

afgivne eksterne tilbud, men der er også en risiko for, at udbuddet bliver annulleret enten på baggrund 

af et bedre kontrolbud eller af andre årsager. Dog er sandsynligheden for annullation større, såfremt der 

foreligger et kontrolbud, 50 % over for 16 %. Risikoen for annullation vil skabe et dødvægtstab grundet 

den mindre sandsynlighed for at få tildelt opgaven og således en større risiko ved investeringen i til-

budsafgivelse, men denne er alt andet lige mindre, når der ikke foreligger et kontrolbud. 

                                                             
181 Erstatningen er dog en overkompensation, der kan skabe en inefficient tilstand i tilfælde, hvor myndighedens 
nytte overstiger den vindende tilbudsgivers tab, men grundet erstatningens størrelse alligevel vælger 
udlicitering af opgaven. 
182 Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde, 2014, Analyse af annullationer af EU-udbud. 
183 Som omtalt i kapitel 2, afsnit 2.6. regulerer bekendtgørelsen ikke dette spørgsmål. I Østrig, fremgår det af de 
nationale retsforskrifter, at et udbud kun kan annulleres inden udløbet af fristen for afgivelse af bud, såfremt der 
foreligger omstændigheder, som ville have udelukket foretagelse af udbuddet, hvis de havde været kendt tidli-
gere eller medført, at det ville have fået et væsentligt andet indhold. ” Jf. præmis 6 i sag C-92/11, HI mod Stadt 
Wien.  
184 Se eksempelvis Klagenævnet for Udbud, Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune, kendelse om aktindsigt af 
5.5.2014, side 5 og 6. 
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4.4.2. Genåbning af hold up problemet 
Hvis vi har at gøre med en tilbudsgiver af type 2, har denne nu flere muligheder i den fase, hvor de skal 

vælge mellem intern og ekstern produktion. Tidligere stod valget mellem kontrolbuddet og det bedste 

af de eksterne tilbud, hvor kontrolbuddet kun kunne vælges, såfremt det var udfærdiget efter gældende 

retningslinjer og var det bedste af de to.185 Med de nye forudsætninger har myndigheden her en lang 

række andre muligheder.  

 

Figur 7. Kilde: Egen tilvirkning. 

Såfremt kontrolbuddet ikke er det bedste, kan udbuddet således lovligt annulleres med en anden be-

grundelse, hvilket vil medføre, at vi havner i ligevægten (10,-3,5). Hold up problematikken beskrevet i 

afsnit 4.3.4. er således genåbnet.  

Desuden er det væsentligt at påpege, at der nu ingen incitamenter er for myndigheden til ikke at udfær-

dige kontrolbuddet korrekt efter bekendtgørelsens retningslinjer. Tværtimod vil en overtrædelse, som 

ovenfor nævnt, kunne udgøre grundlaget for en erstatningssag, men vil ikke medføre øget mulighed for 

annullation, da denne eksisterer uanset om kontrolbuddet viser sig bedre end de eksterne tilbud. 

4.4.3. Det er ikke et krav at udfærdige et kontrolbud 
Kontrolbudsbekendtgørelsen indeholder regler for og krav til udfærdigelse af kontrolbud, der i henhold 

til bekendtgørelsens § 1 finder anvendelse, ”når kommunen eller regionen beregner omkostningerne 

ved kommunens egen udførelse af en opgave, som kommunen eller regionen beslutter at sende i udbud 

(kontrolbud). ”186 

                                                             
185 Hvis myndigheden skulle undgå at betale erstatning til tilbudsgiverne. 
186 Min kursivering. 
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Et kontrolbud er som udgangspunkt en mulighed for myndighederne til at sikre sig, at de vælger den 

leverandør, der kan udføre opgaven økonomisk mest fordelagtigt. Det er en fordel for myndighederne 

og dermed skatteyderne, at en opgave ikke udliciteres, såfremt den kan udføres bedre og/eller billigere 

i eget regi. Efterfølgende er der med bekendtgørelsen lagt udførlige regler ned over denne proces for at 

sikre tilbudsgiverne mod unfair behandling og forfordeling af dette kontrolbud. Analysen af omfanget 

af og erfaringer med kontrolbud belyser, at myndighederne anser det som en særdeles vanskelig opgave 

at udfærdige disse kontrolbud korrekt og derfor i over halvdelen af alle sager gør brug af eksterne kon-

sulenter til at hjælpe med denne opgave. Konsulenterne hjælper til med både at sikre hjælp til opgave-

beskrivelser, pege på effektiviseringspotentialer og til at tilrettelægge samt sikre fremdrift i arbejdet 

med kontrolbuddet. Derudover bistår de med at foretage de beregninger, der skal ligge til grund for 

kontrolbuddet.187  

Mens brugen af kontrolbud er reguleret i udbudsbekendtgørelsen, er der ikke vedtaget regler for, hvor-

dan kontrolberegninger skal udarbejdes. En kontrolberegning kan anses for et uofficielt kontrolbud, og 

der er således heller ikke krav om åbenhed omkring, hvorvidt der bliver gennemført en kontrolbereg-

ning i forbindelse med et udbud eller ej. I ROPS’ analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud 

viser det sig, at der i praksis gennemføres langt flere kontrolberegninger end kontrolbud i forbindelse 

med udbud.188 Som omtalt i afsnit 2.2.1. kan en kontrolberegning imidlertid kun udgøre grundlaget for 

annullation, såfremt reglerne om kontrolbud er fulgt, men myndigheden har mulighed for at lave så-

danne beregninger og efterfølgende annullere med anden begrundelse, såfremt det viser, at udlicitering 

ikke er at foretrække. 

I det følgende vil jeg se nærmere på, hvorledes denne valgfrihed kan antages at påvirke agenternes valg 

og incitamenter til at lave kontrolbud. Det er interessant at undersøge, hvorvidt det påvirker de to typer 

af myndigheder forskelligt, og om kontrolbud dermed kan anvendes som signalværdi over for tilbuds-

giverne til at signalere, hvilken type myndigheden man er og dermed udviske den asymmetriske infor-

mation, der er hovedårsag til dilemmaet.189 

4.4.4. Kontolbudsbekendtgørelsens effekt med de nye forudsætninger 
Om myndigheden vælger at udfærdige et kontrolbud har ikke indvirkning på adgangen til efterfølgende 

annullation af andre årsager. Udfærdigelse af officielt kontrolbud er heller ikke en forudsætning for at 

kunne vurdere, hvorvidt udlicitering er at foretrække i det givne tilfælde, da der er mulighed for udfær-

digelse af uofficielle kontrolberegninger.  

                                                             
187 Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde, 2014, Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud, side 34. 
188 Analysens side 28-29. 
189 Det er selv sagt kun myndigheder af type 1, der har interesse i det. 
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For myndigheden er det derfor kun et spørgsmål om, hvilket signal kontrolbuddet sender, og hvordan 

en eventuelt tilstedeværelse af et sådant vil påvirke tilbudsgivernes risikovurdering i forbindelse med 

tilbudsafgivelse. 

Myndigheden tager i første omgang stilling til, hvorvidt den vil udbyde opgaven. Vælger myndigheden 

udbud, har den herefter et nyt valg at træffe - hvorvidt den vil udfærdige et kontrolbud. Myndigheden 

skal allerede i forbindelse med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen angive, hvorvidt den vil af-

give kontrolbud på opgaven.190 Som beskrevet ovenfor annulleres 16 % af alle udbud, mens tallet er 50 

% for udbud, hvor der er afgivet kontrolbud. Tilbudsgiverne vil dermed, alt andet lige, anse risikoen for 

ikke at få tildelt opgaven for højere i de tilfælde, hvor der foreligger et officielt kontrolbud. For myndig-

heder af typen 1 vil det således ikke kunne betale sig at afgive et officielt kontrolbud, da dette vil fordyre 

de modtagne tilbud grundet den højere risikopræmie, tilbudsgiverne vil pålægge. For myndigheder af 

type 2 vil det heller ikke længere være en fordel, at tilbuddene ikke er så skarpe som muligt, da de vil 

kunne annullere af andre årsager end et bedre kontrolbud.  

Hertil kommer at overtrædelse af kontrolbekendtgørelsens regler som omtalt vil kunne medføre et er-

statningsansvar. 

Der er herefter ikke noget incitament for nogle af myndighederne til at afgive officielt kontrolbud. 

Tværtimod giver den vide adgang til annullation af andre årsager - sammenholdt med risikoen for at 

blive mødt med erstatningskrav - i denne sammenhæng myndighederne incitament til ikke at offentlig-

gøre deres eventuelle kontrolbud, uanset om vi har at gøre med den ene eller den anden type af myn-

dighed. ROPS analyse konkluderer også, at der afgives meget få kontrolbud om året sammenholdt med 

antallet af udbud, der gennemføres, hvor det er muligt for ordregiver at afgive kontrolbud.191 

Der findes ikke en opgørelse over, hvor mange udbud, der kunne have dannet grundlag for kontrolbud. 

Som udgangspunkt gælder det, at myndigheden skal kunne producere selv, hvilket overvejende udeluk-

ker varekøb. ROPS’ analyse konkluderer, at der i 2013 kun er afgivet kontrolbud i 1,8 % af alle EU-udbud 

vedrørende tjenesteydelser. Det er selvsagt heller ikke alle udbudte tjenesteydelser, der er relevante at 

afgive tilbud på, men 1,8 % må under alle omstændigheder anses som lavt. 

At der alligevel udfærdiges nogle kontrolbud skal således findes i andre årsager. 

                                                             
190 BEK 607 af 24.6.2008, § 4, stk. 1. ROPS analyse viser imidlertid, at dette regelsæt ikke overholdes korrekt af 
myndighederne, se kapitel 2, afsnit 2.3.1. 
191 Analysens side 6. 
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4.4.4.3. 74 % af alle førstegangsudbud annulleres 
Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde er i sin analyse af annullationer af EU-udbud kommet frem til, at 

hele 74 % af alle førstegangsudbud annulleres. Kontrolbud er kun relevant, hvor myndigheden selv ved 

udbuddets start udfører den pågældende opgave eller selv har ressourcerne til at løse den fremadrettet. 

Derfor er mange af de udbud, hvor der er grundlag for kontrolbud, førstegangsudbud. Da det i de sager, 

hvor der er lavet et kontrolbud, til sammenligning kun er 50 % af udbuddene, der annulleres, kan dette 

ses som et tegn på, at kontrolbud i denne sammenhæng mindsker sandsynligheden for annullation. Det 

er kendt for tilbudsgiverne, at der er tale om et førstegangsudbud, da disse kan få kendskab til, hvem 

der for nærværende udfører opgaven. Et kontrolbud vil i denne sammenhæng fra tilbudsgivernes syns-

punkt mindske risikoen for annullation fra 74 % til 50 %. Dette hænger formentlig sammen med at det 

samlede udbudsmateriale er mere velovervejet og gennemarbejdet før det sendes i udbud.192  

Dette vender ovenstående 180 grader på hovedet, således at udfærdigelse af officielt kontrolbud i denne 

sammenhæng vil give bedre tilbud, da tilbudsgiverne nu i situationer med kontrolbud vil beregne sig en 

mindre risikopræmie end i andre førstegangsudbud, hvor der ikke udfærdiges et officielt kontrolbud. 

Ud fra denne logik har begge typer myndigheder, i hvert fald i situationer der vedrører førstegangsud-

bud, et stærkt incitament til at udfærdige et kontrolbud.  

Spørgsmålet er herefter, hvorfor de så benytter sig af det i så få af de mulige tilfælde. ROPS’ analyse 

peger på, at brugen af kontrolbud bidrager til mistillid i markedet.193 I sager med kontrolbud har det, 

måske uberettiget, fået et rygte for at være tegn på, at myndigheden i mange tilfælde reelt ønsker fortsat 

intern opgavevaretagelse. Desuden kan sandsynligheden for at lave fejl i dette og efterfølgende få en 

erstatningssag på halsen muligvis skræmme myndighederne fra at udfærdige kontrolbud. 

4.4.5. Konklusion 

Uden forudsætningerne i del I lagt til grund og således med muligheden for at annullere af andre årsager 

end kontrolbud og dermed muligheden for ikke at afgive et kontrolbud ændres konklusionen fra del I 

sig markant.  

Hold up problemet genåbnes og kontrolbudsbekendtgørelsen kan ikke ændre ved dette, da denne kun 

beskæftiger sig med en enkelt annullationsårsag – annullation med den begrundelse, at myndigheden 

kan løse opgaven bedre og/eller billigere selv. Kontrolbud er heller ikke den eneste mulighed for myn-

digheden til at vurdere, hvorvidt udlicitering er en fordel, da dette kan undersøges ved interne kontrol-

beregninger, der ikke offentliggøres og derfor ikke indebærer en risiko for et erstatningsansvar i tilfælde 

af fejl i disse beregninger. 

                                                             
192 Denne hypotese bygges der videre på i næste kapitel. 
193 Analyse af omfanget af og erfaringer med kontrolbud, side 41. 
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Kontrolbud er herefter kun en mulighed for myndigheden til at signalere til tilbudsgiverne. Uanset om 

der anlægges det ene synspunkt, at kontrolbud enten øger sandsynligheden for efterfølgende annulla-

tion eller det andet, at det mindsker sandsynligheden herfor, vil signalet afhænge af tilbudsgivernes syn 

på kontrolbud. Årsagen er, at begge typer af myndigheder i alle tilfælde vil have de samme incitamenter 

til afgivelse af- eller afståelse fra at lave kontrolbud. Dermed siger tilstedeværelsen af et sådan intet om, 

hvilken type myndighed der er tale om.  

4.6. Opsummering 
Udgangspunktet for analysen er, at der eksisterer to typer af myndigheder på markedet. Type 1 er ufor-

beholdent interesseret i udlicitering, hvis en privat tilbudsgiver kan udføre opgaven bedre eller billigere, 

end den selv kan. Type 2 har præference for intern opgavevaretagelse, og udbud kan for disse myndig-

heder medføre et øget kendskab til, hvorledes opgaverne alternativt kan udføres og desuden medvirke 

til at skabe et internt pres på egen afdeling, der samlet vil medføre interne effektiviseringer. Dette be-

virker, at denne myndighed ofte vil ende med at annullere den udbudte opgave for at foresætte inhouse. 

Private tilbudsgivere kan ikke af udbuddet se, hvilken myndighed, der er tale om. Tilstedeværelsen af 

type 2 myndigheder på markedet mindsker sandsynligheden for at få tildelt opgaven, hvilket bevirker, 

at deres investering i forbindelse med tilbudsafgivelse bliver mere risikofyldt. Tilbudsgiverne beregner 

sig dermed en risikopræmie, der fordyrer deres tilbud. Dette er kun en fordel for de myndigheder, der 

udelukkende er interesserede i fortsat intern opgavevaretagelse. For alle andre vil dette medføre et død-

vægtstab, da de skal betale mere for den samme ydelse, og tilbudsgiverne lider også samlet set et tab, 

da nogle vil anse risikoen for for stor og dermed ikke deltage i konkurrencen. 

Formålet med kontrolbudsbekendtgørelsen er at sikre de private tilbudsgivere en fair og lige behand-

ling i konkurrencen med kontrolbuddet, så de kan nedsætte deres beregnede risiko. Dermed vil død-

vægtstabet blive mindsket.  

Analysen viser imidlertid, at kontrolbudsbekendtgørelsen kun har den ønskede effekt, såfremt kontrol-

buddet er den eneste mulighed for at annullere en iværksat udbudsforretning. Dette er ikke tilfældet i 

praksis, og dermed vil bekendtgørelsen ikke hjælpe på den inefficiente tilstand, der opstår, fordi nogle 

myndigheder udbyder opgaver på skrømt. 

Baggrunden for den inefficiente tilstand er den meget vide adgang til annullation, og det løser ikke pro-

blemet at regulere i forhold til en enkelt annullationsmulighed. 

Afhandlingens sidste kapitel vil på baggrund af denne viden via retsøkonomiske betragtninger søge 

fremkomme med et forslag til, hvorledes lovgivningen bør udformes, således der opnås en mere efficient 

retstilstand. 
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Kapitel 5 – Retspolitiske tiltag - skærpelse af regule-

ringen om annullation af udbud 

5.1. Indledning 
Som omtalt i det foregående kapitel, annulleres en rigtig stor del af de offentliggjorte udbud. Omkring 

16 % af alle udbud ender med at blive annulleret og hele 74 % af alle førstegangsudbud bliver annulleret. 

Dette medfører, at de eksterne tilbudsgivere løber en betydelig risiko, når de bruger ressourcer på at 

byde på disse opgaver. 

I det foregående kapitel er det beskrevet, hvordan denne øgede risiko må forventes at påvirke de eks-

terne tilbudsgivernes vurdering både i forhold til, hvorvidt de vil byde på opgaven og prisen på deres 

fremsatte tilbud. Det kan i værste fald afholde ellers seriøse tilbudsgivere fra at byde på offentligt ud-

budte opgaver samt hæve prisen for opgaven til skade for konkurrencen og innovationen på sigt. Kapitel 

4 konkluderede, at det ikke løser problemet at skærpe kravene i relation til en enkelt annullationsmu-

lighed – nemlig den hvor udbuddet annulleres med den begrundelse, at myndigheden kan løse opgaven 

bedre selv.  

Den helt store synder i annullationssager er fejl i myndighedens udbudsmateriale. I hele 23 % af tilfæl-

dene angiver ordregiver dette som årsag til den efterfølgende annullation.  Desuden siger 16 %, at an-

nullationen skyldtes, at de fik behov for at foretage ændringer i opgaven efter offentliggørelse af ud-

budsmaterialet.194 

Dette kapitel, som samtidig er afhandlingens sidste, vil derfor undersøge, om det vil være efficient at 

skærpe adgangen til annullation generelt.  

5.2. Overvejelser og afvejning i forbindelse med skærpelse af lovgiv-

ningen 
Det kan umiddelbart virke besynderligt, at adgangen til annullation af foretagne EU-udbud ikke er yder-

ligere reguleret og i langt de fleste tilfælde fuldt ud lovlig. Dette skyldes efter min vurdering, at EU som 

omtalt i kapitel 3 ikke dikterer nogen udbudspligt.195 Myndighederne er i deres fulde ret til at holde 

opgaverne, uanset disses størrelse, i eget regi. Det er således helt frivilligt, i hvilket omfang de ønsker at 

udbyde opgaven og dermed blive omfattet af EU’s udbudsregler. Såfremt en myndighed vælger denne 

                                                             
194 Side 23 i ROPS’ analyse af annullationer af EU-udbud angiver en oversigt over hvilke omstændigheder, der 

hyppigst fører til annullation af udbud. Vedlagt som bilag 4. 
195 Afsnit 3.2.2. 
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løsning og bruger tid og ressourcer på en sådan udbudsforretning, tages det dermed for givet, at den har 

et reelt ønske om, at private tilbudsgivere vil fremkomme med en løsning, der er bedre og/eller billigere 

end den nuværende, og at opgaven herefter kan udliciteres. Udbud på skrømt er end ikke blevet over-

vejet i EU-regi. Risikoen for annullation og genudbud, for at tilpasse materialet til en bestemt ønsket 

tilbudsgiver eller for at undgå en bestemt tilbudsgiver, har været diskuteret i de få EU domme, der har 

været på området, men principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er tilsyneladende anset for 

tilstrækkelige til at undgå disse situationer. 

Så når det nu har vist sig, at den vide adgang til annullation skaber et dødvægtstab og kan skade kon-

kurrencen, hvorfor så ikke gøre det ulovligt at annullere et udbud, med mindre årsagen er et vindende 

kontrolbud eller det faktum, at der ikke har været nogle konditionsmæssige tilbud? 

Mange af de opgaver, der udbydes, indeholder rigtig mange detaljer, og det kan være ganske svært - selv 

for en myndighed af type 1 - med sikkerhed at få alle disse detaljer med i udbudsmaterialet. Derfor hæn-

der det også ofte, at de tilbud, der modtages, er konditionsmæssige og umiddelbart lever op til udbuds-

materialet, men alligevel ikke er tilfredsstillende for myndigheden. I Silkeborg-sagen196 havde ordregi-

ver lagt meget vægt på kvalitet og endda sidestillet antallet af erlagte timer med god kvalitet. Alligevel 

vandt ISS, der efter kommunens overbevisning umuligt kunne levere en tilfredsstillende kvalitet i ren-

gøringen med det antal timer de havde angivet i tilbuddet. Dette er et godt eksempel på, at det kan være 

en særdeles vanskelig opgave at udfærdige disse evaluerende pointmodeller. I sag C-244/02, Kauppa-

talo Hansel197, havde kontrakten først været udbudt under kriteriet ’laveste pris’. Under gennemgangen 

af de modtagne tilbud blev det imidlertid klart for ordregiver, at andre ting end pris havde indflydelse 

på kontrakten, og en kontrakt med den vindende tilbudsgiver ville derfor ikke være det økonomisk mest 

fordelagtige for ordregiver. 

At tvinge myndighederne til at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver i alle disse tilfælde ville 

være særdeles grænseoverskridende. Det er trods alt skatteborgernes penge, de forvalter, og de sammes 

interesser de søger at varetage. En kontraheringspligt i disse tilfælde ville dermed med overvejende 

sandsynlighed føre til langt færre udbud, idet konsekvensen ved foretagne fejl i udbudsmaterialet kan 

blive fatal. Dette er hverken til gavn for tilbudsgiverne eller i tråd med udbudsdirektivets formål, der er 

en øget konkurrence om offentlige opgaver. 

Når en skærpelse af lovgivningen overvejes, er det dermed væsentligt at have denne potentielle overaf-

skrækkelse for øje. 

                                                             
196 Omtalt i kap. 2, afsnit 2.6.1. 
197 Omtalt i kapitel 3, afsnit 3.4. 
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EU-udbud og licitationer betegner en særlig aftaleindgåelsesprocedure, der er gennemgående reguleret 

og derfor meget formel i forhold i forhold til ’almindelig’ aftaleindgåelse. Parterne aftaler derfor ikke 

misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med opgaver udbudt efter EU's udbudsregler.  

Den optimale kontrakt ex ante fremkommer som bekendt, når parterne selv forinden kontraktindgåelse 

har taget højde for alle forhold. Spørgmålet er, om den nuværende retstilstand er i overenstemmelse 

med, hvad parterne selv ville have aftalt. 

Med udgangspunkt i værdimaksimeringsprincippet vil jeg i det efterfølgende, via et eksempel, søge at 

udlede under hvilke omstændigheder, myndigheden frit bør kunne annullere, og såfremt det viser sig, 

at parterne i transaktionen måtte ønske en anderlede allokering af denne risiko end den nuværende, vil 

jeg søge at implementere disse elementer i lovgivningen.198 

5.3. Taleksempel til illustration af agenternes teoretiske egen aftale 
Eksemplet tager udgangspunkt i en myndighed af type 1 i henhold til foregående kapitels beskrivelse 

heraf. Desuden er der for at simplificere eksemplet kun én tilbudsgiver - den potentielle vinder af kon-

trakten.199  

Det antages, at begge parter er risikoneutrale, hvorfor de ikke vil få øget værdi af at allokere risikoen for 

tab imellem sig.200 Et tab på 50.000 kr. for tilbudsgiver i forbindelse med udfærdigelsen af tilbuddet, vil 

således have samme negative værdi i tilfælde af, at myndigheden skulle bære denne risiko. Begge parter 

har i udgangspunktet interesse, i at opgaven udbydes, og at der ikke efterfølgende opstår en situation, 

der bevirker at udbuddet annulleres. Det er imidlertid kun myndigheden, der har mulighed for at på-

virke sandsynligheden for denne situations opståen. 

Nu antages det, at myndigheden kan mindske risikoen for annullation ved bedre forberedelse, inden 

opgaven udbydes. Jo flere ressourcer den anvender i forberedelsen, des mindre er sandsynligheden for, 

at udbuddet efterfølgende må annulleres. Effekten er aftagende. 

                                                             
198 Analysen er inspireret af Henrik Landos artikel (2014) ”En retsøkonomisk analyse af købers ret til at hæve 
ved mangel”.  
199 De øvrige, der måtte være, lider, som omtalt under 4.3.5.3., hverken et større eller mindre tab ved annullation 
af udbuddet. 
200 Dette udgangspunkt kan være anderledes i praksis, hvor man kan forestille sig en myndighed værende mere 
risikoavers end en lille eller mellemstor virksomhed – begrundet i princippet om faldende marginalnytte. 
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Myndigheden har mulighed for at udvise 4 forskellige grader af agtpågivenhed: Lav, medium, høj og 

meget høj. Det koster dem henholdsvis 1, 5, 14 og 75, benævnt CM. Sandsynligheden for efterfølgende 

annullation, benævnt SHA, henholdsvis udlicitering, benævnt SHU ved det valgte niveau af agtpågivenhed 

fremgår af nedenstående skema.  

Såfremt opgaven efterfølgende udliciteres, vil dette indebære en øget gevinst på 5, kaldet PM, i forhold 

til inhouse varetagelse af opgaven. Myndigheden tager i sit valg af agtsomhed højde for, hvilke beføjelser 

tilbudsgiverne kan gøre gældende i tilfælde af efterfølgende annullation.  

Myndighedens forventede afkast i en situation, hvor at annullation er lovlig, og hvor tilbudsgiver der-

med ingen beføjelser har i tilfælde af, at udbuddet annulleres, beregnes som SHU × PM - SHA × CM. 

 

Myndigheden vælger dermed medium niveau af agtpågivenhed, da dette medfører det højeste forven-

tede afkast. 

I henhold til Kaldor Hicks kriteriet er vi interesserede i det samlede samfundsmæssigt optimale afkast, 

hvilket bevirker, at tilbudsgivers gevinst og tab ligeledes skal tages i betragtning. Tilbudsgiver har i for-

bindelse med tilbudsafgivelse omkostninger på 3,5, benævnt CT, og vil få en profit på 4, benævnt PT, ved 
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at få tildelt opgaven. Det forventede afkast for myndighed og tilbudsgiver samlet beregnes SHU × (PM + 

PT) – SHA × (CM + CT). 

 

Det ses heraf, at det mest optimale i henhold til vores Kaldor Hicks kriterie vil være, at myndigheden 

har et højt niveau af agtpågivenhed, da dette giver det største samfundsmæssige forventede afkast. 

Uden aftale mellem parterne ved tilbudsgiver, at myndigheden ikke har noget incitament til høj agtpå-

givenhed, så de pålægger deres tilbud en risikopræmie, som omtalt i foregående kapitel, hvilket ikke er 

i myndighedens interesse. Vi antager nu, at såfremt myndigheden holder et højt niveau af agtpågiven-

hed, vil tilbudsgiver ved den nedsatte risiko kunne give et bedre tilbud, hvilket vil medføre at myndig-

heden ved udlicitering i stedet for 5 kan forvente en profit mindst 6. Med en profit på 6 vil myndighedens 

forventede afkast ved høj agtpågivenhed være 1 – altså det samme som ved medium agtpågivenhed. 

Myndighedens blotte løfte om at holde et højt niveau af agtpågivenhed vil imidlertid ikke være trovær-

digt, da et brud på løftet vil medføre et for myndigheden højere forventet afkast.201 

Parterne vil derfor aftale, at myndigheden skal betale en bod, benævnt B, såfremt løftet om høj agtpågi-

venhed ikke overholdes. Denne skal være i en størrelsesorden, der bevirker, at høj agtpågivenhed skal 

give højere forventet nytte for myndigheden end lav og medium agtpågivenhed.  

Myndighedens forventede afkast ved høj agtpågivenhed:  0,75(6)-0,25(14) 

Myndighedens forventede afkast ved medium agtpågivenhed: 0,65(6)-0,45(5+B) 

0,75(6)-0,25(14) > 0,65(6)-0,45(5+B)  ⟾      B > 1,44 (afrundet). 

                                                             
201 Se afsnit 4.3.5.1. om troværdige forpligtelser. 
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Med en aftalt bod på mindst 1,44 vil myndigheden således være afskrækket fra kun at holde et medium 

niveau af agtpågivenhed.202 

En bod i denne størrelsesorden vil imidlertid ikke være tilstrækkelig til at tilskynde en myndighed af 

type 2 til høj agtpågivenhed. Disse vinder mere ved annullation end ved udlicitering, og dermed skal der 

selvsagt en højere bod til, før det vil være troværdigt, at disse holder høj agtpågivenhed. Vi antager i 

henhold til tallene i figur 3, at myndigheden vinder 1 ved udlicitering og 5 ved efterfølgende annullation. 

Herefter beregnes det forventede afkast som SHU × PM – SHA × (CM + B), hvor B er 1,44 ved lav og medium 

agtpågivenhed og 0 ved høj og meget høj agtpågivenhed. 

Nedenstående skema viser at uanset boden, vil myndigheden i nærværende tilfælde have incitament til 

kun at holde lav agtpågivenhed.  

 

Boden skal i dette tilfælde helt op på 5,06 før end myndigheden vil holde en høj agtpågivenhed.203 Det 

er imidlertid tilstrækkeligt for en efficient retstilstand, at boden eliminerer tilbudsgivers risiko ved at 

støde ind i en myndighed af type 2, og derfor er en bod på 4 svarende til positiv opfyldelsesinteresse 

tilstrækkeligt. I dette eksempel vil dette føre til lav agtpågivenhed fra myndighedens side og efterføl-

gende annullation af udbuddet, men dette vil i henhold til teorien om det efficiente kontraktbrud være 

optimalt.204 

                                                             
202 Dette er i overensstemmelse med Williamsons gidselteori - det koster ikke noget, så længe parterne handler, 
som man kunne forvente af dem. Kun hvis den ene part handler i strid med det overordnede fælles bedste, udlø-
ses gidslet, Williamson, Oliver E., Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange (1983). 
203 0,25 (5-14)+0,75(2) > 0,9(5-1-B)+0,1(2) ⟾ B > 5,0556 (afrundet).  
204 Denne teori med eksempel er nærmere beskrevet i kapitel 4, afsnit 4.3.5.2. 
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Det er således min opfattelse, at myndigheder af type 1 ønsker en skærpelse af lovgivningen i forhold til 

fri adgang til annullation, da denne skærpelse kan nedsætte tilbudsgivernes risiko ved tilbudsafgivelsen 

og dermed regulere deres tilbud til gavn for myndigheden. 

5.4. Retspolitisk tiltag 
Det er på baggrund af forudsætningerne i den ny institutionelle økonomi, teorien om ufuldstændige 

kontrakter og med udgangspunkt i ovenstående eksempel min klare overbevisning, at vi med lovgivning 

kan komme tættere på den optimale ’kontrakt’. 

Mit forslag indebærer, at der indsættes en bestemmelse i den danske implementeringsbekendgørelse205 

af Udbudsdirektivet med følgende indhold: 

”Såfremt myndigheden ønsker at annullere et iværksat udbud, skal myndigheden, såfremt 

de uden forholdsmæssige omkostninger havde kunne undgå den omstændighed, der førte 

til annullation af udbuddet, betale den tilbudsgiver, der ville have fået tildelt opgaven, en 

erstatning svarende til det tab, som denne lider herved. ” 

I ordlyden ligger, at myndigheden ikke er pligtig til at betale erstatning, hvis omkostningerne ved at 

undgå situationen er uforholdsmæssigt høje, eller at afholdelse af ekstra omkostninger ikke ville påvirke 

sandsynligheden for annullation. Det betyder endvidere, at der ikke skal betales erstatning i alle situa-

tioner, hvor der efterfølgende sker annullation. Der er derfor heller ikke risiko for overafskrækkelse, 

som ville få myndigheden til at holde et inefficient højt niveau af agtpågivenhed og i værste fald slet ikke 

udbyde opgaven, selvom erstatningen måtte blive højere end den i eksemplet anførte på 1,44, da erstat-

ningen kun udløses i tilfælde af, at myndigheden ikke handler i overensstemmelse med begge parters 

interesser. 

Endvidere vil mit forslag være, at det kun er et kontrolbud, der skal kunne retfærdiggøre annullation af 

den årsag, at de eksterne tilbud anses for høje eller, at der ikke har været tilstrækkelig konkurrence om 

opgaven. 

”Såfremt myndigheden ønsker at annullere en iværksat udbudsforretning med den be-

grundelse, at de kan udføre den udbudte opgave bedre eller billigere selv, skal dokumen-

tation for dette foreligge i form af et kontrolbud udfærdiget i henhold til reglerne herom. 

” 

                                                             
205 BEK nr. 712 af 15/06.2011. 
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Nedenfor vil blive gennemgået, hvorledes forslagene må formodes at påvirke de forskellige situa-

tioner, der oftest fører til annullation af udbuddet, og i hvilket omfang de vil forebygge udbud på 

skrømt. 

5.5. Forslagenes virkning i praksis 
Der kan være mange situationer, hvor en myndighed efter modtagelse af tilbuddene anser det for den 

bedste løsning at annullere udbuddet, også selvom der er konditionsmæssige tilbud, og kontrolbuddet 

ikke har vist sig økonomisk mest fordelagtigt. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste, men Sil-

keborg-sagen er anvendelig til illustration af problemstillingen, da sagen indeholder en både reel og en 

anvendt annullationsårsag.206 

Den reelle annullationsårsag er, at det vindende tilbud, på trods af at dette er konditionsmæssigt og i 

henhold til de betingelser, der er indeholdt i udbudsmaterialet, også bedre end kontrolbuddet, ikke lever 

op til myndighedens forventninger. Der er således nogle ting, som myndigheden har glemt at tage stilling 

til i forbindelse med specificeringen af opgaven, eller den anvendte pointmodel har vist sig at frem-

komme med et uønsket resultat. Dette kunne myndigheden formentlig have undgået ved på forhånd at 

anvende flere ressourcer på udfærdigelsen af udbudsmaterialet; eventuelt ved at lave nogle ’prøvetil-

bud’ der kunne afsløre manglerne ved pointmodellen. Såfremt det vurderes, at dette ikke ville have på-

draget kommunen uforholdsmæssigt flere omkostninger, ville kommunen herefter blive tilpligtet at be-

tale erstatning til ISS. 

Den officielle årsag til annullationen bliver imidlertid, at Silkeborg Kommune pr. 1.1.2007 skal sammen-

lægges med 3 andre kommuner, og det er i den forbindelse fordelagtigt at tage højde for, hvorledes sko-

lerengøring varetages i disse kommuner, således at der kan laves en fælles aftale for alle kommunens 

skoler. Imidlertid er denne sammenlægning allerede blevet godkendt af Indenrigs- og Sundhedsmini-

steriet207 på tidspunktet offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen den 21. september 2005.208 An-

nullation af denne årsag ville således med forslaget blive ulovlig og medføre erstatningspligt, da de uden 

yderligere omkostninger på forhånd kunne have taget højde for dette. Såfremt det forholdt sig således, 

at kommunen efterfølgende fik kendskab til den kommende sammenlægning, ville annullationen sta-

digvæk være fuldt ud lovligt og ikke medføre erstatningspligt. 

                                                             
206 Se nærmere kap. 2, afsnit 2.6.1, hvor dette er uddybet. 
207 I dag to forskellige ministerier: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse. 
208 Strukturreformen er indgået mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti den 24. juni 2004. Fusi-
onsprocessen begyndte naturligt herefter. Den 21.12.2004 sendte de 4 kommuner brev til Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet med ønske om sammenlægning. Ministeriet godkendte sammenlægningen i marts 2005. E-
mail korrespondance vedlagt som bilag 5. 
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Det er således stadigvæk med forslaget muligt lovligt at annullere et udbud på baggrund af efterfølgende 

indtrufne omstændigheder, som myndigheden på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgø-

relsen hverken kendte eller burde kende.  

ROPS analyse209 angiver endvidere, at to andre tilfælde ofte anvendes som begrundelse for annullation. 

17 % af myndighederne angiver, at der var for lidt konkurrence om opgaven og 9 %, at de modtagne 

tilbud var for høje. For lidt konkurrence om opgaven er i henhold til den tidligere omtalte sag, Metal-

meccanicca210 i henhold til EU-retten en lovlig grund til annullation, hvorefter et udbud lovligt kan an-

nulleres, såfremt der kun er en enkelt, der byder på opgaven. Denne situation har myndigheden ikke 

selv nogen mulighed for at undgå og vil dermed ikke skulle betale erstatning, hvis udbuddet annulleres 

af denne årsag. Antallet af (tabende) tilbudsgivere gør imidlertid hverken det vindende tilbud værre 

eller bedre, og forslaget om, at det kun er et bedre kontrolbud, der skal kunne anvendes som annullati-

onsårsag i denne sammenhæng, vil medføre, at der ikke kan annulleres på baggrund af en subjektiv 

vurdering fra myndighedens side både hvad angår konkurrencen, og hvorvidt de modtagne tilbud var 

for høje, da tilbuddene skal vurderes i forhold til kontrolbuddet. 

Tilbudsgivere af type 2, som defineret i foregående kapitel, vil herefter kun kunne håbe på, at efterføl-

gende omstændigheder indtræffer, således at de af disse årsager kan annullere udbuddet. Hvis dette 

ikke sker, vinder de alligevel på udbudsforretningen, jf. figur 4, afsnit 4.3.2.211 Annulleres udbuddet af 

årsager, der uden uforholdsmæssige omkostninger kunne være undgået, skal der betales erstatning til 

den vindende tilbudsgiver. Vælger myndigheden på trods af dette at annullere udbuddet, er der tale om 

et efficient kontraktbrud som omtalt i foregående kapitel, afsnit 4.3.5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
209 Analyse af annullationer af EU-udbud (2014). 
210 Sag C-27/98, Metalmeccanica, omtalt nærmere under 3.5.3.1. 
211 Myndigheder, der udfører den ’rene’ form for udbud på skrømt, som omtalt i fodnote 166, og som dermed in-
gen fordel ser i udlicitering, vil med forslaget afholde sig fra at udbyde disse opgaver. 
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Kapitel 6 - Samlet konklusion 

Når en offentlig myndighed afgiver et kontrolbud i forbindelse med EU-udbud, har retstilstanden, for i 

hvilket omfang dette bud skulle behandles i forhold til de eksterne tilbud, ikke været lysende klar. I 

Danmark anses et kontrolbud ikke som et almindeligt bud men som en metode for myndighederne til at 

vurdere, hvorvidt udlicitering kan betale sig i det givne tilfælde. 

I afhandlingen undersøges, hvordan EU-domstolen må formodes at ville klassificere et kontrolbud. Re-

sultatet af denne analyse bliver, at kontrolbuddet ikke kan anses for at falde ind under udbudsdirektivet, 

da dette kun omfatter indgåelse af offentlige kontrakter, og valg af kontrolbuddet kan ikke anses som 

indgåelse af en offentlige kontrakt. Imidlertid stiller EU-domstolen - i tilfælde af annullation af EU-udbud 

- krav om, at myndigheden skal angive årsagen til annullationen. Dette er for at sikre EU-rettens gene-

relle principper om ligebehandling og gennemsigtighed, og heraf følger, at hvis en myndighed vil an-

vende et kontrolbud som begrundelse for annullation, skal dette have været ligebehandlet i et sådant 

omfang, at det står klart for de eksterne tilbudsgivere, at de har tabt til et bedre tilbud. 

Analysen viser dog også, at adgangen til annullation generelt er ganske lempelig, og at EU-domstolens 

holdning til dette spørgsmål er, at det er op til de enkelte medlemsstater at opstille regler herfor. Den 

vide adgang til annullation kan medføre dødvægtstab som følge af, at nogle myndigheder formodes at 

udbyde opgaver på skrømt. Kontrolbudsbekendtgørelsen skærper kravene til ligebehandling i de situa-

tioner, hvor der annulleres på baggrund af et kontrolbud, men den løser ikke problemerne omkring ud-

bud på skrømt og det dødvægtstab, der opstår i den forbindelse. 

For at hindre dette foreslås det i afhandlingen, at der i den danske bekendtgørelse, der implementerer 

udbudsdirektiver, indsætte en bestemmelse, der pålægger myndigheden at betale erstatning til den vin-

dende tilbudsgiver, såfremt udbuddet annulleres af årsager, der af myndigheden kunne være undgået, 

uden at dette ville have kostet dem uforholdsmæssige omkostninger. 
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EU-domme og kendelser 
CILFIT, sag 283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, Domstolens dom 
af 6. oktober 1982, saml. 1982, s. 3415. 

Wallonske busser, sag C-87/94, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Bel-
gien, Domstolens dom af 25. april 1996, saml. 1996, s. I-2043. 

BFI Holding, sag C-360/98, Gemeente Arnhem og Gemeente Rheden mod BFI Holding BV, Domstolens 
dom af 10. november 1998, saml. 1998, s. I-6821. 

Metalmeccanica, sag C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA og Leitschutz Handels- und Montage 
GmbH mod Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaflliche Angele-
genheiten, Domstolens dom af 16. september 1999, saml. 1999, s. I-5697. 

Teckal, sag C-107/98, Teckal Srl mod comune di Viano og Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) de 
Reggio Emilia, Domstolens dom af 18. november 1999, Saml. 1999, s. I-8121. 

Arge, sag C-94/99, ARGE Gewässerschutz mod Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Domstolens dom af 7. december 2000, saml. 2000, s. I-11037. 
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Telaustria, sag C-324/98, Telaustria Verlags GmbH og Telefonadress GmbH mod Telekom Austria AG, 
Domstolens dom af 7. december 2000, saml. 2000, s. I-10745. 

Bent Mousten Vestergaard, sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab, Dom-
stolens kendelse af 3. december 2001, saml. 2001, s. I-9505. 

HI mod Stadt Wien, sag C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH 
mod Stadt Wien, Domstolens dom af 18. juni 2002, saml. 2002, s. I-5553. 

Concordia bus, sag C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab, tidligere stagecoach Finland Oy Ab mod 
Helsingin kaupunki og HKL-Bussiliikenne, Domstolens dom af 17. september 2002, saml. 2002, s. I-
7213. 

Kauppatalo Hansel, sag C-244/02, Kauppatalo Hansel Oy mod Imatran kaupunki, Domstolens kendelse 
af 16. oktober 2003, saml. 2003, s. I-12139. 

Stadt Halle, sag C-26/03, Stadt Halle og RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Domstolens dom af 11. januar 
2005, saml. 2005, s. I-1. 

Fabricom, forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA mod État belge, Domstolens dom af 3. 
marts 2005, saml. 2005, s. I-1559. 

Lianakis, sag C-532/06, Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon 
og Nikolaos Vlachopoulos mod Dimos Alexandroupolis m.fl., Domstolens som af 24. januar 2008, Saml. 
2008, s. I-251. 

SECAP, forenede sager C-147/06 og 148/06, SECAP SpA (C-147/06) og Santorso Soc. coop. arl. (C-
148/06) mod Comune di Torino, Domstolens dom af 15. maj 2008, saml. 2008, s. I-3565. 

Coditel Brabant, sag C-324/07, Coditel Brabant SA mod Commune d’Uccle og Région de Bruxelles-Capi-
tale, Domstolens dom af 13. november 2008, saml. 2008, s. I-8457. 

Assitur, sag C-538/07, Assitur Srl mod Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Milano, Domstolens dom af 19. maj 2009, saml. 2009, s. I-4219. 

Sag C-480/06, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland, 
Domstolens dom af 9. juni 2009, saml. 2009, s. I-4747. 

Sea, sag C-573/07, Sea Srl mod Comune di Ponte Nossa, Domstolens dom af 10. september 2009, saml. 
2009, s. I-8127. 

CoNISMa, sag C-305/08, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) 
mod Regione Marche, Domstolens dom af 23. december 2009, saml. 2009, s. I-12129. 

Lovgivning og regulering 
Lissabontraktaten, Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), Traktat om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af frem-
gangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter 
og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet). 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af frem-
gangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttje-
nester (forsyningsvirksomhedsdirektivet). 
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Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets 
direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedu-
rerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter. 

Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbsaftaler, offentlige tjene-
steydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, BEK nr. 712 af 15/06/2011. 

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (håndhævelsesloven), LOV nr. 492 af 12/05/2010 med 
senere ændringer lov. nr. 1556 af 21/12/2010, lov. nr. 618 af 14/06/2011, lov.nr. 1231 af 
18/12/2012, lov. nr. 511 af 27/05/2013. 

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven), LBK nr. 186 af 
19/02/2014. 

Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver (udbudscirkulæret), CIR nr. 2 af 13/01/2010 
med tilhørende vejledning, VEJ nr. 12 af 04/02/2010. 

Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud (kontrolbudsbe-
kendtgørelsen), BEK nr. 607 af 24/06/2008 med tilhørende vejledning, VEJ nr. 32 af 24/06/2008. 

Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), LOV nr. 606 af 12/06/2013. 

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven), LBK 
nr. 81 af 03/02/2009 med senere ændringer Lov nr. 647 af 12/06/1013 og lov nr. 52 af 27/01/2015. 

Bilagsfortegnelse 
Bilag 1: Artikel i Jyllandsposten, 06.05.2003, ”Byggeriet: Offentlige udbud på skrømt”. 
 
Bilag 2:  Avisartiklerne omtalt i kap. 1, afsnit… 
  www.business.dk, 24.10.2013, ”Erhvervslivet skriger på mere udbud”. 
  www.kora.dk, udgivelser, 6.11.2014, ”Udlicitering er både godt og skidt”. 

www.politiko.dk, 7.11.2014, ”Konservative tvivler på kritisk udliciterings-
rapport”. 
www.b.dk, 23.11.2014, kommentar, ”Uvidenhed er drivkraft bag udlicite-

ring”. 

www.business.dk, 1.10.2014, ”Kommuners lave udbudspriser koster er-

hvervslivet millioner”. 

 
 
Bilag 3:  Udskrift af Vestre Landsrets Dom i Silkeborg-sagen, sag 257 og 258, afsagt 15. maj 2009. 
 
Bilag 4:  Side 23 i Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes analyse ”Analyse af annullationer af EU-

udbud 2014” med oversigt over hvilke omstændigheder, der hyppigst er årsag til annul-
lation. 

 
Bilag 5: Mailkorrespondance med Jann Hansen, ordførende direktør i Silkeborg Kommune og 

Mads Brandsen, journalist for nyhedsmagasinet Danske Kommuner, vedrørende de nær-
mere omstændigheder i tiden op til kommunesammenlægningen 1.1.2007. 

 

 

 

http://www.business.dk/
http://www.kora.dk/
http://www.politiko.dk/
http://www.b.dk/
http://www.business.dk/
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