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Abstract 

The purpose of this thesis is to provide a legal policy analysis of the obligation for 

the procuring authority to ensure adequate competition throughout the tendering 

process cf. tilbudslovens art. 2(2). This obligation to ensure adequate is only 

applicable to public works contracts and represents a principle in Danish 

procurement law. A competition-principle is innovative compared to the 

Procurement Directives. 

In order for the thesis to provide scientific basis for proposing amendments to the 

current regulation, the legal policy analysis is anchored in a legal and economic 

analysis of the ‘competition-obligation’.  

The main focus of the legal analysis is understanding the legal content of this 

obligation, and what is meant by adequate competition. The perspective of the 

legal analysis is domestic procurement law, why EU-law such as the Procurement 

Directives, only is included when this is necessary in order to understand the legal 

content. The legal analysis finds that the competition-obligation sometimes holds 

an independent legal significance, e.g. when assessing how many bidders the 

contracting authority should invite to compete for the contract. It also finds that 

the obligation in some situations is secondary to principle of equal treatment.  

The objective of the economic analyses is to assess whether the current regulation 

is efficient based on the theory of Wealth Maximization created by Posner. The 

economic analysis is divided into three sections. First section of the economic 

analysis concludes, that there is a positive correlation between the amount of 

competition in the procurement process and the incentive to create public goods 

amongst the bidders. Next section finds that subjecting the public authorities to 

procurement-regulation is justified as means of ensuring economic efficiency but 

that subjecting private authorities is not. Last section analyses which efficiency-

considerations legislator has had in mind when formulating those provisions that 

restricts the application of the obligation to ensure adequate competition. 

The legal policy analysis concludes based on the legal and economic analysis that 

the current regulation of the competitive pressure in the tendering process based 

on the competition-obligation in some instances is inefficient and recommends a 

number of broad amendments and models. If implemented these 

recommendations will provide a better basis for the creation of economic 

efficiency in Danish domestic procurement law and a more efficient design of the 

obligation to ensure adequate competition.   
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 

I regeringsgrundlaget fra 2011 understreges det, at dansk økonomi står over for en række 

betydelige udfordringer. En af disse er et stort underskud på de offentlige finanser og et 

voksende pres på den offentlige økonomi
1
. For at imødekomme disse udfordringer har 

regeringen sat fokus på en effektivisering af den offentlige sektor. 

Som led i en effektivisering og modernisering af den offentlige sektor har regeringen i 2013 

nedsat et udbudslovsudvalg, som har til formål at udarbejde et forslag til en ny dansk 

udbudslov. Udvalget skal med afsæt i vedtagelsen af det nye EU udbudsdirektiv d. 11. februar 

2014, der introducerer en række nye fleksible regler for udbud af offentlige kontrakter, sikre 

en optimal udnyttelse af de nye muligheder med en målsætning om ”at sætte det gode 

købmandsskab i centrum, når det offentlige køber ind.”
2
 Dette indebærer bl.a. et særligt fokus 

på at fremme effektiv konkurrence om løsninger af offentlige opgaver og skabe fleksibilitet 

omkring udbud med lavest mulige transaktionsomkostninger hos såvel ordregivere som 

leverandører.  

Reglerne omkring udbud af danske offentlige bygge- og anlægskontrakter findes overordnet i 

to regelsæt – udbudsdirektiverne
3
 og tilbudslovens afsnit I

4
. 

Offentlige konktrakter med en kontraktsum over de af EU fastlagte tærskelværdier
5
 skal 

udbydes efter udbudsdirektivernes regler. Bygge- og anlægskontrakter under 

tærskelværdierne udbydes efter tilbudslovens afsnit I. Tilbudslovens afsnit I gælder for 

bygge- og anlægsarbejder som indhentes af offentlige og offentligt støttede udbydere
6
. 

Endvidere gælder afsnit I også for private entreprenører som ved udførelse af offentligt 

byggeri indhenter tilbud fra deres underentreprenører
7
. 

                                                             
1
 Regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, oktober 2011, s. 7. 

2
 Kommissorium for udvalg om dansk udbudslovgivning, s. 2. 

3
 Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2004/17/EF og udbudsdirektivet 2004/18/EF.  

4
 Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7/12/2007 – Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige 

og offentligt støttede kontrakter (herefter LFF-2007). 

(Tilbudsloven forkortes flere steder i afhandlingen som TBL) 
5
 Fra d. 1. januar 2014 er tærskelværdien for offentlige bygge- og anlægskontrakter 5.186.000 EUR jf. 

Kommissionens forordning nr. 1337/2013 art. 1 og 2. Se også det nye udbudsdirektivs (2014/24/EU) art. 4. 
6
 Tilbudsloven § 1, stk. 2, nr. 1 og 2. 

7
 Tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 3. 
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Med udgangspunkt i udsagnet om at det gode købmandsskab skal sættes i centrum når 

offentlige opgaver udbydes, undersøges det i afhandlingen om reguleringen af udbud af 

offentlige bygge- og anlægskontrakter i henhold til tilbudslovens afsnit I er hensynsmæssig. I 

analysen af dette fokuseres der på bestemmelsen i tilbudslovens § 2, stk. 2, som pålægger 

ordregiver at udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. 

Analysen af dette danner grundlag for en retspolitisk anbefaling indeholdende en række 

løsningsmodeller på den nugældende potentielt inefficiente regulering af udbud af offentlige 

bygge- og anlægskontrakter under udbudsdirektivernes tærskelværdier.  

1.2. Formål, synsvinkel og konkretisering 

Alene i 2013 blev minimum 145 offentlige bygge- og anlægskontrakter med en samlet 

kontraktsum på ca. 1.2mia. kr.
 
udbudt efter tilbudslovens regler

8
. Hertil skal det bemærkes at 

indhentning af underhåndsbud ikke er medtaget. En analyse af de nugældende regler i 

tilbudslovens afsnit 1 og en efterfølgende retspolitisk anbefaling til en mere efficient 

opbygning af denne, kan altså føre til ikke ubetydelige økonomiske gevinster for samfundet.  

Med Regeringens målsætning om at sætte det gode købmandskab i centrum gennem effektive 

og intelligente udbud af offentlige opgaver, er det interessant at undersøge om reguleringen af 

offentlige bygge- og anlægskontrakter, som udbydes efter tilbudsloven, først og fremmest 

skaber et så efficient fundament for ordregivere og tilbudsgivere som muligt. 

I forarbejderne til bygge- og anlægstilbudsloven
9
 fra 2005, hvis bestemmelser i dag udgør den 

nugældende tilbudslovs afsnit I, anføres det, at formålet med loven er ”at bidrage til et 

effektivt byggeri ved at fremme konkurrencen om offentlige eller offentligt støttede bygge- og 

anlægskontrakter.”
10

 Dette formål tydeliggøres af ordregiverens forpligtelse til at udnytte de 

muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence jf. tilbudslovens § 2, stk. 2.  

Netop denne bestemmelse om ordregivers forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence er 

omdrejningspunktet for denne afhandling.  

 

                                                             
8
 Den samlede værdi af kontrakterne er estimeret ud fra de af ordregiver oplyste kontraktsummer til 

www.udbud.dk.  
9
 LFF-2005-02-23 nr. 42 Forslag til lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (herefter benævnt 

”LFF-2005”). 
10

 LFF-2005, Bemærkninger til lovforslaget, Indledning. 

http://www.udbud.dk/
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Formålet med denne afhandling er først at undersøge hvorledes ordregiver i henhold til 

gældende ret, skal skabe tilstrækkelig konkurrence ved tilrettelæggelsen og gennemførslen af 

en udbudsproces. Når det retlige indhold af tilbudslovens § 2, stk. 2 om ordregivers 

forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence er blevet analyseret, vil den økonomiske 

analyse undersøge om den nuværende regulering af bygge- og anlægskontrakter under 

udbudsdirektivernes tærskelværdier er økonomisk efficient. Her fokuseres der især på de af 

tilbudslovens bestemmelser, der danner rammerne for effektiv konkurrence, og dermed de 

rammer konkurrencekravet opererer inden for. Formålet med den økonomiske analyse er 

derfor delvist at analysere om de nugældende bestemmelser kan retfærdiggøres som et 

nødvendigt middel, når målet er økonomisk efficiens, og delvist at analysere hvordan 

økonomisk efficiens kan opnås gennem en ændring af de rammer for effektiv konkurrence 

konkurrencekravet opererer indenfor. 

Overordnet set søger afhandlingen gennem en retspolitisk analyse af de konklusioner, der 

måtte fremkomme ved henholdsvis den retsdogmatiske og den økonomiske analyse, at 

udarbejde en række modeller, der vil kunne sikre en mere efficient regulering af ordregivers 

forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter, når kontraktværdien er under udbudsdirektivernes tærskelværdier. Disse 

modeller samt en række foreslåede generelle ændringer vil udgøre den retspolitiske 

anbefaling. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i national ret, hvor særligt tilbudslovens afsnit 1 vil udgøre 

en væsentlig retskilde. Hertil inddrages afgørelser fra klagenævnet for udbud (KLFU) og 

domstolene. Der vil dog som supplement til national ret anvendes EU-ret, herunder særligt de 

primærretlige principper og udbudsdirektiverne samt andre EU-retlige retskilder og 

afgørelser, hvor dette vil være relevante for at udlede hvad ordregivers forpligtelse til at 

overholde konkurrencekravet indebærer. 

1.3 Problemformulering 

Problemformuleringen indeholder et overordnet integreret spørgsmål af retspolitisk karakter 

og en række underspørgsmål af henholdsvis juridisk og økonomisk karakter. Grundlaget for 

udarbejdelsen af den retspolitiske analyse tager udgangspunkt i konklusionerne fra den 

retsdogmatiske og den økonomiske analyse. 

Afhandlingens integrerede spørgsmål: 
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 Er det med udgangspunkt i den retsdogmatiske analyse af konkurrencekravet i 

tilbudslovens § 2, stk. 2 og den økonomiske analyse af om reguleringen af 

konkurrencepresset i udbudsprocessen er økonomisk efficient, muligt at udvikle 

retspolitiske modeller med henblik på at skabe en mere økonomisk efficient regulering 

af offentlige bygge- og anlægskontrakter under udbudsdirektivernes tærskelværdier? 

Afhandlingens juridiske og økonomiske underspørgsmål: 

 Hvornår har konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2 en selvstændig retlig 

betydning og hvornår påvirkes dette af de primærretlige principper om ligebehandling 

og gennemsigtighed? 

 Hvordan forpligter tilbudslovens § 2, stk. 2 ordregiver til at skabe tilstrækkelig 

konkurrence i udbudsprocessen? 

 Hvordan påvirker konkurrencepresset i udbudsprocessen tilbudsgivernes incitament til 

at skabe viden og innovation? 

 Kan en regulering af ordregivers udbudsproces retfærdiggøres ud fra dennes 

adfærdsstruktur, når målet er økonomisk efficiens? 

 Hvilke efficiensbetragtninger har lovgiver haft ved udformningen af de bestemmelser, 

der har betydning for konkurrencepresset og konkurrencekravet, og er disse 

bestemmelser økonomisk efficiente?  

 Kan tilbudslovens § 2, stk. 2 modvirke sandsynligheden for dannelse af 

tilbudskarteller i markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter? 

1.4 Emneafgrænsning 

Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i de offentlige bygge- og anlægskontrakter der 

er omfattet af tilbudslovens afsnit 1. Afhandlingens analyse af ordregivers forpligtelse til at 

skabe konkurrence i udbudsprocessen, afgrænses dermed fra at forholde sig til 

udbudsprocessen for de bygge- og anlægskontrakter, der er omfattet af det nugældende 

udbudsdirektivs tærskelværdier. EU-retten vil derfor udelukkende blive inddraget, når dette 

bidrager til at udlede national gældende ret for området. Der afgrænses i øvrigt fra folkeretlige 

implikationer på udbudsretten. 

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i at analysere reguleringen af ordregivers 

forpligtelse og mulighed for at skabe konkurrence om kontrakten blandt tilbudsgiverne 
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ved det enkelte udbud. Den gevinst, eller det tab, der måtte være ved at ændre niveauet 

for konkurrencen mellem tilbudsgiverne i udbudsprocessen udgør dermed 

fokuspunktet. De effekter der kan opstå som en følge af en sådan ændring ned gennem 

de øvrige leverandørled mv. behandles ikke. 

Afhandlingens retsdogmatiske analyse inddrager udelukkende de bestemmelser der har 

en relevans i forhold til afgrænsningen af konkurrencekravets retlige betydning, mens 

den økonomiske analyse udelukkende inddrager de bestemmelser der har en relevans i 

forhold til de udledte rammer for effektiv konkurrence. De af tilbudslovens 

bestemmelser der ikke har en betydning for konkurrencekravet eller konkurrencen i 

øvrigt behandles derfor ikke. 

1.5 Struktur 

I afhandlingens retsdogmatisk analyse (afsnit 2-3) vil det blive analyseret, hvorledes 

tilbudslovens § 2, stk. 2 pålægger den offentlige ordregiver en forpligtelse til, gennem dennes 

tilrettelæggelse og gennemførsel af udbuddet, at sikre tilstrækkelig konkurrence, samt om 

denne pligt er opfyldt blot tilbudslovens øvrige bestemmelser er opfyldt. Det vil også her 

blive analyseret hvordan de EU-retlige principper påvirker anvendelsen af tilbudslovens § 2, 

stk. 2. Endvidere vil der i denne del af afhandlingen blive opstillet en model for den indbyrdes 

betydning af begreberne ’tilstrækkelig konkurrence’ og ’effektiv konkurrence’. Denne model 

vil være gennemgående for afhandlingen.  

Afhandlingens økonomiske analyse (afsnit 4-7) vil indledningsvist søge at udlede 

konkurrencepressets betydning for incitamentet blandt tilbudsgiverne til at skabe viden og 

innovation. Efterfølgende vil denne udlede forskellen i hvordan en offentlig ordregiver og en 

privat ordregiver agerer i relation til hvor meget konkurrence, de vil skabe i udbudsprocessen. 

Dette refereres i afhandlingen som ordregivernes adfærdsstrukturer. Denne analyse foretages 

med henblik på at vurdere, om der overhovedet er et behov for en regulering af ordregiverens 

udbudsproces, og dermed eksistensen af konkurrencekravet. Efterfølgende vil den 

økonomiske analyse udlede rationalerne bag de af tilbudslovens afsnit 1’s bestemmelser, der 

har en relevans for dannelsen af rammerne for effektiv konkurrence, således at det kan 

vurderes, om konkurrencekravets nuværende intensitet er økonomisk efficient. Afhandlingens 

økonomiske analyse vil overordnet set søge at udlede, om ordregivers nuværende forpligtelse 

til at skabe tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen er efficient, samt hvorledes en 
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ændring af rammerne for effektiv konkurrence, og dermed de rammer konkurrencekravet 

opererer inden for, kan medføre en højere grad af økonomisk efficiens. 

Afhandlingens afsnit 8 vil analysere hvorvidt konkurrencekravet kan modvirke dannelsen af 

tilbudskarteller. Dette afsnit vil særligt fokusere på de af tilbudslovens afsnit 1´s 

bestemmelser der enten faciliterer eller modvirker tilbudskarteller. Afsnittet tager yderligere 

stilling til om udbudsretten bør inddrage konkurrenceretlige hensyn.   

I afhandlingens retspolitiske analyse (afsnit 9) vil der, ud fra de foregående analyser og 

delkonklusioner, blive udarbejdet en række retspolitiske anbefalinger indeholdende 

ændringsforslag til den nugældende udformning og anvendelse af konkurrencekravet, samt de 

af tilbudslovs afsnit 1’s bestemmelser, der er relevant for denne, således at der kan skabes et 

mere økonomisk efficient marked for udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter. Disse 

modeller vil herefter danne grundlag for en samlet konklusion i afhandlingens afsnit 10. 

1.6 Juridisk metode 

I den juridiske analyse af hvordan tilbudslovens § 2, stk. 2 forpligter ordregiver til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence, anvendes den retsdogmatiske metode til at udlede gældende ret, de 

lege lata.  

Retskildelæren er en integreret del af den retsdogmatiske metode, idet retsdogmatikken har til 

opgave både at systematisere retligt materiale og fortolke dette
11

. I forbindelse med 

anvendelsen af retskilder til at udlede gældende ret, er det essentielt at vælge hvilken 

retsfilosofisk teori, man betragter retsvidenskaben og således den retsdogmatiske metode ud 

fra. Dette skyldes at retsfilosofierne betragter de forskellige retskilder forskelligt
12

. 

Den valgte retsfilosofiske teori for denne afhandling, er den realistiske retsteori udviklet af 

Alf Ross
13

. Den realistiske retsteori er en såkaldt prognoseteori
14

. Formålet med den 

retsdogmatiske analyse af tilbudslovens § 2, stk. 2 refererer altså til den opfattelse, det må 

                                                             
11

 I Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 300, adskiller forfatterne retskildelæren fra den retsdogmatiske analyse. 

Eftersom den retsdogmatiske analyse har til formål at udlede – eller i kraft af at være en prognoseteori – 

forudsige gældende ret, virker det dog efter vores opfattelse kunstigt at adskille retskildelæren fra 

retsdogmatikken, hvorfor denne afhandling anvender retsdogmatisk analyse, som en metode hvor både retskilde- 

og fortolkningslæren indgår. I afhandlingens juridiske metodeafsnit, underopdeles afsnittet dog i retskildelære og 

fortolkningslære for at skabe et mere struktureret overblik. 
12

 Eksempelvis Nielsen og Tvarnøe (2011) om Kelsens opfattelse af retskilderne, s. 389.  
13

 I bogen ”Om Ret og Retfærdighed” (1953) fremlagde Alf Ross den realistiske retsteori. Udgivet i flere senere 

udgaver, bl.a. i 2013. 
14

 Nielsen og Tvarnøe (2011) s. 386. 
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forventes, at en domstol vil lade sig motivere af i en hypotetisk sag, og således udlede hvad 

gældende ret er.  

1.6.1 Retskildelære 

I overensstemmelse med den realistiske retsteori kan retskilderne opdeles i 3 hovedgrupper 

baseret på kildetypernes objektivitet; 

(1). ”den fuldt objektiviserede kildetype: de autoritative formuleringer (lovgivning i videste 

forstand); 

(2).  de delvis objektiviserede kildetyper: sædvane og præcedens; og 

(3).  den ikke-objektiviserede, ”fri” kildetype: ”forholdets natur”.”
 15

  

Retskilderne kan altså opdeles i 4 grupper; lovgivning, sædvane, praksis og forholdets natur 

mellem hvilke der i henhold til den realistiske retsteori ikke eksisterer en rangorden. Dette 

skyldes, at dommeren ikke er bundet til at følge en bestemt retskilde, men at dommeren føler 

sig forpligtet overfor alle retskilder
16

. I denne betragtning skal der dog tages forbehold for lex 

superior-princippet, der kan medføre en hierarkisk struktur indenfor retskilden; lovgivning. 

Denne afhandling behandler udelukkende de retskilder, der er relevante i forhold til en 

besvarelse af problemformuleringen. Dette vil primært være lovgivning og praksis på det 

udbudsretlige område, særligt nationale regler og praksis.  

Som nævnt i indledningen er udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter reguleret af to 

regelsæt – udbudsdirektiverne og tilbudslovens afsnit I. I denne afhandling er fokus på 

kontrakter omfattet af tilbudsloven afsnit I, hvorfor loven samt dennes forarbejder anvendes i 

den retsdogmatiske analyse. 

Tilbudsloven er indenfor de seneste 13 år blevet ændret et antal gange
17

. For at kunne 

analysere hvad gældende ret er, er det derfor i et vist omfang nødvendigt at inddrage de 

tidligere versioner af tilbudsloven samt forarbejderne til disse. Dette gøres ligeledes for at 

analysere de økonomiske rationaler lovgiver har haft i forhold til at ændre bestemmelserne i 

den økonomiske analyse.  

                                                             
15

 Ross (2013), s. 124. 
16

 Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 389 – se også Alf Ross’ tænkte eksempel om dommerens brug af retskilden 

forholdets natur ved en hjemmels ’ikke-eksistens’, Ross (2013), s. 147. 
17

 2001, 2005 og i 2007. 



 12 

For at komme til et fyldestgørende svar på problemformuleringen bliver afhandlingen nødt til 

ikke blot at bevæge sig på et nationalt plan, men også at inddrage EU-retten hvor dette er 

nødvendigt for at udlede gældende ret. Derfor vil fællesskabsretlige retskilder også blive 

anvendt hvor relevant. EU retlig regulering er inddelt i primære og sekundære retskilder. 

Primærretten består af traktaten og de primærretlige, almindelige principper om 

ligebehandling, gennemsigtighed mv. Disse udspringer af traktatens bestemmelser om fri 

bevægelighed
18

. Traktatens bestemmelser og de fællesskabsretlige, almindelige principper 

finder også anvendelse under udbudsdirektivets tærskelværdier, og er dermed også 

forpligtende for ordregivende myndigheder ved udbud af offentlige bygge- og 

anlægskontrakter omfattet af tilbudsloven
19

. Den sekundærregulering som skønnes relevant 

for afhandlingen er udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet, som jf. art. 288 

TEUF er bindende for Danmark og de resterende medlemsstater.  

Både traktaten, de primærretlige principper og udbudsdirektiverne er bindende regulering. 

Kommissionens fortolkning af de primære- og sekundære retskilder anses dog ikke for 

bindende, hvorfor de som udgangspunkt ikke kan anvendes som en retskilde til at udlede 

gældende ret. I den retsdogmatiske analyse anvendes Kommissionens fortolkningsmeddelelse 

om den fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun 

delvist er omfattet af udbudsdirektiverne
20

, til at analysere hvornår konkurrencekravet 

influeres af de primærretlige principper. Dette kan imidlertid retfærdiggøres, da EU-

Domstolen fortolker både bindende og ikke-bindende retsakter. Det ses derfor ofte, at 

Domstolen anvender Kommissionens fortolkningsbidrag i egen fortolkning af de bindende 

retskilder. Kommissionens fortolkning af retskilderne har derved betydning for Domstolens 

fortolkning af den bindende regulering, hvorfor det kan være udtryk for gældende ret
21

. 

Udover national og EU-retlig lovgivning vil også praksis anvendes som retskilde i den 

retsdogmatiske analyse. Det er vigtigt at bemærke, at EU-Domstolen i dens afgørelser udtaler 

sig om den generelle fortolkning af de fællesskabsretlige regler, hvorimod Klagenævnets 

afgørelser i højere grad træffes ud fra sagens konkrete faktum
22

. Dette betyder, at Domstolens 

                                                             
18

 Betragtning 2 i udbudsdirektivet, 2004/18/EF 
19

 Jf. bl.a. C-59/00 (Bent Mousten Vestergaard), præmis 20. 
20

 Commission Interpretative Communication on the Community law applicable to contract awards not or not 

fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives (2006/C 179/02). 
21

 Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 133. 
22

 Ruth Nielsen, Udbud af offentlige kontrakter, 4. udg., s. 59. 
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afgørelser er af højere præjudiciel værdi end Klagenævnets, som i højere grad bærer præg af 

at være konkret retsanvendelse. Dette betyder ikke, at Klagenævnets afgørelser ikke kan 

anvendes som retskilde til at udlede gældende ret, men blot at afgørelserne bør fortolkes 

indskrænkende. Klagenævnet har desuden pligt til EU-konform fortolkning af de 

primærretlige principper jf. ovenfor og betragtes i EU-retlig regi som en retsinstans med 

adgang til at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen i henhold til art. 267 TEUF.
23

 

1.6.2 Fortolkningslære 

Fortolkningslæren er ligesom retskildelæren en integreret del af den retsdogmatiske analyse 

og har til formål at sætte retningslinjer for, hvorledes de relevante retskilder skal fortolkes 

med henblik på at udlede gældende ret. I afhandlingen anvendes som udgangspunkt to 

forskellige fortolkningstilgange, hvilket skyldes at både nationale og EU-retlige retskilder 

behandles. I og med at tilbudslovens forarbejder inddrages som fortolkningsbidrag i store dele 

af den juridiske analyse af tilbudslovens § 2, stk. 2’s, anlægges der en subjektiv fortolkning af 

formålet og dermed tages også lovgivers hensigt med bestemmelsen i betragtning. Dette gøres 

med henblik på at undersøge om effekten af bestemmelserne også er i overensstemmelse med 

det juridiske og/eller økonomiske rationale bag. Ved anvendelsen af EU-retlige retskilder 

anlægges i overensstemmelse med EU-retten en objektiv formålsfortolkning
24

. 

1.7 Økonomisk metode 

Afhandlingens økonomiske analyse vil tage udgangspunkt i Posners efficiensteori, der anser 

innovation og vidensskabelse for værende offentlige goder. Når den maksimale økonomiske 

velfærd søges opnået må tilbudslovens afsnit 1 tilgodese skabelsen af sådanne offentlige 

goder. Posners efficiensteori vil blive redegjort for under afhandlingens afsnit 4.1. Det synes 

mere hensigtsmæssigt at teoriens betydning udledes her, da dennes synspunkter anvendes 

umiddelbart efter i resten af den økonomiske analyse, og ingen relevans har for den 

retsdogmatiske analyse.  

Afhandlingens økonomiske analyse vil i forlængelse af den retsdogmatiske analyse, 

indledningsvist analysere sammenhængen mellem niveauet for konkurrencepres i 

udbudsprocessen, og niveauet af vidensskabelse og innovation i markedet i afsnit 5. Dette 

                                                             
23

 Dette blev fastslået i Unitron Scandinavia og 3-S (C-275/98) præmis 15. 
24

 Nielsen, Tvarnøe s. 233 
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gøres med udgangspunkt i to teoretiske, økonomiske modeller; ’Schumpeter-effekten’ og 

’undslippe-konkurrence-effekten’.  

Dernæst vil den økonomiske analyse søge at analysere hvilken adfærdsstruktur den private, 

henholdsvis offentlige ordregiver besidder. Dette gøres med henblik på at belyse hvilket 

behov der er for regulering, og om der er et behov for dette, af den private og/eller offentlige 

ordregiver. I denne analyse vil der skelnes mellem en profitmaksimerende og en 

velfærdsmaksimerende adfærdsstruktur. 

I overensstemmelse med udgangspunktet i Posners efficiensteori vil afhandlingen have en 

efficienspræget tilgang
25

, hvorfor forskellige efficiens-begreber vil blive diskuteret og 

anvendt. Dette vil særligt danne udgangspunktet for afhandlingens afsnit 7. De anvendte 

efficiens-begreber udgøres, ud over begrebet ’økonomisk efficiens’, særligt af ’statisk’- og 

’dynamisk efficiens’. Der redegøres for disse begreber i afsnit 7.1.  

Den efficiensprægede tilgang vil danne grundlag for en analyse af lovgivers rationaler bag de 

af tilbudslovens afsnit 1’s bestemmelser, der har en betydning for konkurrencekravets retlige 

betydning. Ved analysen af bestemmelsernes rationaler vil afhandlingen analysere hvilke 

efficiens-betragtninger og fundamentale økonomiske problemer, der ligger bag udformningen 

af disse.  

Formålet med afhandlingens økonomiske analyse vil således være at analysere 

nødvendigheden af en regulering af ordregivers udbudsproces samt af en øget konkurrence, 

når målet er et tiltagende niveau for vidensskabelse og innovation i markedet og en højere 

grad af økonomisk efficiens. Afhandlingens økonomiske analyse søger endvidere gennem 

dennes analyse af rationalerne bag de af tilbudslovens bestemmelser, der har en betydning for 

rammerne for effektiv konkurrence, at danne grundlag for udarbejdelsen af de retspolitiske 

modeller i afhandlingens retspolitiske afsnit.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i reguleringen som en overordnet styringsmekanisme på et 

overordnet samfundsmæssigt niveau, og baseres dermed ikke på en kontraktøkonomisk 

tilgang
26

. Udgangspunktet for afhandlingens økonomiske del vil derfor være at danne 

grundlag for retspolitiske modeller, der vil søge at regulere ordregivers adfærd – med en 

                                                             
25 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk metodologi – Virksomhedsteori og industriøkonomi. Bind 2, Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag, side 238 
26 Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 440 
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samfundsmæssig gevinst til følge, frem for en analyse af det kontraktøkonomiske forhold 

mellem tilbudsgiver og ordregiver. 

1.7.1 Retsøkonomisk metode 

Den økonomiske analyse vil tage udgangspunkt i en retsøkonomisk tilgang, hvorved de 

elementer der måtte fremkomme under den økonomiske del af afhandlingen, dermed skaber et 

grundlag for udarbejdelsen af de retspolitiske løsningsmodeller til fordel for en mere 

økonomisk efficient regulering af offentlige bygge- og anlægskontrakter i henhold til 

tilbudslovens afsnit 1. 

Retsøkonomien er en økonomisk disciplin, der analyserer retten på økonomisk vis
27

. Hvor 

den retsdogmatiske metode søger at udlede hvad gældende ret er
28

, vil afhandlingen anvende 

den retsøkonomiske metode til at analysere, om gældende ret er efficient. 

Mere specifikt anvendes Posners efficiensteori som den gennemgående retsøkonomiske 

metode. Denne søger at opnå en sådan regulering af markedet, der medfører den økonomisk 

efficiente anvendelse af ressourcerne i en økonomi
29

. For at opnå dette må reguleringens 

økonomiske effekter i markedet analyseres, for at kunne konkludere om reguleringen kan 

retfærdiggøres, når målet er økonomisk efficiens. 

1.8 Retspolitisk metode 

Denne afhandlings integrerede afsnit er en retspolitisk analyse, der ved at kombinere 

resultaterne fra den juridiske og den økonomiske analyse, har til formål på objektiv vis, at 

angive hvordan reguleringen af offentlige bygge- og anlægskontrakter under 

udbudsdirektivernes tærskelværdier bør udformes for at være så efficient som mulig.  

Hvor den retsdogmatiske analyses formål er at udlede hvordan retten er, de lege lata, så 

beskæftiger retspolitikken sig i stedet med hvordan retten bør være. Retspolitik kan opdeles i 

henholdsvis de lege ferenda, hvor den retspolitiske analyse har til formål at komme med 

anbefalinger til lovgiver om hvordan en retsregel skal ændres, og de sentendia ferenda, hvor 

                                                             
27 Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 440 
28 Eide og Stavang (2008), s. 24 
29 Posner (1980), s. 1. 
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analysens formål er at angive overfor retsanvender (domstolene) hvordan en given retsregel 

bør anvendes.
30

 

Afhandlingens retspolitiske fokus er udelukkende på at komme med anbefalinger til lovgiver 

om hvordan reguleringen, ud fra efficiensbetragtninger, bør udformes – altså de lege ferenda.  

Denne afhandling antager og anvender Ruth Nielsen og Christina Tvarnøes definition på den 

retspolitiske metode som ”en retlig videnskabelig analyse, der har til formål at klarlægge, 

hvordan politiske formål og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor adfærdsanalysen er 

baseret enten på videnskabelig anerkendt sociologi eller økonomisk teori.”
31

 Dette er en 

udvidelse af Alf Ross’ definition på retspolitik som retsvidenskabelig metode, da han anfører 

at denne udelukkende er videnskabelig begrundet, såfremt analysen baseres på 

retssociologiske kundskaber
32

. 

Ved at inddrage økonomisk teori i udviklingen af retspolitiske anbefalinger opnås den 

objektivitet, der er nødvendig for, at retspolitikken kan anses som en retlig videnskabelig 

analyse. Dette betyder samtidig også, at afhandlingens opgave bliver at komme med 

anbefalinger baseret på en utilitaristisk retspolitik
33

, der forankret i den retsdogmatiske 

analyse og baseret på økonomisk teori, søger at skabe den største økonomiske efficiens for 

samfundet som muligt. Ud fra retsøkonomiske betragtninger er målet således som 

udgangspunkt en kaldor-hicks forbedring. 

2. Introduktion til tilbudslovens afsnit I 

Som angivet i afsnit 1.1 gælder tilbudslovens afsnit I for offentlige ordregivere
34

 når disse 

udbyder offentlige bygge- og anlægsarbejder til en værdi under udbudsdirektivets 

tærskelværdi. Offentlige ordregivere har således pligt til at følge tilbudslovens bestemmelser 

modsat private ordregivere, hvis adfærd ikke er reguleret af udbudsreglerne, med undtagelse 

af private hovedentreprenører som indhenter tilbud hos underentreprenører, til brug for 

                                                             
30

 Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 29. 
31

 Nielsen og Tvarnøe (2011), s. 451. 
32

 Alf Ross (2013) s. 417. 
33

 Jørgen Dalberg-Larsen, Om retspolitik, s. 17. 
34

 Ordet ’offentlige bygherrer/ordregivere’ anvendes som en samlebetegnelse for statslige, regionale og lokale 

myndigheder og offentligretlige organer jf. TBL § 1, stk. 2, nr. 1 og andre offentligt støttede udbydere, når de 

udbyder bygge- og anlægsarbejder jf. TBL § 1, stk. 2, nr. 2. 
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udførelse af en bygge- og anlægsopgave for en offentlig ordregiver
35

. Private ordregivere kan 

dog vælge at anvende alle eller dele af tilbudslovens regler
36

. 

Reguleringen af udbud af bygge- og anlægskontrakter er blevet revideret et antal af gange. 

Den første lovregulering af bygge- og anlægsarbejder kom med licitationsloven i 1966
37

. 

Denne erstattede byggeorganisationernes administrative regler om licitation og gjaldt for både 

offentlige og private ordregivere ved udbud af bygge- og anlægsopgaver uanset 

kontraktværdien på et sådant arbejde. Baggrunden for det pludselig behov for regulering fra 

lovgivers side var, at der havde udviklet sig praksis for konkurrencebegrænsende adfærd fra 

tilbudsgivernes side. Formålet blev derved at skabe konkurrence om bygge- og 

anlægsopgaver bl.a. med et forbud mod tilbudskoordinering i lovens § 4. Licitationsloven 

blev i 2001 erstattet af bygge- og anlægstilbudsloven
38

 og den dertilhørende 

tilbudsbekendtgørelse
39

. Disse var i høj grad inspireret af det dagældende udbudsdirektiv og 

indarbejdede ligeledes det primærretlige princip om ikke-diskrimination i lovteksten
40

. I 2005 

blev denne på baggrund af en rapport fra det tyskbaserede analyseinstitut GfK erstattet af 

tilbudsloven, som med senere ændringsbekendtgørelser, er den vi kender i dag. De 

væsentligste ændringer som blev introduceret i 2005 var en begrænsning i adgangen til at 

forhandle med tilbudsgivere og en begrænsning i muligheden for indhentning af 

underhåndsbud. Der blev således indført et loft på hvor mange tilbudsgivere ordregiveren må 

forhandle med, på henholdsvis 3 ved tildelingskriteriet ’det økonomisk mest fordelagtige 

tilbud
41

’ og 1 ved tildelingskriteriet ’den laveste pris
42

’. Ligeledes blev der indført en regel 

om, at ordregiver maksimalt må indhente 4 underhåndsbud på et bygge- og anlægsarbejde
43

. 

Rationalet bag de to ændringer er det samme. Ved at begrænse antallet af 

forhandlingspartnere og indhentede underhåndsbud, vil tilbudsgivernes samlede 

ressourceanvendelse blive reduceret i forbindelse med forhandling og udarbejdelse af 

underhåndsbud. Dette skyldes at ressourcerne ikke vil blive anvendt af potentielt forbigåede 

                                                             
35

 Jf. TBL § 1, stk. 2, nr. 3. 
36

 Jf. TBL § 1, stk. 4 
37

 Lov 1966-06-08 nr. 216 om Licitation mv. 
38

 Lov 2001-06-07 nr. 450 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. 
39 BEK nr. 758 af 24/08/2001, som gjaldt medfør i medfør af § 3 i lov nr. 450 af 7. juni 2001 om 

indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Denne blev senere erstattet af BEK nr. 595 af 

09/07/2002. 
40

 Lov 2001-06-07 nr. 450, § 6, stk. 2. 
41

 TBL § 11, stk. 1. 
42

 TBL § 10 
43

 TBL § 12, stk. 2. 
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tilbudsgivere
44

. Ligeledes vil der være en mindre grad af ressourceanvendelse forbundet med 

forhandling og indhentede underhåndsbud for ordregiverens vedkommende. Om et sådant 

rationale kan retfærdiggøre sådanne begrænsninger i ressourceanvendelsen er genstand for en 

teoretisk økonomisk analyse i afhandlingens afsnit 7. 

2.1. Udbudsprocedurerne 

Under tilbudsloven er det overordnet muligt at indhente tilbud på to forskellige måder. Dette 

kan enten gøres ved at afholde en licitation
45

 eller ved indhentning af underhåndsbud
46

.  

Hvad der i henhold til tilbudsloven forstås som en licitation defineres i tilbudslovens § 4: 

”Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes, således at flere opfordres til inden 

samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at 

give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en 

bygge- og anlægsopgave.” De udbudsprocedurer der er tilgængelige efter tilbudsloven er 

offentlig licitation, begrænset licitation med prækvalifikation og begrænset licitation uden 

prækvalifikation. Begrænset licitation med prækvalifikation svarer til begrænset udbud efter 

udbudsdirektiverne. Ordregiver starter med at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, 

hvorefter interesserede virksomheder kan ansøge om at komme i betragtning som 

tilbudsgiver, modsat en offentlig licitation hvor alle interesserede tilbudsgivere kan afgive 

tilbud med det samme. Ordregiver udvælger herefter hvilke virksomheder, der kvalificeres til 

at afgive tilbud. Udbudsformen begrænset licitation uden prækvalifikation findes ikke i 

udbudsdirektiverne. Dette kan skyldes at formålet med udbudsdirektiverne er at sikre 

opretholdelsen af det indre marked
47

, hvorfor der ved begrænset udbud efter 

udbudsdirektiverne altid skal offentliggøres en udbudsbekendtgørelse. Tilbudsloven stiller 

ved anvendelsen af begrænset licitation uden prækvalifikation intet tilsvarende krav om 

annoncering af en udbudsbekendtgørelse, og ordregiver kan således rette henvendelse direkte 

til potentielle tilbudsgivere
48

. I udbudsdirektiverne findes, udover offentligt udbud og 

begrænset udbud, også udbudsprocedurerne konkurrencepræget dialog og udbud med 

                                                             
44

 Skrevet samlet ud fra Bemærkninger til lovforslaget pkt. 1, i LFF-2005. 
45

 Reguleres af TBL kapitel 3 (§ 4-11) 
46

 Reguleres af TBL kapitel 4 (§ 12) 
47

 Betragtning 1 i udbudsdirektivet 2014/24/EU om de grundlæggende principper afledt af traktatens 

bestemmelser om den frie bevægelighed og Erik Hørlyck (Tilbudsloven, 3. udg.) s. 105 
48

 Jf. TBL § 4, stk. 3. Dette følger desuden af ordlyden i TBL § 6, stk. 3, som ikke sætter krav til 

udbudsannoncen, men i stedet sætter krav til ”indbydelsen”. 
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forhandling med og uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Disse udbudsprocedurer er ikke 

mulige at anvende efter tilbudslovens bestemmelser.  

Underhåndsbud afgrænses negativt i forhold licitationer og rammeaftaler, således at tilbud der 

ikke er indhentet ved licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud. Det 

følger af TBL § 12, at underhåndsbud kan indhentes ved bygge- og anlægsopgaver på en 

værdi op til 3mio kr.
49

 Denne tærskel gælder udelukkende offentlige udbydere og således ikke 

private entreprenører, som ved udførelse af offentligt byggeri, indhenter tilbud fra deres 

underentreprenører. Disse kan derfor også indhente underhåndsbud ved bygge- og 

anlægskontrakter med en værdi på over 3 mio. kr.
50

 Da private entreprenører ikke er omfattet 

af udbudsdirektiverne betyder dette i teorien, at private entreprenører kan indhente 

underhåndsbud fra underentreprenører på en kontraktværdi over udbudsdirektivernes 

tærskelværdier. Begge typer af ordregivere er dog underlagt kravet om, at de maksimalt må 

indhente 4 underhåndsbud. 

Det må påpeges at indhentning af underhåndsbud ikke sikrer konkurrencen om den enkelte 

udbudsforretning i samme omfang som afholdelsen af en licitation. Konkurrencekravet og 

ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens kapitel 2 finder også anvendelse ved indhentning af 

underhåndsbud. Dog bevirker særligt tilbudslovens regler om annoncering, som udelukkende 

gælder for licitationer, at der ved licitationer åbnes op for konkurrencen i forhold til ved 

indhentning af underhåndsbud. Dette medfører således, at konkurrencen ved indhentning af 

underhåndsbud er naturligt mindre, end hvad tilfældet er ved licitation efter tilbudslovens § 6. 

Den lavere kontraktværdi samt ordregivers mulighed for maksimalt at udpege fire 

virksomheder, fra hvilke der ønskes at indhentes underhåndsbud, må desuden betyde at 

hensynet til at skabe tilstrækkelig konkurrence må være mindre ved indhentning af 

underhåndsbud end ved afholdelse af licitation. 
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2.2 Overblik og diskussion af begrebet ’effektiv konkurrence’ 

Figur 1: De nuværende rammer for effektiv konkurrence – ”konkurrenceskalaen” 

 

 

 

 

Figur 1 illustrerer de nuværende rammer for effektiv konkurrence efter den nugældende 

regulering af offentlige bygge- og anlægskontrakter i henhold til tilbudslovens afsnit I. 

Minimal konkurrence er det punkt, hvor ordregiver kun indhenter et underhåndsbud, eller der 

hvor ordregiver ikke vælger at forhandle med nogen tilbudsgivere. Det er således også her, at 

de samlede transaktionsomkostninger for både tilbudsgivere og ordregivere er mindst, da 

omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af tilbud eller forhandling ikke afholdes af 

forbigåede tilbudsgivere jf. afsnit 2. 

Maksimal konkurrence er det punkt på ’konkurrenceskalaen’, hvor reguleringen ikke sætter 

nogen begrænsninger i forhold til ordregiverens mulighed for at indhente det ønskede antal af 

underhåndsbud eller at forhandle med det ønskede antal tilbudsgivere. Punktet for maksimal 

konkurrence vil derfor også være det punkt, hvor der er flest transaktionsomkostninger på 

tilbudsgiversiden. 

Den nugældende regulering af offentlige bygge- og anlægskontrakters bestemmelser danner 

derfor rammerne for lovgivers vurdering af, hvornår der forekommer effektiv konkurrence. 

Effektiv konkurrence anses som en nødvendig forudsætning for et bedre og billigere 

byggeri
51

. Selvom ’effektiv konkurrence’ er et hyppigt anvendt begreb indenfor både 

udbudsretten og konkurrenceretten, nationalt såvel som EU-retligt, er det svært at finde en 

entydig definition på begrebet ud fra den juridiske litteratur
52

. Effektiv konkurrence omtales i 
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betragtning 36 og 46 til udbudsdirektivet. I betragtning 36 anføres det at ”to ensure 

development of effective competition in the field of public contracts, it is necessary that 

contract notices drawn up by the contracting authorities of Member States be advertised 

throughout the Community.” Ordlyden af betragtning 36 angiver, at annonceringen af 

udbudsbekendtgørelser er en nødvendig forudsætning for, at der kan være effektiv 

konkurrence. I den henseende betyder ”effektiv konkurrence”, at der åbnes op for 

konkurrencen for flere tilbudsgivere på det indre marked. Dog angiver betragtning 46, at 

”Contracts should be awarded on the basis of objective criteria … which guarantee that 

tenders are assessed in conditions of effective competition. As a result, it is appropriate to 

allow the application of two award criteria only: "the lowest price" and "the most 

economically advantageous tender".” Effektiv konkurrence refererer således ikke 

udelukkende til antallet af tilbudsgivere. I den danske konkurrencelov anføres det, at loven 

har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem en 

virksom konkurrence
53

. Den omstændighed at virksom konkurrence ikke er et mål i sig selv, 

men et middel til at opnå en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse indebærer, at der 

kan være tilfælde, hvor den størst mulige effektivitet opnås gennem begrænset konkurrence
54

. 

Hvis man overfører denne betragtning til tilbudslovens anvendelse af begrebet ’effektiv 

konkurrence’ betyder det således, at konkurrencen er effektiv, når den samfundsmæssige 

ressourceanvendelse er effektiv. Overordnet betyder dette i henhold til figur 1.1, at 

konkurrencen er effektiv, når de samlede gevinster ved konkurrence (lavere pris, mere 

innovation mv.) overstiger de samlede ulemper (højere transaktionsomkostninger mv.). 

Bestemmelserne om begrænsning af antallet af indhentede underhåndsbud og antallet af 

forhandlingspartnere skal ses som et udslag af, hvornår lovgiver vurderer, at der er effektiv 

konkurrence om bygge- og anlægskontrakten. Lovgiver har eksempelvis vurderet, at der er 

effektiv konkurrence, når ordregiver indhenter 2-4 underhåndsbud ved en kontraktværdi over 

300.000kr. jf. TBL 12, stk. 2 og stk. 4. Lovgiver har ligeledes vurderet, at konkurrencen ikke 

længere er effektiv, når ordregiver forhandler med mere end tre tilbudsgivere. Om den 

nuværende regulering af tilbudslovens afsnit 1 er efficient, og dermed lovgivers vurdering af 

om rammerne for hvornår den effektive konkurrence sikres, er genstand for en økonomisk 

analyse i afsnit 7. 
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3. Retsdogmatisk analyse af tilbudslovens § 2, stk. 2 

Den retsdogmatiske analyse vil tage sit udgangspunkt i tilbudslovens § 2, stk. 2, der pålægger 

udbyderen at udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. 

TBL § 2, stk. 2 foreskriver at:  

”Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.” 

Bestemmelsens ordlyd bidrager ikke umiddelbart til en forståelse af hvilke specifikke krav der 

stilles til hvordan ordregiver skal skabe tilstrækkelig konkurrence, og hvad der menes med 

’tilstrækkelig’. Endvidere medvirker bestemmelsen ikke til at skabe klarhed omkring, hvad 

der menes med ’de muligheder’. Når det skal vurderes hvad denne bestemmelse bevirker, vil 

det derfor være nødvendigt at inddrage andre relevante retskilder som et fortolkningsbidrag. 

I forarbejderne til tilbudsloven fra 2001 angives det, at konkurrencekravet gælder ved 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet
55

. Kravet om at udbyderen skal udnytte de 

muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence i TBL § 2, stk. 2 omtales i 

lovforarbejderne som ’konkurrencekravet’. Betegnelsen ’konkurrencekravet’ vil derfor i 

afhandlingen blive anvendt som et synonym for ordregiverens forpligtelse til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence i henhold til TBL § 2, stk. 2.  

Indledningsvist vil den retsdogmatiske analyse søge at afgrænse konkurrencekravets 

selvstændige retlige betydning, og dermed analysere hvad lovgivers hensigt med denne 

bestemmelse menes at være. Dette gøres særligt på baggrund af lovforarbejderne til 

tilbudsloven. Dernæst analyseres det hvornår de primærretlige principper har betydning for 

konkurrencekravet, og hvad sådanne principper betyder for konkurrencekravets retlige 

indhold. 

Den retsdogmatiske analyse vil herefter søge at analyse, hvordan konkurrencekravet forpligter 

ordregiver til at skabe tilstrækkelig konkurrence ved henholdsvis tilrettelæggelsen af 

udbuddet og ved gennemførslen af udbuddet. 

Dernæst vil konkurrencekravets betydning for ordregivere omfattet af tilbudslovens § 1, stk. 

2, nr. 3 blive analyseret, da disse er undtaget fra en række af tilbudslovens øvrige 
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bestemmelser, og det derfor ikke kan forventes, at disse er omfattet af konkurrencekravet på 

samme vis som offentlige ordregivere jf. § 1, stk. 2, nr. 1-2.  

Slutteligt diskuteres det hvilken retsvirkning en overtrædelse af konkurrencekravet har under 

den nugældende regulering. 

3.1 Konkurrencekravets selvstændige retlige betydning 

Afhandlingen vil med udgangspunkt i ordregiverens forpligtelse til at sikre tilstrækkelig 

konkurrence, for så vidt angår den retsdogmatiske analyse, undersøge hvorledes 

konkurrencekravet besidder en selvstændig retlig betydning, og hvad denne betydning i så 

fald indebærer. En sådan analyse vil derfor undersøge om tilbudslovens § 2, stk. 2 er 

overholdt, når blot lovens øvrige bestemmelser er overholdt, eller om denne går videre i sit 

krav til ordregiverens indhentning, udførelse og tildeling af bygge- og anlægsarbejder. 

Tages der udgangspunkt i forarbejderne fra de tidligere versioner af tilbudsloven fra 2001 og 

2005, og dermed også lovgivers intentioner med konkurrencekravet, kan der svares ganske 

kort på spørgsmålet: Tilbudslovens § 2, stk. 2 besidder en selvstændig retlig betydning. I 

lovforarbejderne fra 2001 omtales ophævelsen af licitationslovens forbud mod indhentning af 

mere end 2 underhåndsbud, da dette tænkes at ville fremme konkurrencen om det enkelte 

udbud
56

. Ophævelsen af reglen om indhentning af højest 2 underhåndsbud medfører derfor, at 

det lades op til den enkelte ordregiver at vurdere ud fra konkurrencekravet, hvorledes der i 

den givne situation skabes bedst mulig konkurrence
57

. Der er dog med ændringerne til 

tilbudsloven i 2005 indført et loft på indhentning af op til 4 underhåndsbud.  

Konkurrencekravets betydning omtales igen i forarbejderne til tilbudsloven fra 2005
58

. I 2005 

blev tilbudslovens tidligere bestemmelser om et forbud for ordregiver mod at indhente tilbud 

fra flere virksomheder i en indbyrdes forbunden kreds ophævet. I lovforarbejderne nævnes det 

at årsagen til den udeblivende gengivelse af disse bestemmelser, er at konkurrencekravet i 

tilbudslovens § 2, stk. 2, sammenholdt med ligebehandlingsprincippet, der er eksplicit nævnt i 

tilbudslovens § 2, stk. 3, kan bidrage til at undgå konkurrenceforvridning i markedet. En 

selvstændig bestemmelse som eksplicit forbyder ordregiver at indhente tilbud fra flere 
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virksomheder i en indbyrdes forbundet kreds af virksomheder, er således ikke længere 

nødvendig. Dette diskuteres yderligere i afsnit 3.4.1. 

Det omtales endvidere i lovforarbejderne fra 2005, at konkurrencekravet har en betydning, når 

det drejer sig om længden af den udbudte kontrakt. Løbetiden af denne skal fra ordregiverens 

side kunne begrundes forretningsmæssigt.
59

 Dette gælder specielt ved rammeaftaler. 

Når ordregiver udbyder en kontrakt efter udbudsproceduren, begrænset licitation, vil 

konkurrencekravet endvidere have en selvstændig retlig betydning. Der nævnes ikke eksplicit 

noget mindsteantal for indhentning af tilbud i tilbudslovens § 6, stk. 2 eller 3. I forarbejderne 

til disse bestemmelser angives det dog, at indhentning af 5 til 7 tilbud som udgangspunkt 

bedst vil være i overensstemmelse med konkurrencekravet
60

. Et sådant antal forventes derfor 

fra lovgivers side at sikre kravet om tilstrækkelig konkurrence. Konkurrencekravet vil derfor 

også her have en selvstændig retlig betydning i forhold til ordregiverens beslutning om 

mængden af indhentede tilbud ved en begrænset licitation. 

Ud fra ovennævnte eksempler kan det konstateres, at det fra lovgivers side er tænkt, at 

tilbudslovens § 2, stk. 2 i visse situationer har en selvstændig retlig betydning. Hvordan 

konkurrencekravet konkret påbyder ordregiver at skabe tilstrækkelig konkurrence i 

forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførslen af udbudsforretninger behandles 

yderligere i afhandlingens afsnit 3.2 til 3.5. 

3.1.1 Konkurrencekravets formål 

Ovennævnte eksempler medfører, at konkurrencekravet bedst kan beskrives som en 

bestemmelse, der skal regulere ordregiverens hensigter. Konkurrencekravet indebærer derfor, 

at ordregiveren ikke blot skal overholde de eksplicitte bestemmelser i tilbudsloven, men 

endvidere skal overholde og anvende bestemmelserne på en sådan måde, der skabes 

tilstrækkelig konkurrence. Endvidere kan konkurrencekravet beskrives som et middel til at 

sikre overensstemmelse med et af tilbudslovens formål, nemlig at forhindre faste relationer 

mellem bygherrer og entreprenører, da disse kan forvride og derved modvirke 

konkurrencen
61

. Formålet med konkurrencekravet er derfor, at ordregiveren ikke blot skal 

overholde tilbudslovens bestemmelser, men at denne skal anvende disse på en måde, 
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hvorefter flere tilbudsgivere får lejlighed til at komme i betragtning, og der således skabes en 

højere grad af konkurrence om den enkelte kontrakt. 

Ovennævnte betragtning af konkurrencekravets selvstændige betydning bør dog ikke 

medføre, at dennes betydning betragtes som en statisk størrelse. Ordregiverens forpligtelse til 

at udnytte de muligheder der er for at sikre tilstrækkelig konkurrence som en følge af 

tilbudslovens § 2, stk. 2, vil variere som en følge af den udbudte kontrakts størrelse. Det 

forventes således ikke af ordregiver, at denne indhenter samme mængde af tilbud, når disse 

indhentes gennem underhåndsbud, som når kontraktværdien har en størrelse, der medfører at 

udbuddet skal ske efter lovens øvrige bestemmelser.
62

 I denne forbindelse er der i øvrigt sket 

en udmøntning af konkurrencekravet i tilbudslovens § 12, stk. 4, hvorefter der mindst skal 

indhentes 2 underhåndsbud, når kontraktværdien overstiger 300.000 kr., og disse desuden 

ikke må indhentes fra samme kreds af virksomheder. 

Konkurrencekravet synes derfor at medføre et ønske fra lovgivers side om, at der indhentes 

flere tilbud, således at den enkelte tilbudsgiver nødvendigvis må præstere bedre for at få 

tildelt kontrakten af ordregiver. Dette stemmer i øvrigt overens med EU-direktivernes ønske 

om at offentlige kontrakter ikke forbeholdes en lukket kreds af indbyrdes forbundne 

virksomheder
63

. Lovgivers hensigt bag konkurrencekravet vil have en væsentlig betydning for 

den retsdogmatiske analyse, for så vidt angår omfanget af konkurrencekravets betydning i 

hver af de enkelte udbudsfaser, hvilket vil være i overensstemmelse med en subjektiv 

formålsfortolkning jf. afsnit 1.6.2. 

Figur 2: Konkurrencekravets selvstændige retlige betydning – Konkurrenceskalaen. 

 

 

 

 

Figur 2 udgør en videreudvikling af figur 1. Ovenstående analyse udleder at 

konkurrencekravet bedst kan beskrives som en bestemmelse, der indenfor lovens opstillede 
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rammer skal regulere ordregiverens hensigter. Konkurrencekravet opererer derfor indenfor 

tilbudslovens rammer for effektiv konkurrence. Det er endvidere udledt, at konkurrencekravet 

skal anvendes på en sådan måde, at konkurrencen om bygge- og anlægskontrakten øges.  

For det tilfælde at kravet om tilstrækkelig konkurrence ville være sikret når blot lovens øvrige 

bestemmelser var overholdt, ville dette medføre at ordregiveren uanset øvrige forhold for 

eksempel kunne vælge at indhente den mængde af tilbud der ville sikre det mindst mulige 

niveau af konkurrence indenfor rammerne af effektiv konkurrence. Da konkurrencekravet 

tillades en selvstændig retlig betydning, i forhold til mængden af indhentede tilbud ved 

begrænset licitation, medfører dette, at der stilles strengere krav til den grad af konkurrence 

der skabes af ordregiveren ved den enkelte udbudsproces, end at denne blot overholder lovens 

øvrige bestemmelser. 

Konkurrencekravets selvstændige betydning bevirker således, at ordregiveren i højere grad 

påbydes at skabe mere konkurrence, hvorfor lovgivers hensigt må være, at konkurrencekravet 

og dermed konkurrencepresset i den enkelte udbudsproces, skal bevæge sig mod den øvre 

grænse for effektiv konkurrence på konkurrenceskalaen. Udbudsprocessen skal således 

tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at konkurrencen indenfor lovens rammer 

optimeres – eksempelvis gennem indhentning af flere tilbud. 

Denne betragtning besvarer desuden spørgsmålet om, hvad lovgiver mener med ’de 

muligheder’ i tilbudslovens § 2, stk. 2. ’De muligheder’ refererer til de rammer, som lovgiver 

har opstillet for konkurrence iht. figur 1 og 2, da det er indenfor disse rammer, at det er 

formålet, at konkurrencekravet skal have effekt. 

3.1.2 Konkurrencekravet – et princip i tilbudsloven  

Efter den nugældende tilbudslov har konkurrencekravet status af at være et udbudsretligt 

princip. Dette følger af overskriften til lovens kapitel 2, ’Generelle principper for 

tilbudsindhentning’ hvorefter ligebehandlingsprincippet i øvrigt også er et eksplicit nævnt 

princip. Konkurrencekravet finder efter TBL § 2 anvendelse ved såvel offentlig licitation, som 

ved begrænset licitation og underhåndsbud og gælder som angivet ovenfor igennem hele 

udbudsprocessen. TBL § 2, stk. 2 i den nugældende tilbudslov viderefører uændret § 5, stk. 1 

i tilbudsloven fra 2001’s krav om ordregiverens forpligtelse til at sikre tilstrækkelig 
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konkurrence. Princippet om tilstrækkelig konkurrence har således eksisteret siden 

tilbudslovens tilblivelse i 2001.  

At konkurrencekravet betragtes som et eksplicit udbudsretligt princip i tilbudsloven er en 

nyskabelse i forhold til udbudsdirektiverne, som jo unægteligt har haft stor indflydelse på 

udformningen af tilbudsloven. I den juridiske litteratur er det i relation til udbudsdirektiverne 

diskuteret om der findes et princip om konkurrence
64

. Disse diskussioner udspringer bl.a. af 

Generaladvokat Stix-Hackl og Generaladvokat Ruiz-Jarabi Colomers udtalelser om 

”principle of competition” og ”law principles … of fair competition” i Sintesi og SECAP
65

. 

På trods af at det af Stix-Kahl i Sintesi er anført, at princippet om konkurrence er en af de 

fundamentale principper i fællesskabsretten ved tildeling af offentlige kontrakter, har EU-

Domstolen, indtil videre, ikke accepteret ’princippet om konkurrence’ som et udbudsretligt 

princip. Eksempelvis valgte Domstolen i SECAP ikke at anerkende et princip om 

konkurrence, men i stedet at referere til den frie etableringsret og den frie udveksling af 

tjenesteydelser
66

. Et fællesskabsretligt princip om konkurrence synes derfor ikke, at kunne 

have indflydelse på det udbudsretlige princip i tilbudsloven om skabelse af tilstrækkelig 

konkurrence.  

På baggrund af lovforarbejdernes omtale af konkurrencekravet jf. afsnit 3.1 og 3.1.1, 

indebærer princippet om tilstrækkelig konkurrence i tilbudsloven, at 1) konkurrencen indenfor 

reguleringens rammer skal maksimeres, og 2) at der ikke opstår konkurrenceforvridning om 

bygge- og anlægskontrakten. I forarbejderne beskrives det endvidere hvorledes 

konkurrencekravets intensitet påtænkes at afhænge af kontraktens anslåede værdi
67

.  

Konkurrencekravet i TBL § 2, stk. 2 synes derfor, ligesom ligebehandlingsprincippet i § 2, 

stk. 3, at have en væsentlig indflydelse på ordregivers adfærd gennem de forskellige faser af 

udbudsprocessen, som følge af dennes rang som et udbudsretligt princip. En indflydelse der 

øges jo større kontraktværdien er.  
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3.1.3 Hvornår har de primærretlige principper betydning for konkurrencekravet? 

Udbudsdirektiverne supplerer traktatens almindelige bestemmelser om fri bevægelighed af 

varer og tjenesteydelser samt traktatens forbud mod diskrimination. Et af formålene med 

udbudsdirektiverne er, at sikre at alle virksomheder får de samme muligheder for at komme i 

betragtning i forbindelse med tildeling af offentlige bygge- og anlægskontrakter af en vis 

størrelse. For at sikre et sådant formål er udbudsdirektiverne bygget op om en række 

principper såsom ligebehandling og gennemsigtighed.  

De primærretlige principper om gennemsigtighed og ligebehandling kan også finde 

anvendelse udenfor udbudsdirektivernes anvendelsesområde
68

. Det er derfor relevant 

indledningsvist at undersøge i hvilke situationer de primærretlige principper kan have 

indflydelse på konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2, da KLFU og Domstolen i disse 

situationer skal have principperne for øje ved fortolkningen af konkurrencekravet. 

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om den fællesskabsret, der finder anvendelse på 

tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvist er omfattet af udbudsdirektiverne
69

, 

beskriver hvorledes og hvornår de enkelte medlemslande og ordregivere bør fortolke EU-

retten og dennes principper, således at konkurrencen på det indre marked åbnes op.  

Først og fremmest fastlægger denne, at de EU-retlige principper er gældende, når kontrakten 

falder ind under traktatens anvendelsesområde
70

. Denne anfører endvidere, at de 

primærretlige principper også finder anvendelse udenfor udbudsdirektivernes 

anvendelsesområde, når kontrakttildelingen har en ”sufficient connection with the functioning 

of the Internal Market.”
71 72

 En national offentlig kontrakttildeling vil have en sådan 

tilstrækkelig grænseoverskridende interesse, medmindre ”special circumstances, such as a 

very modest economic interest [is] at stake”
73

.  
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 F.eks. jf. C-59/00 præmis 20 (Bent Mousten Vestergaard) og C-324/98, præmis 60 (Tele-Austria-sagen) 
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73
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I fortolkningsmeddelelsen anfører Kommissionen, at det er op til den enkelte ordregiver selv, 

at vurdere hvornår kontrakten har grænseoverskridende interesse, og de derfor skal respektere 

de primærretlige principper. En sådan vurdering vil bero på de konkrete omstændigheder i 

udbuddet, ”such as the subject-matter of the contract, its estimated value, the specifics of the 

sector concerned (size and structure of the market, commercial practices, etc.) and the 

geographic location of the place of performance”
74

 

I forbindelse med en offentlig bygge- og anlægskontrakt vil de væsentligste faktorer her 

typisk være kontraktens værdi og bygge- og anlægsarbejdets geografiske placering. Da 

vurderingen af hvornår en kontrakt kun har begrænset økonomisk betydning for det indre 

marked beror på en konkret vurdering og desuden er suppleret af andre faktorer som bl.a. 

geografisk placering, er det svært at tegne et klart billede af hvilke kontraktværdier, der har 

grænseoverskridende interesse. Som udgangspunkt antages det, at underhåndsbud falder ind 

under den kategori af kontrakter, der ikke har grænseoverskridende interesse. Dette skyldes 

først og fremmest at disse kun tillades indhentet, når kontraktværdien er under 3mio. kr., men 

også den faktor, at der ikke er annonceringspligt, indikerer at lovgiver ikke har ment, at denne 

kategori af kontrakter bør have grænseoverskridende interesse.  

De primærretlige principper har som udgangspunkt således ikke indflydelse på ordregivers 

forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence i forbindelse med indhentning af 

underhåndsbud.  

I forbindelse med tilbud indhentet ved enten offentlig eller begrænset licitation over en 

kontraktværdi på 3mio. kr., vil det for enkelthedens skyld antages, at kontrakten som 

udgangspunkt har grænseoverskridende interesse, hvorfor de primærretlige principper her vil 

øve indflydelse på konkurrencekravet
75

. Dette vil dog som ovenfor omtalt bero på ordregivers 

konkrete vurdering.  

3.1.3.1 Ligebehandlingsprincippets betydning i forhold til konkurrencekravet 

Ligebehandlingsprincippet er et eksplicit princip i den nugældende tilbudslovs § 2, stk. 3. Om 

det nationale ligebehandlingsprincip skal forstås på samme måde som det primærretlige er 

derfor vigtigt at fastslå. I henhold til lovforarbejderne til 2001-versionen af tilbudsloven er det 
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Mousten Vestergaard) præmis 4. 
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anført, at ligebehandlingsprincippet som dengang fandtes i § 6, stk. 1 og 2 som udgangspunkt 

må fortolkes i overensstemmelse med det EU-udbudsretlige
76

. Det samme synspunkt gengives 

ikke eksplicit i lovforarbejderne til den nugældende tilbudslov, dog anføres det, at den 

foreslåede sammenskrivning af § 6, stk. 1 og 2 i TBL § 2, stk. 3 ikke indebærer nogen 

ændring i substansen
77

. Det må derfor antages, at det nationale ligebehandlingsprincip også i 

dag fortolkes i overensstemmelse med det primærretlige ligebehandlingsprincip. 

Et punkt hvor det primærretlige ligebehandlingsprincip dog adskiller sig fra det 

nationalretlige, er ved forhandlingsforbuddet som gælder ved offentlige og begrænsede 

udbudsprocedurer efter udbudsdirektiverne. Det er udledt af bl.a. Storebælt-sagen
78

, at 

ligebehandlingsprincippet omfatter et forhandlingsforbud, når der anvendes 

udbudsprocedurerne offentligt eller begrænset udbud. Dette forhandlingsforbud gælder dog, 

modsat ligebehandlingsprincippet, kun indenfor udbudsdirektivernes anvendelsesområde
79

, 

hvilket også giver sig udslag i at forhandling er tilladt ved tildelingskriteriet det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud jf. tilbudslovens § 11.  

Da det nationale ligebehandlingsprincip skal fortolkes EU-konformt – på nær ved 

forhandlingsforbuddet – påvirkes samspillet mellem konkurrencekravet og 

ligebehandlingsprincippet i tilbudsloven derfor af EU-Domstolens fortolkning af det EU-

retlige ligebehandlingsprincip.  

For at udlede hvilken betydning Domstolen tillægger ligebehandlingsprincippet i forhold til 

konkurrencekravet, analyseres en afgørelse fra Vestre Landsret
8081

. 

3.1.3.1.1 U.2005.1648V 

Sagen, som var mellem Vejle Amt og en unavngiven tilbudsgiver A, omhandlede en 

tilbudsåbning, der blev udskudt i et kvarter, således at Vejle Amt havde mulighed for at 

indhente endnu et tilbud. Denne nye tilbudsgiver endte med at være lavestbydende, og blev 

                                                             
76
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Klagenævnets kendelse, som desuden havde samme udfald som Vestre Landsrets, behandles ikke i analysen, da 
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gældende ret. 
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således tildelt kontrakten, hvilket betød at tilbudsgiveren A, der var næstlavestbydende, ikke 

fik tildelt denne. 

Den tabende tilbudsgiver A anlagde efterfølgende sag mod Vejle Amt, hvor denne søgte 

anerkendt, at Vejle Amt havde handlet i strid med dagældende bestemmelser i tilbudslovens 

§§ 5, stk. 2 og 6, stk. 1 vedrørende angivelsen af fristen for modtagelse af tilbud i 

udbudsmaterialet samt ligebehandlingsprincippet. Vejle Amt mente dog, at denne i medfør af 

konkurrencekravet og derfor dennes forpligtelse til at udnytte mulighederne for at skabe 

tilstrækkelig konkurrence havde handlet i overensstemmelse med dagældende § 5, stk. 1 

(nugældende tilbudslovs § 2, stk. 2). Udover denne påstand, mente Vejle Amt i øvrigt, at 

denne ikke havde krænket ligebehandlingsprincippet, da denne havde behandlet alle 

tilbudsgiverne på lige vilkår. 

Den forbigåede tilbudsgiver, A, anfægtede, at hensynet til konkurrencekravet skulle kunne 

være en bærende begrundelse for en udsættelse af licitationen, da dette ville medføre en 

mulighed for udsættelse af stort set alle licitationer med henvisning til ønsket om flere 

tilbudsgivere. 

Vestre landsrets afgørelse synes at være meget klar på området. Overtrædelsen af den 

daværende tilbudslovs § 4, stk. 1, hvorefter tilbudsgiverne ”inden samme bestemte tidspunkt” 

skal afgive deres tilbud, hvorefter budrunden lukkes, skal overholdes for at undgå en 

krænkelse af ligebehandlingsprincippet i dagældende § 6, stk. 1 (nu § 2, stk. 3). 

Ligebehandlingsprincippet krænkes derfor når en tilbudsgiver tillades at afgive tilbud, efter 

den i udbudsmaterialet angivne frist er overskredet.  

Ordregiverens forpligtelse til at udnytte mulighederne for at sikre tilstrækkelig konkurrence 

kan ikke begrunde en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet til trods for, at der ved at 

tillade flere tilbudsgivere adgang til at byde, ville skabes mere konkurrence. Ønsket om at 

fravige de dagældende bestemmelser i tilbudslovens § 5, stk. 2 og § 4, stk. 1 (nu § 3, stk. 1 og 

§ 4, stk. 1) kan derfor ikke fraviges med henvisning til konkurrencekravet, når tvisten 

omhandler en krænkelse af ligebehandlingsprincippet. 

Vestre Landsrets afgørelse omhandler specifikt en krænkelse af ligebehandlingsprincippet i 

henhold til TBL § 3, stk. 1. Princippet om at konkurrencekravet ikke kan begrunde en 

overtrædelse af ligebehandlingsprincippet må dog også forventes at gælde i andre situationer.  
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Dette skyldes, at det primærretlige ligebehandlingsprincip altid finder anvendelse ved 

grænseoverskridende interesse, hvorfor et nationalretligt princip om konkurrence aldrig vil 

kunne begrunde en overtrædelse af dette. Da ligebehandlingsprincippet i § 2, stk. 3 fortolkes i 

overensstemmelse med det primærretlige, vil konkurrencekravet ligeledes ikke kunne 

begrunde en krænkelse af ligebehandlingsprincippet, i de situationer, hvor kontrakten ikke har 

grænseoverskridende interesse.  

Det konkrete samspil mellem tilbudslovens ligebehandlingsprincip og konkurrencekravet, i 

forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af en licitation, er beskrevet i flere af den 

retsdogmatiske analyses øvrige afsnit. 

3.1.3.2 Gennemsigtighedsprincippets betydning i forhold til konkurrencekravet 

Gennemsigtighedsprincippet udspringer af det primærretlige ligebehandlingsprincip. 

Gennemsigtighedsprincippet nævnes som en norm for kontrakttildeling, som forpligter 

ordregiver til at sikre en passende grad af offentlighed i udbudsprocessen, til fordel for enhver 

potentiel tilbudsgiver
82

. Dette kan i øvrigt udledes af EU-domstolens praksis, hvor domstolen 

i sagen Teleaustria
83

 fastlægger netop dette. Domstolen anfører endvidere, at gennemsigtighed 

er nødvendigt for at åbne markedet for konkurrence, og for at kontrollere at 

udbudsforretningerne forløber upartiske. 

Gennemsigtighedsprincippet giver sig til udtryk i en række af tilbudslovens bestemmelser. 

Eksempelvis kan TBL § 7 om de bydendes adgang til at være til stede ved åbningen af tilbud 

og TBL § 8 om ordregivers pligt til at anføre hvilket kriterie kontrakten tildeles efter, anses 

som udmøntninger af dette princip. Dette er områder af reguleringen hvor konkurrencekravet 

ikke har nogen direkte indflydelse, da ordregiver ikke skal søge at optimere konkurrencen ved 

anvendelsen af disse bestemmelser, men i stedet skal respektere disse for at sikre 

gennemsigtighed i udbudsprocessen til fordel for enhver aktuel og potentiel tilbudsgiver. 

I forhold til ligebehandlingsprincippet som gælder ved siden af og i forhold til 

konkurrencekravet i en række situationer, har gennemsigtighedsprincippet derfor ikke helt 

den samme betydning, da princippet ikke på samme måde som ligebehandlingsprincippet har 

relevans i de samme situationer som konkurrencekravet. 
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3.1.3.2.1 Er anvendelsen af begrænset licitation uden prækvalifikation i strid med 

gennemsigtighedsprincippet? 

En interessant problemstilling i relation til gennemsigtighedsprincippet opstår ved ordregivers 

anvendelse af begrænset licitation uden prækvalifikation. Som angivet ovenfor indebærer 

gennemsigtighedsprincippet, at der sikres en passende grad af offentlighed. Denne passende 

grad af offentlighed kan kun sikres gennem offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
84

. 

Undtagelser til dette udgangspunkt skal findes i udbudsdirektivets art. 31(1) og (4), som 

omhandler tilfælde, der kan begrunde anvendelse af udbudsformen ’udbud med forhandling 

uden forudgående udbudsbekendtgørelse’ ved offentlige bygge- og anlægskontrakter
85

. De 

vigtigste tilfælde hvor der ikke behøves offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er hvis 

det er tvingende nødvendigt/yderst hastende, eller hvis kontrakten kun kan udføres af en 

bestemt aktør. Det er Kommissionens opfattelse, at bestemmelsen om at ordregiver kun kan 

indgå en offentlig bygge- og anlægskontrakt uden forudgående bekendtgørelse, hvis en af 

undtagelserne i art. 31(1) og (4) er gældende, også gælder kontrakter som ikke er omfattet af 

direktiverne
86

. 

Ved begrænset licitation uden prækvalifikation jf. TBL § 6, stk. 3 er der intet krav om 

offentliggørelse af udbudsmateriale, da ordregiver her henvender sig direkte til de 

tilbudsgivere, denne vil afhente tilbud fra. Dette svarer i høj grad til udbudsdirektivets ’udbud 

med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, og vil derfor være i strid med 

ligebehandlingsprincippet og den tilhørende gennemsigtighedsforpligtelse, når kontrakten har 

betydning for det indre marked.  

I relation til den annonceringspligt der følger af gennemsigtighedsprincippet, kan begrænset 

licitation uden prækvalifikation altså reelt kun anvendes ved offentlige bygge- og 

anlægskontrakter af begrænset økonomisk betydning for det indre marked, eller hvor 

ordregiver kan gøre en af undtagelserne i art. 31(1) eller (4) gældende. Dette anføres dog 

ingen steder i tilbudsloven eller dennes lovforarbejder, hvorfor man må gå ud fra, at 

ordregivers anvendelse af denne udbudsform i mange tilfælde er i strid med ligebehandlings- 

og gennemsigtighedsprincippet. 
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En videre diskussion af dette er ikke relevant for den retsdogmatiske analyse af 

konkurrencekravet. Betragtningen vil dog indgå som argument i den retspolitiske analyse i 

afsnit 9.1.3, for en ændring af hvornår ordregiver kan undlade at offentliggøre en 

udbudsbekendtgørelse. 

Konkurrencekravets indvirkning på annonceringspligten og ordregivers mulighed for at 

anvende begrænset licitation uden prækvalifikation i relation til konkurrencekravet analyseres 

i henholdsvis afsnit 3.3.1 og 3.3.2 nedenfor. 

3.1.4 Opsummering på konkurrencekravets selvstændige retlige betydning og princippernes 

indflydelse 

Ovenfor er det blevet analyseret om konkurrencekravet har en selvstændig retlig betydning og 

hvornår, samt hvordan de primærretlige principper har indflydelse på konkurrencekravet. 

Det er blevet fastslået, at konkurrencekravet ikke blot er overholdt, når ordregiver overholder 

tilbudslovens øvrige bestemmelser. Konkurrencekravet forpligter først og fremmest 

ordregiver til at optimere konkurrencen indenfor rammerne for effektiv konkurrence i den 

enkelte udbudsproces. Det er især her, at konkurrencekravet kan tillægges en selvstændig 

retlig betydning, da konkurrencekravet regulerer hvor mange tilbud, ordregiver skal indhente 

ved begrænset licitation og underhåndsbud.  

Udover at ordregiver skal optimere konkurrencen, kan konkurrencekravet endvidere 

sammenholdt med det nationalretlige ligebehandlingsprincip i § 2, stk. 3 bidrage til at undgå 

konkurrenceforvridning i markedet.   

I relation til primærrettens principper om ligebehandling og gennemsigtighed er det i afsnit 

3.1.3 fastslået, at konkurrencekravet skal fortolkes i overensstemmelse med disse, når 

kontrakten har en grænseoverskridende interesse. Hvornår der foreligger 

grænseoverskridende interesse beror på ordregivers konkrete vurdering, hvorfor der ikke klart 

kan fastslås, hvornår kontrakttildelingen bør respektere de primærretlige principper.  

Det nationalretlige ligebehandlingsprincip som findes i tilbudslovens § 2, stk. 3 fortolkes i 

overensstemmelse med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip. I U.2005.1648V er det 

fastslået, at konkurrencekravet ikke kan begrunde en overtrædelse af det nationalretlige 

ligebehandlingsprincip. Dette udgangspunkt må også forventes at gælde i andre situationer, 

end hvor tvisten er en overtrædelse af tidsfristen for afgivelse af tilbud. Da 
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ligebehandlingsprincippet og konkurrencekravet i visse tilfælde gælder ved siden af hinanden, 

som eksempelvis ved at bidrage til at undgå konkurrenceforvridning, behandles 

ligebehandlingsprincippets betydning for konkurrencekravet løbende i resten af den 

retsdogmatiske analyse. 

Slutteligt er det udledt, at gennemsigtighedsprincippet ikke helt har den samme betydning for 

konkurrencekravet som ligebehandlingsprincippet, da princippet ikke på samme måde har 

relevans i de samme situationer som dette. Det er her fremhævet at adgangen til begrænset 

licitation uden prækvalifikation vil være i strid med gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet, når kontrakten har grænseoverskridende interesse. 

3.2. Konkurrencekravets betydning ved tilrettelæggelse og gennemførelse af 

udbudsprocessen 

I indledningen til den retsdogmatiske analyse ovenfor er det konstateret at konkurrencekravet 

gælder ved tilrettelæggelsen og gennemførslen af udbudsprocessen. Følgende figur er en 

illustration af denne konstatering:  

 

Figur 3: Udbudsfaser hvor konkurrencekravet har betydning. 

Fase 1 

Tilrettelæggelse af udbud 

Fase 2 

Gennemførsel af udbud 

 

Konkurrencekravet i fase 1 vil beskæftige sig med hvordan konkurrencekravet forpligter 

ordregiver til at skabe tilstrækkelig konkurrence i forbindelse med tilrettelæggelsen af 

udbuddet. Dette afsnit vil analysere konkurrencekravet betydning for annonceringspligten, 

ordregivers mulighed for at undgå at afholde prækvalifikationsrunde, mængden af de tilbud 

ordregiver skal indhente samt konkurrencekravets udmøntning i bestemmelserne om variation 

i kredsen af tilbudsgivere. For så vidt angår modellens første fase, vil denne adskille sig fra 

figurens fase 2, på en sådan måde at fase 1 vil være en betegnelse for de forhold, der gør sig 

gældende for ordregiver op til det punkt, hvor denne tager kontakt til potentielle tilbudsgivere 

eller disse på anden måde opfordres til at afgive et tilbud. 

Fase 2 vil beskæftige sig med konkurrencekravet betydning for ordregiver ved gennemførsel 

af udbuddet. Dette afsnit vil analysere konkurrencekravets betydning, når ordregiver skal 
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vurdere, om der er sket konkurrenceforvridning som følge af tilbud afgivet fra indbyrdes 

forbundne virksomheder, samt konkurrencekravets betydning for ordregivers valg af antal 

forhandlingspartnere efter tilbudslovens § 11.  

3.3 Konkurrencekravet i fase 1 

Dette afsnit vil analysere hvordan konkurrencekravet forpligter ordregiver til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence i en række af de forhold der gør sig gældende ved tilrettelæggelsen 

af et udbud.  

3.3.1 Ordregiverens annonceringspligt 

Det følger af tilbudslovens § 4, stk. 2, at der ved offentlig licitation skal rettes opfordring til at 

byde til en ubestemt kreds af virksomheder ved offentliggørelse af en udbudsannonce i 

pressen eller i elektroniske medier. Ligeledes skal der også ved anvendelsen af begrænset 

licitation med prækvalifikationsrunde offentliggøres en udbudsannonce
87

. I modsætning til 

indhentning af tilbud på vare- og tjenesteydelseskontrakter efter tilbudslovens afsnit II, hvor 

der er pligt til at offentliggøre udbudsannoncen på den centrale udbudsplatform; 

www.udbud.dk
88

, findes der ikke tilsvarende regler for annonceringen af offentlige bygge- og 

anlægskontrakter efter afsnit I. Eftersom kravet om skabelse af tilstrækkelig konkurrence jf. 

afsnit 3.1 finder anvendelse ved tilrettelæggelsen af udbud, må bestemmelsen derfor også 

kunne bidrage til at bestemme omfanget af ordregivers annonceringspligt. 

Det fremgår af lovforarbejderne til 2001-versionen af tilbudsloven, at der for at sikre bedst 

mulig konkurrence foreslås, at opfordringen til at afgive tilbud skal ske i form af en annonce i 

pressen eller et elektronisk medie
89

. Der stilles ikke krav om, at det skal være i en 

landsdækkende avis, men meningen er, at sigtet skal være bredt.
90

 Konkurrencekravet 

indebærer således, at ordregiver skal kunne redegøre for, at der ved annonceringen af 

licitationen er skabt tilstrækkelig konkurrence.  

Som udledt i afsnit 3.3.2 finder de primærretlige principper anvendelse under 

udbudsdirektivernes tærskelværdier, når kontrakten der udbydes, har betydning for det indre 
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marked. Det primærretlige ligebehandlingsprincip, og gennemsigtighedsprincip som 

udspringer af dette, må derfor i sådan en situation sætte krav til, at der ved annonceringen 

annonceres bredt, således at alle potentielt interesserede tilbudsgivere kommer i betragtning. 

Ved annonceringen af en offentlig bygge- og anlægskontrakt skal både principperne og 

tilbudslovens konkurrencekrav derfor iagttages.  

For at iagttage ligebehandlingsprincippet i § 2, stk. 3 som fortolkes i overensstemmelse med 

det primærretlige, må retsstillingen være, at en kontrakt – der potentielt har interesse for 

entreprenører i hele landet og/eller har betydning for det indre marked – skal annonceres i en 

landsdækkende avis eller et landsdækkende elektronisk medie, som eksempelvis 

www.udbud.dk. Som antaget i afsnit 3.2.2 vil de fleste bygge- og anlægskontrakter over 

tærskelværdien for indhentning af underhåndsbud på 3mio kr. potentielt have 

grænseoverskridende interesse. Disse vil i hvert fald som minimum typisk have 

landsdækkende interesse, hvilket også taler for offentliggørelse på et landsdækkende 

elektronisk medie
91

. 

I henhold til ovenstående analyse, er det således ikke nødvendigt at udlede hvilke krav, der er 

til annonceringen, for at ordregivers pligt til at skabe tilstrækkelig konkurrence er opfyldt. 

Dette skyldes at ligebehandlingsprincippet stiller strengere krav til annonceringen af 

licitationer end konkurrencekravet i TBL § 2, stk. 2. Hvis udbudsbekendtgørelsen annonceres 

på et landsdækkende medie, hvilket vil være i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet, vil konkurrencekravet således automatisk være opfyldt. 

3.3.2 Prækvalifikation som følge af konkurrencekravet? 

Ovenfor i kapitel 2.1 beskrives det hvorledes ordregiver efter tilbudslovens bestemmelser, har 

mulighed for at vælge imellem forskellige udbudsprocedurer, når denne skal udbyde en 

bygge- og anlægskontrakt. For så vidt angår valget mellem offentlig licitation og begrænset 

licitation, synes der ikke at være grundlag for, at konkludere at konkurrencekravet har nogen 

betydning for ordregiverens valg, når valget står mellem disse udbudsformer. 

Konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2 har dog muligvis en betydning i forhold til 

ordregiverens mulighed for at vælge mellem begrænset licitation med eller uden 
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prækvalifikation. Heller ikke her stilles der krav til ordregiverens valg af udbudsform 

eksplicit i tilbudsloven, udover enkelte forskelligartede krav i forbindelse med 

tilrettelæggelsen af udbuddet, når prækvalifikationen tilvælges eller fravælges. Dette drejer 

sig bl.a. om tilbudslovens § 6, stk. 2, hvorefter der stilles krav til offentliggørelsen af en 

udbudsbekendtgørelse, når en prækvalifikationsrunde tilvælges, mens der i § 6, stk. 3 

bestemmes at ordregiver ikke, ved hvert udbud, må indbyde den samme kreds af 

virksomheder. 

3.3.2.1 Scan-Plast Produktion mod Herning Kommune
92

 

Klagenævnet for udbuds afgørelse mellem Scan-Plast Produktion og Herning Kommune 

omhandlede netop et spørgsmål om forholdet mellem ordregivers mulighed for at afholde en 

begrænset licitation uden prækvalifikation, i relation til dennes forpligtelse til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence i medfør af tilbudslovens § 2, stk. 2. Scan-Plast Produktion klagede 

over, at Herning Kommune ikke havde udnyttet dennes muligheder for at skabe tilstrækkelig 

konkurrence ved direkte at have udpeget de tilbudsgivere, der blev opfordret til at afgive 

tilbud, ved den begrænsede licitation
93

. Scan-Plast Produktion mente således, at Herning 

Kommune, for at iagttage konkurrencekravet, i stedet burde have afholdt en 

prækvalifikationsrunde.  

Noget der i kendelsen giver anledning til undren er, at det i starten af denne anføres, at 

licitationsbetingelserne er udsendt jf. tilbudslovens § 12, stk. 2. Denne bestemmelse omfatter 

udelukkende underhåndsbud, hvor afholdelse af prækvalifikationsrunde slet ikke er en 

mulighed. Klagenævnet afviser dog ikke sagen og anfører heller ikke dette i kendelsen. 

Desuden anvendes terminologien ”licitation” selv af Klagenævnet. På baggrund af dette, må 

det derfor også antages, at Klagenævnets behandling af konkurrencekravet også finder 

anvendelse ved begrænset licitation uden prækvalifikation.  

Klagenævnets udtalelse for så vidt angår Scan-Plast’s påstand synes at være todelt. Først og 

fremmest findes det ikke godtgjort, at Herning Kommune ikke har sikret tilstrækkelig 

konkurrence ved direkte at opfordre de udvalgte tilbudsgivere til at afgive tilbud. For det 

andet udtaler klagenævnet i kendelsen, at det ikke er godtgjort, at Herning Kommune har 
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handlet usagligt ved ikke at tage Scan-Plast produktion i betragtning, og derved ikke 

opfordret dem til at afgive tilbud
94

. 

Denne opdeling af klagenævnets afgørelse bidrager til at skabe et vist overblik over 

konkurrencekravets betydning ved ordregiverens valg af udbudsprocedure, samtidig med at 

denne potentielt fastlægger hvilke krav ordregiveren nødvendigvis må opfylde for at være på 

den sikre side i tilfælde af en indbringelse ved Klagenævnet. 

I og med at det ikke findes godtgjort, at indklagede ikke har sørget for tilstrækkelig 

konkurrence, kan det fastslås, at det er klager (den forbigåede tilbudsgiver) der i første 

omgang har bevisbyrden for, at ordregiver har overtrådt konkurrencekravet. Indklagede skal 

dog samtidig kunne sagligt begrunde, hvorfor denne har handlet som den har gjort. I dette 

tilfælde gjorde den indklagede ordregiver gældende, at de ikke var forpligtet til at gennemføre 

en prækvalifikationsrunde (som følge af, at tilbuddene blev indhentet ved underhåndsbud)
95

.  

Afgørelsen tydeliggør hvorledes ordregiver er i sin ret til at vælge at afholde den begrænsede 

licitation uden en prækvalifikationsrunde, når blot tilbudslovens øvrige bestemmelser, der i 

forhold til den givne sag er relevante, er overholdt. Klagenævnet vælger dog også at gå et 

skridt dybere ned og vurderer således i første omgang, om klager har godtgjort, at indklagede 

ikke har skabt tilstrækkelig konkurrence. Dernæst vurderer Klagenævnet om indklagedes 

beslutning om fravalget af klageren som tilbudsgiver synes sagligt begrundet. Nævnet 

vurderer i denne forbindelse, at fravalget ikke synes usagligt.  

På baggrund af Klagenævnets fremgangsmåde må det i forbindelse med spørgsmålet om 

ordregiverens valg med hensyn til at afholde en prækvalifikationsrunde eller ej, kunne 

statueres en begrundelsespligt, for at denne overholder kravet om tilstrækkelig konkurrence. 

Begrundelsespligten der påhviler den indklagede ordregiver, medfører derfor en 

indskrænkning af ordregivers mulighed for at udpege ønskede tilbudsgivere, eftersom dette 

efterfølgende skal kunne begrundes sagligt.  

Ud fra denne afgørelse må det altså konkluderes, at ordregiver som hovedregel ikke 

overtræder tilbudslovens § 2, stk. 2, når ordregiver blot kan begrunde dennes handlinger i 

forbindelse med valget af udbudsprocedure, samtidigt med at denne sagligt kan begrunde 
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fravalget af eventuelt forbigåede, potentielle tilbudsgivere. Konkurrencekravet synes derfor 

ikke i denne forbindelse at sætte de store krav til ordregiverens generelle agtpågivenhed i 

forbindelse med valg af udbudsprocedurer og udvælgelse af tilbudsgivere. Til trods for dette 

har konkurrencekravet dog en betydning for ordregiverens pligt til at kunne begrunde sig 

sagligt. Hvordan ordregiver sagligt kan begrunde, at denne har overholdt konkurrencekravet, 

kan imidlertid ikke udledes af Klagenævnets udtalelser. 

3.3.3 Konkurrencekravets betydning for mængden af indhentede tilbud 

Efter ordlyden af tilbudslovens § 2, stk. 2 skal ordregiveren udnytte de muligheder der findes 

for at skabe tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen. Efter samme lovs § 2, stk. 1 kan 

denne udbudsproces ske ved enten offentlig eller begrænset licitation, eller ved indhentning af 

underhåndsbud. I henhold til spørgsmålet om hvor mange tilbud ordregiver skal indhente, har 

konkurrencekravet dog kun relevans i forhold til begrænset licitation og underhåndsbud. 

Dette skyldes, at ordregiver ved tilrettelæggelse af en offentlig licitation ikke har indflydelse 

på mængden af indhentede tilbud.  

3.3.3.1 Begrænset licitation 

Ved den begrænsede licitation har ordregiveren, som klarlagt ovenfor, muligheden for at 

vælge mellem om denne ønsker en prækvalifikationsrunde eller ej, når blot denne kan 

redegøre sagligt for valget. I relation til valget mellem begrænset licitation med eller uden 

prækvalifikationsrunde synes der ikke at være nogen forskel på hvor mange tilbud ordregiver 

er forpligtet til at indhente. Der er dog i begge tilfælde krav om, at ordregiveren skal angive 

antallet af den mængde af tilbudsgivere der maksimalt vil blive opfordret til afgive tilbud i 

udbudsmaterialet. Denne regel findes for begrænset licitation med prækvalifikation i 

tilbudsloven § 6, stk. 2, nr. 4, mens den tilsvarende regel findes for begrænset licitation uden 

prækvalifikation i tilbudslovens § 6, stk. 3. 

Selvom der ikke umiddelbart findes et princip om konkurrence i udbudsdirektiverne, kan der 

alligevel godt skeles til disse, for at udlede hvor mange tilbud, ordregiver skal indhente ved en 

begrænset licitation. Dette skyldes at særligt udbudsdirektivets art. 44, har været en 

inspirationskilde til tilbudslovens § 6 om begrænset licitation. I udbudsdirektivets art. 44(3) 

om udbudsprocedurens afvikling fastlægges der, at der i udbudsmaterialet skal bestemmes et 

mindste antal af ansøgere, såvel som et maksimalt antal ansøgere. Her præciseres det, at dette 
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mindste antal for begrænsede udbud skal være på mindst 5
96

. Selvom der ikke eksplicit er 

nævnt et sådant mindsteantal i den danske bestemmelse, kommer inspirationen fra 

udbudsdirektivet til udtryk i lovforarbejderne, der udtrykker et mindsteantal af tilbudsgivere, 

der bør opfordres til at afgive tilbud i forbindelse med et begrænset udbud. I bemærkningerne 

til tilbudslovens punkt 2.3 anføres det, at udgangspunktet ved en begrænset licitation er at der 

mindst skal opfordres 5 tilbudsgivere til at afgive tilbud. Udbudsdirektivets art. 44(3)’s 

indflydelse kommer igen til udtryk i bemærkningerne til tilbudslovens § 6. Her anføres det, at 

”I overensstemmelse med de gældende regler vil der ikke være et udtrykkeligt fastsat 

minimum for hvor mange tilbudsgivere, der skal prækvalificeres. Udbudsdirektivet angiver i 

udgangspunktet et minimum på 5 tilbudsgivere.” Her bemærkes det videre, at den tidligere 

gældende tilbudsbekendtgørelse havde en bestemmelse om, at der som hovedregel skulle 

indbydes mellem 5 og 7 tilbudsgivere. Denne bestemmelse er ikke videreført og er således 

ikke længere gældende, dog henviser lovforarbejderne til Konkurrencestyrelsens vejledning, 

hvor der anbefales, at der indbydes mellem 5 og 7 tilbudsgivere. Et antal på 5-7 tilbudsgivere 

”…vil formentlig være bedst i overensstemmelse med konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, 

stk. 2.”
97

 

Ud fra ovenstående må det fastslås, at der ikke i tilbudsloven findes nogle bestemmelser, der 

eksplicit er til hinder for at ordregiver selv beslutter hvilket antal tilbudsgivere denne ønsker 

at opfordre til at afgive tilbud i den begrænsede licitation. Ordregiver bør dog som 

udgangspunkt indhente mindst 5 tilbud, for at være sikker på, at denne har sikret tilstrækkelig 

konkurrence i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af licitation. 

I henhold til lovforarbejderne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling vil et 

mindsteantal på 5 ansøgere i den begrænsede licitation med prækvalifikation og et 

mindsteantal på 5 indbudte virksomheder i den begrænsede licitation uden prækvalifikation, 

således i praksis udgøre en safe harbour, da ordregiver med reference til både lovforarbejder, 

styrelsens vejledning og udbudsdirektivets art. 44, stk. 3, sagligt kan gøre rede for, at der 

indenfor lovens rammer er skabt tilstrækkelig konkurrence. 
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Selvom et mindsteantal på 5 indbudte virksomheder i praksis, vil udgøre en safe harbour, skal 

det bemærkes, at det ikke endegyldigt kan konkluderes, at ordregiver ikke har opfyldt 

konkurrencekravet, hvis denne indbyder mindre end 5 virksomheder. Som udledt i afsnit 3.3.2 

har ordregiver en begrundelsespligt, hvis ordregivers beslutning om ikke at afholde en 

prækvalifikationsrunde indbringes for klagenævnet. Denne begrundelsespligt anses også for 

at være gældende, såfremt ordregivers beslutning om at indbyde mindre end 5 virksomheder 

indklages.  

3.3.3.2 Underhåndsbud 

Når processen underhåndsbud vælges forpligter dette ordregiver anderledes end hvis der 

havde været tale om begrænset udbud som ovenfor. Først og fremmest adskiller 

underhåndsbud sig definitorisk fra begrænset udbud, ved begrebsmæssigt at afdække en 

anden økonomisk kategori af kontrakter. Kontraktens anslåede værdi er således afgørende for 

hvorledes ordregiver kan vælge at udbyde ved underhåndsbud eller om en anden 

udbudsproces pligtmæssigt må vælges. Ordregivere omfattet af tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 1 

og 2 kan som hovedregel ikke tildele kontrakter ved underhåndsbud når den samlede, 

anslåede værdi af kontrakten overstiger 3.000.000 kr. jf. tilbudslovens § 12, stk. 3. 

Som ovenfor beskrevet stilles der visse krav til mængden af indhentede tilbud når 

udbudsprocessen er begrænset licitation. Dette er også tilfældet når en kontrakt af ovennævnte 

størrelse udbydes ved underhåndsbud. Reglerne for de to typer af udbud adskiller sig fra 

hinanden på en sådan måde, at der ikke eksplicit stilles nogle krav til det maksimale antal af 

indhentede tilbud ved begrænset licitation, mens dette er tilfældet ved underhåndsbud. 

Tilbudslovens § 12, stk. 2 fastlægger således at der kan indhentes indtil 3 underhåndsbud for 

et samlet arbejde, mens der kan forbeholdes en ret til at indhente et fjerde, såfremt dette 

indhentes fra en tilbudsgiver udenfor det lokale område. Lokalområdet må i denne 

sammenhæng formentlig anses som kommunen
98

. Det er i hvert fald argumenteret, at 

”lokalområdet” har udviklet sig i praksis til at være identisk med den kommune, hvor bygge- 

og anlægsarbejdet skal udføres i.
99

 Når der tales om mængden af indhentede tilbud ved 

underhåndsbud, stilles der således strengere krav til ordregiveren, for så vidt angår hvor 

mange tilbud der maksimalt må indhentes, end hvad tilfældet er ved begrænset udbud.  
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Overstiger kontraktens værdi disse 300.000 kr. skal der efter § 12, stk. 4 indhentes mindst 2 

tilbud, hvilket adskiller sig fra de øvrige bestemmelser på en sådan måde at denne stiller et 

eksplicit mindstekrav til ordregiveren. Netop denne bestemmelse angives også i lovens 

forarbejder som værende en direkte udmøntning af konkurrencekravet i lovens § 2, stk. 2
100

. I 

forarbejderne beskrives det videre at denne bestemmelse ikke omfatter entreprenører som 

omfattet af tilbudslovens § 1, st. 2, nr. 3, men at disse i stedet blot er forpligtet til at foretage 

en konkret afvejning. Private entreprenører er således stadig forpligtet af konkurrencekravet 

når mængden af underhåndsbud skal vurderes, men at disse har en tilpas indsigt i branchen til 

at vurdere hvornår konkurrencen kan svare sig i forhold til de øgede omkostninger
101

. 

Bemærkningerne til lovens § 12, stk. 2, synes at lægge an på den samme rationale, nemlig at 

ordregiveren bør indhente de hhv. 3 og 4 tilladte underhåndsbud når omkostningerne ved 

dette ikke overstiger den besparelse der sker ved den øgede konkurrence. Dette stemmer 

overens med analysen af lovgivers hensigt bag konkurrencekravets formål, om at denne skal 

maksimere konkurrencen indenfor lovens rammer (som jo er baseret på lovgivers vurdering af 

hvornår der forekommer effektiv konkurrence). At gevinsten ved den øgede konkurrence ikke 

overstiger omkostningerne er ifølge Konkurrencestyrelsen dog åbenbart ofte tilfældet, hvorfor 

ordregiver ofte vil kunne nøjes med at indhente færre underhåndsbud end 3 hhv. 4, uden 

derved  at overtræde konkurrencekravet
102

 Dette har åbenbart også være lovgivers vurdering: 

”Antallet på 3 udtrykker et maksimum. Ofte vil udbyder kunne nøjes med et lavere antal uden 

derved at overtræde kravet om at skabe mest mulig konkurrence.”
103

 

3.3.3.3 Opsummering 

I afsnit 3.1.4 er det anført, at det især er ved mængden af indhentede tilbud, at 

konkurrencekravet er tillagt en selvstændig retlig betydning. Dette skyldes, at 

konkurrencekravet ikke afgrænses eller er influeret af de andre principper ved ordregivers 

valg af hvor mange tilbudsgivere denne skal indbyde. Det nationalretlige 

ligebehandlingsprincip i § 2, stk. 3 forpligter ordregiver til at udvælgelsen af tilbudsgivere 

sker på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, og at der ikke finder 

forskelsbehandling sted. Ligebehandlingsprincippet har derfor ingen indflydelse på selve 
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antallet af hvor mange ordregiver vælger at indbyde, men blot at udvælgelsen af 

tilbudsgiverne finder sted på saglig vis, hvorfor konkurrencekravet her står alene.  

Til trods for det faktum, at der ikke eksplicit stilles nogle mindstekrav til ordregiverens 

indhentning af tilbud ved begrænset licitation, vil et mindsteantal på 5 formentlig betragtes 

som en ’safe harbour’, med henblik på ordregivers mulighed for at begrunde at 

konkurrencekravet er overholdt. Forbigåede tilbudsgivere vil derfor næppe med henvisning til 

konkurrencekravet kunne argumentere for, at ordregiver ved den begrænsede licitation burde 

have indbudt eller opfordret flere tilbudsgivere end 5 til at afgive tilbud. Konkurrencekravet 

opstiller derfor i denne sammenhæng et mindstekrav til konkurrencen i tilrettelæggelsen af 

udbudsprocessen, da ordregiver mindst skal indbyde 5 virksomheder, da et sådant antal vil 

være bedst i overensstemmelse med konkurrencekravet. Lovgivers hensigt med 

konkurrencekravet som udledt i afsnit i 3.2 og 3.2.1 om, at denne bl.a. skal maksimere 

konkurrencen indenfor lovens opstillede rammer, virker derfor ikke helt til at fungere efter 

hensigten, da konkurrencekravet i denne sammenhæng ikke sørger for at ordregiver 

maksimerer konkurrencen, men blot at ordregiver mindst indbyder 5 virksomheder.  

Ved indhentning af underhåndsbud er tilbudslovens rammer for konkurrence meget snævre. 

Dette skyldes at reguleringen i § 12, stk. 2 har opstillet et maksimum for antal tilladte 

underhåndsbud. At rammerne for konkurrence her er meget snævre gør også, at 

konkurrencekravets virke indsnævres, da denne kun kan operere i spændet mellem 1-4 hhv. 2-

4 indhentede underhåndsbud. Konkurrencekravet i TBL § 2, stk. 2 sætter i relation til 

mængden af indhentede underhåndsbud krav til at ordregiver maksimerer konkurrencen, så 

længe denne er effektiv, dvs. så længe gevinsten ved at indhente flere underhåndsbud 

overstiger omkostningen forbundet herved. 

3.3.4 Variation i kredsen af tilbudsgivere 

Flere steder i tilbudsloven stilles der krav til, at ordregiver ikke systematisk må indhente 

tilbud fra den samme kreds af tilbudsgivere. Disse eksplicit nævnte bestemmelser i 

tilbudsloven er en udmøntning af konkurrencekravet
104

. Kravet om at ordregiver ikke ved 

hvert udbud må indhente tilbud fra den samme kreds af virksomheder findes i tilbudslovens 

§§ 6, stk. 3 og 12, stk. 4. Disse bestemmelser er i øvrigt i overensstemmelse med 

udbudsdirektivets formål, nemlig at sikre alle en ligelig adgang til at opnå offentlige 
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kontrakter
105

. Der må ligesom ovenfor, ved gennemgangen af bestemmelserne vedrørende 

underhåndsbud, skelnes mellem ordregivere efter tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 og 

ordregivere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3. Entreprenører omfattet af nr. 3, vil således ikke skulle 

overholde reglerne om at én tilbudsgiver ikke må være fra lokalområdet, samt at der ikke ved 

hvert udbud må indbydes den samme kreds af tilbudsgivere. Valget af tilbudsgivere vil derfor 

for disse blot være reguleret af konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2, samt 

ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens § 2, stk. 3
106

. Omvendt set vil ordregivere omfattet 

af nr. 1 og nr. 2, være omfattet af bestemmelsen i tilbudslovens § 6, stk. 3, hvorefter der stilles 

krav til variation i kredsen af tilbudsgivere.  

Hvad der menes med ”den samme kreds af virksomheder” kan hverken udledes klart af 

forarbejderne eller praksis. I forarbejderne henvises der til den tidligere gældende 

tilbudsbekendtgørelses § 12, stk. 2 jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Dette bidrager imidlertid ikke til 

forståelsen af dette. Hørlyck argumenterer
107

, at ”den samme kreds” indebærer, at de indbudte 

tilbudsgivere, dels ikke må være de samme hver gang og dels ikke må have en sådan 

forbindelse, f.eks. at de tilhører samme koncern, at konkurrencen bliver illusorisk. 

Koncernforbundne virksomheder bør dog ikke automatisk betragtes som tilhørende den 

samme kreds af virksomheder jf. EU-Domstolens bemærkninger til Assitur-dommen jf. afsnit 

3.4.1 nedenfor.  

Udmøntningen af konkurrencekravet i § 6, stk. 3 og § 12, stk. 4 bevirker derfor, som ovenfor 

udledt, at ordregiver er forpligtet til at indhente mindst et tilbud udenfor lokalområdet i 

forbindelse med en begrænset licitation uden prækvalifikation eller såfremt et 4. 

underhåndsbud ønskes indhentet. For ordregivere omfattet af TBL § 1, stk. 2, nr. 1-2, må 

underhåndsbud og tilbud indhentet ved begrænset licitation uden prækvalifikation endvidere 

ikke indhentes fra den samme kreds af tilbudsgivere ved hvert udbud. Denne eksplicitte 

udmøntning af konkurrencekravet i lovteksten stemmer overens med lovgivers hensigt bag 

dette, da konkurrencekravet bl.a. har til formål, at der ikke opstår konkurrenceforvridning om 

bygge- og anlægskontrakter jf. afsnit 3.2. og 3.2.1. Kravet om at ordregiver ikke ved hvert 
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udbud må indhente tilbud fra den samme kreds af virksomheder, er dog formentlig vanskeligt 

at kontrollere og håndhæve i praksis
108

.  

3.4 Konkurrencekravet i fase 2 

Dette afsnit vil analysere hvordan konkurrencekravet forpligter ordregiver til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence i en række af de forhold, der gør sig gældende ved gennemførslen 

af et udbud.  

3.4.1 Indbyrdes forbundne virksomheder 

Efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse i fase 1 skal ordregiver ved afholdelse af 

en begrænset licitation med prækvalifikationsrunde, udvælge hvilke virksomheder der 

opfordres til at afgive tilbud i fase 2. Ved denne beslutning skal ordregiver ligeledes 

respektere konkurrencekravet om at skabe tilstrækkelig konkurrence. Dette gør sig også 

gældende ved afholdelse af en begrænset licitation uden prækvalifikation, dog for så vidt, at 

der ikke offentliggøres nogen udbudsbekendtgørelse, hvorfor den direkte udvælgelse af 

tilbudsgivere allerede finder sted i tilrettelæggelsen af udbuddet i fase 1. 

I den tidligere tilbudsbekendtgørelse fandtes en række bestemmelser, der påbød ordregiver 

ved begrænset udbud og indhentning af underhåndsbud kun at indbyde og indhente tilbud fra 

én virksomhed fra en kreds af indbyrdes forbundne virksomheder
109

. Disse bestemmelser er 

ikke videreført i tilbudsloven. Dette skyldes at lovgiver har vurderet, at ”disse regler skønnes 

at være dækkede af lovens generelle krav om, at udbyderen skal udnytte de muligheder der 

findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence, og af ligebehandlingsprincippet.”
110

 

Konkurrencekravet sammenholdt med ligebehandlingsprincippet i TBL § 2, stk. 3 kan altså 

bidrage til at undgå, at ordregiver indhenter flere tilbud fra to eller indbyrdes forbundne 

virksomheder. 

Hvornår to eller flere virksomheder anses for indbyrdes forbundne er ikke videre klart og skal 

således først klarlægges. I lovforarbejderne anføres det, at udbyder kan sætte konkurrencen ud 

af spil, hvis de indbudte tilbudsgivere er så nært forbundet, at de ikke kan forventes at 

konkurrere indbyrdes om udbuddet
111

. Dette ligger således op til, at ordregiver foretager en 
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konkret vurdering i hver situation, hvor denne kan forvente, at tilbudsgiverne ikke 

konkurrerer indbyrdes. Eftersom både konkurrencekravet og ligebehandlingsprincippet er 

forpligtende overfor ordregiver, og tilbudsgiverne i øvrigt ikke er forpligtet til at oplyse om 

forhold vedrørende indbyrdes forbundenhed, stiller dette krav til ordregivers 

markedskendskab. En mere objektiv vurdering af hvornår to virksomheder er indbyrdes 

forbundet, kan fås ved at skæve til den tidligere tilbudsbekendtgørelses § 6, stk. 1. Denne 

dikterede at to virksomheder er som at betragte som én, hvis den ene virksomhed ejer mere 

end 20 pct. af den anden, eller hvis virksomhederne har fælles forbindelse i form af 

bestemmende indflydelse fra en fond, holdingselskab eller andet. At en sådan regel om 

automatisk udelukkelse ikke længere er gældende, skal ses i sammenhæng med Assitur-

dommen
112

. Denne omhandlede en italiensk udbudsretlig bestemmelse, som påbød 

ordregivere at udelukke tilbudsgivere hvorimellem der bestod et kontrolforhold fra at deltage i 

samme udbudsprocedure. Italien begrundede denne regel i, at den modvirkede til at 

virksomhederne lavede hemmelige aftaler og koordinerede bud. Domstolen udtalte, at der 

ikke er noget til hinder for, at en medlemsstat fastsætter andre fakultative udelukkelsesgrunde 

end dem angivet i udbudsdirektivets art. 45, men at disse skal være proportionelle, hvilket en 

bestemmelse der automatisk udelukker tilbudsgivere imellem hvilke der består et 

kontrolforhold ikke var
113

. Assitur-dommen sammenholdt med lovforarbejderne understreger 

således, at ordregiver skal foretage en konkret vurdering af hvornår to eller flere 

virksomheder er koncernforbundne i hvert givet tilfælde. Ordregiver kan derfor ikke henvise 

direkte til hverken den tidligere bestemmelse om udelukkelse i tilbudsbekendtgørelsens § 6 

eller nogen andre danske bestemmelser om indbyrdes forbundenhed, som argument for at 

udelukke en virksomhed fra at afgive tilbud. Jo færre bud der indhentes, jo større må hensynet 

til at sikre tilstrækkelig konkurrence være ved vurderingen af, om konkurrencen er sat ud af 

spil ved at indbyde to indbyrdes forbundne virksomheder. Således må kravene til ordregivers 

begrundelsespligt også være mindre. 

Om konkurrencekravet kan begrunde at konkurrencen sættes ud af spil ved 

personsammenfald mellem tilbudsgiver og ordregiver er en anden problemstilling. Dette har 

til dels været prøvet ved Klagenævnet. Sagen
114

 omhandlede et ejendomsselskab, som havde 
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fået kommunal støtte til ombygning af en ejendom med den betingelse, at der skulle afholdes 

licitation. Ejendomsselskabet valgte på den baggrund af afholde en begrænset licitation med 

tre indbudte tilbudsgivere, herunder Kronborg ApS, med hvem Ejendomsselskabet indgik 

kontrakt. Efterfølgende viste det sig, at der var personsammenfald mellem tilbudsgiveren, 

Kronborg ApS, og det offentlig støttede ejendomsselskab. Klageren, Helsingør Kommune, 

der have ydet den kommunale støtte, anførte at en sådan adfærd – udover at være i strid med 

daværende tilbudsbekendtgørelses §§ 4 og 5 – var i strid med konkurrencekravet i TBL § 5, 

stk. 1 (nu § 2, stk. 2) og ligebehandlingsprincippet, da ”denne tilbudsgiver i sammenligning 

med de øvrige tilbudsgivere [vil] besidde en særlig viden ved afgivningen af tilbuddet.”
115

 

Klagenævnet gav klager ret, men henviste i afgørelsen udelukkende til at et 

personsammenfald mellem ordregiver og tilbudsgiver som i det foreliggende tilfælde, vil 

være i strid med ligebehandlingsprincippet i TBL § 6, stk. 1 (nu § 2, stk. 3). Som det er 

tilfældet i afsnit 3.3.1 og 3.3.3 er konkurrencekravets betydning altså også sekundær ved 

vurderingen af om en situation, hvor der er personsammenfald mellem tilbudsgiver og 

ordregiver er lovlig, når denne sammenholdes med ligebehandlingsprincippet. 

3.4.2 Har konkurrencekravet en betydning for antal forhandlingspartnere? 

Efter tilbudslovens § 11, stk. 1 kan ordregiver ved tildelingskriteriet det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud vælge at forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitation har 

afgivet de mest økonomiske fordelagtige tilbud. Forhandlingerne med de op til tre 

tilbudsgivere må ikke føre til at opgavens karakter ændres væsentligt, og ordregiver skal 

sikre, at alle tilbudsgiverne der forhandles med, behandles ens jf. stk. 3 og 4. Hvor mange 

tilbudsgivere ordregiver ønsker at forhandle med skal senest tilkendegives ved 

forhandlingernes påbegyndelse, og kan således ske efter de har indhentet den ønskede 

mængde tilbud i licitationsfasen i fase 1. Ordregiver kan dog også allerede ved 

offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse tilkendegive, hvor mange tilbudsgivere denne 

agter at forhandle med inden kontrakten tildeles.  

I afsnit 3.3.4 er det udledt, at konkurrencekravet har en selvstændig retlig betydning i forhold 

til hvor mange tilbud ordregiver skal indhente, for at dennes forpligtelse til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence om kontrakten er opfyldt. Når ordregiver har mulighed for at 

udvælge et antal på tre tilbudsgivere eller færre til forhandling, opstår spørgsmålet derfor om 
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konkurrencekravet også her kan anses for at have en retlig betydning, og således regulere 

hvilket antal forhandlingspartnere, der bør udvælges for at konkurrencekravet er opfyldt. 

Modsat afsnit 3.3.4 hvor det i lovforarbejderne er omtalt, at indhentning af 5-7 tilbud 

formentlig vil være bedst i overensstemmelse med konkurrencekravet, nævnes 

konkurrencekravet ingen steder i forbindelse med antallet af forhandlingspartnere. Det kan 

altså ikke antages, at lovgiver har ment, at konkurrencekravet bør have nogen indflydelse på 

dette antal. Hvad der strider imod denne antagelse, er at konkurrencekravet som princip i 

tilbudsloven, indebærer at ordregiver skal søge at maksimere konkurrencen indenfor lovens 

rammer. Da tre forhandlingspartnere øger konkurrencen i forhandlingsfasen betydeligt mere 

end hvis ordregiver kun vælger at forhandle med én tilbudsgiver, kan det argumenteres at 

konkurrencekravet også bør være gældende i denne fase. Hvad der igen strider imod dette 

argument er, at ordregiver muligvis med henvisning til lovforarbejderne, kan begrunde at et 

på forhånd tilkendegivet mindre antal forhandlingspartnere (end 3) i forhandlingsfasen, kan 

være med til at skærpe konkurrencen i selve licitationsfasen. Rationalet bag dette er, at 

tilbudsgiverne vil konkurrere hårdere i licitationsfasen, hvis de ved, at de ikke får muligheden 

for at revidere deres tilbud i forhandlingsfasen, da det jo kun er de tilbudsgivere, der i 

licitationsfasen vurderes at have afgivet de mest økonomisk fordelagtige tilbud, der må 

forhandles med. Dette er lovgivers argument for, at have indført et maksloft på 3 

forhandlingspartnere
116

. 

I henhold til ovenstående analyse om adgangen til forhandling, er det derfor denne 

afhandlings forfatteres overbevisning, at konkurrencekravet under den nuværende regulering 

ikke har nogen indflydelse på ordregivers valg af antal forhandlingspartnere. Dette begrundes 

i ordregivers mulighed for at kunne begrunde en mindre konkurrence i forhandlingsfasen med 

en øget konkurrence i licitationsfasen. 

3.5 Konkurrencekravets betydning for ordregivere omfattet af TBL § 1, stk. 2, 

nr. 3 

Private entreprenører som ved udførelse af offentligt byggeri indhenter tilbud fra 

underentreprenører er omfattet af tilbudslovens afsnit I jf. TBL § 1, stk. 2, nr. 3. Denne 

gruppe af ordregivere benævnes herefter ”private ordregivere”, men skal dog ikke forveksles 

med de private ordregivere, som ikke er forpligtet af tilbudslovens bestemmelser.  
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På trods af at private ordregivere er undtaget fra en række af tilbudslovens bestemmelser
117

, 

fremgår det ingen steder af lovtekstens ordlyd, at de er undtaget fra den generelle 

konkurrencebestemmelse i TBL § 2, stk. 2, hvorfor også denne type ordregiver er underlagt 

lovens generelle konkurrencekrav og derfor skal have et sagligt grundlag for udvælgelsen af 

tilbudsgivere
118

. Da tilbudslovens bestemmelser ikke i samme omfang finder anvendelse på 

private ordregivere, er det interessant at undersøge om også forpligtelsen til at sikre 

tilstrækkelig konkurrence er mere lempelig overfor denne type af ordregivere
119

.  

Tærskelværdien for hvornår underhåndsbud må anvendes finder ikke anvendelse på private 

ordregivere
120

. Private ordregivere er således ikke forpligtet til at anvende licitation, når 

bygge- og anlægskontraktens værdi overstiger 3mio. kr. De er heller ikke underlagt kravet om 

at indhente mindst to underhåndsbud, når kontraktværdien overstiger 300.000kr
121

 eller 

pligten til ikke at indbyde den samme kreds af virksomheder ved hvert udbud.
122

 Disse 

undtagelser betyder derfor principielt, at en privat ordregiver kan indhente et enkelt 

underhåndsbud fra den samme underentreprenør ved hvert udbud, indifferent af størrelsen på 

kontraktens værdi. Konkurrencekravet må dog forventes at kunne begrænse en sådan adfærd. 

Også her er praksis ikkeeksisterende, hvorfor den juridiske analyse endnu en gang i høj grad 

tager form af at være en prognose, af hvad der forventes gældende ret er
123

. 

Eftersom indhentelse af underhåndsbud ikke i samme grad sikrer tilstrækkelig konkurrence i 

forhold til licitationer
124

, må konkurrencekravet indebære, at den private ordregiver skal 

kunne redegøre for hvordan konkurrencen er sikret, og således hvorfor der er indhentet 

underhåndsbud og ikke anvendt licitation, når kontraktværdien overstiger tærskelværdien på 

3mio kr. 
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Tilbudslovens § 12, stk. 3, nr. 1-5 udgør en række ikke-kumulative undtagelser til 

tærskelværdien for en offentlig ordregivers indhentning af underhåndsbud på 3mio kr. Disse 

undtagelser må som minimum også gælde for private ordregivere og derfor udgøre 

tilstrækkelig grundlag for at konkurrencekravet er opfyldt. Denne liste af undtagelser må 

modsætningsvist jf. TBL § 12, stk. 3 kun være udtømmende overfor offentlige ordregivere, 

hvorfor en privat ordregiver også må kunne redegøre for at konkurrencekravet er overholdt 

ved indhentelse af underhåndsbud fremfor licitation på anden vis. Eksempelvis må en privat 

ordregivers objektive vurdering af, at omkostningen ved at tildele kontrakten på baggrund af 

en licitation overstiger gevinsten ved den øgede konkurrence, kunne udgøre tilstrækkelig 

grundlag for en sådan redegørelse. Konkurrencekravets betydning for den private ordregiver 

er således her mere lempelig end for den offentlige ordregiver. 

Kravene til en privat ordregivers redegørelse for, at der er sikret tilstrækkelig konkurrence 

gennem indhentning af underhåndsbud er noget usikre. På den ene side kan det ikke forventes 

at den private ordregiver gennem en markedsanalyse, bruger tid og ressourcer på at 

dokumentere at omkostningerne overstiger gevinsterne. På den anden side er tilbudsloven 

ikke kun præceptiv overfor tilbudsgivere men også potentielle tilbudsgivere, hvorfor der for at 

konkurrencekravet kan håndhæves overfor private ordregivere, må være et vist krav til at 

redegørelsen er objektivt begrundet, og at dette i et vist omfang kan påvises. 

Udover konkurrencebestemmelsens krav om redegørelse for, at der er sikret tilstrækkelig 

konkurrence ved vurderingen af, om der skal indhentes underhåndsbud i stedet for tilbud 

gennem licitation, finder konkurrencekravet også anvendelse ved en privat ordregivers 

vurdering af hvor mange underhåndsbud, der skal indhentes
125

. Dette må i særdeleshed være 

tilfældet ved indhentning af kun 1 underhåndsbud, der for offentlige ordregivere kun er en 

mulighed, når kontraktværdien er under 300.000kr. Ligesom ved valget mellem 

underhåndsbud eller licitation, må også en objektiv vurdering af, at omkostningerne ved at 

indhente flere underhåndsbud overstiger gevinsten ved den øgede konkurrence, kunne danne 

grundlag for, at en privat ordregiver har redegjort for, at der er skabt tilstrækkelig 

konkurrence. I forarbejderne anføres et eksempel på hvordan en privat ordregiver kan 

redegøre for at konkurrencekravet er opfyldt; ”En sådan udbyder kan fx ud fra andre tilbud, 

som udbyderen har indhentet i andre sammenhænge om lignende forhold, vurdere, at 
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omkostningerne ved at indhente yderligere tilbud ikke står mål med den anslåede besparelse 

ved en konkurrence.”
126

 

Det citerede understøtter ovennævnte udsagn om, at en privat ordregivers redegørelse for at 

konkurrencekravet er søgt opfyldt, skal være objektivt begrundet og i et vist omfang 

påviseligt, eksempelvis gennem tidligere dokumenterbare erfaringer. 

Selvom private ordregivere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3 ikke er omfattet af TBL § 12, stk. 4’s 

mindstekrav om at indhente minimum to underhåndsbud ved en kontraktværdi på 300.000 kr., 

hvorfor udelukkende konkurrencekravet kan stille krav til disse ordregiveres 

konkurrencemaksimerende adfærd, så er de stadig underlagt et loft på maksimalt at indhente 3 

hhv. 4 underhåndsbud jf. § 12, stk. 2. Ligesom det er tilfældet ved offentlige ordregivere jf. § 

1, stk. 2, nr. 1-2 sætter tilbudslovens rammer for konkurrence (1 – 4 underhåndsbud) altså 

også her snævre rammer for konkurrencekravets virke. Om en regulering af den private 

ordregiver er økonomisk efficient analyseres i afhandlingens afsnit 6. 

3.6 Hvad er retsvirkningen af en overtrædelse af konkurrencekravet? 

Selvom konkurrencekravet er et nationalt udbudsretligt princip, er det, os bekendt, aldrig 

blevet konstateret, at konkurrencekravet er blevet overtrådt i praksis. Om dette skyldes, at 

ingen ordregivere reelt har overtrådt dette, eller om det er for svært for Klagenævnet at påvise 

en overtrædelse, er ikke til at sige. For at kunne foreslå en ændring af konkurrencekravet i den 

retspolitiske analyse, er det derfor interessant at analysere hvad grunden kan være til, at der 

aldrig er konstateret en overtrædelse af konkurrencekravet samt hvad de potentielle 

retsvirkninger ved en overtrædelse af konkurrencekravet er.  

Reguleringen af offentlige bygge- og anlægskontrakter under udbudsdirektivernes 

tærskelværdier sker efter tilbudslovens afsnit 1. Reaktions- og sanktionsmulighederne for 

disse kontrakter reguleres herefter af håndhævelsesloven
127

 jf. § 1, stk. 2, nr. 3. Efter denne 

lovs kapitel 5 tillades det KLFU at sanktionere overtrædelser af udbudsreglerne. Da 

konkurrencekravet er en del af den udbudsretlige regulering vil en overtrædelse af dette kunne 

sanktioneres efter håndhævelseslovens bestemmelser. 
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Til trods for at KLFU har mulighed for at sanktionere konkurrencekravet, er det som anført 

aldrig sket. I den ovenfor omtalte afgørelse fra Vestre Landsret
128

 blev det af Domstolen 

anført at en krænkelse af ligebehandlingsprincippet, når ordregiveren har handlet 

ansvarspådragende, kan medføre at ordregiveren pålægges at yde klageren erstatning for 

dennes tab
129

. For at ordregiverens adfærd kan defineres som værende ansvarspådragende må 

det i praksis kunne konstateres, at der forelægger en overtrædelse af en klar retsregel eller et 

grovere forhold
130

. Da konkurrencekravet og ligebehandlingsprincippet begge opererer som 

principper på området for udbud af offentlige kontrakter
131

, må det derfor kunne 

sammensluttes, at en krænkelse af konkurrencekravet vil kunne sanktioneres som et nationalt 

udbudsretligt princip på lige fod med ligebehandlingsprincippet. Retsvirkningen af en 

teoretisk overtrædelse af konkurrencekravet vil derfor eksempelvis kunne være annullation af 

udbuddet
132

. Den manglende sanktionering af konkurrencekravet opstår derfor ikke som en 

følge af den manglende mulighed for at sanktionere dette isoleret set.  

Den manglende konstatering af en overtrædelse, samt sanktioneringen af dette udebliver i 

visse tilfælde, da eksempelvis ligebehandlingsprincippet regulerer de samme forhold som 

konkurrencekravet. Dette er for eksempel tilfældet ved annonceringspligten som udledt 

ovenfor. Tilbudslovens udmøntninger af konkurrencekravet, herunder § 12, stk. 4, begrænser 

endvidere muligheden for at sanktionere konkurrencekravet selvstændigt i henhold til 

tilbudslovens § 2, stk. 2. Såfremt der eksempelvis kun bliver indhentet 1 underhåndsbud ved 

et udbud efter reglerne om underhåndsbud ville konkurrencekravet i et marked uden en sådan 

regulering potentielt kunne påberåbes, da et enkelt tilbud ikke nødvendigvis ville medføre 

tilstrækkelig konkurrence. Da der under den nugældende regulering af udbud af offentlige 

bygge- og anlægskontrakter eksisterer en sådan udmøntning, vil konkurrencekravet derimod 

ikke kunne påberåbes, da udmøntningen i stedet vil blive påberåbt. Konkurrencekravet kan 

dog i teorien påberåbes i forhold til om ordregiveren burde have indhentet det 3. eller 4. 

underhåndsbud. Det vil dog være vanskeligt at vinde en sådan sag, da ordregiveren blot i en 
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sådan situation skal kunne begrunde dennes valg sagligt. En sådan begrundelsespligt er udledt 

ovenfor ved analysen af sagen, Scan-plast produktion mod Herning Kommune. 

Det synes derfor vanskeligt at påberåbe konkurrencekravets selvstændige betydning, da 

klager i første omgang skal kunne godtgøre, at ordregiver har overtrådt konkurrencekravet, 

hvorefter ordregiver får mulighed for at begrunde dette sagligt. Det vil eksempelvis være 

meget vanskeligt for klager at godtgøre en overtrædelse af konkurrencekravet, og utroligt let 

for ordregiver at saglig begrunde, hvis der er indhentet 5 tilbud i forbindelse med en 

begrænset licitation pga. dette udgør en implicit safe-harbour. Selv hvis ordregiver indbyder 

mindre end 5 virksomheder, vil ordregiver muligvis kunne begrunde at konkurrencekravet er 

overholdt. Dette bør for så vidt også være muligt, dog må det påpeges, at det vil være svært 

for Klagenævnet at vurdere, om ordregivers begrundelse rent faktisk er saglig, da der ikke er 

nogen krav til, hvad der udgør en saglig begrundelse. Det vil således hvile på Klagenævnets 

skøn og ikke eksplicit udformede krav til ordregivers begrundelsespligt. 

3.7 Delkonklusion på den retsdogmatiske analyse af tilbudslovens § 2, stk. 2 

Den retsdogmatiske analyse af konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2 har beskæftiget 

sig med to af problemformuleringens juridiske underspørgsmål. Formålet med analysen har 

været at besvare, hvornår konkurrencekravet har en selvstændig retlig betydning, samt 

hvornår dette påvirkes af de generelle principper, og at besvare hvordan konkurrencekravet 

forpligter ordregiver til at skabe tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen. 

I relation til det første spørgsmål er det blevet udledt, at konkurrencekravet ikke blot er 

overholdt, hvis ordregiver overholder tilbudslovens øvrige bestemmelser. Konkurrencekravet 

forpligter ordregiver til at optimere konkurrencen indenfor rammerne for effektiv 

konkurrence, og kan bidrage til at der ikke sker konkurrenceforvridning i udbudsprocessen. 

Det er især ved ordregivers valg af den mængde tilbud, der skal indhentes, at 

konkurrencekravet kan tillægges en selvstændig retlig betydning, da konkurrencekravet 

regulerer hvor mange tilbud, ordregiver skal indhente ved begrænset licitation og 

underhåndsbud.  

Det er endvidere blevet fastslået, at konkurrencekravet skal fortolkes i overensstemmelse med 

de primærretlige principper, når der foreligger grænseoverskridende interesse, hvilket beror 

på ordregivers konkrete vurdering. Konkurrencekravet kan ikke begrunde en overtrædelse af 



 55 

det nationalretlige ligebehandlingsprincip som fortolkes i overensstemmelse med det 

primærretlige. 

For at kunne besvare det andet underspørgsmål er det blevet analyseret hvordan 

konkurrencekravet forpligter ordregiver til at skabe tilstrækkelig konkurrence i 

tilrettelæggelsen og gennemførslen af udbuddet. Ved ordregivers annonceringspligt i fase 1 er 

det udledt, at ligebehandlingsprincippet stiller strengere krav til annonceringspligten end 

konkurrencekravet, da annonceringspligten indebærer at udbudsbekendtgørelsen bør 

offentliggøres på et landsdækkende medie. 

Med hensyn til valg af udbudsform er det blevet fastslået, at konkurrencekravet indebærer, at 

ordregiver sagligt skal kunne begrunde, når denne vælger at afholde begrænset licitation uden 

prækvalifikation, og at denne skal kunne begrunde fravalget af eventuelt forbigåede 

potentielle tilbudsgivere. Hvis ordregiver ikke afholder prækvalifikationsrunde må den 

samme kreds af virksomheder ikke indbydes ved hvert udbud. Dette er en udmøntning af 

konkurrencekravet. 

I forbindelse med det antal tilbudsgivere ordregiver bør indbyde eller prækvalificere, er det 

blevet anført, at et antal på 5 vil udgøre en safe harbour for ordregiver. Konkurrencekravet 

opstiller derfor her et form for mindstekrav til ordregiver. Ved underhåndsbud er 

konkurrencekravets virke meget indsnævret, da der i modsætning til begrænset licitation er sat 

eksplicitte grænser for det minimale samt maksimale antal indhentede underhåndsbud. 

Ordregiver bør maksimere konkurrencen for at overholde konkurrencekravet, så længe denne 

er effektiv, dvs. så længe gevinsten ved at indhente flere bud overstiger omkostningen 

forbundet herved. 

I fase 2 er det anført, at konkurrencekravet sammenholdt med ligebehandlingsprincippet kan 

bidrage til, at ordregiver ikke indhenter flere tilbud fra en indbyrdes forbunden kreds af 

virksomheder. Her er det fastslået, at ordregiver skal foretage en konkret vurdering i hver 

enkelt tilfælde denne vurderer, at der er sket konkurrenceforvridning. Ved vurderingen af om 

en situation hvor der er personsammenfald mellem tilbudsgiver og ordregiver er lovlig, er 

konkurrencekravet ligesom ved annonceringspligten, sekundær i forhold til 

ligebehandlingsprincippet. Det er endvidere konkluderet at konkurrencekravet under den 
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nuværende regulering ikke har nogen betydning for det antal tilbudsgivere, ordregiver vælger 

at forhandle med efter tilbudslovens § 11. 

I forbindelse med konkurrencekravets betydning for ordregivere omfattet af TBL § 1, stk. 2, 

nr. 3 er det fastslået, at denne type ordregivere også er underlagt konkurrencekravet, men at 

dette ikke stiller ligeså strenge krav til den private ordregiver som til den offentlige. Dette er 

en naturlig følge af, at reguleringen af denne type ordregiver i forhold tilbudslovens øvrige 

bestemmelser er mere lempelig. 

Slutteligt er det analyseret hvorfor der aldrig er blevet konstateret en overtrædelse af 

konkurrencekravet samt hvad de potentielle retsvirkninger ved en overtrædelse af 

konkurrencekravet er. Her er det anført at, da konkurrencekravet er et princip på lige fod med 

det nationalretlige ligebehandlingsprincip, vil retsvirkningerne ved en overtrædelse af en af 

disse være ens. Klagenævnet vil derfor teoretisk set kunne annullere udbudsforretningen og 

pålægge at yde erstatning ved en overtrædelse af konkurrencekravet.  

4. Introduktion til den økonomiske analyse 

I afhandlingens retsdogmatiske analyse er det blevet udledt hvilken retlig betydning 

konkurrencekravet besidder, samt hvordan dette påvirker ordregivers handlemuligheder i 

forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførslen af en udbudsproces. Hvor den 

retsdogmatiske analyse derfor har fokuseret på hvad reguleringen af ordregiverens forpligtelse 

til at skabe tilstrækkelig konkurrence i markedet indebærer, vil den økonomiske analyse 

fokusere på, om det niveau af konkurrence konkurrencekravet forpligter ordregiver til at 

skabe i udbudsprocessen er økonomisk efficient i henhold til Posner’s efficiensteori. 

Afhandlingens økonomiske del er opdelt i 3 kapitler foruden dette og det konkluderende 

kapitel. Hver af disse tager udgangspunkt i en for konkurrencekravet relevant problemstilling. 

Kapitel 5 analyserer konkurrencepressets betydning for tilbudsgivernes incitament til at skabe 

viden og innovation, mens kapitel 6 søger at udlede om en regulering af ordregivers 

udbudsproces kan retfærdiggøres, når målet er økonomisk efficiens. Slutteligt vil kapitel 7,  

ud fra en efficienspræget tilgang, redegøre for de efficiens-betragtninger lovgiver har haft ved 

udformningen af de af tilbudslovens afsnit 1’s relevante bestemmelser, i forhold til rammerne 

for effektiv konkurrence. Dette vil blive gjort med henblik på at analysere om 

konkurrencekravet i henhold til gældende ret er økonomisk efficient. 
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Ud fra ovenstående sammenhænge vil den økonomiske del af afhandlingen søge at skabe et 

udgangspunkt for, at afhandlingen i den retspolitiske analyse kan analysere om en 

forskydning af rammerne for effektiv konkurrence, og dermed de rammer konkurrencekravet 

opererer indenfor
133

, vil kunne medføre en yderligere skabelse af viden og innovation, og 

dermed i højere grad bidrage til at sikre økonomisk efficiens i henhold til Posner’s 

efficiensteori.  

4.1 Posner’s efficiensteori 

I henhold til Posner’s efficiensteori bør en regulering udformes ud fra målet om at sikre 

økonomiske efficiens gennem en efficient ressourceanvendelse. Der bør dog kun reguleres, 

når en regulering er yderst nødvendig for at opnå dette mål. Hvad den efficiente 

ressourceanvendelse indebærer udledes under afsnit 7.1.1. Posner definerer yderligere 

begrebet ’økonomisk efficiens’ for værende ensbetydende med en opnåelse af maksimal 

samfundsmæssig velfærd
134

. Posner betragter økonomisk efficiens som værende et normativt 

princip. En sådan karakterisering angiver derfor økonomisk efficiens som den etisk og 

moralsk forsvarlige målsætning for en regulering af et marked. Når målet om økonomisk 

efficiens søges opnået, bør betragtninger såsom retfærdighed og fordelingsmæssige hensyn 

således ikke inddrages, da den eneste relevante betragtning er opnåelsen af den maksimale 

samlede velfærd. På denne måde adskiller Posner’s efficiensteori sig fra den traditionelle, 

nyttebetragtende utilitarisme, hvor en følelse såsom retfærdighed vil skulle inddrages i 

vurderingen af en regulerings efficiens
135

. Posners anvendelse af begrebet økonomisk 

efficiens afgrænses ligeledes fra begrebet Pareto-efficiens. Dette skyldes, at begrebet efter 

Posners overbevisning dækker over en både upraktisk og umulig mekanisme, da en anden 

fordeling af ressourcerne i en økonomi oftest vil have mindst en tabende part. Såfremt 

lovgiver tog pareto-efficiens-begrebet med i dennes overvejelser, ville dette medføre at 

reguleringen af markedet oftest ikke ville kunne ændres, da en sådan ændring ville medføre 

en bevægelse, der ikke vil være pareto-optimal. Mindre problematisk i forhold til denne 

betragtning er begrebet Kaldor-Hicks efficiens. En ændring i reguleringen af markedet for 

offentlige bygge- og anlægskontrakter, der stiller de vindende parter så meget bedre, at disse 

vil være i stand til at kompensere de tabende, vil således være Kaldor-Hicks efficient. Det er 
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vigtigt at bemærke at en sådan kompensation ikke behøver at finde sted, men blot er et udtryk 

for en stigning i den samlede velfærd. En sådan ændring af retstilstanden vil derfor være i 

overensstemmelse med Posner’s efficiensteori, da denne vil medføre en mere økonomisk 

efficient regulering. Posner tager således ikke afstand fra efficiens-betragtninger generelt, 

men blot fra Pareto-efficiens-begrebet
136

. Posner tager heller ikke afstand fra begreberne 

statisk og dynamisk efficiens. Disse efficiens-begreber vil udgøre et af fokuspunkterne for 

nærværende økonomiske analyse, og vil blive diskuteres yderligere i afsnit 7.1.   

4.1.1 Viden som et offentligt gode 

Vidensskabelse anses af Posner som værende et offentligt gode. I henhold til Posner bør 

lovgiver facilitere muligheden for skabelsen af offentlige goder når målet er økonomisk 

efficiens, såfremt en sådan regulering overhovedet er nødvendigt for at sikre et sådant mål.
137

 

Skabelsen af offentlige goder vil muliggøres, når lovgiver inddrager dynamiske efficiens-

betragtninger i dennes regulering af markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter.            

Innovation og viden vil i henhold til denne afhandling anses som offentlige goder. Posner 

definerer offentlige goder som ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderende goder
138

. Dette vil 

sige at en interessents brug af et sådant gode, ikke vil indskrænke andre interessenters brug af 

dette. Viden kan derfor anvendes i en række på hinanden følgende udbud, af alle 

interessenter, uden at dennes værdi indskrænkes. Den retlige regulering bør derfor ifølge 

Posner sikre økonomisk efficiens ved at skabe optimale rammer for dannelsen af sådanne 

offentlige goder. 

4.1.1.1 Det offentlige gode og immaterielle rettigheder   

Som beskrevet ovenfor vil et offentligt godes værdi ikke aftage som følge af, at dette 

anvendes af markedets interessenter. Når viden anses som værende et offentligt gode, kan 

dette altså anvendes af alle interessenterne i markedet uden at værdien af denne indskrænkes. 

En beskyttelse af den viden og innovation der skabes i udbudsprocessen af den enkelte 

tilbudsgiver kan medføre et øget incitament til at innovere, hvis profitten af den investering 

der foretages i skabelsen af disse offentlige goder kan beskyttes gennem immaterielle 

                                                             
136

 Posner, Richard A. (1980), s. 2-5 
137

 For en yderligere argumentation af værdien af det offentlige gode se da afsnit 7.1.1 
138

 Posner, Richard A. (1980), s. 17 



 59 

rettigheder
139

. Eksistensen af immaterielle rettigheder synes derfor at være i 

overensstemmelse med målet om et øget niveau for vidensskabelse og innovation. I 

forbindelse med denne betragtning må det dog tilføjes, at sådanne rettigheder samtidigt 

begrænser de øvrige interessenters værdi af det offentlige gode, da værdien efterfølgende ikke 

vil kunne anvendes i samme omfang af disse. Når immaterielle rettigheder eksisterer vil dette 

derfor medføre, at mængden af offentlige goder der skabes vil tiltage, men at de skabte 

offentlige goder ikke i samme grad vil bidrage til den økonomisk efficiens. Der findes således 

modsatrettede argumenter for eksistensen af immaterielle rettigheder når målet er økonomisk 

efficiens.  

Problemstillingen omhandlende hvordan eksistensen af immaterielle rettigheder i relation til 

konkurrence i udbudsprocessen påvirker skabelsen af viden og innovation, inddrages ikke i 

afhandlingens øvrige analyse. Nærværende afsnit har dermed udelukkende til formål at 

informere læseren om en for lovgiver relevant problemstilling i forhold til dennes udformning 

af tilbudslovens afsnit 1.     

5. Konkurrencens betydning for vidensskabelse og innovation 

Dette afsnit vil beskæftige sig med hvordan niveauet for konkurrencepresset i en 

udbudsproces påvirker tilbudsgivernes incitament til at skabe viden og innovation. Dette 

gøres med henblik på at udlede, hvordan konkurrencekravet kan anvendes som et middel til at 

opnå økonomisk efficiens gennem et øget niveau for skabelsen af offentlige goder. 

Nærværende afsnits formål er dermed gennem en analyse af konkurrencepressets betydning i 

udbudsprocessen, at konkludere hvordan en ændring af rammerne for effektiv konkurrence vil 

påvirke skabelsen af offentlige goder (viden og innovation). 

Sammenhængen mellem konkurrencepresset og skabelsen af offentlige goder i 

udbudsprocessen kan beskrives ud fra forskellige sammenhænge afhængigt af udgangspunktet 

for niveauet af konkurrence. En regulering der medfører en højere grad af konkurrence i den 

enkelte udbudsproces, kan således både medføre et stigende og et aftagende niveau for 
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innovation og vidensskabelse blandt tilbudsgiverne
140

. Disse to modsatrettede teorier kaldes 

’undslippe-konkurrencen effekten’ og ’Schumpeter-effekten’.  

I dette afsnit vil afhandlingen søge at redegøre for hvilken markedstilstand der skal være til 

stede for at en øget grad af konkurrence vil medføre mere innovation og vidensskabelse i 

markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter
141

. 

Dette afsnits analyse af konkurrencepressets betydning for vidensskabelse og innovation tager 

ikke stilling til om en regulering af ordregivers forpligtelse er nødvendig, om denne bør være 

omfattende, eller blot udgøres af én generel formålsbestemmelse såsom konkurrencekravet. 

Om der er behov for en regulering af ordregiver er genstand for en analyse i afsnit 6.  

5.1 Sammenhængen mellem konkurrence og innovation 

Der synes ved første øjekast at være en meget simpel sammenhæng mellem 

konkurrencepresset i udbudsprocessen og niveauet for skabelsen af viden og innovation. 

Denne sammenhæng kan bedst beskrives som værende positiv på en sådan måde, at et øget 

konkurrencepres vil medføre en øget økonomisk efficiens i forhold til niveauet for skabelsen 

af viden og innovation. Om end en sådan simpel sammenhæng kan være tilfældet, kan et lavt 

konkurrencepres ved visse markedstilstande også medvirke til en høj grad af innovation og 

vidensskabelse
142

. Førstnævnte sammenhæng beskrives under afsnit 5.1.1, mens sidstnævnte 

vil blive udledt under afsnit 5.1.2. 

5.1.1 Øget innovation som følge af øget konkurrence 

Den positive sammenhæng mellem konkurrencepresset og innovationen og vidensskabelsen i 

markedet støttes af teorien om tilbudsgivernes incitament til at undslippe konkurrencen når 

konkurrencepresset øges
143

. Denne teori taler således for, at konkurrencen i den enkelte 

udbudsproces bør øges, når målet er en yderligere skabelse af offentlige goder
144

. Målet om 

økonomisk efficiens muliggøres derfor som en følge af den øgede skabelse af offentlige 

goder, når Posners efficiensteori lægges til grund for analysen af effekten i markedet for 
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offentlige bygge- og anlægskontrakter. En sådan sammenhæng mellem Posners efficiensteori 

og konkurrencepresset vil dog kun være sand når markedets udgangspunkt for konkurrence 

taler herfor. Udgangspunktet for konkurrence i markedet for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter vil derfor være genstand for en analyse i afsnit 5.1.4. 

Undslippe-konkurrence-effekten støtter tesen om en øget grad af innovation og 

vidensskabelse som følge af en forøgelse af konkurrencepresset, når udgangspunktet for 

konkurrencen i markedet er høj. Ifølge denne vil den øgede grad af konkurrence i markedet 

betyde, at tilbudsgiverne vil søge at undslippe konkurrencen. Dette vil tilbudsgiverne gøre 

ved at innovere yderligere og skabe mere viden. En sådan ændring i tilbudsgivernes adfærd 

skyldes et ønske om at differentiere sig og derved opnå en større profit
145

. Hvis betragtningen 

overføres til udbudsprocessen vil et øget konkurrencepres medføre, at sandsynligheden for at 

vinde udbuddet stiger og den profit der kan opnås af den innovative tilbudsgiver vil tiltage. Et 

højere konkurrencepres i udbudsprocessen vil derfor medføre et øget incitament til at 

innovere for tilbudsgiverne. Et højere konkurrencepres i udbudsprocessen vil derfor medføre 

et øget incitament på tilbudsgiversiden ved hvert enkelt udbud til at innovere, hvorfor en 

ændret regulering der medfører et øget konkurrencepres vil bidrage til målet om en 

økonomisk efficient regulering af ordregivers forpligtelse til at skabe konkurrence i 

udbudsprocessen.  

I forhold til reguleringen af konkurrencen i markedet for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter medfører dette således, at det kan overvejes, om konkurrencekravet i 

tilbudslovens § 2, stk. 2 bør tillades at operere indenfor et mere efficient niveau på 

konkurrenceskalaen, end hvad tilfældet er i henhold til gældende ret. I relation til undslippe-

konkurrence-effekten bør ordregivers forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence i den 

enkelte udbudsproces skærpes, således at konkurrencepresset i udbudsprocessen tiltager, og 

tilbudsgivernes incitament til at skabe offentlige goder øges. 

5.1.2 Aftagende innovation som følge af øget konkurrence 

Modsat ovenfor hvor undslippe-konkurrence-effekten taler for et øget konkurrencepres i 

udbudsprocessen, når en øget grad af innovation og vidensskabelse ønskes, vil dette afsnit 

beskrive hvorledes Schumpeter-effekten
146

 udtrykker en negativ sammenhæng mellem 

                                                             
145 Som illustreret i figur 4 nedenfor. 
146 Konkurrencens betydning for vækst, side 3-4 og 7 
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konkurrencepresset og skabelsen af offentlige goder, således at en forøgelse af 

konkurrencepresset kan medføre en aftagende innovation og vidensskabelse, og dermed en 

potentielt aftagende økonomisk efficiens i markedet for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter
147

.  

Schumpeter-effekten beskriver hvorledes en negativ sammenhæng mellem et øget 

konkurrencepres og innovation og vidensskabelse i markedet kan opstå ved, at tilbudsgiverne 

i et marked med en lav grad af konkurrence har et større incitament til at skabe viden og 

innovation. Dette skyldes, at der i en udbudsproces med lav konkurrence vil være større 

sandsynlighed for at vinde udbuddet, hvorfor risikoen for tilbudsgiverne ved at være 

innovativ falder. Tilbudsgiveren opnår desuden en periode hvori denne kan høste en profit af 

investeringen i innovation og vidensskabelse.  

Konsekvensen af et øget konkurrencepres vil ifølge Schumpeter være, at den øgede mængde 

af tilbudsgivere i udbudsprocessen vil medføre en frygt for at de øvrige tilbudsgivere i de 

efterfølgende perioder blot vil søge at imitere eller anvende den viden og innovation, der 

skabes af den innovative tilbudsgiver, således at profitten ved vidensskabelse og innovation 

vil blive delt mellem flere parter end i udgangspunktet. Da den forventede profit aftager, vil 

tilbudsgiverne ikke søge at skabe den samme mængde af offentlige goder, som da 

konkurrencepresset i udbudsprocessen var lav. 

Ligesom ovenfor under afsnit 5.1.1 kan der på baggrund af teorierne konstateres en 

sammenhæng mellem niveauet for konkurrencepresset, og skabelsen af offentlige goder 

blandt tilbudsgiverne. En forøgelse af konkurrencepresset vil således ifølge Schumpeter-

effekten i dette afsnit tale for en indskrænkning af konkurrencekravets intensitet, som en følge 

af et ønske om et lavere konkurrencepres. Rammerne for effektiv konkurrence på 

konkurrenceskalaen bør derfor ifølge denne tese forskydes mod minimal konkurrence, når 

målet er at fastholde niveauet for innovation og vidensskabelse i markedet for offentlige 

bygge- og anlægskontrakter. Konkurrencekravet vil dermed skulle operere indenfor et lavere 

niveau på konkurrenceskalaen. 

                                                             
147 Aghion et. al (2002), side 2-6 
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5.1.3 Markedets modsatrettede effekter 

De ovenfor beskrevne teorier introducerer to modsatrettede sammenhænge mellem 

konkurrencepresset og skabelsen af offentlige goder. I dette afsnit opstilles på baggrund af de 

to teorier en mere konkret model, der har til formål at illustrere tilbudsgivernes reaktion, når 

konkurrencepresset i udbudsprocessen ændres. Når lovgiver ændrer rammerne for effektiv 

konkurrence, og dermed intensiteten af konkurrencepresset og konkurrencekravet gennem en 

ændring af tilbudslovens bestemmelser, vil dette selvsagt have konsekvenser for 

tilbudsgiverens innovative adfærd. Modellen herunder søger at illustrere de modsatrettede 

effekter, der opstår i markedet, når ordregiverens forpligtelse til at skabe tilstrækkelig 

konkurrence i udbudsprocessen tiltager eller indskrænkes. 

De modsatrettede effekter består af undslippe-konkurrence-effekten og Schumpeter-effekten. 

Undslippe-konkurrencen effekten opstår når udgangspunktet for konkurrencen i 

udbudsprocessen er høj. En forøget konkurrence på et sådant marked vil skabe et forøget 

incitament til at skabe viden og innovation på tilbudsgiversiden, da profitten herved vil blive 

større end denne var i udgangspunktet.  

Når udgangspunktet derimod er lav konkurrence i markedet, vil tilbudsgiverne agere i 

overensstemmelse med Schumpeter-effekten. Efter denne vil de vidensmæssigt tilbagestående 

virksomheder søge at imitere, for at nå op på den markedsledende tilbudsgivers 

vidensmæssige niveau. Hvis konkurrencen øges i en sådan situation vil dette medføre, at 

forskellen i profitten før og efter ændringen af konkurrencepresset vil tiltage. Niveauet for 

vidensskabelse og innovation vil derfor aftage, da profitten ved den innovative adfærd vil 

aftage. Dette skyldes som beskrevet at flere vidensmæssigt tilbagestående tilbudsgivere 

dermed forventes at imitere den markedsledende tilbudsgivers viden. 
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Figur 4: Markedets modsatrettede effekter 

148
 

Når konkurrencepresset derfor søges optimeret vil dette bero på en vurdering af konkurrencen 

i udgangspunktet ud fra en analyse af markedets karakteristika. Før en ændring af 

konkurrencepresset iværksættes må sammensætningen af markedet for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter derfor vurderes. Hvis størstedelen af tilbudsgiverne i markedet vil reagere i 

overensstemmelse med Undslippe-konkurrence effekten vil en øget grad af konkurrence skabe 

mere viden og innovation, mens det modsatte vil være tilfældet hvis størstedelen af 

tilbudsgiverne vil reagere i overensstemmelse med Schumpeter-effekten. Pilenes tykkelse i 

modellen er et udtryk for den mængde af tilbudsgivere der skifter vidensniveau, når 

konkurrencepresset øges gennem en forskydning af rammerne for effektiv konkurrence mod 

maksimal konkurrence.  

Niveauet for konkurrencepresset vil derfor skulle reguleres ud fra markedets 

konkurrencemæssige udgangspunkt, når målet er at opnå en højere grad af økonomisk 

efficiens gennem en merskabelse af offentlige goder. 

5.1.4 Markedskarakteristika for bygge- og anlægssektoren 

Konkurrencepressets betydning for innovationen og vidensskabelsen i markedet for offentlige 

bygge- og anlægskontrakter er udledt ovenfor.  

                                                             
148 Konkurrencens betydning for vækst, Side 8: Modellen illustrerer de modsatrettede effekter i markedet 
når udgangspunktet er hhv. et lavt og et højt konkurrencepres. 
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Udgangspunktet for konkurrencepressets niveau samt den vidensmæssige spredning i 

markedet er afgørende for tilbudsgivernes reaktion på en ændring af konkurrencekravet og 

tilbudslovens afsnit 1’s bestemmelser. En sådan ændring vil for nærværende afhandling være 

relevant, da en sådan ændring kan opnås gennem en ændring af rammerne for effektiv 

konkurrence og dermed konkurrencekravets retlige betydning. Konkurrenceniveauet og den 

vidensmæssige spredning i markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter vil derfor 

være genstand for en analyse under dette afsnit. 

Energistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udbød i 2012, på vegne af Erhvervs- 

og Vækstministeriet, en analyse af konkurrencesituationen i dansk byggeri
149

. Analysen sigter 

mod at ”afdække mulige årsager til den fortsat utilstrækkelige konkurrence i 

byggesektoren”
150

. Behovet for at afdække sådanne årsager beror på regeringens 

konkurrencepolitiske udspil, der netop har til formål at styrke konkurrencen i Danmark, 

herunder i byggebranchen.  

I den omtalte analyse af konkurrencesituationen angives det, at det afgørende element i 

markedet anses for værende udformningen af de erhvervsmæssige rammevilkår, således at 

disse understøtter muligheden for en effektiv anvendelse af ressourcerne i markedet, samt en 

mulighed for en stigning i virksomhedernes innovative niveau
151

. Den manglende innovation i 

markedet angives som værende en af de væsentligste faktorer i forhold til det svage 

konkurrencepres der, under den nugældende regulering, gør sig gældende i byggebranchen 

generelt. 

Analysen opdeler endvidere branchen på en sådan måde at bygge- og anlægsentreprenører 

opdeles i selvstændige markeder, for så vidt angår analysen af markedskoncentrationerne. 

Denne finder frem til at markedskoncentrationerne for bygge- og anlægsentreprenører ligger 

på hhv. 260 og 358 på det såkaldte Herfindahl-indeks
152

, hvilket indikerer at der er tale et 

                                                             
149 Energistyrelsen, Udbud af konkurrenceanalyse af byggebranchen, 26. november 2012 (Udbud af 
analysen konkurrencens betydning for vækst) 
150 Udbud af konkurrenceanalyse af byggebranchen, side 2, linje 12-13 
151 Konkurrencesituationen i dansk byggeri, december 2013, side 5, 1. spalte (En analyse af 
konkurrencesituationen i dansk byggeri) 
152 Konkurrencesituationen i dansk byggeri (2013), side 15-20: Herfindahl-indekset er et indeks for 
konkurrencesituationen udtrykt ved markedskoncentrationen 
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ukoncentreret marked for disse entreprenører. En markedskoncentration på lidt over 100 er 

dog grænsende til hård konkurrence, da spændet for hård konkurrence går op til 100
153

. 

Ud fra analysen af konkurrencesituationen i byggebranchen kan det således konstateres, at 

konkurrencen i markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter er høj. I forhold til 

ovenstående model vil dette således medføre, at der er en positiv sammenhæng mellem en 

forøgelse af konkurrencepresset og skabelsen af viden og innovation i markedet for offentlige 

bygge- og anlægskontrakter. 

Til trods for at analysen er baseret på en SCP-paradigme-præget tilgang, kan dennes 

konklusioner i et vist omfang godt lægges til grund for en analyse af konkurrencen i 

udgangspunktet indenfor bygge- og anlægssektoren. En SCP-paradigme-præget analyse 

bidrager med en mere målbar tilgang til det nødvendige niveau for konkurrencepresset i 

udbudsprocessen.   

Den ovenstående model Konkurrence i udgangspunktet vil som en følge af ovenstående 

betragtninger blive reduceret, således at følgende model for sammenhængen mellem 

konkurrencepresset og det vidensmæssige niveau i markedet for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter, vil gøre sig gældende: 

Figur 5: Effekten af et øget konkurrencepres i bygge- og anlægssektoren 

 

 

 

                                                             
153 Konkurrencesituationen i dansk byggeri (2013), side 16-17 
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5.2 Delkonklusion 

Som udledt i afsnit 5 er der en positiv sammenhæng mellem konkurrencepresset og 

tilbudsgivernes incitament til at skabe ny viden og innovation. Tilbudsgiverne vil agere i 

overensstemmelse med undslippe-konkurrence-effekten hvis konkurrencepresset i 

udbudsprocessen øges, hvorefter disse i højere grad vil søge at skabe ny viden og innovation 

for at undslippe konkurrencen. Forøgelsen af konkurrencepresset kan opnås, ved at lade 

rammerne for effektiv konkurrence bevæge sig mod maksimal konkurrence på 

konkurrenceskalaen. En sådan forøgelse af konkurrencepresset vil dermed muliggøre 

økonomisk efficiens i henhold til Posners efficiensteori. 

6. Behovet for regulering 

Tilbudslovens afsnit 1 finder ikke anvendelse på den private ordregivers udbudsforretning, 

medmindre denne selv vælger at være underlagt dennes bestemmelser, eller denne indhenter 

tilbud ved udførelse af et offentligt byggeri som anført i tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 3. 

Omvendt er den offentlige ordregiver forpligtet til at agere i overensstemmelse med 

bestemmelserne i tilbudslovens afsnit 1 jf. § 1, stk. 2, nr. 1 og 2. Som beskrevet i afsnit 4.1 

tager Posner afstand fra regulering, når denne ikke kan retfærdiggøres som et absolut 

nødvendigt middel til at sikre økonomisk efficiens. For at det kan retfærdiggøres, at den 

offentlige ordregiver er underlagt en mere skærpet regulering end den private ordregiver, må 

dette kunne begrundes i en forskel i disse to typer af ordregiveres adfærd i markedet. De 

forskelle der måtte være i ordregivernes adfærd, er genstand for en analyse i nedenstående 

afsnit. Forskellene analyseres med henblik på at begrunde, om der er et behov for en 

regulering af den offentlige ordregivers adfærd. 

6.1 En sondring mellem forskellige adfærdsstrukturer 

Udgangspunktet for dette afsnit er, at den offentlige ordregiver oftest vil agere 

velfærdsmaksimerende i modsætning til den private ordregiver, der næsten altid vil agere 

profitmaksimerende
154

 
,
 
155

. At den private ordregiver er profitmaksimerende vil sige, at denne 

                                                             
154 Viscusi, Harrington & Vernon. 2005. Economics of Regulation and Antitrust. Fourth Edition. MIT Press, 
side 503. 
155 Dette udgangspunkt kan modificeres af Newhouse’s teori om ressourceanvendelse for offentlige 
hospitaler, hvorefter den offentlige myndighed ikke altid vil agere velfærdsmaksimerende, men i stedet vil 
agere profitmaksimerende indtil et vist punkt. Denne modificering har dog ingen videre betydning for 
afhandlingens videre analyse af den offentlige ordregivers adfærdsstruktur og behandles derfor ikke 
yderligere. 
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altid vil søge at maksimere profitten ved det enkelte udbud. En sådan målsætning kan enten 

søges opnået gennem omkostningsreduktion eller gennem maksimering af indtjening. Den 

private ordregiver vil derfor altid ved indhentning af tilbud søge at tildele kontrakten til den 

tilbudsgiver, der afgiver det tilbud, der vil maksimere ordregiverens profit. Profit defineres i 

denne sammenhæng ikke udelukkende som en økonomisk gevinst opgjort i kroner og øre, 

men også som den gevinst ordregiver kan opnå på længere sigt, ved at tilbudsgiverne leverer 

et byggeri, der er bedre/mere innovativt end konkurrenternes. En sådan profitmaksimerende 

målsætning skyldes at virksomheden er ejet af private interessenter, der alle ønsker det største 

afkast af den investering, de har gjort i virksomheden. Dette vil være tilfældet uanset om den 

private ordregiver er ejet af en person, en kreds af aktionærer, en virksomhed eller en kreds af 

virksomheder mv.  

Omvendt vil en offentlig ordregiver være styret af statens interesser, da denne vil være den 

dominerende interessent. Den offentlige ordregiver vil således være finansieret af staten, og 

denne bør derfor agere i overensstemmelse med statens interesser. Da staten er finansieret af 

skatteyderne vil dennes interesse bestå i at forfølge skatteydernes interesse, og dermed andre 

hensyn end den profitmaksimerende ordregiver. Den offentlige ordregivers adfærd kan derfor 

defineres som velfærdsmaksimerende, da dennes adfærd vil være påvirket af andre hensyn 

end profitmaksimering. En sådan velfærdsmaksimerende adfærd er dog ikke i sig selv 

problematisk, da velfærdsmaksimering må anses som værende blandt formålene med at have 

offentlige institutioner. Andre hensyn end profitmaksimering bør derfor være en del af den 

offentlige ordregivers adfærdsstruktur.   

Ordregivernes adfærdsstrukturer udledes derfor til at være et udtryk for hhv. den private og 

offentlige ordregivers principals målsætninger. Hvor den private ordregiver vil være styret af 

de private interessenters interesser (profit), vil den offentlige ordregiver være styret af statens 

interesser (multiple hensyn, herunder samfundsmæssige hensyn såsom sociale hensyn). 

Reguleringen af den offentlige ordregivers udbudsproces kan dermed ikke retfærdiggøres som 

et adfærdsregulerende middel, såfremt den offentlige ordregiver udelukkende agerer i 

overensstemmelse med principalens interesser. Dette skyldes, at det samfundsmæssigt både er 

forventeligt og ønskeligt at ordregiveren agerer i overensstemmelse med principalens 

interesser. Behovet for en regulering af den offentlige ordregivers udbud af bygge- og 
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anlægskontrakter, må derfor kunne begrundes i andre ting, såsom den offentlige ordregivers 

egeninteresser.  

6.2 Den offentlige ordregivers egeninteresser 

De ovenfor udledte adfærdsstrukturer vil have en indvirkning på såvel den private som den 

offentlige ordregivers ageren ved den enkelte udbudsforretning. De forskellige 

adfærdsstrukturer er ikke i sig selv problematiske, da begge adfærdsstrukturer overordnet set 

medfører at ordregiverne agerer i overensstemmelse med de respektive principalers interesser. 

Problematikken opstår derfor først når ordregiverens adfærdsstruktur indebærer inddragelse af 

egne interesser, og de tilgængelige ressourcer derfor ikke længere anvendes i 

overensstemmelse med principalens interesser. Nærværende afsnit vil søge at argumentere 

for, at den offentlige ordregivers adfærd i højere grad end den privates, kan påvirkes af 

egeninteresser, og at der dermed er et behov for en regulering af denne. Udgangspunktet for 

forskellene af egeninteressernes påvirkning af hhv. den private og offentlige ordregivers 

adfærdsstruktur, vil tages i tildelingen af den offentlige ordregivers budgetramme og 

påvirkningen af konkurrencen i eftermarkedet. 

6.2.1 Den Offentlige Ordregivers Budgettildeling og Konkurrencen i Eftermarkedet 

Den private ordregiver vil selv være ansvarlig for det budget denne har at råde over gennem 

en maksimering af indtjeningen og/eller en reducering af omkostningerne. Den private 

ordregiver vil derfor søge at indhente den mængde af tilbud, der for denne vil medføre det 

største overskud ved den enkelte udbudsforretning, uanset om dette opstår som en følge af en 

lavere pris der sikrer omkostningsminimering eller en innovativ løsning, der vil stille 

virksomheden bedre i forhold til dennes konkurrenter i eftermarkedet.  

Konkurrencen i eftermarkedet defineres som den konkurrence ordregiver oplever på det 

marked, hvor denne udbyder virksomhedens ydelser. Når ordregiveren dermed tager stilling 

til konkurrencen i eftermarkedet, vil dette indebære at denne tager stilling til hvordan 

ressourcerne anvendes efficient, således at denne stilles bedst muligt i forhold til et usikkert 

indtjeningsniveau i den efterfølgende regnskabsperiode.  

Den offentlige ordregiver vil, i modsætning til den private, få tildelt dennes budget af staten, 

hvorefter denne selv vil være ansvarlig for allokeringen af ressourcerne i forbindelse med 

dennes forskellige aktiviteter, herunder udbudsforretninger. Den offentlige ordregiver vil 

derfor i modsætning til den private ordregiver potentielt kun indhente den mængde af tilbud, 



 70 

der vil være tilstrækkeligt til at overholde den budgetramme, denne selv har opstillet ved den 

enkelte udbudsforretning. Dette skyldes, at den offentlige ordregiver ikke i samme omfang 

som den private vil være optaget af dennes konkurrencesituation i eftermarkedet, grundet det 

forholdsvist sikre indtjeningsniveau i den efterfølgende regnskabsperiode. For mange 

offentlige ordregivere, vil der slet ikke være konkurrence i eftermarkedet (eksempelvis 

borgerservice mv.).  

Hvor den private ordregivers egeninteresse dermed vil være at stille denne optimalt i forhold 

til konkurrencen i eftermarkedet, vil den offentlige ordregivers egeninteresse blot være at 

overholde dennes budget. Den velfærdsmaksimerende ordregivers adfærdsstruktur vil derfor 

ikke i samme omfang som den private være præget af et behov for at anvende den efficiente 

mængde af ressourcer ved det enkelte udbud, men blot at anvende den mængde, der sikrer at 

denne ikke overskrider budgettet ved den enkelte udbudsforretning.  

Der kan endda argumenteres for, at den offentlige myndighed ikke vil søge at indhente den 

mængde af tilbud, der vil sikre et overskud ved den enkelte udbudsforretning, da et sådant 

overskud ved hver udbudsforretning kan medføre et mindre budget i næste regnskabsperiode. 

Såfremt den offentlige myndighed ikke udnytter dennes budget til fulde, vil det være svært at 

argumentere for en fastholdelse af budgettet, hvorefter denne i de efterfølgende 

regnskabsperioder potentielt vil blive tildelt et mindre budget. Et sådant mindre budget vil i 

øvrigt modstride andre potentielle egeninteresser, såsom oparbejdelse af en så stor institution 

som muligt, da dette vil kunne medføre en øget grad af prestige, magt og personlig indkomst. 

Den private ordregiver vil naturligt også have en egeninteresse i sådanne forhold, men her vil 

konkurrencen i markedet, hvis denne er effektiv, have den indvirkning at adfærden 

disciplineres, således at unødige omkostninger undgås. 

Andre aspekter af konkurrencen i eftermarkedet kan endvidere have en relevans for 

problemstillingen. Opførslen af en bygning kan have en større indvirkning på den private 

ordregivers efterfølgende konkurrencesituation, end hvad tilfældet er for den offentlige 

ordregiver. Den private ordregiver kan således ønske en placering, der ikke udsætter denne 

for unødig konkurrence fra andre omkringliggende virksomheder, og et udseende af 

bygningen der signalerer velstand og professionalisme for derved at tiltrække nye kunder. 

Den offentlige ordregiver er ikke nødvendigvis optaget af samme forhold, hvis denne ikke er 

udsat for konkurrence på eftermarkedet. Skatteyderne vil uanset forholdene, når den 
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offentlige ordregiver ikke konkurrerer mod private ordregivere, være nødsaget til at anvende 

den offentlige ordregivers faciliteter i modsætning til forbrugernes valgfrihed ved brug af 

private ordregiveres faciliteter. 

Den offentlige ordregiver vil således ikke have incitament nok til at skabe konkurrence i den 

enkelte udbudsproces, hvis denne ikke er mødt af den samme grad af konkurrence i 

eftermarkedet som en privat ordregiver. Jo mindre konkurrence i eftermarkedet den offentlige 

myndighed vil være mødt af, jo mere vil dennes adfærdsstruktur være præget af 

egeninteresser, da dennes mulighed for at inddrage kortsigtede egeninteresser herved vil 

tiltage.  

En regulering af den offentlige ordregivers adfærdsstruktur, der sikrer konkurrencen om 

bygge- og anlægskontrakter, kan derfor under de givne antagelser retfærdiggøres, når målet er 

skabelse af offentlige goder og økonomisk efficiens. Tilbudslovens afsnit 1, herunder særligt 

konkurrencekravet, kan derfor retfærdiggøres som et nødvendigt middel til at regulere den 

offentlige ordregivers adfærdsstruktur, når målet er økonomisk efficiens.  

6.3 Tilbudslovens afsnit 1 som en nødvendig regulering af adfærdsstrukturen  

Ud fra ovenstående analyse af den offentlige ordregivers egeninteresser, vil dennes 

adfærdsstruktur være præget af andre forhold end statens interesser. Når denne derfor i 

tilrettelæggelsen og gennemførslen af et udbud, i højere grad end den private ordregiver, vil 

inddrage egeninteresser, vil der derfor være et behov for en regulering af dennes adfærd.   

Tilbudslovens afsnit 1 søger dermed at bidrage til en regulering af den offentlige ordregivers 

adfærdsstruktur, der vil sikre en efficient anvendelse af dennes tildelte ressourcer. For det 

tilfælde at tilbudslovens afsnit 1 bidrager til at sikre en efficient ressourceanvendelse, vil en 

sådan regulering derfor være i overensstemmelse med afhandlingens målsætning om at skabe 

en økonomisk efficient regulering. Om den nugældende regulering af offentlige bygge- og 

anlægskontrakter i tilstrækkelig grad muliggør økonomisk efficiens vil blive analyseret i 

afsnit 7. 

6.4 Den private entreprenørs indhentning af tilbud hos underleverandører 

Som udledt under den retsdogmatiske analyse er der visse bestemmelser i den nugældende 

tilbudsloves afsnit 1, der også vil omfatte private ordregivere. Dette vil være tilfældet for den 

private entreprenør der indhenter tilbud hos underleverandører til udførelse af den kontrakt, 
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de har fået tildelt hos en ordregiver omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, jf. § 1, stk. 2, nr. 3. En 

sådan regulering medfører derfor en regulering af forholdet mellem to private parter med 

samme profitmaksimerende adfærdsstruktur. Disse vil begge handle profitmaksimerende, 

hvorfor en regulering ikke synes at kunne retfærdiggøres i henhold til Posners efficiensteori, 

da disse forventes at anvende den efficiente mængde af ressourcer i forhold til skabelsen af 

konkurrence i den enkelte udbudsproces.  

En sådan regulering af forholdet mellem to private entreprenører indenfor området af 

offentlige bygge- og anlægskontrakter synes derfor overflødigt, da disse begge er 

profitmaksimerende virksomheder, der i kraft af deres branchekundskab alligevel vil indhente 

den mængde af tilbud, der sikrer den økonomiske efficiens. 

6.5 Delkonklusion 

For at reguleringen er økonomisk efficient i henhold til Posners efficiensteori forudsættes det, 

at den offentlige ordregiver anvender dennes tildelte ressourcer på efficient vis. En sådan 

anvendelse opnås ikke, når ordregiver agerer i overensstemmelse med egne interesser. 

Tilbudslovens afsnit 1 kan derfor retfærdiggøres som et nødvendigt adfærdsregulerende 

middel, når det ønskes at ordregiver anvender dennes ressourcer så efficient som muligt, og 

dermed skaber det efficiente niveau for konkurrencen i udbudsprocessen. Som udledt vil den 

private ordregiver omfattet af TBL § 1, stk. 2, nr. 3 i et marked uden regulering alligevel 

skabe tilstrækkelig konkurrence, da denne vil agere profitmaksimerende pga. konkurrencen i 

eftermarkedet, og dermed vil indhente den efficiente mængde af tilbud for at maksimere 

dennes profit. En regulering af dennes forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence kan 

derfor ikke retfærdiggøres som et middel, der er nødvendigt for at opnå en økonomisk 

efficient regulering.  

Omvendt er det udledt, at den offentlige ordregiver omfattet af TBL § 1, stk. 2, nr. 1 og 2 i et 

marked uden regulering i stedet vil have mulighed for altid at agere i overensstemmelse med 

egne interesser, da denne ikke i samme omfang som den private ordregiver vil føle sig truet af 

konkurrencen i eftermarkedet. Den offentlige ordregiver vil derfor ikke have det nødvendige 

incitament til at anvende den efficiente mængde af ressourcer, og dermed til skabelsen af det 

efficiente niveau for konkurrencepresset i udbudsprocessen. Den velfærdsmaksimerende 

ordregiver vil dermed ikke agere i overensstemmelse med statens interesser, og en regulering 

af dennes adfærd er derfor nødvendig. Tilbudslovens afsnit 1 kan derfor retfærdiggøres som 
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et nødvendigt middel, når denne søger at undgå at den offentlige ordregiver agerer i 

overensstemmelse med egne interesser.  

Reguleringen af den private ordregiver kan dermed ikke retfærdiggøres, mens en regulering af 

den offentlige ordregiver kan retfærdiggøres, når dette er nødvendigt for at sikre økonomisk 

efficiens. 

Afhandlingens videre økonomiske analyse vil fokusere på om den nugældende udformning af 

tilbudslovens afsnit 1 i tilstrækkelig grad bidrager til en efficient skabelse af innovation og 

viden (offentlige goder), og dermed muliggør økonomisk efficiens i markedet for offentlige 

bygge- og anlægskontrakter. 

7. Reguleringens rationaler 

Afhandlingens økonomiske del har indtil nu beskæftiget sig med konkurrencepressets 

betydning for tilbudsgivernes incitament til at skabe offentlige goder. Endvidere har denne 

redegjort for de private og offentlige ordregiveres adfærdsstrukturer, samt hvorfor der består 

et behov for en regulering af den offentlige ordregivers udbudsproces.  

I nærværende kapitel vil lovgivers rationaler bag de bestemmelser, der danner rammerne for 

effektiv konkurrence, analyseres. Her vil det også belyses om disse bestemmelser er 

økonomisk efficiente. Rammerne for effektiv konkurrence i tilbudslovens afsnit 1 udgør den 

nugældende regulering af ordregivers adfærdsstruktur, i forhold til dennes forpligtelse og 

mulighed for at skabe konkurrence i udbudsprocessen. Disse rammer analyseres derfor med 

henblik på, at vurdere om bestemmelserne kan retfærdiggøres på baggrund af de fundne 

adfærdsstrukturer, når målet er økonomisk efficiens.  

7.1 Statisk og dynamisk efficiens 

For nærværende afhandlings vedkommende vil mængden af afholdte 

transaktionsomkostninger udgøre den væsentligste statiske betragtning. Med 

transaktionsomkostninger menes i denne forstand: 1) de samlede transaktionsomkostninger 

tilbudsgiverne afholder i forbindelse med udarbejdelse af tilbud og forhandling med 

ordregiver, og 2) de transaktionsomkostninger ordregiver afholder i forbindelse med 

udarbejdelse af udbudsmateriale, vurdering af indkomne tilbud og forhandling med 

tilbudsgivere. 
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De samlede transaktionsomkostninger ved det enkelte udbud vil derfor omfatte alle 

transaktionsomkostninger afholdt af tilbudsgiverne samt transaktionsomkostningerne afholdt 

af ordregiver. 

Dynamiske efficiens-betragtninger omhandler modsat de statiske, hvorledes virksomhederne 

anvender deres ressourcer på længere sigt. Hvor den statiske efficiens således beskæftiger sig 

med transaktionsomkostninger i den enkelte udbudsproces, omhandler dynamisk efficiens 

hvorledes der skabes en efficient anvendelse af disse på længere sigt
156

. Dynamisk efficiens 

skabes gennem skabelse af ny viden og innovation, hvilket i henhold til afsnit 4.1.1 betragtes 

som offentlige goder. 

Den interessante betragtning for nærværende afhandling vil som udgangspunkt ikke være 

omkostningsreducerende innovation og viden, da det antages at virksomhederne 

(tilbudsgiverne) altid vil søge at omkostningsminimere i et hårdt konkurrenceudsat marked. I 

stedet vil den interessante dynamiske betragtning primært udgøres af idéskabelsen, der skabes 

som følge af en højere konkurrence i udbudsprocessen.  

7.1.1 Værdien af innovation og vidensskabelse 

Når begrebet økonomisk efficiens i henhold til Posner’s efficiensteori indebærer en efficient 

ressourceanvendelse betyder dette, at ordregiveren ved det enkelte udbud skal anvende den 

mængde af ressourcer, der kan retfærdiggøres i forhold til den gevinst, denne forventer at 

opnå som en følge af en øget skabelse af konkurrence mellem tilbudsgiverne. Den gevinst 

denne forventer at opnå som følge af den øgede grad af konkurrence, kan eksempelvis give 

sig udtryk ved en lavere pris eller ved levering af en bedre ydelse (et bedre byggeri).  

Den mængde af ressourcer der anvendes ved det enkelte udbud, anvendes derfor efficient, når 

ordregiver anvender den mængde af transaktionsomkostninger på konkurrence (gennemgang 

af tilbud, forhandling mv.) der giver den største profit for denne ved at indbyde flere 

virksomheder (lavere pris, bedre ydelse mv.).  

På denne måde skabes mest mulig viden og innovation ved det enkelte udbud indenfor 

rammerne af statisk efficiens (fra ordregivers synspunkt), da det ikke kan forventes at 

ordregiver skal indbyde flere virksomheder, end hvad der kan betale sig for denne i det 
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enkelte udbud. Ordregiver vil næppe afholde flere omkostninger, end hvad der kan begrundes 

i den forventede gevinst for denne. 

Såfremt markedet havde været begrænset til ét udbud ville værdien af den skabte viden og 

innovation være begrænset, da værdien af disse ikke ville kunne anvendes ved efterfølgende 

udbudsforretninger. Markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter vil dog ikke være 

begrænset til ét udbud, da der hele tiden vil blive udbudt nye bygge- og anlægsarbejder. 

Værdien af de offentlige goder vil derfor potentielt være ubegrænsede, og vil derfor på 

længere sigt opveje de øgede transaktionsomkostninger på tilbudsgiversiden som følge af den 

højere konkurrence. Den øgede mængde af transaktionsomkostninger på tilbudsgiversiden bør 

derfor ikke inddrages i ordregivers vurdering af hvilket niveau af konkurrence denne skal 

skabe i udbudsprocessen
157

. Det kan desuden argumenteres, at den øgede konkurrence på sigt 

vil skille bukkene for fårene, således at det i højere grad vil være de mest effektive og 

innovationsskabende virksomheder, der vil overleve den øgede konkurrence. 

Den maksimale økonomiske velfærd vil derfor opnås, når reguleringen sikrer, at ordregiver 

anvender den efficiente mængde af ressourcer i forhold til at skabe det konkurrencepres, der 

vil sikre det efficiente niveau for skabelsen af viden og innovation.   

7.1.2 Det fundamentale økonomiske problem 

Som tidligere beskrevet tager Posner afstand fra begrebet pareto-efficiens, men ikke fra 

begrebet Kaldor-Hicks efficiens. Dette skyldes, at der ud fra hans argumentation ikke kan 

opnås en ændring af den nugældende regulering, hvor alle parter vil stilles bedre end i 

udgangspunktet. I forhold til den nugældende regulering af offentlige bygge- og 

anlægskontrakter vil der derfor opstå et trade-off mellem statisk og dynamisk efficiens. Når 

der ud fra et samfundsmæssigt perspektiv ønskes en høj grad af statisk efficiens, vil der ikke 

samtidigt kunne opnås en høj grad af dynamisk efficiens, og omvendt.  

I forhold til nærværende problemstilling vil dette trade-off bestå i, at der vil blive afholdt flere 

transaktionsomkostninger, når der ønskes et højere niveau af konkurrence. Dette højere 

niveau af konkurrence vil dog, som belyst i afsnit 5, skabe mere viden og innovation.  
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Hvis konkurrencen i udbudsprocessen stiger, eksempelvis hvis der indhentes flere tilbud, vil 

tilbudsgiverne samlet set afholde flere transaktionsomkostninger. Dette vil skabe en aftagende 

statisk efficiens for samfundet, da de øgede transaktionsomkostninger som tilbudsgiversiden 

og ordregiver samlet set afholder i forbindelse med den skærpede konkurrence (i form af flere 

forbigåede tilbudsgivere, samt mere tid investeret i at komme med et vindende bud på grund 

af hårdere konkurrence og omkostninger ved gennemgang af tilbud for ordregiver), næppe i 

det enkelte udbud vil kunne opveje den gevinst, der er for ordregiver i at få leveret et 

bedre/billigere byggeri
158

.  

Omvendt set vil den øgede konkurrence i udbudsprocessen bidrage til, at der skabes flere 

offentlige goder i form af viden og innovation, hvorfor den dynamiske efficiens vil stige. De 

tilbudsgivere der mener de er i stand til at vinde udbuddet, vil på grund af den øgede 

konkurrence investere mere i at vinde kontrakten, eksempelvis ved at komme med en 

innovativ løsning, der er bedre/billigere for ordregiver. Dele af denne viden der skabes i det 

enkelte udbud som følge af en øget konkurrence, vil kunne anvendes af både tilbudsgivere og 

ordregiver i de efterfølgende udbud. 

Der vil altså være en statisk omkostning i form af en øget grad af ressourceanvendelse for 

især tilbudsgiverne ved det enkelte udbud, når målet er en dynamisk gevinst, altså skabelse af 

viden og innovation. 

Ud fra en efficienspræget tilgang opstår der således et fundamentalt økonomisk problem, når 

reguleringen søger at opnå såvel statisk efficiens som dynamisk efficiens. Lovgiver må derfor 

gøre sig klart hvad formålet med reguleringen er, for at kunne vægte efficiens-betragtningerne 

efter dette. Lovgiver kan ikke opnå et højt niveau af dynamisk efficiens når denne samtidigt 

tilgodeser den statiske efficiens fuldt ud. En øget grad af transaktionsomkostninger ved det 

enkelte udbud vil således være konsekvensen af et ønske om en øget grad af innovation og 

vidensskabelse for hele markedet af offentlige bygge- og anlægskontrakter ved alle 

efterfølgende udbud.    

Det fundamentale økonomiske problem i nærværende afhandling bliver således at sikre en 

indretning af tilbudslovens afsnit 1, der tillader konkurrencekravet at operere på en sådan 
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måde, at den dynamiske efficiens i højere grad tilgodeses. En sådan indretning opnås ved at 

sikre et passende trade-off mellem statisk og dynamisk efficiens, der sikrer en kontinuerlig 

innovation og vidensskabelse ved en række af på hinanden følgende udbudsforretninger
159

.  

På baggrund af ovenstående bør reguleringen derfor sikre en efficient anvendelse af 

ordregivers ressourcer, således at der skabes det niveau af konkurrence i udbudsprocessen, der 

vil muliggøre at tilbudsgiverne i højere grad fokuserer på vidensskabelse og innovation
160

. 

For at finde frem til hvorledes den nugældende regulering tilgodeser statisk og/eller dynamisk 

efficiens, vil rationalerne bag de af tilbudslovens bestemmelser, der har en særlig relevans for 

konkurrencen, derfor være genstand for en økonomisk analyse i kapitlet nedenfor.  

7.2 Reguleringens efficiens-betragtninger 

I den retsdogmatiske analyse er det bl.a. udledt hvorledes konkurrencekravets selvstændige 

betydning i flere tilfælde indskrænkes af tilbudslovens øvrige bestemmelser. En sådan 

begrænsning er blandt andet tilfældet ved tilbudslovens § 12, stk. 2, hvorefter ordregiver 

tillades at indhente op til 4 underhåndsbud. Endvidere er det blevet beskrevet hvordan § 11, 

stk. 1 begrænser ordregivers mulighed for at forhandle med flere end 3 tilbudsgivere og 

således begrænser konkurrencen i forhandlingsfasen. Ved denne bestemmelse har 

konkurrencekravet dog under den nugældende regulering ingen betydning. 

Disse øvre grænser for ordregivers mulighed for at skabe konkurrence i udbudsprocessen, kan 

tolkes som et udtryk for et ønske om en statisk efficient ressourceanvendelse. Som anført 

under afsnit 7.1.2 vil dette medføre, at lovgiver med disse konkurrencebegrænsende elementer 

samtidigt begrænser skabelsen af innovation og viden.  

Ligesom ved de øvre grænser, indskrænker de nedre grænser ligeledes konkurrencekravets 

selvstændige betydning. De nedre grænser er eksempelvis, det under den retsdogmatiske 

analyse udledte, mindstekrav til mængden af indhentede tilbud ved begrænset licitation (safe 

harbour-betragtningen), og mindstekravet for indhentning af underhåndsbud efter 

tilbudslovens § 12, stk. 4. Sådanne mindstekrav synes at tilgodese dynamisk efficiens, da 

disse muliggør en højere grad af vidensskabelse og innovation som følge af et fastsat 

mindsteniveau for konkurrencen i udbudsprocessen. Afsnit 7.2.2 om reguleringens dynamiske 

efficiens-betragtninger vil derfor behandle disse.  
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7.2.1 Statiske efficiens-betragtninger 

7.2.1.1 § 11 – loftet for antal forhandlingspartnere 

Tilbudslovens § 11 regulerer hvorledes det tillades ordregiver at forhandle med 

tilbudsgiverne. Efter denne bestemmelse er det tilladt ordregiver at forhandle med 3 

tilbudsgivere eller færre når kriteriet for tildelingen af kontrakten er det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud. I forarbejderne til tilbudsloven angives det økonomiske rationale bag 

denne bestemmelse som værende et ønske om at begrænse ressourceforbruget i forbindelse 

med tilbudsindhentningen. Det angives endvidere, at en sådan øvre grænse for adgangen til 

forhandling synes at være tilstrækkeligt i overensstemmelse med ønsket om at sikre effektiv 

konkurrence i markedet. Det anerkendes dog, at en sådan øvre grænse for adgangen til 

forhandling udgør et teoretisk konkurrencebegrænsende element, men at et sådant element 

opvejes ved den øgede grad af konkurrence i licitationsfasen, og dermed konkurrencen om at 

være blandt de 3, eller færre, økonomisk mest fordelagtige tilbud
161

. 

Transaktionsomkostningerne søges begrænset ved, at tilbudsgiverne ikke længere forpligtes 

af deres tilbud, når disse ikke bliver indkaldt til forhandling, mens ordregiver vil undgå 

anvendelse af de ressourcer der ellers skulle have været brugt, hvis denne skulle forhandle 

med alle forskriftsmæssige tilbud
162

. 

Når lovens forarbejder således inddrages til at udlede det økonomiske rationale bag 

tilbudslovens § 11, stk. 1, synes der at danne sig et meget klart billede af det trade-off mellem 

statisk og dynamisk efficiens, der har fundet sted ved udformningen af bestemmelsen. Dette 

trade-off kan opstilles således, at den samlede mængde af ressourcer der anvendes i 

udbudsprocessen, stilles overfor en begrænsning af konkurrencen i forhandlingsfasen. Dette 

lader til at være et udtryk for, at den statiske betragtning om mindre anvendelse af ressourcer 

vægtes i højere grad end de dynamiske betragtninger om innovation og vidensskabelse som 

følge af den interaktion, der finder sted mellem tilbudsgivere og ordregiver.       

7.2.1.2 § 12 – loftet for antal underhåndsbud 

Tilbudslovens § 12, stk. 2 sætter ligesom ovenfor ved begrænsningen af adgangen til 

forhandling en øvre grænse for adgangen til at indhente underhåndsbud. Denne bestemmelse 

pålægger således ordregiver en begrænsning, der påbyder denne maksimalt at indhente 4 
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underhåndsbud. En sådan begrænsning er gældende for både offentlig ordregivere og private 

ordregivere omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3. Reglerne for underhåndsbud udtrykkes i 

lovforarbejderne som værende et middel til at begrænse ressourceanvendelsen, og dermed 

transaktionsomkostningerne for såvel ordregiver som tilbudsgiverne
163

. Dette skyldes at 

ressourceanvendelsen er lavere, ved indhentning og udarbejdelse af underhåndsbud, 

sammenlignet med de omkostninger der er forbundet med afholdelse af en licitation. Dette er 

i øvrigt også argumentationen for at grænsen for værdien af bygge- og anlægskontrakten i 

tilbudslovens § 12, stk. 3 der må indhentes underhåndsbud på er steget fra 2.000.000 kr. til 

3.000.000 kr. i forhold til tilbudsloven fra 2001
164

. En sådan forøget mulighed for at indhente 

underhåndsbud frem for tilbud indhentet ved licitation, har endvidere en effekt på den statiske 

efficiens som en følge af nedgangen i den samlede mængde af tilbud om kontrakten. 

Efter reglerne for begrænset licitation skal der indhentes mindst 5 tilbud for som ordregiver at 

være sikker på at handle i overensstemmelse med konkurrencekravet jf. safe harbour-

betragtningen i afsnit 3.3.4.1. Lovgivers statiske rationale bag begrænsningen i ordregivers 

mulighed for at indhente mere end 4 underhåndsbud, samt den øgede mulighed for at undgå 

en licitation, synes derfor at opnå målet om statisk efficiens, da de samlede 

transaktionsomkostninger herved aftager. En sådan begrænsning i mængden af 

underhåndsbud, samt den øgede mulighed for at fravælge en licitationsrunde, tilgodeser dog 

ikke den dynamiske efficiens, da den samlede nedgang i underhåndsbud og ikke indhentede 

tilbud ved begrænset licitation, vil medføre en aftagende vidensskabelse og innovation i 

markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter. 

Muligheden for at indhente et 4. underhåndsbud, der jf. § 12 stk. 4 skal være uden for 

lokalområdet, anvendes dog kun i de tilfælde 3 underhåndsbud ikke skaber tilstrækkelig 

konkurrence iht. konkurrencekravet. I konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 

bemærkes det, at en sådan mulighed i de fleste tilfælde slet ikke udnyttes af ordregiverne
165

, 

hvorfor den dynamiske efficiens falder yderligere.  

Vi erkender, at behovet og efterspørgslen for innovation og vidensskabelse er lavere ved 

kontrakter af mindre værdi end ved større kontrakter. Det teoretiske fundament forbliver dog 
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det samme og det kan ikke bestrides at sandsynligheden for innovative løsninger ville stige, 

hvis der var flere tilbudsgivere om buddet – både i det enkelte udbud men også på sigt. 

7.2.1.3 Hvad er den økonomiske effekt af disse konkurrencebegrænsninger? 

I forhold til den offentlige ordregivers adfærdsstruktur opstår spørgsmålet, om behovet for en 

begrænsning af ordregiverens mulighed for at forhandle med flere end 3 tilbudsgivere og et 

loft på 4 underhåndsbud er nødvendigt.  

For det tilfælde at der ingen regulering havde været, ville den offentlige ordregiver være i 

stand til at forhandle med flere end 3 tilbudsgivere, samt at indhente flere end 4 

underhåndsbud, såfremt denne mente, at dette ville skabe den mest effektive konkurrence. 

Dette ville i forhold til § 11 sandsynligvis medføre en mindre grad af konkurrence i 

licitationsfasen, og dermed en mindre grad af vidensskabelse og innovation i forbindelse med 

udformningen af tilbuddet, da sandsynligheden for at indgå i forhandlingsfasen formentlig 

ville stige. Konkurrencen i forhandlingsfasen ville som følge af dette tiltage, da flere ville 

forhandle om den samme kontrakt. Såfremt begrænsningen på forhandlingspartnere blev 

fjernet, ville der derfor potentielt blive skabt en højere grad af dynamisk efficiens i 

forhandlingsfasen.  

Konkurrencepressets ændring i hver deres retning i de to faser vil ikke medføre den samme 

skabelse af innovation af viden som under den nugældende regulering. Dette skyldes at den 

enkelte tilbudsgiver forventes at skabe mere viden og innovation i interaktionen med 

ordregiveren i forhandlingsfasen end denne ville gøre alene ved tilbuddets udformning i 

licitationsfasen.  

Det relevante spørgsmål må derfor være om den offentlige ordregiver, i kraft af dennes 

adfærdsstruktur, vil forhandle med den mest efficiente mængde af tilbudsgivere, for det 

tilfælde at bestemmelsen ikke fandt anvendelse. Dette menes ikke at være tilfældet, da den 

offentlige ordregiver ikke vil være præget af den samme konkurrence i eftermarkedet som en 

privat ordregiver, og derfor ikke vil have det samme incitament til at skabe mest mulig 

innovation og viden på tilbudsgiversiden, der vil kunne anvendes ved de efterfølgende udbud. 

Denne vil derfor i overensstemmelse med dennes egeninteresser ikke nødvendigvis anvende 

den mest efficiente mængde af ressourcer i forhandlingsfasen, og vil derfor ikke agere 

økonomisk efficient. Begrænsningen i antal forhandlingspartnere er derfor overflødig, da 
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ordregiver nødvendigvis ikke vil anvende den mest efficient mængde af ressourcer i 

forhandlingsfasen uanset bestemmelsen eller ej. Dog virker det skadeligt for den dynamiske 

efficiens, at en ordregiver der eksempelvis på baggrund af dennes konkurrence i 

eftermarkedet, og som derfor har en mere profitmaksimerende adfærd, ikke må forhandle med 

mere end 3 tilbudsgivere, hvis denne forventer, at det vil skabe en mere effektiv konkurrence 

og en højere profit. 

I forhold til § 12, stk. 2 begrænser den øvre grænse for indhentning af underhåndsbud 

ligeledes skabelsen af offentlige goder og tillader ligesom § 11, derfor ikke den offentlige 

ordregiver at anvende den efficiente mængde af ressourcer, hvis der burde indhentes flere end 

4 underhåndsbud, uanset om denne i henhold til dennes adfærdsstruktur ville have gjort dette. 

Begrænsningen i mængden af underhåndsbud er således sandsynligvis et ikke økonomisk 

efficient konkurrencebegrænsende element og kan derfor heller ikke begrunde en 

indskrænkning af konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2. 

Da de nugældende bestemmelser udgør øvre grænser for adgangen til forhandling og 

indhentning af underhåndsbud, sikres en efficient anvendelse af den offentlige ordregivers 

ressourcer derfor ikke i hver udbudsproces. Disse bestemmelsers nuværende udformning kan 

derfor ikke retfærdiggøres som nødvendige midler til at sikre økonomisk efficiens. Faktisk 

synes disse at være skadelige i visse situationer, da ordregiver ikke kan indhente flere end 4 

underhåndsbud eller forhandle med mere end 3 tilbudsgivere, i de tilfælde hvor denne 

vurderer, at det er efficient. 

7.2.2 Dynamiske efficiens-betragtninger 

7.2.2.1 Konkurrencekravets betydning for mængden af indhentede tilbud ved den begrænsede 

licitation 

Tilbudslovens § 6 regulerer som beskrevet under den retsdogmatiske analyse, ordregivers 

mulighed for at afholde en begrænset licitation. Nærværende afsnit vil ikke forholde sig til om 

en sådan begrænset licitation afholdes med eller uden en prækvalifikationsrunde, da mængden 

af tilbud der indhentes ikke afhænger af dette.  

For at det vil være bedst i overensstemmelse med konkurrencekravet, er det i afsnit 3.3.4.1 

udledt, at ordregiver som udgangspunkt mindst skal indhente 5 tilbud. Denne nedre grænse 

for konkurrence synes at tilgodese den dynamiske efficiens, da et sådant udgangspunkt skaber 

et minimum for konkurrence og dermed for innovation og vidensskabelse som følge af det 
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øgede konkurrencepres tilbudsgiverne imellem. Licitationsfasen vil derfor potentielt være 

præget af en højere grad af konkurrence end hvis en sådan nedre grænse ikke havde eksisteret. 

Samtidigt vil en sådan bestemmelse dog medføre en nedgang i den statiske efficiens, da 

transaktionsomkostningerne ved den enkelte licitation vil stige som følge af, at flere 

tilbudsgivere udarbejder tilbud, og at ordregiver har flere tilbud at vurdere. 

Et sådant udgangspunkt modificeres dog af forarbejdernes videre bemærkninger. I henhold til 

afsnit 3.3.4.1 angives det videre, at ordregiver bør indhente mellem 5 og 7 tilbud for at 

forholde sig bedst i overensstemmelse med konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2. Et 

antal på 5 udgør her en ’safe harbour’ for mængden af tilbud der indhentes ved licitationen. 

Antallet på 7 kan tolkes som en øvre grænse for hvor mange tilbud. der bør indhentes. Disse 

grænser for hvor mange bud, der bør indhentes begrænser ordregivers incitament til at 

anvende ressourcer i forbindelse med en konkret vurdering af hvilken mængde tilbud, der 

reelt synes at skabe tilstrækkelig konkurrence. Den ellers dynamiske effekt af 

konkurrencekravet begrænses dermed af ordregivers mulighed for ikke at skulle forholde sig 

kritisk til, hvornår der skabes tilstrækkelig konkurrence, og derved hvordan ordregiver 

anvender dennes ressourcer efficient, uden at overtræde konkurrencekravet. 

Denne påstand understøttes yderligere af konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, 

der angiver, at ordregiver oftest vil indhente 5 tilbud
166

. Bestemmelsen der burde muliggøre 

en vurdering af hvilken mængde af tilbud, der skaber tilstrækkelig konkurrence i 

licitationsfasen, synes derfor ikke at blive udnyttet, men i stedet udgøre et fix-punkt for 

mængden af indhentede tilbud, da ordregiver ved at indhente 5 tilbud i hvert fald ikke 

overtræder § 2, stk. 2. Skabelsen af offentlige goder som vidensskabelse og innovation 

begrænses derfor af en sådan ’safe harbour’. 

Reguleringen af den private ordregiver omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3 synes ikke at medføre 

økonomisk efficiens, da denne i et marked uden regulering alligevel vil indhente den 

efficiente mængde af tilbud. Dette skyldes at denne er profitmaksimerende og derfor vil søge 

at indhente den mængde af tilbud, der bedst sikrer dennes konkurrencesituation i 

eftermarkedet. Den mængde ressourcer der vil medføre den økonomiske efficiens vil derfor 

også blive anvendt af den private ordregiver i et marked uden regulering.  
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Mindstekravet kan dog bidrage til skabelsen af økonomisk efficiens i forhold til den offentlige 

ordregivers indhentning af tilbud. Denne vil i kraft af dennes egeninteresser ikke 

nødvendigvis anvende den efficiente mængde af ressourcer, og dermed ikke indhente den 

efficiente mængde af tilbud, da den ikke er udsat af samme grad af konkurrence i 

eftermarkedet.  

En regulering af den offentlige ordregivers mængde af indhentede tilbud kan derfor 

retfærdiggøres, når målet er økonomisk efficiens. Den betydning konkurrencekravet tillægges 

i forbindelse med indhentning af tilbud under den nuværende regulering, er dog ikke 

økonomisk efficient, da ordregiver ikke behøver tage stilling til om denne indbyder det antal 

tilbudsgivere, der skaber den bedste konkurrence og dermed mere dynamisk efficiens.  

7.2.2.2 § 12 – mindstekravet for antal underhåndsbud 

Ligesom ved begrænset licitation, hvor konkurrencekravet implicit opstiller et mindstekrav 

for indhentning af tilbud, sættes der ligeledes et mindstekrav til indhentning af 

underhåndsbud. Dette fremgår eksplicit i tilbudslovens § 12, stk. 4. I henhold til afsnit 3.3.4.2 

er dette en udmøntning af konkurrencekravet. Lovgiver har derfor ment, at der kan være 

effektiv konkurrence ved indhentning af 2 underhåndsbud, ved kontrakter med en værdi fra 

300.000 – 3mio. kr. Et sådan mindstekrav synes at tilgodese dynamisk efficiens. 

Det bemærkes dog, at der også ved denne bestemmelse vil være en begrænsning for skabelsen 

af de offentlige goder. Som beskrevet ovenfor indeholder § 12 også et loft. Denne øvre 

grænse angives som værende de facto på 3 iht. Konkurrencestyrelsens vejledning, hvorfor 

ordregiverens spænd for skabelsen af tilstrækkelig konkurrence begrænses til at være 

indhentning af 2-3 underhåndsbud. 

Dette spænd modificeres yderligere, da ikke alle ordregivere er omfattet af tilbudslovens § 12, 

stk. 4. Efter denne gælder mindstekravet for indhentning af 2 underhåndsbud kun for 

offentlige ordregivere hvorfor ordregivere jf. § 1, stk. 2, nr. 3 ikke er omfattet. En sådan 

forskellighed i reguleringen angives som værende begrundet i den private ordregivers 

kommercielle baggrund. Denne menes at have en større mulighed for at sammenligne med 

tidligere forhold, ved vurderingen af nødvendigheden for indhentning af det 2. 

underhåndsbud. Den private ordregiver forventes derfor at anvende den mængde af ressourcer 

der er økonomisk efficient. Dette stemmer i øvrigt overens med den private ordregivers 
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profitmaksimerende adfærd, hvorefter denne vil indhente den mængde af tilbud, der vil stille 

denne bedst i forhold til konkurrence i eftermarkedet.  

En regulering af den private ordregiver omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3 kan derfor ikke 

retfærdiggøres som et middel til at sikre økonomisk efficiens, da denne alligevel vil indhente 

den mængde af underhåndsbud der vil sikre en sådan. Omvendt synes reguleringen at 

tilgodese økonomisk efficiens i forhold til reguleringen af de offentlige ordregivere, da disse 

ikke nødvendigvis vil indhente den efficiente mængde af underhåndsbud, og dermed ikke vil 

skabe tilstrækkelig konkurrence om den enkelte kontrakt. 

Isoleret set er en bestemmelse om et mindstekrav til mængden af underhåndsbud, i forhold til 

den offentlige ordregiver, derfor mere efficient end ingen regulering, da dette muliggør en 

højere grad af vidensskabelse og innovation. TBL § 12 er dog samlet set ikke økonomisk 

efficient, da den øvre grænse begrænser den dynamiske efficiens, såfremt ordregiver vurderer 

at denne har en profit ved at indhente flere end 4 underhåndsbud. 

7.2.3 Muliggør den nugældende regulering økonomisk efficiens? 

Som udledt under dette kapitel har den nugældende regulering af offentlige bygge- og 

anlægskontrakter både statiske og dynamiske effekter. Hvor de statiske effekter giver sig 

udslag i en begrænsning af muligheden for at afholde den efficiente mængde af 

transaktionsomkostninger gennem de øvre grænser for konkurrence, giver de dynamiske 

effekter sig udslag ved det mindste niveau for konkurrence, der sikres gennem de nedre 

grænser. Samlet set medfører disse effekter derfor, at reguleringen ikke i alle tilfælde 

tilgodeser ordregivers mulighed for at skabe det efficiente niveau for konkurrence i 

udbudsprocessen. Dette vil som udledt under kapitel 5 medføre, at tilbudsgiverne ikke vil 

have ligeså højt incitament til at skabe viden og innovation, da disse ikke oplever det 

nødvendige høje konkurrencepres. Konkurrencepresset i henhold til tilbudslovens afsnit 1 og 

konkurrencekravet sikrer dermed ikke, at ordregiver anvender den efficiente mængde af 

ressourcer, da denne ikke i alle tilfælde vil have mulighed for dette. Det bemærkes dog, at den 

offentlige ordregiver i et marked uden regulering heller ikke ville have et tilstrækkeligt 

incitament til at sikre konkurrencen i udbudsprocessen, da den ikke i samme omfang som den 

private ordregiver er nødsaget til at agere profitmaksimerende, og den desuden kan være 

præget af egeninteresser jf. afhandlingens kapitel 6.  
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Et problem opstår særligt når tilbudslovens bestemmelser indeholdende nedre grænser 

samtidigt indeholder konkurrencebegrænsende elementer. Dette forhindrer en økonomisk 

efficient anvendelse af ressourcerne i markedet i visse situationer, hvorfor konkurrencen i 

udbudsprocessen samlet set vil blive begrænset til et inefficient niveau, da dette begrænser 

muligheden for skabelse af viden og innovation. 

Overordnet set må det slutteligt konkluderes, at reguleringen af den private ordregiver 

omfattet af tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 3 synes overflødig, da den profitmaksimerende 

ordregiver i et marked uden regulering alligevel vil anvende den efficiente mængde af 

ressourcer. Reguleringen af den private ordregiver kan derfor ikke retfærdiggøres som et 

nødvendigt middel til skabelse af økonomisk efficiens.  

Ud fra analysen af efficiens-betragtningerne bag tilbudslovens bestemmelser, synes der at 

danne sig en yderligere problemstilling: Der er en risiko forbundet med tilbudslovens nedre 

grænser for konkurrence for, at disse kan agere fix-punkter, hvorefter ordregiverne blot 

placerer sig uden at tage stilling til hvilken mængde af tilbudsgivere, der bedst ville skabe 

tilstrækkelig konkurrencen om det enkelte udbud. Denne tese bakkes op af betragtningerne i 

afsnit 3.6 om, at det synes problematisk for klagenævnet at sanktionere og konstatere en 

overtrædelse af konkurrencekravet. Sammenholdes dette synspunkt med den offentlige 

ordregivers adfærdsstruktur synes sådanne fix-punkter dog at være et bedre udgangspunkt end 

en mindre mængde af anvendte ressourcer. Uden sådanne fix-punkter ville det være muligt for 

ordregiveren at indhente endnu færre tilbud, og bidrage til en endnu mindre grad af 

økonomisk efficiens. Samtidigt begrænser de øvre rammer dog direkte ordregivernes 

mulighed for at sikre tilstrækkelig konkurrence såfremt denne vurderede at en større mængde 

af tilbudsgivere end det tilladte ville være nødvendigt for at konkurrencen er effektiv. Disse 

øvre grænsers begrænsning af konkurrencekravets selvstændige betydning er derfor ikke 

maksimalt økonomisk efficiente. 

Baseret på dette afsnits betragtninger kan der derfor argumenteres for, at den økonomiske 

efficiens opnås i et marked uden regulering af den private ordregiver, og at reguleringen af 

den offentlige ordregivers indhentning af tilbud ikke bør sætte øvre grænser, men blot nedre. 

Ud fra den betragtning at de nedre grænser udgør fix-punkter, der begrænser ordregivers 

incitament til at tage stilling til behovet for konkurrencen i udbudsprocessen, vil den 
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retspolitiske del yderligere tage stilling til hvorvidt nedre grænser er nødvendige. Den 

retspolitiske del vil bl.a. søge at opstille én model, hvor konkurrencekravet tillades den størst 

mulige selvstændige betydning, således at de nedre grænser ikke længere behøver at finde 

anvendelse. 

7.3 Delkonklusion 

De adfærdsstrukturer der blev udledt i kapitel 6 bevirker, at de i kapitel 7 udledte nedre 

grænser for indhentning af tilbud og underhåndsbud som udgangspunkt kan retfærdiggøres, 

mens de øvre grænser ikke kan. Hvor de øvre grænser blot begrænser ordregivers mulighed 

for at anvende den efficiente mængde af ressourcer ved skabelsen af konkurrence i de 

tilfælde, hvor der bør indbydes flere tilbudsgivere end de øvre grænser tillader – og dermed 

tilgodeser statisk efficiens – sikrer de nedre grænser omvendt, at der anvendes et minimum af 

ressourcer, og tilgodeser dermed dynamisk efficiens. Lovgivers efficiens-betragtninger er 

derfor i flere tilfælde statiske, og muliggør dermed ikke samlet set en skabelse af den 

efficiente mængde af viden og innovation, da disse begrænser ordregivers mulighed for at 

skabe det efficiente niveau for konkurrencepresset i udbudsprocessen. Lovgiver bør dermed i 

mindre grad tilgodese statisk efficiens, således at den dynamiske efficiens i flere situationer 

kan muliggøres, gennem et højere niveau for skabelse af ny viden og innovation, når målet er 

økonomisk efficiens i henhold til Posner’s efficiensteori.  

Reguleringen af markedet for udbud af offentlige bygge- og anlægskontrakter, og dermed 

tilbudslovens afsnit 1, bør derfor reguleres så det efficiente niveau for konkurrence i den 

offentlige ordregivers udbudsproces sikres. Dette kan eventuelt opnås ved at forskyde 

rammerne for effektiv konkurrence mod maksimal konkurrence på konkurrenceskalaen. De 

rammer der dannes for effektiv konkurrence ud fra bestemmelserne i tilbudslovens afsnit 1 

kan derfor anvendes som et middel til at opnå økonomisk efficiens, hvorefter 

konkurrencekravet vil forpligte ordregiver at skabe et mere efficient niveau for 

konkurrencepresset i udbudsprocessen. Konkurrencekravet kan derfor i højere grad, end hvad 

tilfældet er i dag, bidrage til at sikre fremadrettet vækst og et bedre og mere innovativt 

byggeri. 
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8. Kan konkurrencekravet modvirke dannelsen af tilbudskarteller? 

Afsnit 3 har beskæftiget sig med en retsdogmatisk analyse af konkurrencekravet. Afsnit 4 – 7 

har behandlet om en regulering af ordregiver er nødvendig, og om reguleringen som den er i 

dag er økonomisk efficient. Dette afsnit vil tage en separat problemstilling op: Om 

konkurrencekravet kan modvirke til dannelsen af tilbudskarteller. 

Koordinerende adfærd kan enten ske gennem udtrykkelige aftaler om eksempelvis 

prisfastsættelse eller markedsopdeling, eller ved stiltiende samordning af adfærd som typisk 

vil være en mulighed, når der er stor gennemsigtighed i markedet. Et tilbudskartel i et ’public 

procurement market’ vil typisk udgøres af en række tilbudsgivere, der har indgået aftale om, 

hvem der på skift vinder de enkelte udbud. Ved en sådan markedsdelings-aftale kan de derved 

presse priserne i vejret for en uvidende offentlig ordregiver, hvilket vil have en direkte effekt 

på ordregivers budget og derfor på skatteydernes ressourcer
167

.  

Økonomisk set vil et tilbudskartel ikke nødvendigvis være statisk inefficient, da der blot sker 

en reallokering af profit. Et tilbudskartel vil derfor ikke være Kaldor-Hicks inefficient, hvis 

man anlægger en statisk betragtning. Den økonomiske ulempe ved tilbudskarteller vil dog 

være, at den dynamiske gevinst mindskes, da virksomhederne ikke reelt konkurrerer om 

kontrakten. Såfremt virksomhederne har indgået i et kartel, vil der ikke være noget incitament 

for virksomhederne til at innovere, da virksomhederne alligevel på skift vil vinde udbuddet. 

I afsnit 3.3.4.1 er det udledt, at et antal på 5 indbudte tilbudsgivere ved en begrænset licitation 

vil være tilstrækkeligt for, at konkurrencekravet er overholdt. I henhold til afsnit 7.2.3 vil 

dette antal på 5 – på grund af dette udgør en ’safe harbour’ – udgøre et fix-punkt for 

ordregiver, hvorfor denne ikke behøver tage stilling til hvilken mængde af tilbudsgivere, der 

bedst vil skabe tilstrækkelig konkurrencen om det enkelte udbud. Dette relativt lille antal af 

tilbudsgivere vil alt andet lige øge sandsynligheden for karteldannelse i markedet mere, end 

hvis antallet af indbudte virksomheder var højere
168

.  

I de følgende to afsnit vil en række af tilbudslovens øvrige bestemmelser, der faciliterer 
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henholdsvis modvirker karteldannelse i markedet blive analyseret.  

8.1 Bestemmelser i tilbudsloven der faciliterer karteldannelse 

Ligesom gennemgangen af konkurrencekravets retlige betydning i kapitel 3 skal 

konkurrencekravet også i denne gennemgang ses i lyset af tilbudslovens afsnit I’s øvrige 

bestemmelser. En række af tilbudslovens bestemmelser er nemlig udformet på en sådan måde, 

at disse, potentielt, er med til at øge sandsynligheden for karteldannelse og generel 

koordinerende adfærd i markedet. Eksempelvis skal ordregiveren ved begrænset licitation 

gøre de indbudte tilbudsgivere opmærksom på hvor mange bydende, der maksimalt vil blive 

opfordret til at afgive tilbud jf. TBL § 6, stk. 2, nr. 4 og § 6, stk. 3. Hvis man antager at de 

potentielle tilbudsgivere på markedet på baggrund af deres markedskendskab nogenlunde er i 

stand til at identificere de 4 virksomheder (eller opefter), der højst sandsynligt vil være dens 

nærmeste konkurrenter i udbuddet, vil disse kunne tage kontakt til hinanden for derved at 

koordinere deres adfærd.  

At der ikke er udformet et præcist krav eller regelsæt, der gælder for ordregivers annoncering 

af et bygge- og anlægsarbejde, er en anden problemstilling, der kan være med til at øge 

sandsynligheden for skabelse af karteller. I relation til ordregivers annonceringspligt har vi i 

afsnit 3.3.1 argumenteret, at ordregiver, for at det vil være mest i overensstemmelse med 

konkurrencekravet og ligebehandlingsprincipperne, skal offentliggøre bygge- og 

anlægskontrakten på et landsdækkende medie, eksempelvis den centrale udbudsplatform 

www.udbud.dk. Problemet er dog, at eftersom der ikke findes en eksplicit regel om dette, som 

det er tilfældet ved tjenesteydelser, er det ikke sikkert at dette rent faktisk i hvert enkelt 

tilfælde iagttages. Eftersom en potentiel tilbudsgiver der er blevet forbigået pga. denne ikke 

har opdaget udbudsannoncen, jo ikke er klar over, at denne har misset muligheden for at 

afgive tilbud eller blive prækvalificeret, vil de ikke kunne indgive en klage til KLFU, om at 

konkurrencekravet eller ligebehandlingsprincippet ikke er blevet overholdt. I relation til 

annonceringspligten vil en overtrædelse af ordregivers forpligtelse til at skabe tilstrækkelig 

konkurrence, derfor være svær at opdage og håndhæve. Såfremt annonceringen kommer ud til 

færre tilbudsgivere evt. pga. udbuddet annonceres i en lokalavis eller lignende, vil 

sandsynligheden alt andet lige være højere for, at de virksomheder der opdager den, har 

kendskab til hinanden eller måske allerede deltager i et kartel med hinanden. 

http://www.udbud.dk/
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En særlig bestemmelse der faciliterer vedligeholdelsen af karteller er tilbudslovens § 7. I § 7 

anføres det, at ”Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat 

tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbning af tilbuddene og til at blive 

bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.” Formålet med denne bestemmelse er at 

styrke gennemsigtigheden og retssikkerheden, og fungerer således præceptivt overfor 

tilbudsgiverene, således at ordregiver ikke vælger at antage et andet tilbud, end det der er det 

mest økonomisk fordelagtige eller det med den laveste pris. Problemet med § 7 i relation til 

kartelvedligeholdelse er, at virksomhederne ved licitationsmødet hvor budsummerne og 

navnene på tilbudsgiverne afsløres, er i stand til at kontrollere om karteldeltagerne overholder 

de aftalte budsummer. En sådan mulighed for at karteldeltagerne kan overvåge (og 

sanktionere) hinanden er en betingelse for, at et kartel kan overleve i markedet. Problemet ved 

§ 7 skal ses i sammenhæng med KLFU’s kendelse af 14. juli 2011 (Tensid mod Aarhus 

Kommune)
169

. I Tensid-sagen udtalte klagenævnet, at håndhævelseslovens
170

 § 2, stk. 1, nr. 1 

indebærer, at alle ansøgere om prækvalifikation skal oplyses om navnene på de 

prækvalificerede, når ordregiver har truffet afgørelse om dette. Selvom klagenævnets 

kendelse er knyttet til underretningspligten i håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, der 

udelukkende gælder for EU-udbud, er det ikke utænkeligt, at en sådan praksis også vil ligges 

til grund ved underretning af prækvalificerede iht. tilbudslovens § 14, stk. 2
171

. 

Sammenholdes disse retskilder med hinanden, vil tilbudsgiverne, efter disse er blevet 

prækvalificeret, altså vide hvem deres konkurrenter er. Endvidere vil de til licitationsmødet jf. 

TBL § 7 være i stand til at overvåge om den koordinerende adfærd, de eventuelt har aftalt 

som følge af oplysningen om de prækvalificerede, bliver overholdt. 

Det særlige ved tilbudslovens § 7 set i sammenhæng med Tensid-sagen er endvidere, at § 7 

også gælder ved åbning af tilbud indhentet ved EU-udbud jf. TBL § 1, stk. 3. Karteldannelse 

som beskrevet ovenfor, vil derfor have en stor skadelig effekt for konkurrencen, da kartellet 

vil kunne tilbudskoordinere både ved licitationer efter tilbudslovens afsnit I og ved EU-

udbud.  
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8.2 Bestemmelser i tilbudsloven der modvirker karteldannelse 

Modsat ovenfor, findes der også bestemmelser i tilbudslovens afsnit I der direkte eller 

indirekte modvirker sandsynligheden for karteldannelse eller –vedligeholdelse. Her træder 

især kravet i TBL § 6, stk. 3 og § 12, stk. 2 om, at ordregiver ikke ved hvert udbud henter 

tilbud fra den samme kreds af virksomheder, frem. Selvom rationalet bag bestemmelsen ikke 

er anført i lovforarbejderne, må denne udmøntning af konkurrencekravet være tænkt som en 

bestemmelse, der har til formål, at forhindre faste relationer mellem bygherrer og 

entreprenører, da disse kan forvride og derved modvirke konkurrencen
172

. Indirekte vil 

forpligtelsen for ordregiver dog også have den effekt, at de samme tilbudsgivere, såfremt 

disse har indgået et kartel, ikke deltager i hver licitation. Sandsynligheden for at kartellet 

vedligeholdelses eller incitamentet til at indgå i et kartel opstår, vil derfor værre mindre, da 

karteldeltagerne som udgangspunkt ikke ved hvert udbud vinder kontrakten. Denne antagelse 

bygger selvfølgelig på, at alle potentielle tilbudsgivere i det relevante geografiske marked, 

ikke indgår i det samme kartel. Hvis dette er tilfældet, vil bestemmelsen være uden effekt.  

Selvom antagelsen ovenfor forhåbentlig ikke er gældende, er kravet jf. afhandlingens afsnit 

3.3.5 om, at ordregiver ikke ved hvert udbud må indhente tilbud fra den samme kreds af 

virksomheder, dog formentligt vanskeligt at kontrollere og håndhæve i praksis. Dette tyder 

derfor på, at den indirekte effekt af bestemmelsen ikke nødvendigvis er gældende, hvis 

bestemmelsen alligevel ikke overholdes i praksis. 

8.3 Bør udbudsretten imødekomme konkurrenceretlige hensyn? 

Om udbudsretten kan imødekomme konkurrenceretlige hensyn er diskuteret før i den 

juridiske litteratur
173

. I lovforarbejderne til 2001-versionen af tilbudsloven er det anført, at 

udformningen af udbudsregler kan modvirke karteldannelse. Her anføres det, at det vil give 

udbyderne mulighed for at fremme konkurrencen, herunder modvirke karteldannelse, hvis 

begrænsningerne for ordregivers forhandlingsadgang fjernes, således at ordregiver kan 

forhandle med flere tilbudsgivere
174

. Det skal dog bemærkes at tilbudsloven udelukkende har 

ordregivende myndigheder og ’private ordregivere’ som pligtsubjekter jf. TBL § 1, stk. 2, nr. 
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1-3, hvorfor tilbudsloven ikke har til formål at regulere tilbudsgivernes adfærd. Dette 

tydeliggøres i lovforarbejderne til tilbudsloven: ”Hvis aktørerne respekterer de 

konkurrenceretlige principper, vil markedet effektivisere byggeriet. I den forbindelse 

bemærkes, at en regulering af tilbudsindhentning som i tilbudsloven alene forpligter de, der 

indhenter tilbud. De, der afgiver tilbud, er ikke pligtsubjekter i loven.”
175

  

I Kommissionens Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy
176

 

kommer Kommissionen med en række anbefalinger til ordregiver, med henblik på at 

minimere sandsynligheden for, at der sker ulovlig koordinering blandt tilbudsgiverne. De 

lægger desuden hele problemstillingen op til debat: "there should be a debate as to [..] 

whether specific legislative instruments are needed, such as: stricter debarment in case of 

bid-rigging; the possibility of not disclosing certain information or the obligatory use of the 

negotiated procedure in sectors with a high probability of cartel-building; the use of 

Certificates of Independent Bid Determination; obligations for procurers to consult 

competition authorities in cases of suspicious patterns in  bids, etc.”
177

  

Selvom det nye udbudsdirektiv ikke afspejler Kommissionens tankegang til fulde, kan det dog 

godt konkluderes at udviklingen inden EU-udbudsretten peger i retning af, at den i højere 

grad imødekommer konkurrenceretlige problemer. Eksempelvis anføres det i det nye direktivs 

art. 26(5) og art. 32(5), at tilbud hvor der foreligger bevis på ulovlig samordning er 

uantagelige. Dette er en nyskabelse i forhold til det nugældende udbudsdirektiv. 

Selvom tilbudsgiverne ikke er pligtsubjekter efter udbudsbestemmelserne, er der derfor 

imidlertid intet til hinder for at tilbudsreglerne, og i særdeleshed her konkurrencekravet, er 

udformet på en sådan måde, at denne kan have en præventiv effekt på sandsynligheden for 

karteldannelse og generel koordinerende adfærd blandt tilbudsgivere.  

8.4 Modvirker konkurrencekravet karteldannelse? – Reguleringen som den er i 

dag 

Som anført i afsnit 3.1 og 3.1.1 har konkurrencekravet et todelt formål. Konkurrencekravet 

skal både bidrage til at konkurrencen indenfor reguleringens rammer maksimeres, og til at der 

ikke sker konkurrenceforvridning i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en 
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udbudsproces. Begge disse formål kan derfor være en medvirkende faktor til at 

udbudsprocessen tilrettelægges og gennemføres på en sådan måde, at sandsynligheden for 

dannelse og vedligeholdelse af tilbudskarteller indenfor bygge- og anlægssektoren mindskes. 

Om dette rent faktisk er tilfældet, som konkurrencekravet er udformet i dag, er dog tvivlsomt. 

Som anført i afsnit 8.3 har lovgiver i 2001-versionen af tilbudsloven haft for øje at modvirke 

karteldannelse ved indførelse af en regel om, at ordregiver ved tildelingskriteriet ’det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud’ må forhandle med det antal tilbudsgivere denne ønsker. 

På trods af konkurrencekravets ene formål om at modvirke konkurrenceforvridning i 

udbudsprocessen, er der dog i lovforarbejderne kun anført ét sted, hvor konkurrencekravet 

direkte bidrager til dette. Dette er ved ordregivers vurdering om, der er indhentet flere tilbud 

fra en indbyrdes forbunden kreds af tilbudsgivere. I afsnit 3.4.1 har vi i relation til 

spørgsmålet om indbyrdes forbundenhed argumenteret for, at konkurrencekravet forpligter 

ordregiver til at foretage en konkret vurdering i hver situation, hvor denne kan forvente, at 

tilbudsgiverne ikke konkurrerer indbyrdes. Hvis to eller flere forbundne tilbudsgivere afgiver 

tilbud på bygge- og anlægskontrakten, men ikke konkurrerer indbyrdes, vil dette kunne 

sidestilles med et kartel (evt. et stiltiende kartel). Konkurrencekravet forpligter altså 

ordregiver til at vurdere, om konkurrencen er blevet sat ud af spil som følge af koordinerende 

adfærd mellem to eller flere indbyrdes forbundne virksomheder, og bliver derfor et værktøj 

for ordregiver til at gribe ind overfor en sådan konkurrenceforvridning.   

Denne forpligtelse rækker dog næppe videre end i de tilfælde hvor der opstår tvivl om, om 

indbyrdes forbundne virksomheder konkurrerer. Konkurrencekravet forpligter derfor ikke 

ordregiver til at vurdere, om der forekommer koordinerende adfærd mellem uafhængige 

tilbudsgivere. En sådan situation vil udelukkende være underlagt konkurrencereglerne.  

Modsat ovenfor, hvor konkurrencekravet direkte er med til at modvirke karteldannelse, kan 

man også argumentere for, at konkurrencekravet indirekte kan være med til at modvirke dette. 

Dette er eksempelvis tilfældet ved konkurrencekravets indflydelse på hvor mange 

tilbudsgivere, der indbydes i forbindelse med en begrænset licitation. Jo flere virksomheder, 

der indhentes tilbud fra, jo mindre må sandsynligheden logisk set også være for, at de 

indbudte virksomheder har dannet et kartel. I afsnit 3.3.4.3 har vi konkluderet, at 

konkurrencekravet som denne af ordregiver opfattes i dag, primært opstiller et mindstekrav 

om at mindst 5 tilbudsgivere skal indbydes. Dette kan af ordregiver betragtes som en ’safe 
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harbour’, hvorfor det ikke vil være nødvendigt at indhente flere tilbud end det. Under alle 

omstændigheder vil et antal på 5-7 indhentede tilbud, være bedst i overensstemmelse med 

konkurrencekravet.  

Om et antal på 5-7 indbudte tilbudsgivere er tilstrækkeligt til at modvirke karteldannelse eller 

generel koordinerende adfærd i udbudsprocessen og i markedet, er svært at fastslå. Dog kan 

det konkluderes, at såfremt der indhentes flere tilbud end dette vil sandsynligheden for 

karteldannelse mindskes. En retspolitisk ændring af reguleringen, der øger 

konkurrencekravets betydning for hvor mange tilbudsgivere, der skal indbydes, vil derfor 

kunne medvirke til at mindske sandsynligheden for dannelse af tilbudskarteller. 

8.5 Delkonklusion 

I dette afsnit er det analyseret om reguleringen, som denne er udformet i dag, er med til at øge 

eller mindske sandsynligheden for tilbudskarteller i markedet for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter, og om denne overhovedet bør inddrage dette hensyn. 

Det er udledt, at en række af tilbudslovens bestemmelser er med til at facilitere henholdsvis 

modvirke karteldannelse i markedet. Særligt bestemmelserne om at ordregiveren ved 

begrænset licitation skal gøre de indbudte tilbudsgivere opmærksom på hvor mange bydende, 

der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud, og tilbudslovens § 7 om, at de bydende 

må være til stede ved budåbningerne sammenholdt med Tensid-sagen, virker problematiske. 

At der ikke er eksplicitte krav til ordregivers annonceringspligt kan desuden medvirke til, at 

kontrakten forbeholdes en mindre kreds, hvorfor også den kan facilitere karteldannelse. 

Den eneste bestemmelse i tilbudsloven der, udover § 11 om adgangen til forhandling, synes at 

modvirke karteldannelse er forbuddet mod at ordregiver ved hvert udbud henter tilbud fra den 

samme kreds af virksomheder. Denne udmøntning af konkurrencekravet kan have en 

indirekte effekt på sandsynligheden for karteldannelse. 

Slutteligt er det diskuteret om konkurrencekravet bør kunne imødekomme konkurrenceretlige 

hensyn, såsom at modvirke til dannelse af tilbudskarteller, og om konkurrencekravet i 

henhold til gældende ret reelt gør det. Her er det anført, at udformningen af udbudsregler godt 

kan bidrage til at modvirke karteldannelse i markedet, men at det udelukkende er ordregivere, 

der kan være pligtsubjekter efter disse regelsæt. Det er her konkluderet, at konkurrencekravet 

som denne er udformet i dag kun bidrager til at modvirke karteldannelse ved indbyrdes 



 94 

forbundenhed, da ordregiver her med henvisning til konkurrencekravet kan vælge ikke at tage 

flere tilbud fra indbyrdes forbundne virksomheder i betragtning. Da der er en safe harbour ved 

indhentning af mindst 5 tilbud ved en begrænset licitation, er det tvivlsomt hvorvidt 

konkurrencekravet i denne situation bidrager til at modvirke karteldannelse. Såfremt der 

indhentes flere tilbud, vil sandsynligheden for karteldannelse mindskes. 

9. Retspolitisk analyse 

I den retsdogmatiske analyse er det blevet udledt hvordan konkurrencekravet i henhold til 

gældende ret forpligter ordregiver til at skabe tilstrækkelig konkurrence indenfor lovgivers 

vurdering af rammerne for effektiv konkurrence. Her er det blevet belyst hvordan 

konkurrencekravet påvirkes af de primærretlige principper og det nationalretlige 

ligebehandlingsprincip. Det er desuden blevet analyseret, hvilke konkrete krav 

konkurrencekravet stiller til ordregivers ageren ved tilrettelæggelse og gennemførelse af 

udbudsprocessen i de situationer, hvor konkurrencekravet har en selvstændig retlig betydning, 

hvor andre principper vægtes højere og i de tilfælde hvor konkurrencekravet er udmøntet i 

andre af tilbudslovens bestemmelser. Slutteligt har den juridiske analyse koncentreret sig om 

konkurrencekravets betydning for private ordregivere omfattet af tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 

3 samt en diskussion af hvad retsvirkningen af en overtrædelse af konkurrencekravet må 

være. 

Den økonomiske analyses overordnede målsætning har været at belyse om den nuværende 

regulering af ordregivers forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence muliggør 

økonomisk efficiens. I denne er det først blive analyseret, hvilken betydning konkurrence har 

for vidensskabelsen og innovation i udbudsprocessen. Dernæst er det blevet belyst, om det 

overhovedet er nødvendigt med en regulering af den offentlige og private ordregiver, når 

målet er økonomisk efficiens. Til sidst er det i den økonomiske analyse, undersøgt hvilke 

efficiensbetragtninger lovgiver har haft ved udformningen af de bestemmelser, der har 

betydning for konkurrencepresset i udbudsprocessen og om disse betragtninger er økonomisk 

efficient. 

Slutteligt er det blevet analyseret om konkurrencekravet, som denne er udformet i dag, kan 

modvirke til karteldannelse i markedet for offentlige bygge- og anlægskontrakter.  
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Hvor den retsdogmatiske analyse har udledt hvad gældende ret er og den økonomiske analyse 

har belyst om gældende ret er efficient – og om regulering overhovedet er nødvendig – vil den 

retspolitiske analyse med afsæt i de foregående analyser, fokusere på hvordan gældende ret 

kan blive mere efficient.  

Den overordnede målsætning med de retspolitiske anbefalinger vil være at skabe en 

økonomisk efficient regulering, hvor den offentlige ordregivers incitament til at sikre 

konkurrencen om det enkelte udbud optimeres. Med udgangspunkt i Posner’s efficiensteori 

vil modellerne søge at sikre, at ordregiver anvender den efficiente mængde af ressourcer på at 

skabe konkurrence i markedet og dermed i højere grad medvirker til et mere efficient niveau 

for dynamisk efficiens. De nugældende rammer for effektiv konkurrence i tilbudslovens afsnit 

1 vil således søges ændret på en sådan måde, at kravet om tilstrækkelig konkurrence kan 

operere indenfor et mere efficient spænd.  

9.1 Generelle ændringer 

Under dette afsnit vil en række ændringer og afskaffelser af bestemmelser blive foreslået. 

Disse forslag vil være gældende ved begge foreslåede modeller i den retspolitiske analyse. 

Tilbudslovens afsnit 1 bør derfor uanset hvilken model der foreslås anvendt tilgodese disse 

ændringsforslag eller afskaffelser.  

9.1.1 Reguleringen af den private ordregivers udbudsforretning 

Visse dele af den private ordregivers udbudsproces omfattet af tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 3 

er i henhold til den nugældende tilbudslov reguleret. Hvilke bestemmelser der finder 

anvendelse for den private er udledt ved den retsdogmatiske analyse i afsnit 3.5. En sådan 

regulering af den private ordregiver er ikke samfundsøkonomisk efficient, da denne i kraft af 

dennes profitmaksimerende adfærdsstruktur, i et marked uden regulering, vil anvende en 

efficient mængde af ressourcer i udbudsprocessen. Den private ordregiver vil dermed skabe 

tilstrækkelig konkurrence om den enkelte kontrakt, da dette vil stille virksomheden bedre i 

forhold til konkurrencen i eftermarkedet. Reguleringen af den private ordregiver kan derfor 

ikke retfærdiggøres, når målet er økonomisk efficiens.  

Da reguleringen ikke er økonomisk efficient, bør tilbudslovens afsnit I derfor ikke finde 

anvendelse på private ordregivere, som ved udførelse af et offentligt bygge- og 

anlægsarbejde, indhenter tilbud fra underentreprenører. Den letteste måde en sådan ændring 

af tilbudslovens anvendelsesområde kan foretages på, er ved en ændring af lovens § 1. Efter 
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dennes stk. 2 bør loven kun finde anvendelse for udbydere omfattet af nr. 1 og 2, hvorpå 

udbydere omfattet af nr. 3 udelades. 

9.1.2 Annonceringspligten 

Det følger af tilbudslovens §§ 4, stk. 2 og 6, stk. 2, at der ved offentlig licitation og begrænset 

licitation med prækvalifikation skal offentliggøres en udbudsbekendtgørelse. I afsnit 3.3.1 er 

det blevet udledt, at en sådan annonceringspligt skal være i overensstemmelse med 

konkurrencekravet, men at ligebehandlingsprincippet stiller strengere krav til annonceringen 

af licitationer end konkurrencekravet. For at annonceringen er i overensstemmelse med det 

primærretlige ligebehandlingsprincip – og det nationalretlige ligebehandlingsprincip, som 

fortolkes i overensstemmelse med dette – skal der annonceres bredt, eksempelvis på et 

landsdækkende elektronisk medie, således at alle potentielt interesserede tilbudsgivere kan 

komme i betragtning. 

Dette vil desuden som udgangspunkt være det mest økonomisk efficiente, da der vil være 

større sandsynlighed for, at det er de mest efficiente entreprenører, der konkurrerer om 

kontrakten, end hvis det kun er de entreprenører i lokalområdet, der kender til udbuddet. 

Problemet ved annonceringspligten som denne er udformet i dag er dog, at retsstillingen for 

kravene til denne virker noget uklar. For enkelthedens skyld antager vi i afhandlingen, at 

kontrakter som ikke indhentes ved underhåndsbud dvs. som har en værdi over 3 mio. kr. har 

grænseoverskridende interesse, eller som minimum har landsdækkende interesse. Dette kan 

dog ikke vides med sikkerhed, men samtidig virker det svært at tegne et klart billede af hvilke 

kontraktværdier der har grænseoverskridende hhv. landsdækkende interesse, da dette også 

afhænger af arbejdets geografiske placering mv. 

I stedet for at det lades op til ordregiver at vurdere om kontrakten har grænseoverskridende 

og/eller landsdækkende interesse og dermed hvor bredt denne skal annoncere 

udbudsbekendtgørelsen, vil det derfor være mere efficient, hvis det lades være op til 

tilbudsgiver at beslutte, om denne er interesseret i udbuddet eller ej, da det jo ultimativt er 

tilbudsgivernes interesse, der afgør hvorledes der er grænseoverskridende og/eller 

landsdækkende interesse. 

Dette kan gøres ved at opstille eksplicitte krav til den offentlige ordregivers 

annonceringspligt. Det mest nærliggende er at indføje en bestemmelse i bekendtgørelse nr. 
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280 af 23/03/2012, om at denne også skal finde anvendelse på offentlige bygge- og 

anlægskontrakter efter tilbudslovens afsnit I. Bekendtgørelsen stiller i forvejen krav til, at 

ordregivers annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter efter tilbudslovens afsnit II, 

skal gøres på den centrale udbudsplatform, www.udbud.dk. 

Vi foreslår derfor, at der stilles krav til, at annonceringen af offentlige bygge- og 

anlægskontrakter skal ske på den centrale udbudsplatform. Dette vil tilgodese skabelsen af 

effektiv konkurrence, da interesserede udenlandske og indenlandske tilbudsgivere kan udvise 

interesse i stedet for, at kun lokale tilbudsgivere tages i betragtning.  

En sådan ændring vil ikke medføre højere transaktionsomkostninger for ordregiver, da denne 

jo alligevel skal annoncere en udbudsbekendtgørelse. Om ikke andet vil ordregivers 

transaktionsomkostninger falde, da denne ikke længere behøver tage stilling til 

annonceringspligtens omfang. En sådan ændring kan betragtes som en udmøntning af 

konkurrencekravet. 

9.1.3 Begrænset licitation med prækvalifikationsrunde 

I den juridiske analyses afsnit 3.1.2.2.1 er det anført, at ordregivers valg af udbudsformen, 

begrænset licitation uden prækvalifikation, ofte vil være i strid med 

gennemsigtighedsprincippet, som udspringer fra det primærretlige ligebehandlingsprincip. 

Dette vil være tilfældet, hvor kontrakten der udbydes har grænseoverskridende interesse, da 

gennemsigtighedsprincippet i så fald sætter krav til at der offentliggøres en udbudsannonce. 

At anvendelsen af denne udbudsform potentielt er i strid med de primærretlige principper er i 

en vis grad tilkendegivet af lovgiver. I forarbejderne til tilbudsloven er det anført, at økonomi- 

og erhvervsministeren er bemyndiget til at justere i reglerne om anvendelsen af direkte 

indbudt licitation, hvis der gennem EU-Domstolens praksis sker en præcisering af det 

offentlighedsprincip, som også gælder under direktivernes tærskelværdier. Selvom denne 

mulighed for at justere i reglerne blev indføjet i 2005, er dette ikke sket endnu. I afhandlingen 

har vi for enkelthedens skyld antaget, at en kontrakt der ikke kan udføres ved indhentning af 

underhåndsbud har grænseoverskridende interesse, og har således ikke lavet en 

tilbundsgående juridisk analyse af dette, da dette jo afhænger af en konkret vurdering. 

Hvis man anlægger en økonomisk betragtning på om ordregiver bør tillades at indhente tilbud 

uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, så kan man først diskutere hvilken effekt en 

http://www.udbud.dk/
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prækvalifikationsrunde har på den statiske efficiens. Her må konklusionen blive, at de 

samlede transaktionsomkostninger vil stige, da ordregiver skal afholde omkostninger i 

forbindelse med udarbejdelse af en udbudsbekendtgørelse og vurdering af de indkomne 

ansøgninger, og tilbudsgiverne skal afholde omkostninger i forbindelse med at fremsende 

ansøgning om at blive opfordret til at afgive tilbud.  

En prækvalifikationsrunde vil omvendt tilgodese den dynamiske efficiens, da annonceringen 

af udbuddet, på eksempelvis www.udbud.dk, vil kunne tiltrække tilbudsgivere fra hele landet, 

hvorfor sandsynligheden for at konkurrencen består mellem efficiente tilbudsgivere vil stige. 

En prækvalifikationsrunde har desuden til formål at udvælge de ansøgere, der skaber den 

bedste konkurrence
178

. Eftersom konkurrencen ved at afholde en prækvalifikationsrunde vil 

bestå af de tilbudsgivere, der skaber den bedste konkurrence, vil konkurrencepresset stige og 

dermed innovationen og vidensskabelsen ligeså.  

Ud fra argumentationen i afsnit 7.1.1 vil en dynamisk gevinst på sigt opveje den statiske 

omkostning. Afholdelse af en prækvalifikation vil derfor være økonomisk efficient. 

På baggrund af den juridiske og den økonomiske analyse, synes der derfor at være belæg for 

at ordregivers mulighed for at anvende begrænset licitation uden prækvalifikation bør 

indskrænkes eller fjernes.  

Ved underhåndsbud er der intet krav om, at der skal offentliggøres en udbudsbekendtgørelse. 

Dette kan retfærdiggøres i forhold til primærretten, da en kontraktværdi under 3mio. kr. 

næppe vil have grænseoverskridende interesse. Dette kan endvidere også begrundes 

økonomisk, da ordregivers omkostning i forbindelse med at udarbejde en 

udbudsbekendtgørelse, ikke i samme omfang som ved en kontrakt af højere værdi, kan stå 

mål med kontraktens relative lave værdi. Reglerne for dette bør derfor ikke ændres. 

Såfremt loftet på hvor mange underhåndsbud, der må indhentes, ikke fjernes, anbefales det at 

begrænset licitation uden prækvalifikation begrænses til kun at være tilladt, når 

kontraktværdien er under 3 mio. kr. På denne måde vil ordregiver kunne indbyde 

tilbudsgivere direkte, i de tilfælde hvor indhentning af 4 underhåndsbud ikke er tilstrækkeligt 

for at skabe effektiv konkurrence. Dette vil ikke krænke de primærretlige principper, og vil 

                                                             
178

 Dette følger af Klagenævnets kendelse af 9.10.1996 (Elinstallatørernes Landsforening m.fl. mod Københavns 

Lufthavne), j.nr. 96-88.443 

http://www.udbud.dk/
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skabe bedre konkurrence end ved maksimalt 4 underhåndsbud, da konkurrencekravet 

forpligter ordregiver til at indbyde minimum 5 tilbudsgivere. 

Såfremt loftet på underhåndsbud fjernes, anbefales det at muligheden for begrænset licitation 

uden prækvalifikation fjernes, da dette er i strid med de primærretlige principper og ikke er 

økonomisk efficient. Dette kan gøres ved at fjerne tilbudslovens § 6, stk. 3. 

Denne retspolitiske anbefaling er desuden yderligere økonomisk velbegrundet, da 

afhandlingen tager udgangspunkt i at den offentlige ordregiver pga. dennes 

velfærdsmaksimerende incitamentsstruktur i højere grad inddrager andre hensyn, end hvad 

der nødvendigvis er økonomisk efficient for denne. Et sådan hensyn kan eksempelvis være at 

tilgodese lokalkommunens entreprenører, hvorfor ordregiver ikke i hvert tilfælde hvor dette er 

efficient for denne, afholder en begrænset licitation med prækvalifikation. 

9.1.4 Mindre sandsynlighed for dannelse af tilbudskarteller 

I afhandlingens afsnit 8 er det argumenteret, at karteller skader konkurrencen og dermed 

innovationen og vidensskabelsen i samfundet. Når målet er en økonomisk efficient regulering 

på længere sigt, vil det derfor være fordelagtigt at udforme reguleringen på en sådan måde, at 

denne kan have en præventiv effekt på sandsynligheden for karteldannelse i markedet. 

Der er to måder hvorpå reguleringen kan udformes så den modvirker karteldannelse. Lovgiver 

kan ændre eller fjerne de af tilbudslovens bestemmelser, der faciliterer karteldannelse og/eller 

lovgiver kan via udmøntninger af konkurrencekravet, eller ved at øge dennes selvstændige 

retlige betydning, gøre det muligt for ordregiver at tilrettelægge og gennemføre 

udbudsprocessen, således at sandsynligheden for koordinerende adfærd mindskes. 

Både en ændring af annonceringspligten og en begrænset mulighed for ordregiver til at 

anvende direkte indbudt licitation uden prækvalifikation vil indirekte mindske 

sandsynligheden for karteldannelse, eftersom flere tilbudsgivere vil have mulighed for at 

komme i betragtning ved hvert udbud. Disse retspolitiske ændringer vil derved være i 

overensstemmelse med begge konkurrencekravets formål, da de vil optimere konkurrencen og 

bidrage til, at konkurrencen ikke forvrides. 

I afsnit 8.1 er det anført, at tilbudslovens § 7 sammenholdt med Tensid-sagen bidrager til at 

prækvalificerede virksomheder kan koordinere deres adfærd og derefter kan overvåge om 
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deres ulovlige aftaler overholdes. Både § 7 og Klagenævnets afgørelse i Tensid-sagen har til 

formål at styrke gennemsigtigheden i udbudsprocessen, hvorfor et indgreb for at mindske 

muligheden for karteldannelse vil ske på bekostning af gennemsigtigheden. 

Gennemsigtighed er nødvendigt for tilbudsgivernes retssikkerhed, da de ikke ville være i 

stand til at vurdere hvorvidt der er sket en overtrædelse af tilbudsreglerne, hvis udelukkende 

ordregiver havde adgang til alle oplysninger. Hensynet til at sandsynligheden for 

karteldannelse mindskes skal altså balanceres i forhold til hensynet til gennemsigtigheden. 

Såfremt Klagenævnet fortolker tilbudslovens § 14, stk. 2 i overensstemmelse med deres 

afgørelse i Tensid-sagen om, at ordregiver skal oplyse alle ansøgere om prækvalifikation om 

navnene på de prækvalificerede, vil karteldannelse i høj grad kunne faciliteres. En ikke særlig 

indgribende måde hvorpå man kan tilgodese hensynet til at konkurrencen ikke forvrides i en 

sådan situation, er ved at indføje en bestemmelse som ligner udbudsdirektivets art. 

41(3). Denne bestemmelse giver ordregiver mulighed for at tilbageholde oplysninger overfor 

tilbudsgiverne, hvis videregivelsen af disse ”might prejudice fair competition between 

them.”.
179

 Såfremt ordregiver har en formodning om, at tilbudsgiverne koordinerer deres 

adfærd i løbet af udbudsprocessen, vil denne altså kunne tilbageholde oplysningerne om hvem 

der er prækvalificeret, indtil kontrakten er tildelt.  

En sådan bestemmelse kan eksempelvis indføjes i § 14, stk. 4 med ordlyden:  

”§ 14, stk. 4. Den offentlige ordregiver kan tilbageholde oplysninger forbundet med 

meddelelsen til ansøgere og tilbudsgivere, hvis en sådan videregivelse vil hindre 

retshåndhævelsen eller på anden måde være i strid med offentlige interesser eller til skade for 

en bestemt offentlig eller privat økonomisk aktørs legitime økonomiske interesser eller for fair 

konkurrence mellem økonomiske aktører.” 

Kravene til hvornår ordregiver må tilbageholde oplysninger kan fortolkes i overensstemmelse 

med EU-domstolens
180

.  

9.2 Hvordan bør rammerne for effektiv konkurrence forskydes? 

I afsnit 5 har den økonomiske analyse anvendt Schumpeter-effekten og  undslippe-

konkurrence-effekten til at analysere hvordan konkurrence påvirker niveauet for innovation i 

et marked. Når figur 5 – hvor det er konkluderet at konkurrencen i bygge- og anlægssektoren i 

                                                             
179

 Denne bestemmelse er videreført i det nye direktivs art. 55(3) 
180

 Praksis her er dog sparsom, men er bl.a. brugt i C-450/06 Varec SA v. Belgian State, præmis 43. 
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udgangspunktet er forholdsvis høj – sammenholdes med disse to teorier, dannes der et billede 

af de effekter en ændring af rammerne for effektiv konkurrence vil bevirke. En forskydning af 

rammerne i henhold til Undslippe-konkurrence-effekten vil medføre en øget 

ressourceanvendelse, på grund af den øgede mængde af afholdte transaktionsomkostninger, 

mens skabelsen af offentlige goder vil blive tilgodeset gennem et højere niveau af 

konkurrence. Med udgangspunkt i Posner’s beskrivelse af det offentlige gode, synes en øget 

skabelse af disse dog mere end at opveje en sådan omkostning. For en yderligere 

argumentation af dette se da afsnit 7.1.1. Lovgiver bør derfor, gennem dennes regulering af 

ordregivers forpligtelse til at skabe tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen, tilgodese 

skabelsen af offentlige goder i udbudsprocessen, frem for de øgede transaktionsomkostninger  

forbundet med højere konkurrence i udbudsprocessen.  I henhold til Schumpeter-effekten vil 

mere konkurrence have den modsatte effekt i markedet.  

Det bemærkes, i forhold til modellen, at en sådan forskydning af rammerne for konkurrence 

vedrører både den nedre og den øvre ramme. 

Figur 6: Schumpeter- og undslippe-konkurrence-effekten i henhold til konkurrenceskalaen 

 

Ud fra figur 5 vil undslippe-konkurrence-effekten være den dominerende effekt i markedet, 

således at tilbudsgiverne vil søge at skabe mere viden og innovation for at undslippe 

konkurrencen. Et øget konkurrencepres og dermed en øget forpligtelse for ordregiver i 

forhold til at skabe konkurrence i udbudsprocessen, vil derfor muliggøre økonomisk efficiens, 

da en sådan forøgelse vil føre til et øget incitament for tilbudsgiverne til at skabe viden og 

innovation for at vinde kontrakten. Tilbudslovens afsnit 1 bør derfor sikre, at ordregiveren 
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skaber det efficiente konkurrencepres i udbudsprocessen, og rammerne for effektiv 

konkurrence bør derfor bevæge sig mod maksimal konkurrence på konkurrenceskalaen, 

således at det tillades konkurrencekravet at operere indenfor et mere efficient niveau.  

Forskydningen af rammerne for effektiv konkurrence vil være i overensstemmelse med 

Posner’s efficiensteori, da en sådan forskydning vil muliggøre indhentning af flere tilbud og 

dermed et højere konkurrencepres i udbudsprocessen, hvilket vil øge skabelsen af offentlige 

goder.  

Den endeligt foreslåede bevægelse af rammerne for effektiv konkurrence foreslås i modellen 

nedenfor. Rammerne for effektiv konkurrence forskydes i overensstemmelse med undslippe-

konkurrence-effekten hvorved konkurrencepresset i udbudsprocessen vil øges, og 

tilbudsgivernes incitament til at skabe viden og innovation vil tiltage. Ved at rammerne for 

effektiv konkurrence forskydes mod maksimal konkurrence, vil konkurrencekravet tillades at 

operere indenfor et mere efficient niveau. 

 

Figur 7: Hvordan tilbudslovens rammer for effektiv konkurrence endeligt foreslås forskud 

 

Det bemærkes, at der I ovenstående model er ikke sondres mellem om forskydningen bør 

udgøres af udmøntninger af konkurrencekravet, eller om disse bør udgøres af 

konkurrencekravets selvstændige virke. De følgende to foreslåede modeller vil derfor 

beskæftige sig med hver deres måde, hvorpå lovgiver kan regulere konkurrencepresset i 

ordregivers udbudsforretning. 
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9.2.1 Model 1 – Light regime 

Konkurrencekravet vil i denne model blive pålagt selvstændigt at skulle regulere ordregivers 

forpligtelse til at skabe konkurrence i udbudsprocessen. Dette gøres bl.a. for at undgå, at 

konkrete nedre grænser for indhentede tilbud vil udgøre fix-punkter. Ordregiver vil således i 

højere grad blive forpligtet til at vurdere hvilken mængde af tilbud eller underhåndsbud, 

denne bør indhente for at sikre det efficiente konkurrencepres. For at Klagenævnet og 

Domstolen vil være i stand til at vurdere, hvornår ordregiver har levet op til denne 

forpligtelse, vil begrundelsespligten foreslås skærpet. 

9.2.1.1 Light regimets betydning i det nye udbudsdirektiv 

Afhandlingens anvendelse af begrebet ’Light Regime’ er inspireret af den mere fleksible 

regulering af den offentlige ordregivers udbudsproces i det nye udbudsdirektiv
181

. Direktivets 

formål er i overensstemmelse med EU's 2020-strategi, at sikre en økonomi der er baseret på 

viden og innovation
182

.  

Muligheden for at anvende Light Regimet er begrænset til kontrakter med en værdi på op til 

750.000 EUR, da disse har en begrænset grænseoverskridende interesse
183

. Desuden er denne 

begrænset til kun at kunne anvendes ved ydelser omfattet af direktivets bilag XIV. Disse 

ydelser kan betegnes som visse sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige 

tjenesteydelser. Selvom denne type ydelser ikke umiddelbart kan sættes i bås med ydelser 

omfattet af en bygge- og anlægskontrakt, er det interessante i denne henseende ikke hvilke 

ydelser, der er omfattet af light regimet, men mere at EU-lovgiver anerkender, at EU-

reguleringen bør være mere lempelig ved kontrakter med en begrænset grænseoverskridende 

interesse
184

. En mere lempelige regulering af ordregivers udbudsproces er et udtryk for EU's 

ønske om at sikre en mere efficient anvendelse af det offentliges ressourcer. Når kontrakten 

har en begrænset grænseoverskridende interesse kan det dermed ikke retfærdiggøres at 

forpligte ordregiver til at afholde en betydelig mængde af ressourcer i forhold til kontraktens 

                                                             
181

 Det nye udbudsdirektiv: Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014, om 

offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF   
182

 Kommissionens forslag til nyt udbudsdirektiv af den 20. december 2011. KOM(2011) 896. 2011/0428(COD), 

side. 1 
183

 Det nye udbudsdirektivs, art. 4(d) 
184

 Denne betragtning udledes af formuleringen af betragtningerne til det nye udbudsdirektiv. Herunder særligt 

betragtning 115, 116 og 117  
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begrænsede værdi
185

. Nationalt set bør kravene til begrundelsespligten derfor være mindre, 

når kontrakten har en begrænset værdi og ordregivers efterspørgsel efter innovation er lille.  

Inspireret af Light Regimet i det nye udbudsdirektiv vil Model 1 anlægge en mere fleksibel 

tilgang til den offentlige ordregivers udbudsproces. Her vil konkurrencekravet i højere grad 

selvstændigt skulle regulere ordregivers forpligtelse til at skabe et efficient niveau for 

konkurrencepres i udbudsprocessen. 

9.2.1.2 En ny overordnet målsætning med konkurrencekravet og en forskydning af rammerne for 

effektiv konkurrence 

Det er i afsnit 3.1.1 udledt, at lovgivers hensigt med konkurrencekravet som princip i 

tilbudsloven bør indebære, at 1) konkurrencen indenfor reguleringens rammer skal 

maksimeres, og 2) at der ikke opstår konkurrenceforvridning om bygge- og anlægskontrakten. 

Det overordnede mål med konkurrencekravet bør dog i stedet være, at ordregiver skaber et 

efficient konkurrencepres i udbudsprocessen. Dette gøres ved at sikre ordregivers incitament 

til at skabe tilstrækkelig konkurrence, således at tilbudsgivernes incitament i forhold til 

skabelsen af offentlige goder faciliteres. Disse to ’midler’ er dog et fornuftigt udgangspunkt 

til at nå dette overordnede mål. 

En af de væsentligste måder hvorpå der kan skabes et efficient konkurrencepres, er ved at 

indhente den efficiente mængde af tilbud ved det enkelte udbud. At der eksisterer en safe-

harbour ved indhentning af tilbud er i strid med lovgivers hensigt med konkurrencekravet, om 

at dette bør maksimere konkurrencen inden for reguleringens rammer. Det er desuden 

lovgivers hensigt, at konkurrencekravets intensitet bør afhænge af kontraktens værdi. 

Analysen af gældende ret viser dog ikke dette, da 5 tilbud udgør en safe-harbour uafhængigt 

af kontraktens værdi. Den juridiske analyse tegner derfor et billede af, at konkurrencekravet 

ikke i alle tilfælde virker efter lovgivers hensigt med dette. 

Når rammerne for effektiv konkurrence i figur 6 ovenfor søges forskudt mod maksimal 

konkurrence på konkurrenceskalaen, vil dette således bevirke at de udledte nedre og øvre 

grænser må ændres eller ophæves, således at konkurrencekravet tillades at operere inden for 

et mere efficient niveau. En regulering af den offentlige ordregivers forpligtelse til at skabe 
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 Selvom denne betragtning knytter sig til de øgede omkostninger forbundet med et EU-udbud, vil 

betragtningerne også kunne anvendes nationalt, da ordregiver ikke bør forpligtes til at afholde mange 

transaktionsomkostninger i forbindelse med øget konkurrence, hvor kontrakten er af ringe værdi. 
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tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen, er som udledt ovenfor nødvendig, da der vil 

være større risiko for, at denne vil handle i overensstemmelse med egeninteresser, da dennes 

adfærd ikke disciplineres af konkurrencen i eftermarkedet
186

. 

Konkurrencekravets nuværende betydning er i høj grad påvirket af de øvrige bestemmelser i 

tilbudslovens afsnit 1. Disse begrænser dermed konkurrencekravets selvstændige retlige 

betydning. Denne model vil søge at foreslå en regulering der ikke i samme omfang indeholder 

sådanne begrænsninger.  

9.2.1.3 Konkurrencekravets øgede selvstændige retlige betydning 

For at konkurrencekravet i overensstemmelse med denne model kan opnå en højere 

selvstændig betydning, må visse af bestemmelserne i tilbudslovens afsnit 1 ændres betydeligt. 

Der er her tale om de bestemmelser hvis rationaler blev analyseret i kapitel 7. De øvre 

grænser i § 11 og § 12, stk. 2 foreslås ophævet, mens dette også vil være tilfældet for den 

nedre grænse i § 12, stk. 4. Endvidere anbefales det, at lovgiver tager afstand fra den 

nuværende betragtning, om at indhentning af 5-7 tilbud ved udbud efter § 6, stk. 2 og 3, bedst 

vil være i overensstemmelse med konkurrencekravet. Lovgiver bør i stedet udtrykke en 

forventning om at den offentlige ordregiver ved hvert udbud tager stilling til hvilken mængde 

af tilbud, der bedst vil sikre at der skabes tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen. Dette 

vil skabe flere transaktionsomkostninger for ordregiver på kort sigt og dermed statisk 

inefficiens, men vil på længere sigt gøre ordregiver i stand til at skabe en mere effektiv 

konkurrence i udbudsprocessen på baggrund af markedskendskab og viden om hvor meget 

konkurrence, der er nødvendig for at ordregivers ressourcer anvendes effektivt. 

Det bemærkes, at konkurrencekravet ikke ved den nugældende regulering har nogen 

betydning i forhold til ordregivers valg af antal forhandlingspartnere
187

. Det foreslås, at 

konkurrencekravet bør regulere et sådant valg, på samme måde som dette regulerer mængden 

af indhentede tilbud og underhåndsbud
188

. Særligt fordi det i den økonomiske analyse antages 

at den mængde af viden og innovation den enkelte tilbudsgiver skaber i forhandlingsfasen, 

overstiger den mængde den enkelte tilbudsgiver skaber i udbudsfasen, synes det at være 

formålstjenligt at konkurrencekravet også her finder anvendelse. 

                                                             
186

 Afsnittet Behovet for regulering af den offentlige ordregiver 
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 For en argumentation at dette se afsnit 3.4.2 
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 For en argumentation af konkurrencekravets betydning i forhold til disse spørgsmål se da afsnit 3.3.4.1 og 

3.3.4.2 
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Når disse bestemmelser dermed ændres, således at grænserne for indhentning af tilbud, 

indhentning af underhåndsbud og adgangen til forhandling ophæves, vil konkurrencekravet 

dermed selvstændigt skulle regulere sådanne emner. En ophævelse af grænserne vil medføre, 

at de nugældende rammer for effektiv konkurrence, som illustreret på konkurrenceskalaen, 

ophæves. 

9.2.1.3.1 Begrundelsespligten og den efficiente ressourceanvendelse 

Som et alternativ til de nugældende rammer for effektiv konkurrence, vil nærværende model, 

argumentere for, at målet om at opnå en efficient ressourceanvendelse
189

 (og dermed et 

efficiens konkurrencepres) kan opnås gennem en skærpet begrundelsespligt
190

. 

Den af konkurrencekravet følgende begrundelsespligt vil i et marked uden de foreslåede 

ophævede bestemmelser skulle skærpes, da ordregiver i højere grad skal kunne begrunde 

dennes adfærd, i forhold til det niveau af konkurrence denne har skabt. De ophævede nedre 

grænser vil ikke længere udgøre udmøntninger, safe harbours eller fix-punkter, hvorfor den 

offentlige ordregiver ikke længere blot vil kunne forholde sig til disse, men i stedet forpligtes 

til at forholde sig til konkurrencekravets mål om at skabe et efficient konkurrencepres i 

udbudsprocessen. 

Eftersom det foreslås, at konkurrencekravet også bør gælde ved valg af antal 

forhandlingspartnere, bør begrundelsespligten – udover ved valg af antal tilbudsgivere – også 

gælde i dette tilfælde. Det kan diskuteres hvilke faktorer der bør og kan indgå i ordregivers 

begrundelsespligt. De væsentligste faktorer bør være kontraktens værdi og den efterspurgte 

ydelses karakter. Når bygge- og anlægskontrakten er af høj værdi vil efterspørgslen og 

muligheden for skabelse af innovation fra tilbudsgiversiden almindeligvis være højere, 

hvorfor der bør indhentes flere tilbud og indbydes flere til forhandling, end ved en kontrakt af 

lav værdi. Det kan være svært for ordregiver at vurdere, hvornår denne har indbudt et efficient 

antal af tilbudsgivere og valgt et antal passende forhandlingspartnere. En måde hvorpå dette 

kan gøres er dog ved at investere i markedsanalyser hvor dette er muligt, og simpelthen 

forsøge sig frem. Dokumenterbare erfaringer med udbud i relation til konkurrence og 
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 Den efficiente ressourceanvendelse er udledt i afsnit 7.1.1, hvorefter den efficiente anvendelse af ressourcer 

indebærer, at ordregiver anvender ressourcer til at skabe konkurrence i udbudsprocessen indtil det punkt, hvor 

ressourceanvendelse ikke længere kan retfærdiggøres i en forventet marginal gevinst ved at afholde de marginale 

omkostninger. 
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 Begrundelsespligten er udledt i afsnit 3.3.2.1 ved en analyse af kendelsen Scan Plast A/S mod Herning 

Kommune 
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innovation bør kunne udgøre tilstrækkelig begrundelse for at konkurrencekravet er overholdt 

overfor Klagenævnet. I forbindelse med kontrakter af højere værdier kan det eksempelvis 

indføres, at ordregiver skal have et indledende kapitel i udbudsmaterialet hvor denne redegør 

for den ønskede intensitet af konkurrence i relation til den ønskede grad af innovation. I 

overensstemmelse med tankegangen bag light regimet bør begrundelsespligten for at 

konkurrencekravet er overholdt være mere lempelig ved kontrakter med en begrænset værdi. 

Hvis de foreslåede ændringer overføres til den nuværende tankegang om konkurrence som 

omfattet af en øvre og nedre ramme, vil den nedre ramme for effektiv konkurrence udgøres af 

begrundelsespligten, da denne vil forpligte ordregiver til mindst at skabe det niveau af 

konkurrence i udbudsprocessen, denne vil kunne begrunde sagligt. Afhængigt af hvor strenge 

krav der stilles til ordregiverens begrundelse, vil den nedre ramme for effektiv konkurrence 

dermed kunne forskydes mod maksimal konkurrence på konkurrenceskalaen, og dermed 

tillade tilbudsgiverne at agere efter undslippe-konkurrence effekten
191

. Den øvre grænse vil 

udgøres af ordregivers vurdering af, hvornår denne ikke længere har en efficient 

ressourceanvendelse i udbuddet, dvs. hvornår gevinsten ved at afholde flere 

transaktionsomkostninger for at øge konkurrencen ikke længere er stigende. 

Når ordregiver i hvert tilfælde skal tage stilling til, hvornår der er skabt effektiv konkurrence, 

bør Klagenævnet også være i stand til i hver situation at vurdere, om dette er overholdt. 

Såfremt ordregiverne investerer mere i at undersøge markedet og oparbejde dokumenterbare 

erfaringer vil KLFU på sigt også være i stand til bedre at vurdere, hvornår konkurrencekravet 

er overholdt. Optimalt set bør KLFU på sigt kunne stille så strenge krav til ordregiverens 

begrundelsespligt, at den nedre ramme vil nærme sig den øvre, hvorved der i højere grad i det 

enkelte udbud vil blive skabt et efficient konkurrencepres i udbudsprocessen. 

Hvis de foreslåede ’rammer’ for effektiv konkurrence erstatter de nugældende, vil 

konkurrencekravet kunne tillades at operere indenfor et mere efficient niveau, hvilket vil 

muliggøre et tiltagende konkurrencepres, og dermed øge tilbudsgivernes incitament til at 

skabe viden og innovation. 

                                                             
191

 Undslippe-konkurrence-effekten er defineret i afsnit 5.1.1. 
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9.2.1.4 Effekten af Model 1  

Den mest indlysende effekt af Model 1 er at konkurrencekravet opnår en langt højere 

selvstændig retlig betydning. Konkurrencekravet vil ikke længere begrænses af 

udmøntninger, safe harbours og fix-punkter, mens ordregivers valg af antal 

forhandlingspartnere endvidere vil blive omfattet af dette.  Begrundelsespligten vil blive et 

fleksibelt instrument til at håndhæve om konkurrencekravet i det enkelte udbud er overholdt, 

og vil i høj grad afhænge af kontraktens værdi, ydelsens karakter samt andre relevante 

forhold. Ophævelsen af de nuværende rammer for effektiv konkurrence og deriblandt safe 

harbour-betragtningen vil medføre, at muligheden for at konkurrencen forskydes mod 

maksimal konkurrence på konkurrenceskalaen vil øges, da ordregiver forpligtes til at forsøge 

at skabe et efficient konkurrence i den enkelte udbudsproces. En mindre mængde af 

tilbudsgivere vil være efficient, når den forventede gevinst ved at afholde de ekstra 

omkostninger forbundet ved konkurrence er lav og omvendt. 

De ophævede konkurrencebegrænsende bestemmelser vil dog have den negative effekt, at det 

vanskeliggøres yderligere for tilbudsgiverne at vurdere, hvornår disse uretmæssigt er blevet 

forbigået
192

. Dette skyldes at konkurrencekravet i langt højere grad vil bære præg af at have 

en subjektiv karakter. Dette vil kunne resultere i flere sager ved KLFU og derfor også en øget 

omkostning for samfundet. På kort sigt vil omkostningerne ud fra en Kaldor-hicks-

betragtning stige på samfundsniveau. Ordregiver vil skulle afholde flere omkostninger på at 

undersøge hvilket konkurrencepres, der er ønskværdigt ved den enkelte type af kontrakt, for 

at kunne overholde konkurrencekravet som følge af den skærpede begrundelsespligt. 

På sigt vil en fleksibel regulering af den offentlige ordregivers forpligtelse til at skabe 

tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen øge ordregivers markedskendskab, og dermed 

også sætte denne i stand til at vurdere, hvornår der skabes effektiv konkurrence om det 

enkelte udbud. En mere fleksibel regulering forventes dermed at medføre et øget niveau for 

skabelsen af viden og innovation i markedet. 

9.2.2 Model 2 – Tight Regime 

I ’light regime’-modellen foreslås en fleksibel regulering af ordregivers forpligtelse til at 

skabe tilstrækkelig konkurrence i udbudsprocessen. I denne model lægges der, som navnet 

’tight regime’ antyder, i stedet op til en stram regulering af ordregiver. 

                                                             
192

 For en argumentation af tilbudsgiverens vanskelige byrde se da afsnit 3.6 
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9.2.2.1 Kategorisering af kontrakter 

Udgangspunktet for den ønskede konkurrence er den samme som ved model 1. Konkurrencen 

i udbudsprocessen bør overordnet set øges således, at der gives ordregiver større mulighed for 

skabelse af økonomisk efficiens gennem mere innovation og ny viden. Dette udgangspunkt 

bør fortsat tages i, at konkurrencens intensitet skal afhænge af kontraktens værdi samt 

ordregivers behov for innovation. I stedet for en fleksibel regulering som hovedsageligt er 

bygget over en skærpet begrundelsespligt, kan der foretages udmøntninger af 

konkurrencekravet. Dette har lovgiver også under den nuværende regulering gjort brug af, 

eksempelvis ved tilbudslovens § 12, stk. 4. 

En måde hvorpå disse udmøntninger kan foretages, er ved at inddele de forskellige bygge- og 

anlægskontrakter ind i forskellige kategorier, hvor kravet til konkurrencen i udbudsprocessen 

varierer alt efter kategori. Hvilken kategori en kontrakt falder ind under, bør på samme måde 

som i model 1, afgøres på baggrund af kontraktens værdi samt ydelsens karakter. En kontrakt 

af lav værdi hvor ydelsen består af et standardiseret byggeri, bør falde under den laveste 

kategori hvor kravet til konkurrence og valg af antal forhandlingspartnere er lav, eller fortsat 

indhentes som underhåndsbud. Omvendt bør der ved en kontrakt af høj værdi og hvor 

efterspørgslen, samt muligheden for innovation er til stede, opfordres til en høj grad af 

konkurrence. En måde hvorpå man kan vurdere om der er potentiale for skabelse af 

innovation samt levering af en bedre ydelse, kan være ved at kigge på ordregivers valg af 

tildelingskriterium. Følgende kategorisering bør derfor vælges kun at gøres aktuel ved brugen 

af ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’, hvor der ikke blot lægges op til konkurrence på 

prisen.  

Følgende forslag til kategorier baseret på udmøntninger af konkurrencekravet kan tjene som 

et eksempel: 

Kategori 1: Kontraktværdi op til 3 mio. 

 Kontraktværdien er her så lav, at muligheden for innovation og værdien af denne, også 

antages at være lav. Desuden vil der højst sandsynligt ikke være grænseoverskridende 

interesse, hvorfor indhentning af underhåndsbud, hvor der er lavest mulige 

transaktionsomkostninger til følge, fortsat bør være en mulighed. 

Kategori 2: Kontraktværdi op til 8 mio.  
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 Her skal den offentlige ordregiver indbyde mindst fem tilbudsgivere samt forhandle 

med mindst to af disse. 

Kategori 3: Kontraktværdi op til 18 mio. 

 Her skal ordregiver indbyde mindst syv tilbudsgivere, samt forhandle med mindst tre 

af disse. 

Kategori 4: Kontraktværdi op til tærskelværdien for udbudsdirektivet. 

 Her skal ordregiver indbyde mindst ti tilbudsgivere, samt forhandle med mindst tre af 

disse. 

9.2.2.2 Effekten af model 2 

Den foreslåede model med et eksempel på en kategorisering introducerer en lidt mere 

fleksibel tilgang til hvor meget konkurrence, der bør være en om en given bygge- og 

anlægskontrakt. Selvom ordregiver ikke blot kan indhente 5 tilbud uafhængigt af 

kontraktværdien, ligner den foreslåede regulering dog på visse punkter den nuværende. Den 

foreslåede regulering i model 2 vil ikke indeholde øvre grænser, da den økonomiske analyse 

har påvist, at dette ikke er økonomisk efficient i alle tilfælde. Dog vil reguleringen indeholde 

en række mindstegrænser for konkurrence. Disse grænser kan på samme måde som under den 

gældende regulering virke som fix-punkter, hvorfor ordregiver ikke indhenter det antal tilbud, 

der reelt er mest økonomisk efficient. Den foreslåede regulering vil dog samlet set øge 

konkurrencen i udbudsprocessen, hvilket vil bidrage til mere økonomisk efficiens gennem 

mere innovationen og vidensskabelse.  

Ligesom ved den forrige model er der også ulemper og fordele forbundet med en stram 

regulering. En de tydeligste fordele vil være, at udmøntningen af konkurrencekravet er let at 

håndhæve. Hvis ordregiver ikke indbyder eller forhandler med det krævede antal 

tilbudsgivere, kan forbigåede tilbudsgivere klart med henvisning til kategoriseringen 

argumentere for, at ordregiver har brudt loven. En anden fordel ved denne type regulering 

fremfor ved model 1 er, at ordregiver ikke vil skulle afholde betydelige 

transaktionsomkostninger i forbindelse med at vurdere og kunne begrunde, hvilket niveau af 

konkurrence denne bør skabe i udbudsprocessen. 

Et ’tight regime’, der introducerer en kategorisering af kontrakter, giver anledning til nogle 

problemstillinger. Den største af disse må være hvordan kategoriseringen foretages 

hensigtsmæssigt. Det kan ikke udelukkes, at det økonomisk mest efficiente vil være at 
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indhente 8 tilbud ved en ’kategori 2’-kontrakt, men at ordregiver kun indhenter 5, da dette 

udgør et fix-punkt for denne. Modellen vil dog grundet et højere niveau for fix-punkter 

overordnet set bidrage til en højere skabelse af økonomisk efficiens gennem innovation og 

vidensskabelse. 

10. Samlet konklusion 

Den overordnede målsætning med nærværende afhandling har været at formulere en række 

retspolitiske anbefalinger, baseret på en juridisk og økonomisk analyse af om 

konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2 i henhold til gældende ret er økonomisk 

efficient. 

Afhandlingens to første underspørgsmål har været af ren juridisk karakter. I den 

retsdogmatiske analyse af konkurrencekravet i tilbudslovens § 2, stk. 2 er det konstateret, at 

konkurrencekravet ved annonceringspligten og i en situation, hvor der er personsammenfald 

mellem tilbudsgiver og ordregiver, er sekundær i forhold til det nationale og det primærretlige 

ligebehandlingsprincip. Konkurrencekravet kan ligeledes ikke begrunde en overtrædelse af 

hverken det nationalretlige eller primærretlige ligebehandlingsprincip. Konkurrrencekravet 

besidder dog en selvstændig retlig betydning, og er således ikke influeret af de andre 

principper ved ordregivers vurdering af hvor mange tilbud, denne skal indhente. I relation til 

hvad konkurrencekravet reelt indeholder, er det udledt, at ordregiver skal skabe tilstrækkelig 

konkurrence i både tilrettelæggelsen (fase 1) og gennemførslen (fase 2) af udbuddet. I fase 1 

har afhandlingen undersøgt konkurrencekravets betydning for ordregivers annonceringspligt, 

valg af udbudsform og hvor mange tilbudsgivere ordregiver skal indbyde. Her er det bl.a. 

fastslået, at konkurrencekravet indebærer, at ordregiver skal kunne begrunde, når denne 

vælger at afholde begrænset licitation uden prækvalifikation, og at konkurrencekravet ikke er 

overtrådt, når ordregiver indbyder mindst 5 tilbudsgivere, da dette udgør en safe-harbour. I 

fase 2 er det udledt, at konkurrencekravet sammenholdt med ligebehandlingsprincippet kan 

bidrage til, at ordregiver ikke indhenter flere tilbud fra en indbyrdes forbunden kreds af 

virksomheder. Det er endvidere konkluderet, at konkurrencekravet under den nuværende 

regulering ikke har nogen betydning for det antal tilbudsgivere, ordregiver vælger at 

forhandle med efter tilbudslovens § 11. Dette foreslås ændret i den retspolitiske analyse. 
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Efter den retsdogmatiske analyse af konkurrencekravet er det blevet analyseret økonomisk, 

om gældende ret er efficient. Her har afhandlingen taget udgangspunkt i Posner’s 

efficiensteori, der betragter viden og innovation som offentlige goder. For at en regulering 

kan anses som værende økonomisk efficient, har afhandlingen argumenteret for, at den skal 

facilitere, at ordregiver anvender en efficient mængde ressourcer på at skabe konkurrence 

udbudsprocessen. Ressourceanvendelsen i det enkelte udbud og dermed konkurrencen er 

efficient, når ordregiver afholder den mængde af transaktionsomkostninger på at skabe 

konkurrence, der fordrer en maksimal gevinst for denne i det enkelte udbud. Den økonomiske 

analyse har indledningsvist analyseret sammenhængen mellem konkurrence og 

vidensskabelse. Her er det med udgangspunkt i markedets karakteristika konkluderet, at 

tilbudsgiverne vil agere i overensstemmelse med undslippe-konkurrence-effekten. Innovation 

og vidensskabelsen vil dermed stige, når konkurrencen i udbudsprocessen øges. I 

afhandlingens afsnit 6 er det analyseret, om der er et behov for regulering af den private og 

den offentlige ordregiver. Her er det konkluderet, at den private ordregiver vil agere 

profitmaksimerende pga. konkurrencen i eftermarkedet, og dermed vil indhente den efficiente 

mængde af tilbud for at maksimere dennes profit. En regulering af den private ordregiver, kan 

dermed ikke retfærdiggøres, da denne som udgangspunkt altid vil anvende ressourcerne 

efficient og dermed skabe et efficient konkurrencepres. Den juridiske analyse har dog udledt, 

at konkurrencekravet også finder anvendelse for den private ordregiver omfattet af 

tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 3. På baggrund af den økonomiske analyse foreslås dette derfor 

ændret i den retspolitiske analyse. 

En offentlig ordregiver er derimod ikke udsat af den samme grad af konkurrence i 

eftermarkedet, og vil derfor ikke have tilstrækkelig incitament til at anvende dennes 

ressourcer efficient. En regulering af denne er derfor fortsat nødvendig. 

Slutteligt er det på baggrund af analysen i afsnit 7 konkluderet, at de efficiensbetragtninger 

lovgiver har haft ved udformningen af tilbudslovens afsnit 1, samlet set ikke er økonomisk 

efficiente. Afsnit 7 afsluttes med en opsamlende vurdering af om den nuværende regulering 

muliggør økonomisk efficiens. Konklusionen på dette er, at reguleringen ikke i alle tilfælde 

tilgodeser ordregivers mulighed for at skabe det efficiente niveau for konkurrence i 

udbudsprocessen. Dette vil som udledt under kapitel 5 medføre, at tilbudsgiverne ikke vil 

have ligeså højt incitament til at skabe viden og innovation i det enkelte udbud, og dermed 
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dynamisk efficiens på længere sigt. Fundamentet for den retspolitiske analyse har derved 

været at formulere en række anbefalinger, der i højere grad tilgodeser ordregivers muligheder 

for at anvende en efficient mængde af ressourcer på at skabe dynamisk efficiens. 

Den retspolitiske analyse har indledningsvist foreslået en række generelle ændringer af 

reguleringen. Bl.a. foreslås det, at der stilles eksplicitte krav til annonceringspligten, om at der 

skal annonceres på et landsdækkende medie. Det anbefales desuden, at muligheden for 

anvendelse af begrænset licitation uden prækvalifikation begrænses eller fjernes. Disse to 

generelle ændringer vil bidrage til at skabe øget og mere effektiv konkurrence. Det anbefales 

endvidere at konkurrencekravet i en højere grad, end hvad tilfældet er i henhold til gældende 

ret, udformes på en sådan måde, at denne har en præventiv effekt på sandsynligheden for 

dannelse af tilbudskarteller i markedet. Dette kan gøres ved at give ordregiver mulighed for at 

tilbageholde oplysninger overfor tilbudsgiverne, hvis videregivelsen af oplysningerne kan 

hindre effektiv konkurrence mellem de indbudte virksomheder. Disse generelle ændringer bør 

finde anvendelse uanset valg af retspolitisk model. 

For at reguleringen kan opnå en højere økonomisk efficiens er det endeligt foreslået, at 

rammerne for effektiv konkurrence bør forskydes mod maksimal konkurrence på 

konkurrenceskalaen. Den retspolitiske analyses to modeller repræsenterer to måder, hvorpå 

dette kan implementeres. Model 1 – light regimet, introducerer en fleksibel regulering af 

ordregivers forpligtelse til at skabe et efficient konkurrencepres. Her øges konkurrencekravets 

selvstændige retlige betydning, da de specifikke øvre og nedre grænser for konkurrence, samt 

safe-harbour-betragtningen fjernes. For at en sådan regulering kan være mulig, skal 

begrundelsespligten som er udledt i den juridiske analyse skærpes. Ordregiver forpligtes 

derfor til at vurdere hvilken mængde indhentede tilbud, der bedst sikrer konkurrencen i det 

enkelte udbud. 

Model 2 – tight regimet, introducerer en kategorisering af kontrakter hvor kravet til niveauet 

af konkurrence, som består af udmøntninger af konkurrencekravet, afhænger af 

kontraktværdien på den enkelte kontrakt. Fordelen ved en sådan regulering er, at 

konkurrencekravet gøres mere gennemsigtigt, og udmøntningerne derfor bidrager til en højere 

grad af objektivitet i forhold til om ordregiver har skabt tilstrækkelig konkurrence i 

udbudsprocessen.  
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I den retspolitiske analyse er de foregående juridiske og økonomiske analyser anvendt til at 

vurdere, hvordan konkurrencekravet og tilbudslovens bestemmelser, der er relevant for 

konkurrencekravet, bør ændres. Den retspolitiske analyse foreslår en ændring af den 

nuværende retstilstand. Tages afhandlingens retspolitiske anbefalinger til følge, forventes 

konkurrencekravet i højere grad at kunne bidrage til en øget skabelse af innovation og 

vidensskabelse, og dermed et mere økonomisk efficient marked for offentlige bygge- og 

anlægskontrakter under udbudsdirektivernes tærskelværdier. 
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 Sag C-26/76 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG mod Kommissionen for De 

Europæiske Fællesskaber, Kendelse afsagt af Domstolens Præsident den 23. juli 

1976, Saml. 1976 01353 

 Sag C-147-148/06 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 I-03565.  

 Sag C-324/98 Telaustria Verlags GmbH og Telefonadress GmbH mod Telekom 

Austria AG, procesdeltager: Herold Business Data AG, Domstolens Dom af 7. 

december 2000. Saml. 2000 I-10745 

 Sag C-243/89 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget 

Danmark, Domstolens Dom af 22. juni 1993. Saml. 1993 I-03353 

 Sag 458/03 Parking Brixen GmbH mod Gemeinde Brixen og Stadtwerke Brixen 

AG, Domstolens Dom af 13. oktober 2005. Saml. 2005 I-08585 

 Sag C-538/07 Assitur Srl mod Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Milano, Domstolens Dom af 19. maj 2009. Saml. 2009 I-04219 

National Praksis 

 Dom ved Vestre Landsret: U.2005.1648V – TBB2005.359V Vejle Amt mod 

unavngiven tilbudsgiver A 

 Kendelse ved Klagenævnet for Udbud af 20.09.2010: Scan Plast Produktion A/S mod 

Herning Kommune, J.nr.: 2010-0021708 

 Kendelse ved Klagenævnet for Udbud af 17.11.2003: Helsingør Kommune mod 

Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS, J.nr.: 02-180.983 

 Kendelse ved Klagenævnet for Udbud af 14.07.2011: Tensid Danmark ApS mod 

Aarhus Kommune, J.nr.: 2011-0023805 

Forslag til afgørelser 

 AG Stix-Hackl forslag til afgørelse til C-247/02, præmis 32-33: 

 Sag C-247/02 Sintesi SpA mod Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, 

Domstolens Dom af 7. oktober 2004. Saml. 2004 I-09215 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:DA:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:DA:PDF
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 AG Ruiz-Jarabi Colomers forslag til afgørelse til forenede sager C-147 og 148/06 

(SECAP), præmis 47: 

 Sag C-147-148/06 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 I-03565 

Forarbejder, meddelelser og vejledninger 

 LFF 2005-02-23 nr. 42 Forslag til lov om indhentning af tilbud i bygge- og 

anlægssektoren 

 LFF 2001.01.10 nr. 140 Forslag til lov om indhentning af tilbud i bygge- og 

anlægssektoren 

 Fortolkningsmeddelelsen: Kommissionens Fortolkningsmeddelelse om den 

fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun 

delvist er omfattet af udbudsdirektiverne - 2006/C 179/02 

 Konkurrencestyrelsen, Vejledning til tilbudsloven, november 2005 

Diverse 

 Regeringsgrundlaget, “Et Danmark, der star sammen”, oktober 2011 

 Det økonomiske råd af den 16.11.2005. konkurrencens betydning for vækst, 

Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, efterår 2005, kapitel II: En analyse af 

konkurrencens betydning for vækst 

 Energistyrelsen, Udbud af konkurrenceanalyse af byggebranchen, 26. november 2012: 

Udbud af analysen Konkurrencens betydning for vækst 

 Konkurrencesituationen i dansk byggeri, december 2013: En analyse af 

konkurrencesituationen i dansk byggeri 

 

 


