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English summary 

The objective of this thesis is to examine the present reach of the prohibition of negotiation under the com-

petitive dialogue procedure. It then examines the justification for EU-regulatory involvement on public pro-

curement matters, and the economic effects of the procurement principles and rules on public authority’s 

ability to procure innovative solutions in the market. Finally, it examines the future role of the procedure, 

including its purpose, scope and potential for facilitating innovation moving forward. 

 

The analysis shows that the prohibition of negotiation stems from the European Unions desire to foster the 

internal market, a purpose embedded in the treaty itself. The prohibition derives from the principle of equali-

ty, which is a fundamental principle of Union law. Despite an overarching prohibition of negotiation during 

public procurement, there is ample opportunity for negotiations during the various stages of competitive 

dialogue. This is partly explained by the nature of the procedure itself, which is used exceptionally, in cases 

where the normal procedures will not allow for the award of the contract because of its complexity. The op-

portunities for negotiation and innovation are most prevalent during certain stages of the procedure, the first 

being before the procedure itself, during the study of the possible solutions in the market. The second oppor-

tunity is during the actual dialogue stage, where every aspect of the contract can be discussed. Finally, after 

the contract is awarded, the parties have moderate flexibility for negotiation. 

 

The analysis then establishes the negative implications of politically charged legislative measures on con-

tracting; as such measures can severely hamper the contractual freedom of individuals in society, and the 

ability of individuals to pursue their own ends. Instead, legislation founded on the purpose of fulfilment of as 

many individual expectations as possible, is better suited to adapt to the dynamic order of society, and can 

better allow for the harnessing of dispersed information among individuals. Public procurement regulation is 

a legitimate instrument for overcoming externalities in the market, specifically nationalistic tendencies which 

can lead to inefficient contracts, but more effective means and opportunities for negotiation must be allowed, 

as the mutual sharing of information is a prerequisite for the creation of new and innovative solutions. 

 

Finally, the analysis advocates a shift in purpose from the promotion of the internal market to the facilitation 

of innovation, based on the legal and economic conclusions. The competitive dialogue procedure as a whole 

is a suitable procedure for procuring innovative solutions, but a wider scope for its application, not just as an 

exception, is needed. The new directive expands the procedure’s application to specifically include public 

procurement of design and innovative solutions, and also introduces a brand new procedure: the innovation 

partnership. The prohibition of negotiation is facing changes going forward, as the directive explicitly grants 

opportunities for negotiation, thereby relegating the prohibition to a general adherence to the principle of 

equality. 



 5 

Kapitel 1 

1.1 - Præsentation af emne 

Denne kandidatafhandling omhandler de nuværende og fremtidige muligheder for gennem forhandling at 

skabe innovative løsninger under udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. Konkurrenceudsættelse af 

offentlige kontrakter reguleres af Udbudsdirektivet
1
, og de er kendetegnet ved, at der mellem ordregiveren 

og tilbudsgiverne eksisterer et forhandlingsforbud, som er udledt af ligebehandlingsprincippet og fastslået 

gennem retspraksis
2
. Forhandlingsforbuddets eksistens beror på den opfattelse, at der ikke kan garanteres 

ligebehandling af de økonomiske aktører, hvis det tillades at forhandle undervejs i udbuddet, og det er især 

frygten for diskrimination pba. nationalitet
3
, som ligebehandlingsprincippet tager sigte mod. Udbudsdirekti-

vet skal forstås som en del af en større samling af retskilder, der tilsammen udgør EU’s regelsæt for indgåel-

se af offentlige kontrakters på det indre marked. De EU-primærretlige regler spiller også en stor rolle inden-

for udbudsretten. 

 

Det er imidlertid klart, at forhandling også indebærer væsentlige fordele, og i visse tilfælde kan det være 

essentielt, for at bestemte resultater kan opnås. Forhandling er særligt relevant ved komplekse kontrakter, 

hvor en standardløsning ikke rækker, men hvor der i stedet kræves hidtil usete løsninger, som skal udvikles 

først. Det er samtidig ved komplekse kontrakter, at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog benyttes, 

og det er derfor interessant at afdække, hvilken adgang og rækkevidde der tillades til forhandling under den-

ne procedure, da muligheden for forhandling er en tilbagevendende problemstilling undervejs i udbud. Det er 

under denne procedure, at forhandlingsforbuddet står i skarpest kontrast til den nødvendighed, som forhand-

ling ofte vil være for parterne for at kunne få en kontrakt på plads. 

 

I det nugældende udbudsdirektiv er der et begrænset fokus på behovet for innovation. Dette ændrer sig i det 

nye udbudsdirektiv
4
, hvor der i betydelig større grad er fokus på, hvordan der skabes bedre adgang til inno-

vative løsninger under konkurrenceudsættelse af offentlige kontrakter. Baggrunden for dette fokusskifte skal 

findes i Europa 2020-strategien, som offentlige indkøb spiller en central rolle i
5
. Hovedformålet med Europa 

2020-strategien
6
 er at få vendt den økonomiske krise, som har ramt de europæiske lande. Målet skal nås gen-

nem intelligent vækst (en digital dagsorden, innovation i EU), bæredygtig vækst (ressource-effektivitet, en 

industripolitik for en globaliseret verden) og inklusiv vækst (platform for nye kvalifikationer og jobs, plat-

form mod fattigdom). Gennem målet om intelligent vækst skal der skabes mere vækst i virksomhederne på 

                                                      
1 Direktiv nr. 2004/18 EF af 31. marts 2004. 
2 Se bl.a. C-243/89 - Storebælt-sagen og C-87/94 - Wallonske busser. 
3 TEUF art. 18. 
4 Direktiv nr. 2014/24 EU af 26. februar 2014. 
5 Betragtning 2 i præamblerne til det nye udbudsdirektiv (Direktiv nr. 2014/24 EU). 
6 KOM(2010)2020. 
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det indre marked, hvilket innovation er en af de vigtigste drivkræfter for
7
. Forhandlingsforbuddet har en ne-

gativ virkning på parternes muligheder for at udvikle innovative løsninger på ordregiverens behov, da det 

netop er forhandlingen, parternes gensidige udveksling af idéer og tanker, som genererer ny viden
8
. 

 

Afhandlingen ønsker derfor at afdække rækkevidden af adgangen til at foretage forhandling gennem konkur-

rencepræget dialog, hvor gældende lovgivning og retspraksis på området inddrages. Samtidig vil udbudsret-

tens berettigelse blive vurderet, og det undersøges, hvordan udbudsreglernes begrænsninger påvirker ordre-

giveren og tilbudsgivernes muligheder for at generere og udnytte viden. Vurderingen gennemføres ud fra 

økonomen og jurist Friedrich Hayeks teorier. Endelig vil der ud fra retspolitiske overvejelser blive fremført 

bud på, hvad reglerne bør være ud fra økonomiske, juridiske og politiske betragtninger, og om det nye ud-

budsdirektiv bringer innovationsfremmende tiltag med sig, som er i overensstemmelse med disse konklusio-

ner. 

 

1.2 - Problemformulering 

1.2.1 - Juridisk problemstilling 

Hvilke adgange til forhandling har ordregiveren i de enkelte faser ved et EU-udbud, under udbudsproceduren 

konkurrencepræget dialog? Hvor lang er rækkevidden til forhandling under disse adgange? 

 

1.2.2 - Økonomisk problemstilling 

Hvad er udbudsrettens berettigelse som et centralt reguleret system, under hensynet til et frit markedssystem 

underlagt en dynamisk selvorganiserende struktur? Hvordan påvirker udbudsrettens principper og regler 

muligheden for at generere og udnytte viden? 

 

1.2.3 - Integreret problemstilling 

Hvordan bør lovens formål, anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog og reglerne for forhandling 

være, med henblik på at fremme innovation? Hvilke innovationsfremmende tiltag har EU-lovgiver iværksat i 

det nye udbudsdirektiv? 

 

                                                      
7 Betragtning 47 i præamblerne til det nye udbudsdirektiv (Direktiv nr. 2014/24 EU) 
8 Se mere herom i afsnit 2.1 – Forhandlingsbegrebet. 
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1.3 - Emneafgrænsning 

1.3.1 - Juridisk afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses til en behandling af forhandlingsmulighederne under udbudsproceduren konkurren-

cepræget dialog. Denne procedure giver det største spillerum for parterne til udvikling af idéer og generering 

af ny viden gennem procedurens dialogfase. Proceduren er velegnet til komplekse kontrakter, som ofte kræ-

ver skræddersyede løsninger for at tilgodese ordregiverens behov, hvor tilpasninger af udbudsmaterialet kan 

ske på baggrund af dialogen.  

 

Udbud med forhandling efter og uden forudgående bekendtgørelse, jf. Udbudsdirektivets art. 30 og 31, be-

handles ikke, eftersom afhandlingens begrænsede sideomfang ikke kan rumme en dybdegående analyse af 

alle tre udbudsprocedurer. Afhandlingen behandler heller ikke udbudsformen projektkonkurrence, da proce-

duren ikke tillader forhandling mellem den ordregivende myndighed og projektdeltagerne. Projekterne udar-

bejdes alene på baggrund af bekendtgørelsen, og valget af det vindende projekt vælges ud fra anonymiserede 

projektforslag jf. art. 74, stk. 2. Der åbnes ikke op for dialog og forhandling, og dermed kan projektet ikke 

tilpasses eller udvikles på baggrund af vidensgenerering mellem parterne. I stedet foregår kommunikationen 

ad en vej gennem udbudsbekendtgørelsen. 

 

Unormalt lave tilbud i Udbudsdirektivets art. 55’s forstand bliver ikke diskuteret, til trods for det omhandler 

præcisering og derfor en form for forhandling. Unormalt lave tilbud har en specifik hjemmel i direktivet, og 

en udledning af gældende ret omkring unormalt lave tilbud indebærer en fremstilling for sig
9
. Der vil også 

blive afgrænset fra alternative tilbud i Udbudsdirektivets art. 24’s forstand, eftersom der ikke findes plads i 

specialet til en dybdegående behandling af en forhandlingsform som denne. Alternative tilbud åbner op for 

tilbudsgiverens egne løsningsidéer, som burde være overflødigt i konkurrencepræget dialog, da tilbudsgive-

ren bør have fremsat sit løsningsforslag i dennes dialogfase. Derudover genererer alternative tilbud ikke ny 

viden i økonomisk forstand, eftersom vidensgenerering kræver to parter, jf. afsnit 2.1 – Forhandlingsbegre-

bet. Under alternative tilbud fremsættes tilbudsgiverens løsning ud fra hans eksisterende viden, uden invol-

vering fra ordregiverens side. Det vil dog give mulighed for at tilbyde løsninger, som ordregiveren ikke var 

klar over fandtes, men stadig opfylder det behov, som ordregiveren ønsker opfyldt. 

 

Agreement on Government Procurement (GPA) vil ikke blive inddraget, da afhandlingens fokus er EU-retlig 

i sin natur. Konkurrencereglerne behandles heller ikke, da det i højere grad er de almindelige principper, der 

dækker forhandlingsforbuddet, navnlig ligebehandling og gennemsigtighed, selvom det kan diskuteres, om 

konkurrencereglerne kan og bør spille en rolle. 

                                                      
9 Dette fremgår ligeledes af Sag C-599/10 - SAG ELV Slovensko pr. 27-34. 
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1.3.2 - Økonomisk afgrænsning 

Der vil i analysen af ordregiverens transaktionsomkostninger ved forhandling under kontraktindgåelsen ikke 

blive taget hensyn til håndhævelsesomkostninger. Håndhævelsesomkostninger opstår som følge af kontrol 

med samarbejdet, herunder konfliktløsning. Afgrænsningen begrundes i afhandlingens pladsmæssige be-

grænsninger. Samtidig er afhandlingens fokus på forhandling i forbindelse med aftaleindgåelse og ikke i 

forbindelse med kontrol og konfliktløsninger. 

 

Afhandlingen behandler ikke statisk efficiens. Årsagen til dette er, at der ikke ønskes belyst en kortsigtet 

teoretisk situation, hvori det er muligt for parterne at opnå en ligevægt, men i stedet ønskes en mere realistisk 

dynamisk tilgang, som tager højde for omskiftelige forhold i samfundet. 

 

Der vil i analysen ud fra Hayeks betragtninger blive afgrænset fra en diskussion om ideologier. Der tages 

derfor ikke stilling til, hvorvidt socialisme eller liberalisme er attraktivt for samfundet, til trods for at Hayeks 

beskæftiger sig indgående med denne problematik, som behandlet bl.a. i hans værk The Road to Serfdom. 

Årsagen til dette er, at afhandlingen forsøger at drage konklusioner, som skal kunne finde anvendelse uanset 

politisk platform. 

 

1.3.3 - Integreret afgrænsning 

I forhold til EU-Lovgivers tiltag i det nye udbudsdirektiv
10

 vil der blive afgrænset således, at kun de forhold 

behandles, som har relevans i forhold til den juridiske analyses gældende ret. Der vil ikke blive redegjort for 

alle ændringer i det nye direktiv. Samtidig vil fokus alene være på de tiltag, som har til formål at skabe inno-

vation. Der ses alene på direktivet, og national implementering behandles derfor ikke. 

 

I tråd med den juridiske afgrænsning redegøres der ikke for alternative tilbud, til trods for at EU-Lovgiver i 

betragtning 48 i præamblerne til det nye udbudsdirektiv tilskynder til, at ordregiverne i højere grad tillader 

modtagelse af alternative tilbud. Betragtningen begrunder tilskyndelsen med, at dette skaber muligheder for 

yderligere innovation. Alternative tilbud vurderes fortsat at være overflødige i relation til konkurrencepræget 

dialog, hvor tilbudsgiverne fremsætter løsningsforslag i dialogfasen. Samtidig åbner alternative tilbud ikke 

op for gensidig udveksling af information hos parterne. 

 

                                                      
10 Direktiv nr. 2014/24 EU af 26. februar 2014. 
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1.4 - Teori- og metodevalg 

1.4.1 - Juridisk teori- og metode 

1.4.1.1 - Retsdogmatisk metode 

I den juridiske analyse bruges den retsdogmatiske metode, hvor retskilderne inddeles uden rangorden, men 

ved en rækkefølge til at bestemme gældende ret (de lege lata)
11

, for derved at udlede rækkevidden af for-

handlingsforbuddet i udbudsretten. 

 

EU-rettens retskilder er inddelt i primærretten og bindende sekundærregulering, som begge har forrang for 

national ret efter fast EU-retspraksis. I primærretten fastlægger Traktaten om den Europæiske Union målet 

og midlerne for EU, herunder det indre marked, jf. art. 3-6 TEU.  Udbudsretten reguleres i sekundær-

reguleringen, og der findes ikke nogle direkte bestemmelser, der regulerer indgåelse af offentlige kontrakter i 

TEU eller TEUF
12

. Dog finder TEUF’s generelle bestemmelser om fri bevægelighed inden for det indre 

marked og de almindelige principper om ikke-diskrimination og ligebehandling anvendelse, også selvom et 

udbud falder uden for Udbudsdirektivets anvendelsesområde
13

. 

 

Indenfor EU-retten indebærer legalitetsprincippet, at enhver retsakt skal have hjemmel. For sekundærregule-

ringen er hjemlen i art. 288 TEUF, hvor udbudsrettens bestemmelser er reguleret i direktiv 2004/18 (Ud-

budsdirektivet) om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter. Direktivet indeholder betragt-

ninger i præamblerne samt de faktiske bestemmelser. Betragtningerne udtrykker formålet med direktivet, 

som kræves af art. 296 TEUF. Betragtningerne anvendes ligeledes af EU-Domstolen og Retten i Første in-

stans i deres fortolkning af direktivet, især i tilfælde af tvetydige formuleringer i bestemmelserne, hvilket 

gøres for at sikre, at bestemmelsen fortolkes i overensstemmelse med formålet for direktivet (teleologisk 

fortolkning)
14

. Direktivet er bindende og har direkte virkning over for både staten og kommuner
15

, hvorfor 

alle ordregivere skal følge direktivets tilsigtede mål
16

.  

 

Til støtte for analysen vil retspraksis fra EU-Domstolen og Retten i Første Instans blive anvendt. Retspraksis 

giver et fortolkningsgrundlag for hvorledes direktivets ordlyd skal forstås. Retten i Første Instans anvender 

alene regelsættet og overlader den generelle fortolkning af bestemmelserne til EU-Domstolen
17

. Den giver 

derfor et indblik i, hvordan EU-institutionerne mener, at reglerne skal fortolkes og anvendes. Dansk rets-

                                                      
11 Alf Ross variant af realistisk retsteori. Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder & Retsteorier, side 42. 
12 Se mere herom i afsnit 3.1 – Retsgrundlaget. 
13 Se f.eks. C-324/98 – Telaustria (Koncessioners overholdelse af de almindelige principper, herunder ligebehandlingsprincippet, 

ikke-diskrimination og gennemsigtighed). 
14 Millett, Timothy, 1989, Rules of Interpretation of E.C.C. Legislation, s. 165. 
15 Hhv. art. 288 og Sag 103/88 - Fratelli Costanzo Spa mod Milano Kommune 
16 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder & Retsteorier, side 131. 
17 Arnull, Anthony, 2006, The European Union and its Court of Justice, s. 633-637. 
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praksis fra Klagenævnet for Udbud eller andre medlemsstaters nationale retspraksis vil ikke blive anvendt i 

afhandlingen. Begrundelsen er, at det er gældende ret i hele EU for rækkevidden af forhandlingsforbuddet 

der ønskes udledt, og ikke gældende ret for en national forståelse af Udbudsdirektivet. Til gengæld anvendes 

relevant retspraksis fra EFTA-Domstolen. Denne retspraksis anvendes til at bekræfte EU-Domstolens rets-

praksis omkring forhandlingsforbuddet. EFTA-Domstolen anvender de EU-retlige regler og håndhæver dem 

i EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz), som har indgået aftale om at følge EU’s regler. 

EFTA-domstolen kan derfor anvendes til komparativ analyse, men dommene anvendes ikke som fortolk-

ningsgrundlag. 

 

Der anvendes soft law fra EU-Kommissionen, hvor dennes vejledning til konkurrencepræget dialog bruges 

som fortolkningsgrundlag. Endvidere anvendes Rådets og Kommissionens fælleserklæring om fortolkning af 

forhandlingsforbuddet. Soft law er ikke-bindende retsakter, men har betydning ved fortolkning af den bin-

dende regulering, herunder Udbudsdirektivet
18

. 

 

Retspraksissøgning er sket gennem databaserne EUR-lex og Curia, og er foregået gennem tekstlinjesøgning. 

Søgningerne er sket på engelsk for at sikre, at der fremfindes flest mulige domme. Dog vil søgningen aldrig 

være perfekt, da der kan være forskelle på, hvordan søgeordene angives i domsteksten. 

 

1.4.1.2 - Fortolkningslæren 

Fortolkningslæren anvendes til at fortolke de relevante bestemmelser i Udbudsdirektivet. Fortolkningen sker 

via ordlydsfortolkning (præciserende fortolkning), hvor der ikke er tvivl om bestemmelsens betydning eller 

faktorer, der taler for en anden anvendelse af bestemmelsen
19

. Endvidere anvendes objektiv formålsfortolk-

ning (telelogisk) ved fortolkning af de EU-retlige bestemmelser, hvor TEU, TEUF og præamblerne angiver 

formålet med eksempelvis en traktatbestemmelse eller et direktiv. Objektiv formålsfortolkning af præamb-

lerne tildeles svag hjemmel i EU-retten
20

. EU-retten anvender, i modsætning til dansk ret, primært objektiv 

formålsfortolkning og ikke subjektiv formålsfortolkning, hvor forarbejderne inddrages. Specialet benytter 

lovtekster og forberedende materiale samt europæiske udgivelser (som fx grønbøger) på engelsk og dansk 

som grundlag for fortolkning. Dette lader sig gøre, eftersom alle Europæiske sprog er officielle og dermed 

anvendelige. 

 

                                                      
18 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder og retsteorier, s. 133. 
19 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder og retsteorier, s. 216. 
20 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder og retsteorier, s. 241. 
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1.4.2 - Økonomisk teori- og metode 

1.4.2.1 - Evolutionær rationalisme 

Afhandlingen benytter Friedrich Hayeks teori om den evolutionære rationalisme, som indebærer at adfærds-

regler løbende udvikles over tid, hvor det kun er de etablerede adfærdsregler som i udgangspunktet bør ned-

fældes i lovgivningen. Når dommere skal dømme ud fra disse regler, skal de ikke tage stilling til reglens 

berettigelse, men blot beskæftige sig med om reglen vitterligt ligger til grund for parternes adfærd. 

 

Det er værd at forholde sig kritisk til denne betragtning. Hayek tillægger dommerne stor værdi og magt, og 

han sætter sin lid til, at disse kan opretholde et tidssvarende regelsæt. Hvis al lov som udgangspunkt skal 

kodificeres gennem retspraksis, indebærer dette dog, at lovens fleksibilitet til at ændre sig bliver meget be-

grænset
21

. Samtidig kan den stigende kompleksitet i lovgivningen, som følger af et støt udviklende samfund, 

indebære, at der i mange tilfælde ikke kan siges at finde adfærdsregler sted på et givent område. 

 

Ydermere har den evolutionære rationalisme problemer med at tage hånd om negative eksternaliteter
22

. Reg-

ler for adfærd kan i mange tilfælde fremme samarbejder, som for de samarbejdende er gunstigt, men som for 

samfundet som helhed er uhensigtsmæssigt. Et eksempel herpå er ulovligt konkurrencebegrænsende samar-

bejde mellem virksomheder. Hvis dommere kun kan kodificere gældende adfærdsregler, vil de ikke kunne 

erklære sådan praksis ulovligt ud fra den evolutionære rationalismes tankegang
23

. 

 

1.4.2.2 - Spontan orden 

Hayeks tanker omkring samfundets selvorganiserende struktur (spontan orden) ligger til grund for afhand-

lingens betragtninger omkring udnyttelse og skabelse af viden i samfundet. Hayek anerkender, at der vil 

være situationer, hvor en bevidst tilrettelæggelse kan være at foretrække frem for selvorganisering, men han 

opstiller ikke nogen konkret regel for, hvornår dette vil være tilfældet. Det gjorde Ronald Coase derimod i 

sin artikel The Nature of the Firm, hvor han beskriver, hvordan markedet (og dermed prissystemet) vil være 

at foretrække til indhentning af en ydelse, hvis samtlige kontraktuelle omkostninger herved er lavere end 

omkostningen ved at producere ydelsen selv
24

. Coase formår dermed ud fra en generel regel at påpege, at der 

kan opstilles en formel for, hvilken metode der er hensigtsmæssig, mens Hayek synes at have en uløseligt 

indbygget skepsis overfor organisering, som presser ham i retning mod at favorisere den spontane orden 

generelt. 

                                                      
21 Posner, Richard A., 2005, Hayek, Law and Cognition, s. 162. 
22 Posner, Richard A., 2005, Hayek, Law and Cognition, s. 151. 
23 Posner, Richard A., 2005, Hayek, Law and Cognition, s. 152. 
24 Coase, Ronald H., 1937, The Nature of the Firm, s. 386-405. 
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1.4.2.3 - Transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteorien danner rammen for den del af den økonomiske analyse, som omhandler 

transaktionsomkostninger i forbindelse med forhandlingsforbuddet. Transaktionsomkostninger blev oprinde-

ligt fastslået gennem Coase-teoremet
25

, og transaktionsomkostningerne blev senere inddelt i tre kategorier
26

. 

De to første kategorier er ex-ante omkostninger, som opstår inden kontrakten underskrives. Den sidste kate-

gori er en ex-post omkostning, som opstår efter kontrakten er underskrevet. Den første kategori er informati-

onsomkostninger (information costs), hvilket indebærer de omkostninger, som opstår ved at søge informati-

on om potentielle samarbejdspartnere, og hvilke parter der i det hele taget er interesseret i at indgå i en for-

handling. Den anden kategori er forhandlingsomkostninger (bargaining costs), som omhandler omkostninger 

forbundet med at forhandle og udforme kontrakter, der skal tage højde for alle tænkelige situationer ved 

fremtidige transaktioner. Den sidste kategori er håndhævelsesomkostninger (enforcement costs), som er om-

kostninger, der opstår i forbindelse med at føre kontrol med samarbejdet, herunder kontrol og konfliktløs-

ning. 

 

1.4.3 - Integreret teori 

I specialets integrerede del foretages en retspolitisk analyse af, hvordan loven bør være (de lege ferenda
27

). 

Analysen skal ifølge Alf Ross holdes skarpt adskilt fra den retsdogmatiske analyse, hvorfor den retspolitiske 

analyse passende finder sted i den integrerede del, i stedet for i den juridiske del af specialet
28

. 

 

1.5 - Definitioner og begrebsafklaring 

Der anvendes gennem afhandlingen udbudsretlig terminologi. Læseren formodes i et rimeligt omfang at have 

kendskab til disse begreber, og i det omfang læseren måtte være i tvivl, indeholder Udbudsdirektivets art. 1 

definitioner herfor. Der anvendes samtidig begreber af betydning for afhandlingen, som kræver afklaring fra 

forfatternes side. Der redegøres for disse nedenfor. 

 

Ydelsen 

’Ydelsen’ eller ’genstanden’ er samlebetegnelser for de forskellige varer, tjenesteydelser, bygge-

/anlægsarbejder eller andet, som ordregiveren gennem sit udbud efterspørger. 

 

Innovation mv. 

Begreberne ’skabelse af ny viden’, ’generering af viden’ og ’innovation’ anvendes synonymt for tilfælde, 

hvor der skabes ny viden til gavn for ordregiverens behov. 

                                                      
25 Coase, Ronald, 1960, The Problem of Social Cost. 
26 Dahlman, Carl, 1979, The Problem of Externality, s. 148. 
27 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder & Retsteorier, s. 392. 
28 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina, 2008, Retskilder & Retsteorier, s. 392. 
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Forhandling 

Et særskilt kapitel 2 er dedikeret til en definition af dette begreb. 

 

1.6 - Kildekritik 

Afhandlingens økonomiske del tager udgangspunkt i økonom og jurist Friedrich Hayeks værker. Den tidligst 

benyttede litteratur af Hayek går tilbage til 1944 med værket The Road to Serfdom, mens den senest benytte-

de litteratur blev publiceret første gang i 1979. Hayeks bibliografi strækker sig samlet set over 7 årtier. Hans 

værker agerer ofte modsvar til samfundsmæssige tendenser, på tidspunktet hvor han skriver, og litteraturen 

skal derfor læses i en historisk kontekst med tæt sammenhæng til samfundets udvikling. Dette betyder dog 

samtidig, at visse dele af hans litteratur ikke længere er tidsvarende, enten fordi hans betragtninger i dag 

virker indlysende, men andre gange fordi han virker overdreven skeptisk og afvisende som modsvar til ten-

denser, som han misbilliger. Værkernes alder skal derfor indgå i den kritiske vurdering af kildens værdi som 

instrument til at foretage betragtninger ud fra på nutidige tendenser. Hayek beskæftiger sig ikke med udbuds-

retten som sådan, og det giver anledning til overvejelser omkring kildens anvendelse, at hans betragtninger 

bruges på udbudsretlige problemstillinger. 
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Kapitel 2 – Forhandlingsbegrebet og -forbuddet 

2.1 - Forhandlingsbegrebet 

Forhandling kan foregå på mange måder og rumme mange situationer. Den traditionelle opfattelse af for-

handling er, at to parter med modsatrettede interesser forsøger at nå til enighed om en løsning
29

. I nærværen-

de speciale defineres begrebet forhandling som enhver situation, hvor der er en kontakt mellem den offentli-

ge myndighed og potentielle og/eller aktuelle ansøgere/tilbudsgivere. Det vil f.eks. være en forhandling mel-

lem parterne, hvis den ene part skal præcisere, bekræfte eller supplere oplysninger, som allerede er tilsendt. 

Det er også en forhandling, når der føres dialog eller anden form for drøftelser mellem parterne. Det er 

ydermere en forhandling både ved ensidige og gensidige rettelser i de oplysninger der udveksles mellem 

parterne. 

 

Begrundelsen for denne definition af forhandling er, at enhver kontakt mellem ordregiveren og tilbudsgive-

ren potentielt kan føre til ændringer, som det ikke oprindeligt var tiltænkt mellem parterne. Sådanne ændrin-

ger kan i nogle tilfælde ende med, at ikke alle ansøgere og tilbudsgivere behandles lige og dermed forskels-

behandles. 

 

I økonomisk perspektiv kræver forhandlingsbegrebet, at der sker en gensidig udveksling af informationer, 

eftersom der ikke kan ske generering og udnyttelse af viden, hvis informationerne kun er ensidige. Dette 

skyldes, at hvis to parter besidder forskellig viden og synspunkter, vil de sammen skabe nye ideer
30

. Heraf 

kan det udledes, at hvis parterne kun anvender den viden (f.eks. en løsning på behovet), som tilbudsgiveren 

allerede er i besiddelse af, er dette ikke ny viden, selvom det kan forekomme nyt for ordregiveren. Det sam-

me er gældende omvendt, hvis ordregiveren ensidigt definerer sit behov, så vil der ikke genereres ny viden, 

da behovet alene er defineret ud fra den eksisterende viden som ordregiveren har til rådighed på tidspunktet. 

 

2.2 - Forhandlingsforbuddet 

Hverken TEUF, TEU eller Udbudsdirektivet har bestemmelser, som forbyder forhandling i forbindelse med 

udbud, men der er i art. 2 kodificeret tre udbudsretlige principper, som har særlig relevans for forhandling. 

Disse er ligebehandlingsprincippet, som bestemmer at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, 

medmindre det kan objektivt begrundes
31

, ikke-forskelsbehandlingsprincippet, som foreskriver at der ikke 

må ske forskelsbehandling pga. et usagligt/irrelevant kriterium, herunder diskrimination på baggrund af nati-

onalitet
32

. Ikke-forskelsbehandlingsprincippet udspringer af ligebehandlingsprincippet
33

. Gennemsigtigheds-

                                                      
29 Becker-Christiansen, Christian, 2005, Politikens nudansk ordbog, definition af forhandling. 
30 Hayek, F. A., 1944, The Road to Serfdom, s. 169. 
31 EU-Domstolens dom af 8. oktober 1980, 810/79 – Überschär pr. 16. 
32 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 86. 
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princippet foreskriver en pligt til at skabe transparens ved tildeling af offentlige kontrakter. Denne transpa-

rens skal være med til at sikre, at der i realiteten sker ligebehandling og ikke-forskelsbehandling af de fakti-

ske og potentielle økonomiske aktører, og at dette bliver kontrollérbart
34

. 

 

Når udbudsproceduren indledes, skal den ordregivende myndighed iagttage forhandlingsforbuddet, som det 

er udledt fra ligebehandlingsprincippet, jf. Udbudsdirektivets art. 2, i overensstemmelse med domspraksis, 

deriblandt Storebælt-sagen
35

. 

Argumentationen bag forhandlingsforbuddet er i sit udgangspunkt, at gennemsigtigheden, ikke-

forskelsbehandling og ligebehandlingen i udbuddet ikke kan garanteres, hvis ordregiveren har mulighed for 

individuel forhandling med aktørerne. Rådet og Kommissionen har i deres fælleserklæring om fortolkning af 

forhandlingsforbuddet
36

 gjort gældende at: 

 

”fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med 

ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne æn-

dres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der 

må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præ-

cisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav og i det 

omfang, dette ikke giver anledning til forskelsbehandling”. (Vores fremhævning) 

 

Det fremgår af ordlyden til fælleserklæringen, at denne ”udelukker enhver forhandling med ansøgere eller 

bydende”. Forhandlingsforbuddet er derfor tiltænkt at finde anvendelse i både prækvalifikations- og tilde-

lingsfasen. 

Formålet er at forhindre konkurrencefordrejning og ikke-forskelsbehandling af de økonomiske aktører. Disse 

formål skal ligeledes følges i udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, hvorfor erklæringen vurderes til 

også at finde anvendelse på konkurrencepræget dialog, til trods for at ordlyden i erklæringen alene nævner 

udbudsprocedurerne offentlige og begrænset udbud. 

 

Udbudsdirektivet har forrang for erklæringen, eftersom erklæringen tillægges ikke bindende virkning i hen-

hold til TEUF’s art. 288, og den har derfor karakter af soft law. I Grimaldi-sagens
37

 præmis 18 fremgår det 

dog, at soft law (i den pågældende sag en henstilling) ikke kan siges at være ganske uden retsvirkninger, men 

                                                                                                                                                                                
33 EU-Domstolens dom af 8. oktober 1980, 810/79 – Überschär pr. 16. 
34 EU-Domstolens dom af 18. juni 2002, Sag c-92/00 – Hospital Ingenieure pr. 45. 
35 EU-Domstolens dom af 22. juni 1993, C-243/89 – Storebælt. 
36 EF-Tidende 1994 L 111/114. 
37 EU-Domstolens dom af 13. december 1989, C-322/88 – Grimaldi. 
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hvor disse kan bidrage til fortolkningen eller udfyldningen af bindende unionsretlige bestemmelser, skal der 

tages hensyn dertil. 

 

Formålet med konkurrencepræget dialog var at lave en mere fleksibel udbudsprocedure, hvori der var større 

mulighed for forhandling
38

. Derfor gennemgås rækkevidden af forhandlingsforbuddet med hensyn til kon-

kurrencepræget dialog i afsnit 3.4 – Rækkevidden af forhandling i konkurrencepræget dialog.  

Se nedenfor for angivelse af i hvilke faser forhandlingsforbuddet finder anvendelse. 

 

 

Figur 2.1 – Angivelse af forhandlingsforbuddets relevans 

  

                                                      
38 Se mere herom i afsnit 3.2 – Baggrunden for konkurrencepræget dialog 
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Kapitel 3 – Juridisk analyse 

3.1 - Retsgrundlaget 

3.1.1 – Primærretten 

Der findes ingen bestemmelser i hverken TEU eller TEUF, som direkte regulerer indgåelse af offentlige 

kontrakter og forhandling af disse. Ordregiveren har dog pligt til at overholde de grundlæggende bestemmel-

ser om forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet
39

, den frie bevægelighed af varer
40

, tjeneste-

ydelser
41

, arbejdstagere
42

, etablering
43

 og kapital
44

, når der er en klar grænseoverskridende interesse for de 

offentlige kontrakter. 

 

Der gælder ydermere en række almindelige EU-retlige (primærretlige) principper, som ordregiveren skal 

overholde, når den sætter offentlige kontrakter i udbud, såfremt der er en klar grænseoverskridende interesse. 

I så fald gælder principperne nationalt, hvorfor de ligeledes finder anvendelse ved tildeling af offentlige kon-

trakter uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde, f.eks. ved tildeling af koncessionskontrakter
45

, udbud 

under tærskelværdierne
46

 samt tjenesteydelser omfattet af Udbudsdirektivets Bilag 2B
47

. Tre af disse almin-

delige principper har særlig relevans i forhold til udbudsretten; ligebehandlingsprincippet, ikke-

forskelsbehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet. Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtig-

hedsprincippet udspringer af forbuddet mod diskrimination
48

. 

 

De tre principper spiller en stor rolle indenfor udbudsretten
49

, hvor deres sammenspil sikrer målbarhed for 

overholdelsen af de udbudsretlige regler. Ordregiveren må f.eks. ikke favorisere en virksomhed på baggrund 

af dens nationalitet og tildele kontrakten direkte til denne uden om en udbudsretlig procedure.  

 

3.1.2 – Sekundærretten 

Den sekundære regulering skal findes i Udbudsdirektivet
50

. Dette direktiv regulerer de regler, som de ordre-

givende myndigheder skal overholde i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter, såfremt de er in-

den for anvendelsesområdet. 

                                                      
39 TEUF art. 18 og Chartret om grundlæggende rettigheder art. 21, stk. 2. 
40 TEUF art. 28-29 og art. 34-37. 
41 TEUF art. 56-62. 
42 TEUF art. 45-48. 
43 TEUF art. 49-55. 
44 TEUF art. 63-66. 
45 C- 324/98 – Telaustria pr. 62. 
46 C-147/06 og 148/06 – SECAP Pr. 21. 
47 C-507/03 - An Post Pr. 29. 
48 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 35. 
49 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 33 med omfattende domspraksis i fodnote 38. 
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3.1.2.1 - Udbudsdirektivets anvendelsesområde 

Udbudsdirektivet regulerer området for offentlige kontrakter.  Hvad der forstås ved offentlige kontrakter er 

defineret i udbudsdirektivets art. 1, stk. 2, litra a: 

”Ved »offentlige kontrakter« forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem 

en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrø-

rer udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette direk-

tiv.” (Vores fremhævning) 

Specialet rummer ikke plads til en redegørelse for økonomiske aktører og ordregivende myndigheder, hvor-

for der henvises til definitionerne i hhv. udbudsdirektivets art. 1, stk. 8 og art. 1, stk. 9 og disses retspraksis 

som fortolkningsgrundlag. Der vil ligeledes ikke blive redegjort for afgrænsningen af de kontrakttyper der er 

omfattet af udbudsdirektivet, hvilket omfatter vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge-/anlægskontrakter 

som defineres i hhv. udbudsdirektivets art. 1, stk. 2, litra c, litra d og litra b. Udbudsdirektivet indeholder 

yderligere en betingelse om overstigning af et tærskelbeløb for de forskellige kontrakttyper, hvilket fremgår 

af udbudsdirektivets art. 7 samt ændringerne hertil i forordning 1177/2009. 

 

Det forudsættes at de ovenstående betingelser er opfyldte, og udbudsdirektivet derfor finder anvendelse for 

den videre analyse. 

 

3.1.2.2 - Udbudsprocedure 

Når en offentlig myndighed ønsker at indgå en offentlig kontrakt over tærskelværdierne, skal det som ud-

gangspunkt ske ved et udbud
51

. Under udbudsretten findes der flere procedurer for udbud, hvoraf to af disse 

procedurer anvendes som hovedregel. Disse er henholdsvis offentligt og begrænset udbud, jf. udbudsdirekti-

vet art. 28. De to udbudsformer er overordnet set ens i deres procedure, hvor den egentlige forskel ligger i, 

hvor mange tilbudsgivere der er med i udbuddet. 

 

Udbudsdirektivet indeholder en for afhandlingen relevant undtagelse til hovedreglen om anvendelse af de to 

udbudsprocedurer, som kaldes konkurrencepræget dialog, jf. Udbudsdirektivet art. 29
52

. Konkurrencepræget 

dialog er særpræget i forhold til de andre procedure i og med, at den indeholder en fase, hvori det er muligt 

for ordregiveren og tilbudsgiverne at have dialog. Ordregiveren er forpligtet til at opfordre minimum 3 ansø-

                                                                                                                                                                                
50 Direktiv nr. 2004/18 EF af 31/03/2004. 
51 Se mere om anvendelsesområdet i Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007), såfremt den offentlige kontraktværdi ikke oversti-

ger tærskelgrænserne i Udbudsdirektivets art. 7. 
52 Udbudsdirektivet indeholder ligeledes udbudsprocedurerne: Udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse, Udbud ved 

forhandling uden forudgående bekendtgørelse og Projektkonkurrence, hvilke dog er blevet afgrænset med begrundelserne i afsnit 

1.3.1 – Afgrænsning. 
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gere, men skal samtidig sikre nok ansøgere til, at der en reel konkurrence, jf. udbudsdirektivets art. 44, stk. 3. 

Øvrige karakteristika og baggrund for denne procedure vil blive redegjort for i afsnit 3.3 – Anvendelsesom-

rådet for konkurrencepræget dialog og 3.2 – Baggrunden for konkurrencepræget dialog. 

 

3.2 - Baggrunden for konkurrencepræget dialog 

Kommissionen foretog et løbende arbejde op gennem 1990’erne med henblik på at forbedre udbudsreglerne 

og sikre implementering af direktiverne og overholdelse af disse
53

. Resultatet af dette blev bl.a. indførelsen 

af udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. Proceduren skulle fungere som en mellemform mellem 

udbud med forhandling og begrænset udbud
54

.  

 

Baggrunden for den konkurrenceprægede dialog var en stigende interesse for offentlige/private partnerskaber 

(OPP), hvor den offentlige sektor kunne udnytte den private sektors effektivitet. De hidtidige udbudsretlige 

procedurer besværliggjorde dog denne proces, hvilket kom til udtryk i Grønbog om offentlige indkøb i 

EU(KOM(96)583), hvor Kommissionen gjorde gældende, at udover den omstændighed at der var et begræn-

set antal medlemsstater, som havde implementeret direktiverne tilstrækkeligt, var der også en forkert anven-

delse af direktiverne fra ordregiverens side
55

. Kommissionen konstaterede bl.a., at der var problemer med at 

ordregiverne førte forhandlinger med de økonomiske aktører, hvilket Kommissionen fastslog, var uforeneligt 

med forhandlingsforbuddet
56

. Endvidere kunne Kommissionen konstatere, at der var et overdrevet brug af 

udbudsproceduren udbud med forhandling, som er en udbudsprocedure der tillader forhandling
57

, men alene 

må bruges undtagelsesvis i de tilfælde, der udtømmende er opregnet i direktiverne. 

 

Kommissionen måtte erkende
58

, at der ved især komplekse kontrakter, hvor der til tider kræves nye løsnin-

ger, som aldrig tidligere har været afprøvet, kan være et behov for en teknisk dialog mellem ordregiveren og 

interesserede parter, hvor især den private sektor frygtede at udføre rådgivningen inden offentliggørelse, på 

grund af den reelle risiko for senere at blive udelukket. De problemer Kommissionen konstaterede, var der-

for et udtryk for, at der manglede en mellemform, som gav mulighed for at skabe innovative løsninger, dvs. 

skabelse af ny og nødvendig viden. Kommissionen åbnede derfor op for en debat med medlemsstaterne, 

ordregiverne og de økonomiske aktører, om hvilke ønsker de havde for udbudsdirektiverne. 

 

                                                      
53 Kommissionen anførte at i 1997 havde alene 55,6 % af alle Medlemsstaterne implementeret direktiverne korrekt, jf. KOM(98)143. 

Dette skaber en usikkerhed for borgerne/virksomhederne om retstilstanden, selvom at flere bestemmelser har direkte virkning. 
54 KOM(98)143 – pkt. 2.1.2.2. 
55 KOM(96)583 - pkt. 3.9. 
56 KOM(96)583 - pkt. 3.29 - Kommissionen fastholdte EU-Domstolens retspraksis om forbuddet mod forhandling. 
57 KOM(96)583 - pkt. 3.15. 
58 KOM(96)583 - pkt. 5.23. 
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Efter grønbogen i 1996 modtog Kommissionen mange tilbagemeldinger omkring dette emne, og de måtte i 

deres nye meddelelse i Grønbog om offentlige indkøb i EU(KOM(98)143) konkludere, at der var et behov for 

en mere fleksibel udbudsprocedure, som kunne opfylde ønsket om at udvide mulighederne for drøftelser 

mellem ordregiver og tilbudsgivere
59

. Kommissionen kunne konstatere at ordregiverne ofte på forhånd kend-

te deres faktiske behov, men ikke kendte alle de mulige, og i særdeleshed de mest velegnede, tekniske løs-

ninger til opfyldelse af deres behov. Kommissionen foreslog derfor en tilføjelse af udbudsproceduren kon-

kurrencepræget dialog, som skulle kunne anvendes ved udbud af komplekse kontrakter, hvilket senere blev 

implementeret i forbindelse med sammensmeltningen af de tre udbudsdirektiver
60

 til ét samlet udbudsdirek-

tiv, Direktiv 2004/18/EF. 

 

Det er Kommissionens overbevisning, at konkurrencepræget dialog åbner muligheder for skabelse af innova-

tive løsninger, eftersom ordregiveren og de økonomiske aktører kan føre drøftelser om hvilke løsningsmu-

ligheder, der vil være bedst egnet til det givne behov, og i givet fald hvilke nye løsninger der kan være muli-

ge
61

. Derfor mener Kommissionen ligeledes, at Konkurrencepræget Dialog er velegnet til brug for offentli-

ge/private partnerskaber (OPP)
62

. 

 

3.3 - Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog 

Konkurrencepræget dialog er defineret i Udbudsdirektivet artikel 1, stk. 11, litra c: 

 

Ved »konkurrencepræget dialog« forstås en procedure, som enhver økonomisk aktør kan an-

søge om at deltage i, men hvor den ordregivende myndighed fører en dialog med de ansøgere, 

der har fået adgang til at deltage i proceduren, med henblik på at udvikle en eller flere løs-

ninger, der kan opfylde dens behov, og som skal være grundlag for de tilbud, de valgte ansø-

gere dernæst opfordres til at afgive. (Vores fremhævning) 

 

Det følger af definitionen på konkurrencepræget dialog, at det er selve dialogen i udbudsproceduren, der 

adskiller den fra de andre mulige procedurer. Det er på baggrund af dialogen, at tilbudsgiveren efterfølgende 

udarbejder sit tilbud, og herefter skal dette dialogbaserede tilbud, holdt op imod udbudsbekendtgørelsen, 

lægge til grund for ordregiverens bedømmelse jf. Udbudsdirektivet artikel 29, stk. 7. 

 

                                                      
59 KOM(98)143 – pkt. 2.1.2.2. 
60 Tjenesteydelsesdirektivet 92/50, indkøbsdirektivet 93/36 og bygge- og anlægsdirektivet 93/37. 
61 KOM(04)327 - pkt. 2.1.1. 
62 Specialet rummer ikke en uddybende forklaring af offentlig/private partnerskaber, men der henvises i stedet til Kommissionens 

Grønbog om offentlig-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner KOM(04)327. 
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Dialogen foretages ifølge definitionen ”med henblik på at udvikle en eller flere løsninger” til opfyldelse af 

ordregiverens behov. Ved udvikling skal det i nogen grad forstås, at selve løsningen på tidspunktet hvor be-

hovet opstår, enten ikke eksister eller at løsningerne på markedet i deres standardform efter vurdering ikke er 

egnede, set ud fra ordregiverens begrænsede løsningstekniske og forretningsmæssige indsigt. Gennem dialo-

gen med den økonomiske aktør åbner proceduren dermed op for, at de sammen kan udvikle en løsning, der 

ikke har eksisteret førhen, og som i sin udviklede eller tilpassede form tilfredsstiller ordregiverens behov. 

 

Definitionen skal sammenholdes med beskrivelsen af proceduren, som den fremgår af Udbudsdirektivet arti-

kel 29. Her fremgår anvendelsesbetingelserne af bestemmelsens stk. 1: 

 

”1. I tilfælde af særligt komplekse kontrakter kan medlemsstaterne fastsætte, at de ordregi-

vende myndigheder, i den udstrækning de mener, at anvendelse af et offentligt eller af et be-

grænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt, kan gøre brug af konkurrencepræget 

dialog i overensstemmelse med denne artikel. (Vores fremhævning) 

 

Tildelingen af en offentlig kontrakt sker udelukkende på grundlag af kriteriet det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud.” 

 

For at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan benyttes, skal to betingelser ifølge artiklen være 

opfyldt. Der refereres ligeledes til disse særlige betingelser i artikel 28. Til dels skal der være tale om en 

særlig kompleks kontrakt, til dels skal det være ordregiverens vurdering, at det ikke er muligt at indgå kon-

trakt på baggrund af et offentligt eller begrænset udbud. Spørgsmålet bliver herefter, hvornår en kontrakt kan 

siges at være særlig kompleks, samt hvornår umulighedskriteriet kan siges at være opfyldt. 

 

Ydermere skal tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud benyttes, jf. art. 29, stk. 1, 2. afsnit. 

Det harmonerer ifølge artiklen ikke med proceduren at benytte kriteriet laveste pris, da tilbuddenes komplek-

sitet forudsætter, at kriteriet ikke er egnet til at udvælge kontrakten ud fra. Kriteriet laveste pris bruges nor-

malt, hvor der er tale om en forholdsvis ligetil ydelse, og konkurrencepræget dialog kan derfor ikke benyttes, 

hvor det mest egnede tilbud er identificerbart ud fra dette kriterium. Ordregiveren foretager tildelingen på 

baggrund af de underkriterier oplistet i Udbudsdirektivets art. 53, stk. 1, litra a. Listen er dog ikke udtøm-

mende
63

 og ordregiveren har et ubegrænset valg af objektive underkriterier, der har tilknytning til kontrak-

ten
64

. Netop pga. kontraktens kompleksitet bliver det nødvendigt at vurdere tilbuddene på forskellige vægte-

de parametre, således at tilbuddets styrker og svagheder samlet kan tages i betragtning på et objektivt grund-

                                                      
63 C-19/00, SIAC Construction pr. 35. 
64 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 314. 
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lag. Disse nuancer kan ikke på gennemsigtig vis medtages, hvis tilbuddene kun bliver vægtet i forhold til 

deres priser. Der kan kun anvendes tildelingskriterier, som er angivet i udbudsmaterialet eller det beskriven-

de dokument
65

. 

 

Artikel 29 er bredt formuleret, og det kan ikke ud fra bestemmelsen udledes, hvornår proceduren i praksis 

kan benyttes. Samtidig er dens anvendelsesområde beskrevet henover flere artikler og betragtninger, som 

heller ikke hjælper til at bringe klarhed over dens anvendelse
66

. Præambelbetragtninger kan bringe en vis 

klarhed, men det er vigtigt at holde sig for øje, at de ikke i sig selv udgør regler, men blot bidrager til for-

tolkning af proceduren. Der findes på nuværende tidspunkt ingen afgørelser fra EU-Domstolen, der nærmere 

har præciseret i hvilke tilfælde bestemmelsen kan benyttes
67

. Kommissionen har heller ikke betvivlet med-

lemsstaternes brug af proceduren indtil videre. 

 

Konkurrencepræget dialog er imidlertid ment som en fleksibel procedure ifølge præambelbetragtning 31, 

som tilsiger at den ikke bør fortolkes alt for snævert, hvilket Kommissionen implicit har accepteret ved ikke 

at betvivle bl.a. medlemsstaterne Frankrig og Englands flittige brug af proceduren
68

. 

 

3.3.1 - Kravet om en særlig kompleks kontrakt 

Det følger af definitionen på konkurrencepræget dialog i artikel 1, stk. 11, litra c, 2. afsnit hvordan kontrak-

tens særlige kompleksitet skal vurderes: 

 

”Med henblik på anvendelsen af proceduren i første afsnit anses en offentlig kontrakt for at 

være »særligt kompleks«, når den ordregivende myndighed 

 

— ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, litra b), c) eller d) objektivt at 

præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål, og/eller 

 

— ikke er i stand til objektivt at præcisere de retlige og/eller finansielle forhold i forbindelse 

med et projekt.” (Vores fremhævning) 

 

Bestemmelsen afgrænser anvendelsen af proceduren negativt, til kun at blive brugt i tilfælde hvor enten de 

tekniske vilkår eller de retlige og/eller finansielle vilkår ikke objektivt kan præciseres. Der findes ingen ste-

                                                      
65 C-31/87 - Beentjes pr. 26. 
66 Arrowsmith, Sue og Treumer, Steen, 2012, Competitive Dialogue in EU Procurement, s. 37. 
67 Arrowsmith, Sue og Treumer, Steen, 2012, Competitive Dialogue in EU Procurement, s. 38. 
68 Arrowsmith, Sue og Treumer, Steen, 2012, Competitive Dialogue in EU Procurement, s. 51. 
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der i Udbudsdirektivet en positiv liste af tilfælde, som berettiger ordregiveren til at benytte proceduren. I 

præambelbetragtning 31 nævnes en række eksempler på, hvornår en kontrakt navnlig kan være kompleks: 

 

”Denne situation kan navnlig opstå i forbindelse med udførelsen af vigtige integrerede trans-

portinfrastrukturprojekter, store edb-net og projekter, der indebærer en kompleks, strukture-

ret finansiering, hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i forvejen.” (Vores 

fremhævning) 

 

3.3.1.1 - Præcision af tekniske vilkår 

Teknisk kompleksitet kan ifølge Kommissionen opstå under to scenarier
69

. I det første scenarie kan ordregi-

veren stå i en situation, hvor de ikke har mulighed for at definere de tekniske krav til den ønskede løsning. 

Kommissionen understreger, at dette scenarie sjældent bør forekomme, da ordregiveren i stedet helt eller 

delvist kan beskrive de tekniske krav gennem deres ønskede funktionalitet eller ydeevne. Med andre ord kan 

de beskrive hvilket resultat genstanden skal præstere, i stedet for at beskrive hvordan genstanden skal kom-

me frem til dette resultat. 

 

Ordregiveren har vid mulighed for at præcisere sit behov gennem funktionelle krav i stedet for tekniske spe-

cifikationer, alternativt kan de benytte sig af en kombination deraf jf. artikel 23 stk. 3, litra a, b, c og d. Pro-

blemet bliver derfor for ordregiveren, om de uden dialog og på egen hånd kan præcisere deres tekniske krav 

på en facon, som er fyldestgørende nok i forhold til kravene om ligebehandling og gennemsigtighed i ud-

budsmaterialet. 

 

Det andet scenarie indebærer en situation, hvor ordregiver ikke er i stand til at gennemskue, hvilken af flere 

mulige løsninger der bedst finder anvendelse ved opfyldelsen af deres behov. Denne situation formodes at 

finde sted hyppigere. Kommissionen beskriver i sin Explanatory Note
70

 som eksempel en situation, hvor 

ordregiver ikke ved, om en tunnel eller en bro vil være den optimale løsning til at forbinde to veje. Eksem-

plet går igen i præambelbetragtning 31, der nævner vigtige integrerede transportinfrastrukturprojekter som 

et område, der kan være særlig komplekst. 

 

Proceduren konkurrencepræget dialog skal derved sikre, at ordregiver ikke bliver nød til at vælge den kendte 

og/eller mest udbredte løsning, men i stedet gennem dialog kan finde den bedste løsning ud fra sit konkrete 

behov, og herved kan nye, mere innovative løsninger vinde frem. 

 

                                                      
69 European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive CC/2005/04 af 5/10/2005 afsnit 2.2. 
70 European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive CC/2005/04 af 5/10/2005 afsnit 2.2. 
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3.3.1.2 - Præcision af retlige og/eller finansielle forhold 

Ifølge Kommissionen opstår kompleksiteten i de juridiske og/eller finansielle forhold navnlig i forbindelse 

med offentlige/private partnerskaber (OPP), men kan dog tænkes at finde sted udover dette tilfælde. Kom-

missionen understreger dog, at projektet ikke nødvendigvis er komplekst, blot fordi det er et OPP
71

. Der skal 

derimod foretages en konkret vurdering fra gang til gang. 

 

OPP-projekter har netop en struktur, hvor finansiering, udvikling og drift skal gå op i en højere enhed mel-

lem ordregiveren og den økonomiske aktør, og hvis ikke konkurrencepræget dialog kan benyttes i tilfælde, 

hvor de juridiske og finansielle forhold er komplekse, vil det være svært for ordregiveren at få forholdene på 

plads samtidig med at forhandlingsforbuddet bliver respekteret. Kontraktens længde kan også blive en væ-

sentlig kilde til usikkerhed, da OPP-projekter kan løbe over en periode på 20-30 år. Denne lange tidshorisont 

komplicerer kontrakten yderligere. 

 

I visse tilfælde vil der være tvivl om, hvorvidt kontrakten har karakter af at være en koncession, som falder 

uden for Udbudsdirektivet ved tjenesteydelser jf. Udbudsdirektivet artikel 17, alt efter hvor villig de økono-

miske aktører vil være til at påtage sig ordregiverens vilkår i projektet. Ved at benytte konkurrencepræget 

dialog opfylder ordregiveren under alle omstændigheder sin udbudspligt, selvom de juridiske og finansielle 

forhold under dialogfasen kan udvikle sig på en sådan måde, at kontrakten får karakter af at være en konces-

sion. 

 

3.3.2 - Kravet om kontraktindgåelsens umulighed under offentligt eller begrænset udbud 

Kravet om kontraktindgåelsens umulighed under procedurerne offentligt eller begrænset udbud udgør den 

anden vigtige afgrænsning af anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog. Udbudsproceduren får 

gennem artiklens negativt formulerede afgrænsning den effekt, at bestemmelsen kun må bruges undtagelses-

vis, i tilfælde hvor en kontrakt ikke kan tildeles under de normale procedurer. Dette følger også af Udbudsdi-

rektivets artikel 28, der nævner at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan benyttes under særlige 

betingelser. Ordregiver har dermed ikke lov til at bruge proceduren, blot fordi de ønsker mere dialog om-

kring kontrakten, eller fordi de har et ønske om at udvikle en ny kompleks løsning. De har i stedet pligt til at 

få dækket deres behov gennem de normale procedurer, for så vidt dette objektivt lader sig gøre. 

 

En væsentlig forskel fra offentligt og begrænset udbud i forhold til konkurrencepræget dialog er udarbejdel-

sen af et færdigt udbudsmateriale. Der skal udarbejdes sådan et materiale ved de normale procedurer, mens 

dette ikke er tilfældet ved konkurrencepræget dialog. I stedet følger det af artikel 29, stk. 2, at ordregiver 

udarbejder en bekendtgørelse og/eller et beskrivende dokument, hvori dens behov og krav skitseres: 

                                                      
71 European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive CC/2005/04 af 5/10/2005 afsnit 2.3. 
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3.3.2.1 - Kravspecifikationens tydelighed 

Omdrejningspunktet for udbuddet er kravspecifikationen, som den udarbejdes i udbudsmaterialet. Kravspeci-

fikationen beskriver den løsning, som ordregiveren ønsker gennem en uddybning af de tekniske, økonomiske 

og juridiske krav til kontrakten. 

 

Præambelbetragtning 29, første del beskriver kravene til de tekniske specifikationer: 

 

”Der er behov for, at de tekniske specifikationer, der udarbejdes af det offentlige som indkø-

ber, sikrer, at der skabes muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af offentlige 

kontrakter. Derfor skal det være muligt at afgive tilbud, så de afspejler mange forskellige tek-

niske løsningsmuligheder.” (Vores fremhævning) 

 

Præambelbetragtningens første del pålægger ordregiveren at beskrive de tekniske specifikationer på en sådan 

måde, at der sikres en konkurrencesituation i udbuddet, og at mange forskellige løsninger muliggøres. Krav-

specifikationen skal udfærdiges, så den objektivt og i så vidt muligt omfang beskriver de tekniske krav uden 

reference til mærker eller eksisterende løsninger, således at visse fabrikanter ikke favoriseres jf. Udbudsdi-

rektivet artikel 23, stk. 8. De tekniske specifikationer skal dermed i stedet kunne læses og forstås for sig selv, 

så langt som det lader sig gøre. Generelt sigter præambelbetragtningens første del på, at de tekniske specifi-

kationer beskrives så åbent og objektivt som muligt. 

 

Præambelbetragtning 29, sidste del angiver endvidere et overordnet krav til klarhed: 

 

”De tekniske specifikationer bør være klart angivet, således at alle tilbudsgivere er klar over, 

hvad de krav, som de ordregivende myndigheder har stillet, omfatter.” (Vores fremhævning) 

 

Præambelbetragtningen skal forstås i sammenhæng med artikel 23, der detaljeret angiver kravene til de tek-

niske specifikationers udformning. Artikel 23, stk. 2 nævner ligeledes fair, uhindret konkurrence mellem de 

økonomiske aktører, som et hensyn de tekniske specifikationer skal respektere. Ved at stille præambelbe-

tragtning 29 overfor artikel 23 bliver det klart, at tilbudsvurderingen bedst kan ske på et ensartet grundlag, 

hvis materialet er tydeligt og detaljeret, og kun derved kan ordregiveren undgå forskelsbehandling af de øko-

nomiske aktører. 

 

Når dialogfasen under de normale procedurer mangler, stiller det større krav til ordregiverens evne til på 

egen hånd at udarbejde sit udbudsmateriale. Ordregiveren kan mangle det fornødne forretnings- og markeds-

kendskab til at kunne udfærdige et fyldestgørende materiale. Samtidig stiller det krav til de økonomiske ak-
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tørers evne til alene på baggrund af udbudsmaterialet at udarbejde deres tilbud, specielt hvis udbudsmateria-

let som konsekvens af ordregivers manglende kendskab er mangelfuldt eller ikke detaljeret nok. Forhand-

lingsforbuddet indebærer, at grænserne for kontakt mellem tilbudsgiver og ordregiver i fasen op til tildeling 

er yderst begrænset. Ved en tilstrækkelig kompleks kontrakt bliver det derfor et problem for den økonomiske 

aktør at udarbejde et fyldestgørende tilbud. 

 

Det kan også tænkes at blive et problem, hvis myndighederne laver en kravspecifikation, der er tilpasset for 

grundigt til dem selv, idet det typisk er de speciallavede løsninger, der volder problemer for de økonomiske 

aktører. Hvis den økonomiske aktør har en innovativ løsning, hvor resultatet kan opnås på en anden, mere 

effektiv måde, kan han risikere ikke at kunne bygge et tilbud op omkring denne løsning. Dette taler for flek-

sibilitet i udbudsmaterialets udformning. 

 

3.3.3 – Delkonklusion 

Udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan anvendes, i tilfælde hvor ordregiveren har et særligt behov 

for dialog til udvikling af konkrete løsninger. Procedurens anvendelse er betinget af, at to kriterier opfyldes; 

kompleksitetskriteriet og umulighedskriteriet. Kompleksitetskriteriet kommer til udtryk enten gennem teknisk 

kompleksitet eller retlig/finansiel kompleksitet. Teknisk kompleksitet kan forekomme, hvor ordregiveren 

ikke er i stand til at definere de tekniske krav, men også i tilfælde hvor ordregiveren ikke kan gennemskue 

hvilke tekniske løsningsmuligheder, de bør benytte. Retlig/finansiel kompleksitet opstår typisk ved offentli-

ge/private partnerskaber (OPP). Umulighedskriteriet skal vurderes ud fra, om ordregiveren uden dialog kan 

affatte et udbudsmateriale, som er fyldestgørende nok til, at tilbudsgiverne kan afgive tilbud på baggrund 

deraf, idet kravspecifikationen skal afspejle mange forskellige tekniske løsningsmuligheder og være klart 

angivet. Endelig skal tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud benyttes. 
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3.4 – Rækkevidden af forhandling i konkurrencepræget dialog 

I de følgende afsnit vil adgangen til forhandling i udbudsproceduren konkurrencepræget dialog blive analy-

seret. Behandlingen inddeles i de fem udbudsfaser; før-ansøgning, prækvalifikation, dialog, tildeling og ef-

ter-tildeling. Der vil i analysen blive anvendt en udvidet forståelse af begrebet forhandling. For beskrivelsen 

af det udvidede forhandlingsbegreb henvises til afsnit 2.1 – Forhandlingsbegrebet. 

 

3.4.1 - Før-ansøgningsfasen 

I før-ansøgningsfasen har den ordregivende myndighed
72

 ikke offentliggjort udbudsbekendtgørelsen endnu. 

Ordregiveren kan på dette stadie have flere grunde til at ønske at tage kontakt til de økonomiske aktører på 

markedet. Der vil i det følgende blive analyseret reglerne og grænserne for dialog med de økonomiske aktø-

rer på dette stadie. 

 

3.4.1.1 - Behovet for forhandling 

Der kan i før-ansøgningsfasen opstå et behov for dialog med aktørerne på markedet, som ordregiveren poten-

tielt ønsker at indgå en kontrakt med. Disse behov kan være f.eks. at få udleveret oplysninger fra den tidlige-

re kontraktpart
73

, dialog om de tekniske specifikationer og forberedende arbejde for den offentlige myndig-

hed på markedet
74

. 

 

3.4.1.2 - Reglerne for forhandling 

Dialog i fasen før en udbudsoffentliggørelse er ikke direkte reguleret af bestemmelserne i udbudsdirektivet, 

men det fremgår dog af præambelbetragtning 8 at: 

 

”Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en 

»teknisk dialog« søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbe-

tingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhin-

dres.” (Vores fremhævning). 

 

Det følger af betragtningens at den ordregivende myndighed kan søge eller modtage rådgivning inden ud-

budsproceduren iværksættes. Denne rådgivning skal finde sted gennem en teknisk dialog. Spørgsmålet er 

herefter om den ”tekniske dialog” omfatter al slags dialog, hvor den økonomiske aktør og ordregiveren såle-

                                                      
72 Rent terminologisk er den offentlige myndighed ikke ordregivende myndighed på dette stadie, men af rent simplificerende grunde 

vil de benævnes ordregivende myndighed (ordregiveren). 
73 T-345/03 – Europaiki Dynamiki. 
74 Forenede sager C-21/03 og 34/03 – Fabricom. 
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des kan have en dialog om finansiering og risikoallokering allerede på dette stadie, eller om de er begrænse-

de til alene at forholde sig til de tekniske aspekter af udbuddet. 

 

På den ene side kan formuleringen ”teknisk dialog” fortolkes udvidende som en samlebetegnelse, der omfat-

ter al udveksling af information, som kan ske mellem en ordregiver og en rådgivende virksomhed. De to 

parter vil således kunne udveksle de informationer, der måtte være relevante. På den anden side kan en anfø-

relse af ”teknisk dialog” forstås som en positiv afgrænsning af, at dialogen alene skal fortolkes til at være 

udveksling af information, som kan bidrage til udarbejdelse af udbudsbetingelserne, og derfor kun omfatte 

de tekniske aspekter. 

 

Den sidste betragtning understøttes af EU-Kommissionen gennem deres vejledning til konkurrencepræget 

dialog
75

, hvor det fremgår, at den dialog der skal anvendes i ”Dialog-fasen” ikke kun kan omfatte den tekni-

ske karakter, men også omfatte risikoallokering, fordeling af finansiering og andre økonomiske aspekter. 

Herved kan det modsætningsvis udledes at den tekniske dialog, som omfatter alle udbudsprocedurerne, kun 

kan omfatte dialog af teknisk karakter, mens der i dialogfasen i konkurrencepræget dialog
76

, er en udvidet 

mulighed for at have dialog om andre aspekter. 

 

Denne afgrænsning kan ligeledes begrundes i ligebehandlingsprincippet, hvor det potentielt vil kunne give 

en konkurrencemæssig fordel hos den rådgivende virksomhed, såfremt de rådgav ordregiveren til at anføre 

en bestemt risikoprofil eller finansieringsform, som resten af branchen ikke ville kunne tilbyde. Forhand-

lingsforbuddet
77

 finder ikke anvendelse på dette tidlige stadie, og der er derfor en meget bredere adgang til at 

have dialog af teknisk karakter i før-ansøgningsfasen. 

 

Den eneste begrænsning som ordregiver møder ved at føre teknisk dialog er (rådgiver)inhabilitet, som følger 

af betragtningens sidste led. Denne begrænsning rammer dog ikke direkte ordregiveren, men derimod den 

rådgivende virksomhed
78

. Inhabiliteten indtræder, såfremt en virksomhed opnår en konkurrencemæssig for-

del.  

 

Ordregiveren må ikke alene med den begrundelse, at virksomheden har ydet teknisk rådgivning, udelukke 

den rådgivende virksomhed fra at afgive tilbud. Dette kom til udtryk i Fabricom-sagen
79

, hvor virksomheden 

                                                      
75 European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive CC/2005/04 af 5/10/2005 – s. 6. 
76 Se mere herom i afsnit 3.4.3 – Dialogfasen. 
77 Se mere herom i afsnit 2.2 – Forhandlingsforbuddet 
78 Det kan dog diskuteres hvorvidt det rammer myndigheden indirekte, da der i spørgsmål om rådgiverinhabilitet opstår problematik-

ken om myndigheden skal føre dialog med den bedste på markedet, hvorved denne risikerer inhabilitet, og dermed ikke kan afgive 

tilbud, eller om myndigheden skal føre dialog med den næstbedste og skrive kontrakt med den bedste på markedet. 
79 EU-Domstolens dom af 3. marts 2005, Forenede sager C-21/03 og 34/03 – Fabricom. 
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Fabricom SA udførte forberedende arbejde for den belgiske stat. Efter belgisk lovgivning skulle alle virk-

somheder, som havde udført rådgivning i forbindelse med et offentligt udbud, automatisk udelukkes, således 

at de blev forhindret i at afgive tilbud i det pågældende udbud. EU-Domstolen udtalte at en ordregivende 

myndighed skal udelukke en rådgivende virksomhed fra at afgive tilbud, hvis det ellers ville fordreje konkur-

rencen
80

. EU-Domstolen konkluderede dog at en automatisk udelukkelse gik ud over hvad der var nødven-

digt for at opnå ligebehandling af tilbudsgiverne
81

. Ordregiveren skal således foretage et konkret skøn af, om 

der er opnået en konkurrencefordel, som ikke kan udjævnes gennem et mindre bebyrdende tiltag end udeluk-

kelse, samt give den rådgivende virksomhed mulighed for at bevise, at den erfaring rådgiveren har opnået i 

forbindelse med rådgivningen ikke kan fordreje konkurrencen i udbuddet. Der er ikke anført formkrav til, 

hvordan dialogen skal foregå, og den kan derfor både ske skriftligt og mundtligt
82

. 

 

Når ordregiver bliver opmærksom på behovet for en løsning, kan de i begyndelsen have meget lidt forret-

ningsmæssigt kendskab til de ydelser, som markedet kan tilbyde. I den forbindelse kan de søge at føre dialog 

blandt virksomhederne, for at forhøre sig om de produkter, ydelser og løsninger som markedet kan tilbyde. 

Denne afdækning af markedet vil typisk være det første spadestik på vejen mod et udbud. Den blotte redegø-

relse for egne produkter og løsninger vurderes ikke i henhold til ligebehandlingsprincippet at føre til udeluk-

kelse fra at deltage i udbuddet senere hen, og denne form for dialog vurderes på baggrund af sin redegørende 

karakter at være uproblematisk for virksomhederne at deltage i. 

 

Hvis ordregivers ønske om et udbud udspringer af, at deres nuværende kontrakt udløber, kan de få behov for 

at henvende sig til den nuværende kontraktpart, med henblik på udlevering af faktiske nødvendige oplysnin-

ger til udarbejdelse af det nye udbudsmateriale. I sådanne tilfælde vurderes det, at ligebehandlingsprincippet 

pålægger henholdsvis virksomheden og ordregiverens aktive forpligtelser til at afværge konkurrencefordele i 

et senere udbud. 

Ordregiveren har en aktiv pligt til, at offentliggøre disse faktiske oplysninger, så konkurrencefordelen udlig-

nes blandt de potentielle tilbudsgivere. Hvis ikke oplysninger frigives af ordregiver i et sådan omfang, at 

konkurrencesituationen udlignes, vil den tidligere kontraktpart ikke have mulighed for at deltage i udbuddet 

pga. sin særlige viden. Den tidligere kontraktpart kan dog også udjævne denne fordel ved, at give oplysnin-

gerne til markedet selv. 

Ligebehandlingsprincippet pålægger dog ikke ordregiver at neutralisere absolut alle fordele, som en tilbuds-

giver måtte have, hvis dette udspringer af, at tilbudsgiveren var leverandør på opgaven under den hidtidige 

                                                      
80 Forenede sager C-21/03 og 34/03 – Fabricom pr. 31. 
81 Forenede sager C-21/03 og 34/03 – Fabricom pr. 33. 
82 Myndigheder skal dog være opmærksomme på, at der kan komme et tidspunkt, hvor de skal godtgøre, hvad der er blevet fortalt og 

drøftet, således at der ved spørgsmål om inhabilitet kan dokumenteres, at der ikke er opnået en konkurrencemæssig fordel. 
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kontrakt. Dette fastslog EU-domstolen i Europaiki Dynamiki-sagen
83

. For at leve op til ligebehandlingsprin-

cippet må en balance dog findes, og det pålægges derfor ordregiver at udligne fordele i udbuddet, så vidt det 

lader sig gøre under hensyntagen til de tekniske aspekter, samtidig med at tilbudsgiverens rettigheder ikke 

krænkes jf. Europaiki Dynamiki-sagens præmis 73 og 76. 

 

Ordregiveren vil derudover ofte befinde sig i en situation, hvor de ikke besidder den tekniske indsigt påkræ-

vet for at udfærdige et fyldestgørende udbudsmateriale, herunder fastsætte løsningens tekniske krav. Denne 

problematik er særligt relevant ved komplekse kontrakter. Ordregiveren er interesseret i at få den bedst muli-

ge kvalitet til den lavest mulige pris, men det vil sjældent være klart, hvordan dette opnås i relation til ud-

formningen af de tekniske krav. Det kan f.eks. være svært at gennemskue merværdien i en it-driftsløsning 

med en oppetid på 99 % overfor en oppetid på 99,5 %, under hensyntagen til den merpris som den ekstra 

oppetid koster. 

Det er tilladt for ordregiveren at indgå dialog med virksomhederne på markedet om de tekniske krav til op-

gaven, selvom dette kan have en indvirkning på udformningen af udbudsmaterialet. Ordregiveren skal udvise 

påpasselighed overfor at lade en enkelt leverandør få indflydelse på udformningen, og det er afgørende at 

ordregiveren kan give en saglig begrundelse for valget af de tekniske krav, særligt hvis disse krav har en 

begrænsende effekt på konkurrencen. 

 

3.4.1.3 – Delkonklusion 

En dialog i før-ansøgningsfasen kan omhandle flere forskellige emner, hvor ordregiveren har behov for at få 

afdækket forhold, som denne ikke har kendskab til på tidspunktet før udbuddets igangsættelse. En økono-

misk aktør og den ordregivende myndighed kan altid forhandle i før-ansøgningsfasen ved at føre en teknisk 

dialog, dvs. f.eks. markedsafdækning om hvad der er muligt og afklaringer til kravspecifikationen på løsnin-

gen i udbudsmaterialet.. Hvorvidt den pågældende økonomiske aktør kan byde på udbuddet efterfølgende, 

afhænger af ordregiverens skøn, om den økonomiske aktør i den konkrete situation opnår en konkurrence-

fordel, som ikke kan udjævnes efterfølgende under udbuddet. 

 

3.4.2 – Prækvalifikationsfasen 

Prækvalifikationsfasen igangsættes ved den ordregivende myndigheds offentliggørelse af udbudsbekendtgø-

relsen i overensstemmelse med Bilag VII A, hvori deres behov og krav til opgavens udførelse meddeles, evt. 

bestående eller suppleret af et beskrivende dokument jf. art. 29, stk. 2. Ordregiveren foretager den kvalitative 

udvælgelse af på baggrund af art. 47 og art. 48, såfremt ansøgerne ikke udelukkes i medfør af art. 45 og art. 

                                                      
83 Retten i Første Instans dom af 12. marts 2008, T-345/03 – Europaiki Dynamiki. 
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46 jf. art. 44, stk. 1 og 2. Ordregiveren sender derefter ansøgerne en opfordring til at deltage i dialogfasen, 

hvor denne opfordring opfylder kravene i art. 40. 

 

3.4.2.1 - Behovet for forhandling under prækvalifikation 

I fasen fra udbuddet skydes i gang gennem offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen og indtil prækvalifika-

tionen af ansøgerne, kan der opstå et behov for dialog både fra ordregiverens og fra ansøgernes side. Ordre-

giveren kan have et behov for at tage kontakt til ansøgerne, f.eks. hvis bekendtgørelsen skal ændres pga. fejl 

eller uklarheder, eller hvis opgavens vilkår viser sig at være for byrdefulde. Ordregiver har en særlig interes-

se i at sikre afdækning af uklarheder og misforståelser i bekendtgørelsen, da dette sikrer de bedst mulige 

chancer for konditionsmæssige ansøgninger senere hen, således at der garanteres det bredest mulige udsnit af 

ansøgere at vælge ud fra. Der kan konkret være behov for, at have forhandling ved at ordregiveren anmoder 

tilbudsgiverene om at eftersende omsætning, certifikater eller balancer
84

. 

 

3.4.2.2 - Reglerne for forhandling 

Det følger af forhandlingsforbuddet
85

, at ordregivere ikke må forhandle med ansøgerne. Udbudsdirektivets 

art. 51 med overskriften supplerende dokumenter og oplysninger, regulerer dog en undtagelse, hvor den or-

dregivende myndighed kan anmode om at få suppleret eller uddybet den af art. 45-50 forelagte dokumentati-

on. Bestemmelsen begrænser ikke ordregiverens ret til at præcisere og supplere oplysninger, hvorfor dette er 

overladt til EU-Domstolen at fortolke. 

 

I Manova-sagen
86

 tog EU-domstolen stilling til rækkevidden af muligheden for præcisering, supplering og 

rette åbenlyse indholdsmæssige fejl i forhold til ligebehandlingsprincippet. Domstolen benytter de 3 begre-

ber flydende igennem dommen, og der opstilles ikke forskellige kriterier for brugen af dem. Sagen vedrørte 

en Bilag II B-tjenesteydelse, som alene var underlagt Udbudsdirektivets art. 23 og art. 35, stk. 4. Det præju-

dicielle spørgsmål i sagen omhandlede, hvorvidt ligebehandlingsprincippet var til hinder for, at en ordregi-

vende myndighed efter udløb af frist for anmodning om deltagelse i et udbud var berettiget til at rekvirere de 

i udbudsannoncen krævede oplysninger, som beskriver ansøgerens situation, når den pågældende ansøger 

ikke har medsendt disse oplysninger i sin ansøgning
87

. Domstolen gentager i forbindelse med sagen tidligere 

domstolspraksis fra Slovensko-sagen
88

, som dog omhandlede tildelingsfasen, men som ifølge domstolen kan 

                                                      
84 EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013, C-336/12 – Manova. 
85 Se mere herom i afsnit 2.2 – Forhandlingsforbuddet. 
86 C-336/12 – Manova. 
87 C-336/12 – Manova pr. 24 og 25. 
88 EU-Domstolens dom af 29. marts 2012, C-599/10 – Slovensko. 
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overføres til prækvalifikationsfasen under begrænset udbud
89

, og som derfor ligeledes er gældende under 

konkurrencepræget dialog. For gennemgang af Slovensko-sagen, se afsnit 3.4.4 - Tildelingsfasen. 

 

Som udgangspunkt er forhandlingsforbuddet, som tidligere beskrevet, til hinder for enhver forhandling mel-

lem ordregiveren og ansøgere
90

. Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, som det er kodi-

ficeret i art. 2 i Udbudsdirektivet, er ifølge EU-Domstolen ikke til hinder for, at oplysninger i enkelttilfælde 

kan berigtiges eller suppleres, bl.a. fordi oplysningerne åbenlyst blot kræver en præcisering eller for at rette 

åbenlyse indholdsmæssige fejl (to correct obvious material errors)
91

. Det åbenlyse element kan fortolkes 

sådan, at EU-Domstolen har ønsket at give en mere snæver adgang til at ændre i ansøgningen, således at 

ansøgeren ikke kan præcisere, supplere eller rette fejl
92

, medmindre det er eller burde være åbenlyst for or-

dregiveren, at fejlen foreligger. Dette sikrer, at ansøgeren ikke har mulighed for at foretage finpudsninger af 

sin ansøgning efterfølgende under dække af præciseringer og rettelser, for hvilke kun han har indsigt til at 

skelne mellem. 

 

EU-Domstolen har i Slovensko-sagen opstillet fire betingelser, som ordregiveren skal overholde for at kunne 

anmode tilbudsgiverne om at præcisere deres tilbud. Disse krav finder ligeledes anvendelse i prækvalifikati-

onsfasen
93

. For det første skal anmodningen rettes mod alle ansøgere i samme situation
94

. For det andet skal 

anmodningen omfatte samtlige punkter i ansøgningen, hvor supplering er påkrævet
95

. For det tredje må an-

modningen ikke føre til, at ansøgeren i virkeligheden fremsætter en ny ansøgning
96

. Afslutningsvis påhviler 

det den ordregivende myndighed, når den tager stilling til ansøgernes mulighed for at præcisere, at behandle 

alle ansøgerne ens og rimeligt, således at anmodningen ikke fremstår som uberettiget at have begunstiget 

eller forskelsbehandlet ansøgerne
97

. 

 

Det følger af begreberne præcisering, supplering og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl, at der for alle tres 

vedkommende at tale om, at man konkretiserer eller berigtiger allerede givne oplysninger. Hvis oplysninger-

ne imidlertid ikke er påkrævet i udbudsmaterialet, er der mulighed for indhentning af disse supplerende in-

formationer efterfølgende. Domstolen indsætter dog som kriterium, at det objektivt skal kunne kontrolleres, 

                                                      
89 C-599/10 – Slovensko pr. 38. 
90 Dette statueres ligeledes i C-336/12 – Manova Pr. 31. 
91 C-336/12 – Manova Pr. 32. 
92 Se bl.a. afgørelserne ved Retten i Første Instans T-19/95 – Adia Interim og T-211/02 – Tideland Signal, som omhandler rettelser af 

åbenlyse fejl. 
93 C-336/12 – Manova Pr. 38. 
94 C-336/12 – Manova Pr. 34. 
95 C-336/12 – Manova Pr. 35. 
96 C-336/12 – Manova Pr. 36. 
97 C-336/12 – Manova Pr. 37. 
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at de forhold eller oplysninger som anmodningen vedrører, forelå forud for ansøgningsfristen
98

. Set i lyset af 

ligebehandlingsprincippet, vil det give en ansøger en uretmæssig fordel, hvis han kunne supplere sin ansøg-

ning med ny dokumentation, som ikke findes på fristtidspunktet, efter fristens udløb
99

. Derfor kan ordregive-

ren anmode ansøgeren om, efter udløbet af ansøgningsfristen, at indsende dokumentation, f.eks. en balance, 

omsætning eller certifikater mv., som allerede fandtes på ansøgningsfrist tidspunktet, og så længe Manova-

sagens fire betingelser overholdes. Hvis det i stedet er tilfældet, at oplysninger er påkrævet i udbudsmateria-

let, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet, og det i første omgang ikke er indsendt af ansø-

geren, er det ikke muligt at indhente disse oplysninger efterfølgende
100

. Argumentationen bag er, at det på-

hviler ordregiveren at overholde de krav til ansøgningen, som den selv har opstillet. Ordregiver kan således 

ikke lave undtagelser til sine egne kriterier, og give tilladelse til at ansøgeren kan eftersende påkrævede op-

lysninger
101

. 

 

3.4.2.3 - Delkonklusion 

I prækvalifikationsfasen er det som udgangspunkt ikke tilladt at forhandle mellem ordregiveren og ansøger-

ne. Ordregiveren kan dog anmode ansøgerne om at præcisere, supplere og rette åbenlyse indholdsmæssige 

fejl ved de oplysninger som er blevet sendt for at vurdere ansøgernes egnethed. Det kan f.eks. være balancer, 

omsætninger, certifikater mv. For at sikre ligebehandling og gennemsigtighed er det kun muligt at forhandle, 

såfremt ordregiveren overholder de fire betingelser, som er udledes af EU-Domstolens afgørelse i Manova-

sagen. Dette gælder dog ikke, såfremt ordregiveren i udbudsbetingelserne har fremsat krav om, at ansøgerne 

skal fremsende de konkrete oplysninger, idet ansøgeren ellers ville blive udelukket fra udbuddet, da de skal 

strengt følge deres egne opstillede betingelser. 

 

  

                                                      
98 C-336/12 – Manova Pr. 39. 
99 Dette følger ligeledes af Retten i Første Instans dom af 26. februar 2002, T-169/00 – Esedra pr. 107-108. 
100 C-336/12 – Manova Pr. 40. 
101 Dette er i overensstemmelse med hvad EU-Domstolen fandt i C-496/99 – CAS Succhi di Frutta pr. 115. 
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3.4.3 – Dialogfasen 

I dialogfasen har den ordregivende myndighed afholdt prækvalifikationsfasen og udvalgt hvilke ansøgere, 

som er bedst egnet
102

 til at afgive tilbud. Tilbudsgiverne har på dette tidspunkt ikke afleveret deres tilbud. 

 

3.4.3.1 - Behovet for forhandling 

Ordregiveren og tilbudsgiveren har i denne fase behov for at forhandle, eftersom de i fællesskab skal forsøge 

at udlede hvilke løsninger, der kan findes på ordregiverens behov. Forhandlingen vil typisk foregå ved dialog 

og drøftelser om konkrete forhold, herunder juridiske, tekniske, økonomiske og finansielle forhold. 

 

3.4.3.2 - Reglerne for forhandling 

Ordregiverens mulighed for at have dialog med de udvalgte ansøgere i denne fase er reguleret i Udbudsdi-

rektivets art. 29, stk. 3, 1. afsnit. 

 

”De ordregivende myndigheder indleder med de ansøgere, som er udvalgt i henhold til rele-

vante bestemmelser i artikel 44-52, en dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvorle-

des deres behov bedst kan opfyldes. Under denne dialog kan de drøfte alle aspekter ved kon-

trakten med de udvalgte ansøgere.” (Vores fremhævning). 

 

Ordregiveren skal i udbudsproceduren konkurrencepræget dialog afholde en dialogfase, hvor denne sender 

en opfordring til alle de ansøgere
103

, som den offentlige myndighed har udvalgt i prækvalifikationsfasen, om 

at deltage i dialogen, jf. kravene i Udbudsdirektivets art. 40. Ordregiveren må således ikke drøfte forholdene 

med den økonomiske aktør, som ikke er blevet prækvalificeret. Formålet med denne dialog
104

 er, at udvide 

muligheden for at drøfte forskellige aspekter, herunder eventuelle løsninger, som den offentlige myndighed 

ikke kunne have dialog om og/eller havde kendskab til i før-ansøgningsfasen
105

. Herved kan ordregiveren og 

de udvalgte ansøgere indkredse og fastslå, hvorledes den ordregivende myndigheds behov bedst muligt kan 

opfyldes. Ordregiveren fortsætter
106

 dialogfasen indtil den eller de potentielle løsninger for behovet er fun-

det, jf. Udbudsdirektivet art. 29, stk. 5. Overdriveren skal ved fastsættelsen af tidsfrister tage hensyn til kon-

traktens kompleksitet, og til den tid der er nødvendig for at udarbejde et tilbud, jf. Udbudsdirektivets art. 38, 

stk. 1. 

                                                      
102 Der er dog ingen pligt for Ordregiveren til at vælge de bedst kvalificerede ansøgere, men kan udvælges ved at benytte forskellige 

modeller, afhængigt af Ordregiverens ønske til de økonomiske aktører. Udvælgelse og udelukkelsen blandt ansøgerne kan alene ske 

på baggrund af de i bekendtgørelsen angivne objektive kriterier. 
103 Mindst 3 aktører, jf. kravet om sikring af reel konkurrence i Udbudsdirektivets art. 44, stk. 3. 
104 Se mere om herom i afsnit 3.2 – Baggrunden for konkurrencepræget dialog. 
105 Se mere om begrænsning af dialog i afsnit 3.4.1 – Før-ansøgningsfasen. 
106 Der er ingen tidsmæssig begrænsning for dialogfasen. Dialogfasen skal dog være tilstrækkelig lang til, at den sikre ligebehandling 

af tilbudsgiverne. 
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Det fremgår af Artikel 29, stk. 3, 1. afsnit, sidste led, at ordregiveren og tilbudsgiverne kan ”… drøfte alle 

aspekter ved kontrakten”. Spørgsmålet er derfor om alle aspekter skal fortolkes bredt til vitterligt at omhand-

le alle aspekter, der kunne tænkes eller det skal fortolkes indsnævret som ”teknisk dialog” i før-

ansøgningsfasen og/eller til kun at omhandle juridiske kontraktuelle forhold. Der er på nuværende tidspunkt 

ikke nogle afgørelser ved EU-Domstolen eller Retten i Første Instans, som kan hjælpe med at fortolke for-

muleringen ”alle aspekter” og grænserne for hvor meget man må drøfte. EU-Kommissionen har udtalt i deres 

vejledning til dialogfasen i konkurrencepræget dialog, at formuleringen ”alle aspekter”, skal fortolkes bredt 

og derfor også omfatte alle økonomiske, finansielle og juridiske forhold
107

. 

Drøftelserne er begrænset til kun at omhandle aspekter vedrørende den konkrete kontrakt, jf. formuleringen i 

art. 29, stk. 3, sidste led; ”drøfte alle aspekter ved kontrakten”. Forhandlingen kan således ikke være om 

andre fremtidige kontrakter, som ikke vedrører det specifikke udbud.  

 

Ordregiveren og de udvalgte tilbudsgivere kan således bl.a. have dialog om optimal risikoallokering, som 

kan give fordele hos både den normalt risiko neutrale ordregiver og de normalt risiko averse tilbudsgivere 

ved, at al risikoen ikke skal pålægges tilbudsgiveren, og disse således har mulighed for at tilbyde en lavere 

pris (grundet mindre risikopræmie). Parterne kan ydermere drøfte hvorledes udbuddet skal finansieres; om 

det skal være offentligt-, fordelt mellem offentlig/privat- eller fuldstændig privatfinansieret. Endvidere kan 

parterne have dialog om juridisk ansvarsbegrænsning, f.eks. såfremt en af parterne ikke vil være ansvarlig 

for bestemte hændelser, som denne ikke har mulighed for at minimere risikoen for. Det giver ydermere mu-

ligheder for, at ordregiveren kan forhandle om f.eks. priser, omkostninger, de tekniske specifikationer mv.
108

. 

 

Hvordan drøftelserne skal foregå er ikke direkte reguleret i Udbudsdirektivet, men er overladt til Medlems-

landende selv at implementere
109

, med undtagelse af ordregiverens forpligtelse til at overholde følgende be-

stemmelser. Ordregiveren skal sikre, at alle aktører behandles ens, jf. Udbudsdirektivets art. 29, stk. 3, 2. 

afsnit. En ordregiver skal derfor sørge for, at alle de udvalgte tilbudsgivere har fået den samme information, 

og de samme muligheder for at blive hørt ligeligt. Ordregiveren må særligt ikke forskelsbehandle ved at give 

oplysninger til tilbudsgivere, som kan stille disse bedre end andre tilbudsgivere
110

.  

 

                                                      
107 EU-Kommissionen skriver I deres vejledning til konkurrencepræget dialog: This latter provision should be underlined: the dia-

logue may therefore relate not only to "technical" aspects, but also to economic aspects (prices, costs, revenues, etc.) or legal as-

pects (distribution and limitation of risks, guarantees, possible creation of special purpose vehicles, etc.), jf. European Commission 

Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive CC/2005/04 af 5/10/2005 afsnit 3.2. 
108 European Commission Explanatory Note – Competitive Dialogue – Classic Directive CC/2005/04 af 5/10/2005 s. 6 ff. 
109 Arrowsmith, Sue og Treumer, Steen, 2012, Competitive Dialogue in EU Procurement, s. 71. 
110 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 146. 
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Denne ligebehandling, i forhold til sikring af lige information, er dog begrænset ved, at ordregiver ikke må 

afsløre de løsninger, som en deltager har foreslået eller fortrolige oplysninger, som en deltager har meddelt i 

dialogen, uden dennes samtykke, jf. Udbudsdirektivets art. 6 og art. 29, stk. 3, 3. afsnit. På denne måde af-

skæres ordregiveren fra at vælge en løsning, som en mindre virksomhed har investeret i og udviklet, og her-

efter oplyse den til en større virksomhed, som kan tilbyde en lavere pris. Et ønske fra ordregiver om at vide-

regive potentielle løsninger til de andre tilbudsgivere kan opstå ved, at ordregiveren vil have en fælles løs-

ning, som alle de udvalgte ansøgere skal afgive tilbud på og derved skabe større konkurrence.  

 

Ordregiver kan med fordel bestemme at udbuddet skal forløbe i flere faser for at begrænse antallet af til-

budsgivere og deres løsninger, som skal diskuteres under dialogen. Ordregiver skal dog sikre, at der i den 

afsluttende fase er et tilstrækkeligt passende antal tilbudsgivere, som kan sikre en reel konkurrence, jf. Ud-

budsdirektivets art. 44, stk. 4
111

. Ordregiver skal i det udsendte beskrivende dokument eller udbudsbekendt-

gørelsen fastlægge en beskrivelse af, hvorledes fremgangsmåden for dialogfasen vil foregå, jf. Udbudsdirek-

tivets art. 29, stk. 4. 

 

Ordregiveren har ydermere en mulighed for forhandling med tilbudsgiverne ved, at den ordregivende myn-

dighed kan meddele supplerende oplysninger til udbudsbetingelserne, senest 6 dage inden udløbet af tilbuds-

fristen, jf. Udbudsdirektivets art. 40, stk. 4. 

 

Der er i afsnit 2.1 – Forhandlingsbegrebet blevet argumenteret for udvidelsen af begrebet forhandling. I den-

ne udvidelse bliver dialog også anset for at være en måde at forhandle på. Derfor vurderes det ud fra oven-

stående gennemgang, at der er en meget bred adgang til forhandling i relation til det udbudte
112

 mellem or-

dregiveren og de udvalgte ansøgere i dialogfasen. Denne forhandling kan omhandle alle økonomiske, juridi-

ske og tekniske aspekter i dialogfasen, og vil kun være begrænset i forhold til overholdelsen af ligebehand-

lingsprincippet. 

 

3.4.3.3 – Delkonklusion 

Ordregiveren og tilbudsgiverne har i dialog-fasen en direkte reguleret adgang til at forhandle. Denne for-

handling er udvidet i forhold til før-ansøgningsfasen til, udover at omhandle tekniske forhold også at om-

handle økonomiske, juridiske og finansielle forhold. De kan derfor bl.a. forhandle om risikoallokering ved 

finansielle forhold, f.eks. hvem der skal bære størstedelen af investeringen i projektet, samt de kan forhandle 

om juridisk risiko, dvs. ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser. Parterne har derfor en meget bred mulighed 

                                                      
111 Dette følger også af betragtning 41 i præamblen. 
112 Ordregiveren og tilbudsgiverne må alene forholde sig til den udbudte bekendtgørelse. Parterne kan forhandle om en bro eller 

tunnel vil løse behovet bedst muligt, men må ikke forhandle om en helt anden bro, som er placeret et andet sted. 
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for forhandling ved dialog, og de er kun begrænset af ordregiverens pligt til at overholde ligebehandlings-

princippet. 

 

3.4.4 – Tildelingsfasen 

I tildelingsfasen er dialogfasen afsluttet og tilbudsgiverne er blevet opfordret til at afgive tilbud, og dækker 

til efter tilbudsfristens udløb, dvs. hvor tilbudsgiverne skal have afleveret deres tilbud for at byde på udbud-

det, og slutter når ordregiveren har valgt hvilken tilbudsgiver den mener, har afgivet de økonomisk mest 

fordelagtige tilbud, dvs. tildelingsbeslutningen. 

 

3.4.4.1 - Behov for forhandling 

Der kan være forskellige behov for at forhandle i tildelingsfasen. Et af de mest almindelige behov er, at or-

dregiveren ønsker at få forståelse for uklarheder i tilbuddet eller udvidet forklaring på det tilsendte. På den 

anden side kan en tilbudsgiver ønske at have dialog med ordregiveren, såfremt tilbudsgiveren har opdaget en 

fejl i et tilbud og ønsker at få rette denne. Dette kan f.eks. være præcisering af eller supplerende oplysninger 

til de tekniske aspekter
113

, eller forhandling om ændring af de bindende tekniske specifikationer
114

. 

 

3.4.4.2 - Reglerne for forhandling 

I tildelingsfasen foreligger der et forhandlingsforbud. Dette forhandlingsforbud udledes af ligebehandlings-

princippet i Udbudsdirektivets art. 2 og fortolkes i en fælleserklæring
115

. Ordregiver skal overholde princip-

perne om ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed, som ligeledes følger af Udbudsdirektivets art. 2. 

Tildelingsfasen er sammen med prækvalifikationsfasen den fase, hvor der er størst risiko for, at der kan ske 

forskelsbehandling. Dette skyldes, at der i disse faser bl.a. indsættes tidsfrister for, hvornår tilbud skal hhv. 

afgives og dokumentation for egnethed skal foreligge hos ordregiveren, og derfor skal foreligge som endeli-

ge versioner til at hhv. tildele kontrakten eller udvælge tilbudsgiverne. Der kan ske forskelsbehandling ved, 

at ordregiver forhandler med enkelte eller flere af de udvalgte tilbudsgivere, og ikke alle får samme mulig-

heder for at forhandle om deres tilbud. Derfor er formålet med forhandlingsforbuddet særligt, at skulle be-

skytte de enkelte økonomiske aktører i disse faser, og i særdeleshed i tildelingsfasen. I tildelingsfasen har 

tilbudsgiverne lagt store ressourcer og omkostninger i at udarbejde et tilbud til ordregiverne. I prækvalifika-

tionsfasen har ansøgerne alene skulle fremsende bestemt dokumentation, som ordregiveren har anmodet om, 

hvilket oftest (med måske undtagelse af certifikater) kan gøres relativt omkostningsfrit. Derfor er tildelings-

fasen den fase, der har størst betydning for forhandlingsforbuddet. 

 

                                                      
113 C-599/10 – SAG ELV Slovensko. 
114 C-561/12 – Nordecon. 
115 Jf. afsnit 2.2 – Forhandlingsforbuddet. 
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Der følger af Udbudsdirektivets art. 29, stk. 6, 2. afsnit en undtagelse til ovenstående hovedregel om for-

handlingsforbuddet, som direkte regulerer mulighederne for forhandling i konkurrencepræget dialog: 

 

(…) 

”På den ordregivende myndigheds anmodning kan disse tilbud afklares, præciseres og tilpas-

ses. Imidlertid kan disse præciseringer, afklaringer og tilpasninger eller supplerende oplys-

ninger ikke medføre, at der ændres ved grundlæggende elementer i tilbuddet eller i indkaldel-

sen af tilbud, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning eller forskels-

behandling.” (Vores fremhævning). 

 

Ifølge ovenstående bestemmelse kan Ordregivende myndigheder således kræve afklaring, præcisering og 

tilpasning af et tilbud efter tilbudsfristen, såfremt det ikke medfører ændringer i grundlæggende elementer, 

og der ikke sker forskelsbehandling af tilbudsgiverne.  

På den ene side hentyder begreberne afklaring
116

, præcisering
117

 og tilpasning
118

 ikke til, at der kan foregå 

forhandling af tilbuddene, eftersom de pr. definition ikke rummer ændringer, men nærmere, at ordregiveren 

kan søge udredning af hvad der er uklart angivet i det pågældende tilbud. På den anden side skal disse begre-

ber fortolkes i lyset af, at tilbuddene i konkurrencepræget dialog affattes ud fra mere komplekse kontrakter, 

og derfor har et større behov for at skabe klarhed over tilbuddene. Derfor skal der i denne udbudsprocedure 

gives en mere fleksibel mulighed for at skabe disse klarheder
119

. Det fremgår ydermere af art. 29, stk. 6, 2. 

pkt., at forhandlingerne ”… ikke [må] medføre, at der ændres ved grundlæggende elementer i tilbuddet… ”. 

For at tillægge væsentlige ændringer en værdi, kan det fortolkes til, at ordregiveren har mulighed for at for-

handle mere end blot mindre afklaringer af uklarheder i tilbuddene. Sue Arrowsmith er af den holdning, at 

når tilbuddet er afleveret, bør disse tilbud være endelige, og ikke give mulighed for at forhandle og drøfte 

dele af tilbuddene med tilbudsgiverne, da det giver større risiko for forskelsbehandling, og dette er ikke i 

overensstemmelse med gennemsigtighedsprincippet
120

. 

 

Der vil nedenfor blive foretaget en analyse af EU-Domstolens retspraksis for at fortolke hvilke muligheder 

og begrænsninger, der er for tilbudsgiverne og ordregiveren til at forhandle. 

 

                                                      
116 Definition: ”bringe klarhed over noget ved at undersøge de nærmere omstændigheder. 
117 Definition: ”beskrive eller angive (mere) klart og nøjagtigt, fx ved hjælp af eksempler”. 
118 Definition: ”ændre den ydre form så den passer til bestemte omgivelser”. 
119 Arrowsmith, Sue, 2005, The law of Public and Utilities Procurement, s. 655. 
120 Arrowsmith, Sue, 2005, The law of Public and Utilities Procurement, s. 656. 



 39 

3.4.4.2.1 - Forhandling om forbehold og grundlæggende elementer 

Der vil være tilfælde, hvor ordregiveren modtager et tilbud, der indeholder afvigelser fra grundlæggende 

elementer i udbudsmaterialet. Sådanne afvigelser skal betragtes som et forbehold, uanset om tilbudsgiveren 

angiver det som et forbehold eller ej i tilbuddet. Ordregiveren skal vurdere tilbuddenes opfyldelse af kravene 

i udbudsmaterialet alene på grundlag af det faktisk angivne indhold i tilbuddene. Tilbudsgiveren bærer såle-

des risikoen for uklarheder i sit tilbud, og er der tvivl om, hvorvidt en uklarhed skal forstås som et forbehold 

eller ej, skal ordregiveren betragte det som et forbehold
121

. Ordregiveren er forpligtet til, såfremt der tages 

forbehold for grundlæggende elementer at afvise det pågældende tilbud, jf. ligebehandlingsprincippet og sag 

C-243/89 - Storebælt-sagens pr. 39. I denne sag måtte ordregiveren ikke indlede en forhandling om et ikke-

konditionsmæssig tilbud, men skulle have afvist dette i stedet
122

. Det påhviler ikke ordregiveren at afvise et 

tilbud, såfremt det ikke er grundlæggende elementer, der tages forbehold for
123

. 

 

Ifølge art. 29, stk. 6, 2. afsnit kan ordregiveren under de, i nedenstående afsnit 3.4.4.2.1 – Forhandling ved 

præcisering, supplering og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl, angivne betingelser forhandle med tilbudsgi-

veren. Denne forhandling må kun ske, såfremt der ikke sker en væsentlig ændring af grundlæggende elemen-

ter i tilbuddet eller udbuddet. Fortolkningen af grundlæggende elementer beror på en konkret vurdering i 

hvert tilfælde, for hvad der er grundlæggende for netop den pågældende kontrakt. 

 

Det er EU-Domstolens opfattelse, at ændringen af enten tilbudsgiverens tilbud eller udbudsbetingelserne 

ikke må medføre, at der i virkeligheden fremsendes et nyt tilbud i forhold til det oprindelige tilbud
124

, navn-

lig ikke såfremt det ville have gjort det muligt for en anden tilbudsgiver at afgive et væsentligt andet bud. 

Såfremt der indtræder ekstraordinære omstændigheder, særligt i tildelingsfasen, der nødvendiggør væsentlige 

ændringer af grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, er ordregiveren forpligtet til at annullere ud-

buddet og udarbejde en ny udbudsbekendtgørelse, således at ligebehandlingsprincippet overholdes
125

. Ordre-

giveren må derfor ikke forhandle om f.eks. en tilbudsgivers pris, eftersom dette vil være et grundlæggende 

element. 

 

Det vurderes derfor, at der ikke er nogen mulighed for at forhandle om væsentlige ændringer i grundlæggen-

de elementer i tildelingsfasen, jf. ligebehandlingsprincippet. Der kan heller ikke foregå ensidige forhandlin-

ger fra tilbudsgivers side ved f.eks. bevidst at aflevere et tilbud, der ikke er i overensstemmelse med ud-

budsmaterialets grundlæggende elementer, eftersom disse skal afvises som ikke-konditionsmæssige tilbud. 

                                                      
121 Steinicke, Michael, 1999, EU-udbud og forhandling, s. 39. 
122 C-243/89 – Storebælt pr. 42 og 43. 
123 Såfremt Ordregiveren tillader forbeholdet, skal dette kvantificeres og medregnes som en forhøjelse af prisen i tilbuddet, ved tilde-

lingsbeslutningen. 
124 C-599/10 – SAG ELV Slovensko pr. 40. 
125 C-496/99 – Kommissionen mod CAS Succhi di Frutta pr. 39. 
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3.4.4.2.2 - Forhandling ved præcisering, supplering og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl 

EU-Domstolen har i SAG ELV Slovensko-sagen
126

, fortolket ordregiverens mulighed for at have dialog med 

tilbudsgiveren ved at søge præcisering, supplering af oplysninger og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl. 

Sagen omhandlede et begrænset udbud iværksat af en slovakisk ordregivende myndighed om levering af 

tjenesteydelser vedrørende opkrævning af vejafgifter på motorveje og visse andre veje. Under udbuddet 

sendte den Ordregivende myndighed anmodninger om supplerende oplysninger til flere af tilbudsgiverne. 

Disse anmodninger blev der klaget over af SAG ELV Slovensko m.fl. Der findes i en begrænset udbudspro-

cedure ikke nogen regler, der hjemler forhandling ved at præcisere og supplerer i tildelingsfasens, men alene 

hjemmel til dette i prækvalifikationsfasen, jf. Udbudsdirektivets art. 51
127

. Det vurderes, at dommen ligeledes 

kan anvendes til at fortolke mulighederne for præcisering, supplering og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl 

i udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, eftersom denne udbudsprocedure, modsat begrænset udbud, 

har direkte hjemmel til at lave de førnævnte forhandlinger. Derfor kan dommen anvendes til at fortolke, hvor 

langt disse rækker, jf. ovenstående diskussion om begrebernes definition ikke rummer de store ændringer. 

Ordregiveren skal overholde de fire foreskrevne betingelser i SAG ELV Slovensko-sagens præmis 40, 41, 43 

og 44, som vil blive redegjort for herunder, såfremt den ønsker at gøre brug af ovenstående forhandlingsmu-

ligheder. 

 

Ifølge EU-Domstolen kan et tilbud ikke ændres, efter det er blevet afgivet, hverken på ordregivers eller til-

budsgivers initiativ
128

. Domstolen bekræfter derfor, at der i henhold til ovenstående analyse foreligger et 

forhandlingsforbud i tildelingsfasen. Ifølge Domstolen er forhandlingsforbuddet dog ikke til hinder for, at en 

Ordregivende myndighed kan forhandle, hvis oplysningerne åbenlyst blot kræver en præcisering, supplering 

og/eller der skal rettes åbenlyse indholdsmæssige fejl. Det er dog forudsat, at førnævnte ikke fører til, at der i 

virkeligheden fremsættes et nyt tilbud
129

. 

 

Denne afgørelse er tilsvarende hvad Retten i Første Instans tidligere har fundet frem til i Esedra-sagen
130

.  

Sagen omhandlede et begrænset udbud iværksat af Kommissionen vedrørende en tjenesteydelse bestående af 

drift af en børneinstitution i Bruxelles til brug for ansatte ved Fællesskabets institutioner. Kommissionen 

havde anmodet om præciseringer og supplerende oplysninger af en række virksomheder. Præciseringen i 

denne sag gav yderligere oplysninger om de data, som allerede var givet i tilbuddet. Her blev der lagt vægt 

                                                      
126 EU-Domstolens dom af 29. marts 2012, C-599/10 – SAG ELV Slovensko. 
127 Det fremgår ligeledes af dommen pr. 22, at art. 51 ikke kan anvendes på tildelingsfasen i Udbudsdirektivet, og dens hjemmel til 

dette skal findes i ligebehandlings- og ikke-forskelsbehandlingsprincippet i henhold til art. 2, jf. C-599/10 - SAG ELV Slovensko pr. 

35. For konkurrencepræget dialog er denne hjemmel direkte reguleret i art. 29, stk. 6. Læs mere herom i ovenstående afsnit. 
128 C-599/10 – SAG ELV Slovensko pr. 36. 
129 C-599/10 – SAG ELV Slovensko pr. 40. 
130 Retten i Første Instans dom af 26. februar 2002, T-169/00 – Esedra. 
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på at oplysningerne skal fremgå i tilbuddet ved tilbudsfristen og kun kan præciseres, såfremt der ikke sker 

ændringer i tilbuddet
131

. 

 

Muligheden for at rette åbenlyse indholdsmæssige fejl er ligeledes blevet behandlet i en anden sag ved Ret-

ten i Første Instans, Adia-Interim-sagen
132

. Sagen omhandlede Kommissionen offentlige udbud om udlejning 

af vikarer, som der skulle indgås en rammeaftale med tre vikarbureauer om. Adia-Interim havde lavet en 

gennemgående regnefejl, som gjorde at de blev nr. 5 i stedet for nr. 2 (de 3 bedste tilbud blev tildelt kon-

trakt), hvilket ordregiveren var fuldt opmærksom på. Adia-Interim klagede over, at ordregiveren ikke selv 

havde rettet fejlen eller kontaktet tilbudsgiveren, så denne kunne rette den åbenlyse fejl. Retten konkludere-

de, at ordregiveren havde mulighed for at have dialog med tilbudsgiver for at rette åbenlyse indholdsmæssige 

fejl. Dog fandt de, at ordregiveren ikke havde pligt til at lave disse rettelser
133

. Ifølge Adia-Interim-sagens pr. 

45, 46 og 47 vurderede Retten dog, at i særligt åbenlyse tilfælde vil ordregiveren have en pligt til at søge 

kontakt om at rette åbenlyse indholdsmæssige fejl. 

 

Dette blev bekræftet i Tideland Signal-sagen
134

, som omhandlede Kommissionens udbud om levering af 

udstyr til navigationsstøtte i en række havne. Tideland Signal sendte et tilbud ind til Kommissionen, som 

derefter lavede et tillæg til udbudsmaterialet og sendte Tideland Signal’s tilbud tilbage, og gav en længere 

frist for at afgive tilbuddet. Tideland mente ikke, at tillægget havde en påvirkning på deres tilbud, så de send-

te det ind igen. Deres tilbud blev dog afvist af ordregiveren, da de ikke havde ændret gyldighedsperioden på 

90 dage fra den nye tilbudsfrist i rettelsesbladet. De havde i deres tilbud angivet, at de accepterede betingel-

sen om 90 dages gyldighed, men den var angivet som start dato fra den første tilbudsfrist. Her afgjorde Ret-

ten i Første Instans at ordregiveren havde en forpligtelse til at søge fejlrettelse af særligt åbenlyse fejl
135

 samt 

at overholde proportionalitetsprincippet
136

. Ved proportionalitetsprincippet skal ordregiveren vurdere om det 

er mindre bebyrdende, at ordregiveren anmoder om præcisering eller supplerende oplysninger, fremfor blot 

at afvise tilbuddet.  

 

EU-Domstolen fandt endvidere i Slovensko-sagen, at det påhviler den Ordregivende myndighed under den-

nes skøn at behandle de forskellige tilbudsgivere ens og rimeligt, således at det ved udbuddets afslutning 

ikke kan fremstå, som at en eller flere af tilbudsgiverne er blevet uberettiget begunstiget eller forskelsbe-

handlet
137

. 

                                                      
131 T-169/00 – Esedra Pr. 54. 
132 Retten i Første Instans dom af 8. maj 1996, T-19/95 – Adia Interim. 
133 T-19/95 – Adia Interim Pr. 44. 
134 Retten i Første Instans dom af 27. september 2002, T-211/02 – Tideland Signal. 
135 T-211/02 – Tideland Signal Pr. 46. 
136 T-211/02 – Tideland Signal Pr. 39. 
137 C-599/10 - SAG ELV Slovensko pr. 41. 
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Derudover skal den Ordregivende myndighed rette henvendelse til alle tilbudsgivere, som er i den samme 

situation i forhold til de uklare oplysninger. Denne henvendelse kan undlades, hvis der findes objektive veri-

ficerbare omstændigheder der kan begrunde en forskelsbehandling
138

. Dette kan f.eks. være, at tilbuddet 

alligevel under alle omstændigheder skal afvises.  Ordregiveren må se sig begrænset af ligebehandlings- og 

ikke-forskelsbehandlingsprincippet til ikke at tillade en tilbudsgiver at præcisere sit tilbud, uden at de andre 

tilbudsgivere får en tilsvarende mulighed. Derfor må ordregiveren ikke foretage en forhandling med én til-

budsgiver, uden også at lave en tilsvarende forhandling med de resterende tilbudsgivere i ensartede situatio-

ner. 

 

Dette er ligeledes blevet fortolket af Retten i Første instans
139

, hvor en ordregiver fandtes at have overholdt 

ligebehandlingsprincippet, og måtte anmode om supplerende oplysninger til tilbuddet, eftersom ordregiveren 

anmodede om supplerende oplysninger fra alle tilbudsgivere, der var i den samme situation
140

. Dette kan 

udvides til ligeledes at omhandle al slags forhandling, der måtte være tilladt i henhold ovenstående. 

 

Sidste betingelse i Slovensko-sagen er, at ordregiveren skal anmode om præcisering eller rette åbenlyse ind-

holdsmæssige fejl af alle de punkter i tilbuddet, der er upræcise. Den Ordregivende myndighed må ikke afvi-

se en tilbudsgiver på baggrund af manglende klarhed i enkelte dele af tilbuddet, som ikke var omfattet af 

anmodningen om præcisering
141

.  

 

Det vurderes, at der jf. SAG ELV Slovensko-sagen ikke er mulighed for store ændringer ved forhandlinger i 

form af præcisering, supplerende oplysninger og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl i tildelingsfasen. Der er 

dog mulighed for at forhandle om mindre ændringer, så længe ordregiveren i hvert enkelt tilfælde foretager 

et konkret skøn i forhold til de almindelige principper, herunder proportionalitetsprincippet, ligebehandlings- 

og ikke-forskelsbehandlings-princippet. Endvidere må ændringen ikke føre til, at der i virkeligheden frem-

sættes et nyt tilbud. Ordregiveren har derfor ved overholdelse af betingelserne i SAG ELV Slovensko-sagen 

mulighed for at få præciseret og suppleret oplysninger om f.eks. tekniske aspekter
142

. 

 

3.4.4.2.3 - Forhandling om bindende tekniske specifikationer 

Der kan i visse tilfælde være et ønske fra ordregiveren og tilbudsgiveren om at forhandle om de bindende 

tekniske specifikationer, efter tilbuddet er afleveret og fristen er udløbet. Muligheden for denne forhandling 

                                                      
138 C-599/10 - SAG ELV Slovensko pr. 43. 
139 Retten i Første Instans dom af 10. december 2009, T-195/08 – Antwerpse Bouwwerken NV. 
140 T-195/08 – Antwerpse Bouwwerken NV Pr. 80. 
141 C-599/10 - SAG ELV Slovensko pr. 44. 
142 C-599/10 – SAG ELV Slovensko. 
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har EU-Domstolen taget stilling til i Nordecon-sagen
143

. Denne sag omhandler et udbud efter proceduren 

”udbud med forhandling”, jf. Udbudsdirektivets art. 30, stk. 2, hvor en lettisk vejmyndighed ønskede en 

bygge-/anlægskontrakt vedrørende anlæg af en motorvejsstrækning. Efter åbningen af tilbuddene, fandt or-

dregiveren ud af, at de hellere ville gøre brug af det forslag Nordecon havde til størrelsen på midterrabatten, 

som var større end det de havde angivet i de tekniske specifikationer. Derfor anmodede ordregiveren de an-

dre tilbudsgivere om, at rette deres tilbud i forhold til denne størrelse. 

EU-Domstolen udtalte herefter, at ordregiveren selv under udbudsproceduren ”Udbud med forhandling”, 

som rummer væsentlig større adgang til forhandling end de andre procedurer, skal tage hensyn til de binden-

de karakterer, som er angivet i udbudsmaterialet. Hvis dette ikke er tilfældet, vil gennemsigtighedsprincippet 

blive tilsidesat, da en tilbudsgiver ikke kan forudse hvilke elementer hans tilbud vil blive bedømt på bag-

grund af
144

. Derfor afgjorde Domstolen, at i henhold til Udbudsdirektivets art. 2 må ordregiveren ikke for-

handle om de bindende tekniske specifikationer efter tilbudsfristens udløb. 

Ordregiveren har dog mulighed for at få supplerende oplysninger til de tekniske specifikationer, såfremt 

henvendelsen alene omhandler åbenlyst upræcise eller manglende supplerende oplysninger i det allerede 

afgivne tilbud og derfor ikke kan føre til et nyt tilbud, jf. ovenstående afsnit. 

 

3.4.4.3 - Delkonklusion 

I Tildelingsfasen finder forhandlingsforbuddet anvendelse. Der er således et forbud mod enhver forhandling 

mellem ordregiveren og tilbudsgiveren. Der eksisterer dog undtagelser til dette, som indebærer at ordregiver 

kan forhandle ved at anmode om præciseringer, supplerende oplysninger til tilbuddet og rette åbenlyse ind-

holdsmæssige fejl, såfremt betingelserne i SAG ELV Slovensko-sagen er opfyldt. Ordregiveren er således 

berettiget til at lave disse forhandlinger ved tilbudsgiverens tilbud (løsningsbeskrivelser, tekniske specifika-

tioner, svar på kvalitative spørgsmål). Forhandlingerne vurderes dog til kun at være af meget begrænset om-

fang. Ordregiveren må ikke forhandle om ændringer, som fører til, at der i virkeligheden fremsættes et nyt 

tilbud. Endvidere må ordregiveren ikke forhandle om bindende tekniske specifikationer efter tilbudsfristen, 

f.eks. angivelser om specifikke størrelser på løsningen, eftersom ordregiveren strengt skal iagttage de krav, 

som denne selv stiller. 

 

  

                                                      
143 EU-Domstolens dom af 5. december 2012, C-561/12 – Nordecon. 
144 C-561/12 – Nordecon pr. 37. 
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3.4.5 - Efter tildelingsfasen 

I efter-tildelingsfasen er fristen for at afgive sit tilbud udløbet, og beslutningen om at tildele kontrakten til 

den tilbudsgiver med det økonomisk mest fordelagtige tilbud er truffet. Der vil i afsnittet både blive redegjort 

for forhandling i ”stand-still” perioden, som foregår efter tildelingsbeslutningen men før kontraktunderskri-

velsen, samt perioden efter kontraktunderskrivelsen. 

 

Begrebet ”stand-still” perioden anvendes og finder sin hjemmel i Kontroldirektivet. Dette direktiv regulerer 

ikke forholdet til forhandling, men angiver bestemmelser, som den Ordregivende myndighed skal overholde 

i forbindelse med afslutningen af udbudsproceduren, herunder oplysnings- og begrundelsesforpligtelser
145

, 

samt ovenstående forpligtelse til at vente med kontraktunderskrivelsen i en given periode, dvs. ”stand-still” 

perioden
146

. 

 

3.4.5.1 - Behovet for forhandling 

Der kan i efter-tildelingsfasen opstå et behov for forhandling omkring kontrakten, som parterne skal til at 

indgå eller allerede har indgået. Heri kan der både være nogle relevante drøftelser om kontraktens udførelse, 

samt ønske om konkrete ændringer til kontraktpart
147

, kontraktforhold
148

 og underleverandører
149

 i kontrak-

ten. 

 

3.4.5.2 - Reglerne for forhandling 

3.4.5.2.1 - Stand-still perioden 

Mulighederne for at forhandle i perioden mellem tildelingsbeslutningen og kontraktunderskrivelsen, også 

kendt som ”Stand-still” perioden, er i konkurrencepræget dialogs tilfælde direkte reguleret i Udbudsdirekti-

vet art. 29, stk. 7, 2. afsnit: 

 

(…) 

”Efter anmodning fra den ordregivende myndighed kan den tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt 

som det økonomisk mest fordelagtige, blive bedt om at præcisere visse aspekter af tilbuddet 

eller bekræfte forpligtelser, som er indeholdt i tilbuddet, forudsat at dette ikke bevirker, at væ-

sentlige aspekter af tilbuddet eller udbuddet ændres, og at det ikke fører til konkurrencefor-

drejning eller forskelsbehandling”. (Vores fremhævning) 

                                                      
145 Kontroldirektivet art. 2a, stk. 2, 4. afsnit. 
146 Kontroldirektivet art. 2a, stk. stk. 2, 1. afsnit. 
147 C-454/06 – Pressetext. 
148 Se eksempelvis ændring af valuta og opsigelsesvarsel i kontrakten, C-454/06 – Pressetext. 
149 C-91/08 – Wall. 
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Det fremgår af ovenstående bestemmelses ordlyd, at den Ordregivende myndighed efter anmodning kan 

forhandle med den valgte tilbudsgiver ved at præcisere visse aspekter af tilbuddet og/eller bekræfte dennes 

forpligtelser. Denne forhandling er dog begrænset af, at det ikke må medføre væsentlige ændringer af tilbud-

det eller udbuddet, samt ikke må føre til konkurrencefordrejning og forskelsbehandling. 

 

EU-lovgivers brug af de vage termer i form at præcisere, bekræfte og ikke ændre væsentlige aspekter overla-

der en del til EU-Domstolen at fortolke. På den ene side giver begreberne præcisering
150

 og bekræftelse
151

 

ikke meget rum til at ændre i kontrakten, eftersom de pr. deres definition kun giver mulighed for at give ud-

dybende forklaring på ting, som allerede er angivet. På den anden side gør det forhold, at EU-lovgiver angi-

ver, at tilbuddet eller udbuddet ikke må ændres væsentligt, at der er mulighed for at præcisere eller bekræfte 

noget, som ikke var angivet i det afgivne tilbud, men som ikke vil kunne ændre tilbuddet væsentligt. Hvis 

der ikke er denne mulighed, vil ordet ’væsentligt’ ikke få tillagt en værdi. Derfor skal bestemmelsen fortol-

kes således, at den Offentlige myndighed kan forhandle med tilbudsgiveren ved at præcisere eller bekræfte 

forhold, som ikke nødvendigvis er angivet i tilbuddet ved tilbudsfristens udløb. Der er ikke noget retspraksis, 

som fortolker ovenstående bestemmelse. ’Væsentlig ændring’ skal fortolkes på samme måde, som EU-

Domstolen har fortolket det i Pressetext-sagen
152

.  

 

I den juridiske litteratur deler Sue Arrowsmith sin opfattelse om fortolkning af præciseringer og bekræftel-

ser
153

, men fremhæver også at det er begrænset hvor store ændringer, der må ske i denne periode. Derudover 

skal tilbuddet, efter de pågældende ændringer er foretaget, fortsat være det mest fordelagtige tilbud, for at det 

kan opfylde kriteriet om, at det ikke ændrer væsentligt på tilbuddet eller udbuddet
154

.  

 

Forhandlingen begrænses ved bestemmelsens sidste led, som angiver at den ikke må give en konkurrence-

fordrejning eller forskelsbehandle i forhold til de andre tilbudsgivere. Den Ordregivende myndighed skal 

ydermere overholde principperne om ligebehandling, jf. Udbudsdirektivets art. 2. Sue Arrowsmith mener, at 

der i større grad er mulighed for dialog i udbudsproceduren konkurrencepræget dialog i forhold til offentlig 

og begrænset udbud, men mindre adgang i forhold til forhandling af udbud
155

. 

 

Derfor skal det på baggrund af ovenstående konkluderes, at der er mulighed for at forhandle i ”Stand-still” 

perioden, omend det er en snæver adgang. 

 

                                                      
150 Definition: ”beskrive eller angive (mere) klart og nøjagtigt, fx ved hjælp af eksempler”. 
151 Definition: ”omstændighed der bestyrker eller påviser nogets rigtighed”. 
152 Se mere nedenfor i nærværende afsnit om ændring af grundlæggende elementer. 
153 Arrowsmith, Sue, 2005, The law of Public and Utilities Procurement, s. 661. 
154 Arrowsmith, Sue, 2005, The law of Public and Utilities Procurement, s. 662 
155 Arrowsmith, Sue, 2005, The law of Public and Utilities Procurement, s. 660. 



 46 

3.4.5.2.2 - Efter kontraktunderskrivelse 

Når ”stand-still” perioden er overstået, vil ordregiveren og den vindende tilbudsgiver underskrive kontrakten. 

Der kan være flere behov for ordregiveren og tilbudsgiveren, som gør at de ønsker enten at forhandle eller at 

drøfte forhold. Der kræves f.eks. en vis grad af koordinering mellem parterne for at få udført kontrakten. 

Behovet kan opstå på alle tidspunkter af kontrakten, og kan både skyldes interne og eksterne omstændighe-

der. Det kan f.eks. være tilbudsgiverens økonomiske forhold, lovgivningen som ændrer sig på området eller 

uforudsete hændelser, der påvirker leveringen. 

 

Hvorvidt Udbudsdirektivets art 29, stk. 7, 2. afsnit også kan anvendes til at hjemle forhandling efter kon-

traktunderskrivelsen og ikke blot tildelingsbeslutningen, står ikke helt klart og afhænger af en fortolkning af 

bestemmelsen. Ordlyden af bestemmelsen art. 29, stk. 7, 1. afsnit angiver, at de Ordregivende myndigheder 

vurderer tilbuddene og vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette afsnit omhandler alene beslut-

ningen af hvem den Ordregivende myndighed skal tildele kontrakten til. Herefter følger det af art. 29, stk. 7, 

2. afsnit at: ”… efter anmodning fra den ordregivende myndighed kan den tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt 

som det økonomisk mest fordelagtige, blive bedt om at præcisere visse aspekter af tilbuddet eller bekræfte 

forpligtelser, som er indeholdt i tilbuddet… ”.  

 

Bestemmelsen hentyder alene til at forhandlingen kan ske, når den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver 

er valgt, dvs. når tildelingsbeslutningen er truffet. Bestemmelsen angiver ikke forhandlinger efter kontrakt-

underskrivelsen. På den ene side kan dette være et udtryk for, at Michael Steinicke
156

 har ret i, at efter kon-

traktunderskrivelsen finder udbudsrettens regler ikke anvendelse, og det er kun kontraktretten der skal an-

vendes, herunder de kontraktretlige fortolkningsprincipper. På den anden side blev der i Pressetext-sagen 

taget stilling til forhandling efter kontraktunderskrivelsen i form af ændringer til kontrakten. EU-Domstolen 

angav, at det er de udbudsretlige hensyn til gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgiverne, der regule-

rer hvorvidt det er tilladt at forhandle mellem parterne
157

. 

 

Det kan på baggrund af EU-Domstolens afgørelse, samt at der ikke burde være forskel på de forskellige ud-

budsprocedurer, som ligeledes ikke er reguleret med hensyn til efter kontraktunderskrivelsen, bestemmes at 

art. 29, stk. 7, 2. afsnit ikke kan anvendes til at hjemle forhandlingen, men at lovligheden af en forhandling 

skal fortolkes ud fra de udbudsretlige hensyn, herunder ligebehandlings- og ikke-

forskelsbehandlingsprincippet. 

 

                                                      
156 Steinicke, Michael, 1999, EU-udbud og forhandling, s. 80. 
157 C-454/06 – Pressetext Pr. 34. 
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Parternes behov for at have dialog om kontraktens udførelse reguleres derfor af ligebehandlingsprincippet og 

ikke-forskelsbehandling, jf. Udbudsdirektivets art. 2. På den ene side vil en sådan dialog åbne muligheder 

for, at man kunne aftale forhold, som ikke er direkte reguleret i kontrakten eller fremgår af udbudsmaterialet. 

På den anden kan det være en nødvendighed, at parterne kan aftale mindre tilpasninger til kontrakten, som 

muligvis ikke var muligt at regulere i kontrakten, for at få en tilfredsstillende leverance. Derfor vurderes det, 

at ligebehandlingsprincippet ikke er til hinder for, at parterne kan have dialog efter kontraktunderskrivelsen 

med henblik på kontraktens udførelse. 

 

EU-Domstolen har givet udtryk for, at der er mulighed for at forhandle efter kontraktunderskrivelsen. I Pres-

setext-sagen
158

 blev problemstillingen omkring parternes ændringer af grundlæggende elementer i aftalen 

undersøgt. Pressetext-sagen omhandlede en tjenesteydelseskontrakt mellem den østrigske stat og APA, som 

var stort set alle de østrigske dagblade. Ydelsen var levering af adgang til databaser og udsendelse af pres-

semeddelelser. APA og den østrigske stat lavede efter kontraktunderskrivelsen ændringer til kontrakten. I 

Pressetext-sagens præmis 34 defineres grundlæggende elementer som værende bestemmelser i en aftale, der 

er afgørende forskellige fra den oprindelige aftale, hvilket derfor viser parternes vilje til at genforhandle afta-

len. EU-Domstolen fandt frem til, at væsentlige ændringer har den retsvirkning, at aftalen anses for en ny 

aftale, med pligt til at iagttage en ny udbudsprocedure
159

. 

 

Domstolen går videre i sin definition på en væsentlig ændring i Pressetext-sagens præmis 35, hvori der står: 

 

”En ændring i en offentlig aftale i dennes løbetid kan betragtes som væsentlig, såfremt den 

indfører betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige procedure for indgåelse 

af en aftale, ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne at 

deltage, eller ville have gjort det muligt at acceptere et andet bud end det, som oprindeligt 

blev antaget.” (Vores fremhævning) 

 

Domstolen definerer en væsentlig ændring ved, at en anden ansøger vil kunne være blevet taget i betragtning 

til udbuddet, eller at en anden tilbudsgiver kunne være blevet tildelt kontrakten. Domstolen fastsætter yder-

mere en mere pragmatisk tilgang til vurdering af kontrakten. Her konstateres det, at enhver betydelig udvi-

delse af aftalen, således at den kommer til at omfatte tjenesteydelser, der ikke oprindelig var aftalt, er at be-

tragte som en væsentlig ændring af aftalen
160

. 

 

                                                      
158 EU-Domstolens dom af 19.juni 2008, C-454/06 – Pressetext. 
159 C-454/06 – Pressetext pr. 34. 
160 C-454/06 – Pressetext pr. 36. 
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Der blev taget fat på de konkrete ændringer i aftalen, og hvorvidt disse ændringer kan siges at være væsent-

lige under ovenfor etablerede definition. I Pressetext-sagens præmis 57 og 61 slås det fast, at en omregning 

af priserne fra den nationale valuta til euro ikke er at anse for en væsentlig ændring, også selvom der sker en 

mindre afrunding til hele beløb, for så vidt at afrundingen er ubetydelig og kan forklares objektivt, fx gen-

nem forenklet fakturering. Omregningen til euro har i stedet karakter af ”en tilpasning af kontrakten under 

hensyn til ændrede ydre omstændigheder”. 

 

En omformulering af prisindeksklausulen var heller ikke en væsentlig ændring i aftalens betingelser, idet den 

oprindelige aftale gav mulighed for at prisindekset kunne opdateres, så der blot var tale om en ajourføring af 

det samme prisindeks til nyeste version
161

. Begge ændringer var direkte knyttet til prisen, og det er derfor 

vanskeligt at forestille sig, at ændringerne af aftalen ikke havde været væsentlige, hvis ikke pga. den konkre-

te situations formildende omstændigheder. Således ville både en betydelig afrunding formentlig være væ-

sentlig, og brugen af et andet prisindeks end det aftalte ville også ændre væsentligt i den oprindelige aftale. 

 

Domstolen tog ligeledes stilling til den omstændighed, at der i kontrakten efterfølgende var blevet tilføjet en 

uopsigelighedsklausul af 3 års varighed. Domstolen konkluderer i præmis 79, at der ikke var grund til at tro, 

at såfremt uopsigelighedsklausulen ikke var blevet aftalt, ville den ordregivende myndighed have afsluttet 

aftalen inden for den periode, som klausulen gjaldt. Selv hvis det antages, at den ordregivende myndighed 

ville have opsagt inden for perioden, bevirker klausulens korte varighed på 3 år, at det ikke vil have haft en 

nævneværdig effekt på aftalen, eftersom et nyt udbud kræver lang tid at tilrettelægge, og aftalen ville derfor 

have kørt videre på væsentlige punkter i samme form. Domstolen vurderede dermed under sagens forudsæt-

ninger, at tilføjelsen af en uopsigelighedsklausul på 3 år ikke var en væsentlig ændring af aftalen. 

 

Endelig konkluderes det i Pressetext-sagens præmis 81-87, at en øget rabat til fordel for den ordregivende 

myndighed ikke skal betragtes som en væsentlig ændring af aftalen, da dette som under præmis 37 beskrevet 

ikke ændrer aftalens økonomiske balance til fordel for tilslagsmodtageren (kontrakt tildelte tilbudsgiver). 

Pressetext-sagens præmis 37 angiver positivt, at kun en ændring af aftalens økonomiske balance til fordel for 

tilslagsmodtageren kan betragtes som en væsentlig ændring af aftalen, forudsat at ændringen ikke var fastsat 

i udbudsbetingelserne fra start. En ændring af balancen til fordel for ordregiveren er dermed i overensstem-

melse med ligebehandlingsprincippet. 

 

                                                      
161 C-454/06 – Pressetext pr. 64-69. 
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EU-Domstolen har i deres tidligere retspraksis afgjort at eksterne ændringer, f.eks. den teknologiske udvik-

ling
162

, som parterne ikke har nogle indflydelse på og ikke kunne forudse på tidspunktet for iværksættelsen af 

udbuddet, som hovedregel også er tilladt. 

 

EFTA-Domstolen har ligeledes taget stilling til spørgsmålet omkring forhandling efter kontraktindgåelsen. 

Hurtigruten-sagen
163

 var et spørgsmål om, at den norske stat gav statsstøtte til en rutefærge, som skulle sejle 

en ikke-kommerciel rute. Hurtigruten sejlede udover den ikke-kommercielle rute også andre ruter, som var 

kommercielle. De havde i deres kontrakt i 2004 aftalt en genforhandlingsklausul, som blev anvendt til at 

udforme en ny kontrakt i 2008, hvor der blev givet ekstra penge
164

 fra den norske stat, eftersom Hurtigruten 

var ved at gå konkurs. 

EFTA-Domstolen mener i forhold til genforhandlingen, at det ikke er selve den handling, at Hurtigruten i 

kontraktens løbetid bliver kompenseret for den ikke-kommercielle service de tilbyder, men nærmere at det 

sker uden eksplicit hjemmel til beregningen af kompensationen af dette i den originale kontrakts genforhand-

lingsklausul
165

, hvilket vil være i strid med gennemsigtighedsprincippet. Det skal derfor fortolkes således, at 

Domstolen ikke mener, at det var parternes vilje i 2004-kontrakten, at skulle genforhandle ekstra penge, som 

følge af Hurtigrutens mulige konkurs, hvilket er et krav fra Pressetext-dommens præmis 34. 

På den ene side er det parternes vilje, at de ikke ønskede at genforhandle, men at det skulle være en del af 

den originale kontrakt, at i tilfælde af uforudsete hændelser, skulle Hurtigruten have ekstra kompensation. På 

den anden side er den pågældende genforhandlingsklausul så generel og angiver ikke det præcise ønske for, 

hvornår og hvordan de ønsker at kompenseres, og derfor er det parternes vilje at ønske at genforhandle kon-

trakten. Det sidstnævnte bliver bekræftet i præmis 127, hvor Domstolen angiver at den norske stat kunne 

have præciseret i den pågældende genforhandlingsklausul under hvilke hændelser kontrakten skulle genfor-

handles, og hvilke præmisser kompensationen skulle beregnes på baggrund af. Herved ville bevisbyrden for 

parternes vilje, om at de i 2004-kontrakten havde aftalt genforhandling, være løftet. Eftersom dette ikke er 

tilfældet, mener Domstolen at det var en forhandling i form af en ændring til den originale kontrakt med 

prisen som grundlæggende element
166

. EFTA-Domstolen følger derfor Pressetext-dommen, ved at de afgør, 

at væsentlige ændringer til den originale kontrakt, her en væsentlig ændring af prisen, skal føre til en ny ud-

budsprocedure
167

.  

 

Det vurderes ud fra ovenstående, at der er en bred adgang til forhandling efter kontraktunderskrivelsen. Der 

kan ikke på baggrund af ovenstående EU-retspraksis udarbejdes en udtømmende liste over hvilke elementer, 

                                                      
162 C-337/98 – Kommissionen mod Frankrig Pr. 51. 
163 EFTA-Domstolens dom af 8. oktober 2012, Joined cases E-10/11 og E-11/11 – Hurtigruten. 
164 Der vil i nærværende speciale ikke blive redegjort for spørgsmålet om statsstøtte, som var sagens omdrejningspunkt. 
165 Joined cases E-10/11 og E-11/11 - Hurtigruten Pr. 123 og 125. 
166 Joined cases E-10/11 og E-11/11 - Hurtigruten Pr. 124. 
167 Joined cases E-10/11 og E-11/11 - Hurtigruten Pr. 205. 
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der indgår i bedømmelsen af en ændrings væsentlighed. Dog vil forhold som kontraktens kompleksitet kunne 

afgøre, om det er tilladt at forhandle elementer, og hvornår de vil være væsentlige. Desto mere kompleks 

kontrakten er, jo mindre bliver en ændring væsentlig, eftersom ændringerne bliver forholdsmæssigt mindre, 

jo større kontrakten bliver. I forlængelse af dette ræsonnement kan der gøres den betragtning, at jo større 

omfang forhandlingen har, desto mere sandsynligt er det, at ændringen er væsentlig. Derudover vil ændrin-

ger, hvor ordregiveren er den eneste som får en fordel af ændringen også som hovedregel være tilladt. End-

videre kan kontraktens varighed have betydning, eftersom en meget lang kontrakt vil give større uforudsige-

lighed, og derfor medfører større behov for justeringer. 

 

3.4.5.3 – Delkonklusion 

Efter-tildelingsfasen kan deles op i to senarier; ”stand-still” perioden og efter kontraktunderskrivelse. I 

”stand-still” perioden er der en snæver adgang til at forhandle i form af præciseringer og bekræftelse af for-

pligtelser i tilbuddet. Dette kan f.eks. være, at ordregiveren ønsker at få bekræftet, at tilbudsgiveren påtager 

sig en hvis procentdel af finansieringen af projektet.  

 

Efter kontraktunderskrivelsen er der bred adgang til forhandling i form af drøftelser, herunder f.eks. hvordan 

den konkrete implementering af kontrakten skal foregå. Dog er der en begrænset adgang til at forhandle æn-

dringer af grundlæggende elementer i kontrakten, såfremt disse ændringer skulle være væsentlige, f.eks. 

ændre kontraktgenstanden fra en løsning i form af en bro til en tunnel i stedet. I tilfælde af at det er mindre 

justeringer af kontrakten, som ikke ville kunne give anledning til at andre tilbudsgivere kunne have fået til-

delt kontrakten, vil det være i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. 

 

3.5 - Sammenfatning og vurdering 

Baseret på det essentielle ligebehandlingsprincip i udbudsretten gælder der som udgangspunkt et forbud mod 

forhandling ved anvendelsen af udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. Det kan dog konkluderes ud 

fra ovenstående analyse, at der i alle faser er en reel adgang til forhandling mellem ordregiveren og de øko-

nomiske aktører, ansøgere og tilbudsgivere. 

 

I før-ansøgningsfasen er der en bred adgang til forhandling via dialog om tekniske forhold. Der er ikke noget 

til hinder for, at ordregiveren kan søge forhandling i før-ansøgningsfasen, udover at ordregiveren skal skønne 

om den økonomiske aktør, som ordregiveren forhandler med, skal erklæres inhabil ved det efterfølgende 

udbud, såfremt konkurrencen fordrejes, og denne fordel ikke kan udjævnes. 
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I prækvalifikationsfasen er der snæver adgang til forhandling, men det kan ske ved at ordregiveren anmoder 

om præciseringer og supplerende oplysninger, samt denne kan rette åbenlyse indholdsmæssige fejl. Ordregi-

veren skal overholde kriterierne opstillet i Manova-sagen. Kriterierne er, at anmodningen først må fremsæt-

tes efter modtagelsen af oplysninger fra alle ansøgere, og skal rettes mod alle i samme situation. Anmodnin-

gen skal omfatte alle punkter i ansøgningen, der kræver supplering. Anmodningen må ikke føre til, at der 

opnås mulighed for at fremsætte en ny ansøgning. Ordregiveren skal behandle alle ansøgere ens og rimeligt, 

så en ansøger ikke kan siges at være blevet begunstiget på bekostning af de andre. Ordregiveren må endvide-

re ikke anmode om og tage supplerende eller manglende oplysninger i betragtning, såfremt det er oplysnin-

ger, som ordregiveren har påkrævet i udbudsmaterialet. 

 

I dialogfasen udvides forhandlingsadgangen igen til en meget bred adgang. Ordregiveren og de økonomiske 

aktører kan forhandle om alt, herunder økonomiske, juridiske og finansielle forhold. Det blev vurderet, at 

den forhandling som foregår mellem ordregiveren og tilbudsgiverne, skal omhandle den udbudte kontrakt-

genstand og ikke andre og/eller fremtidige scenarier. De er ydermere begrænset i deres forhandling ved, at de 

skal overholde ligebehandlingsprincippet og ikke-forskelsbehandlingsprincippet. 

 

I tildelingsfasen er adgangen til at forhandle meget snæver. Ordregiveren kan anmode tilbudsgiverne om 

åbenlyse præciseringer af tilbuddet, supplerende oplysninger og kan rette åbenlyse indholdsmæssige fejl. 

Ordregiveren skal dog opfylde de kriterier, som er angivet i SAG Elv Slovensko-sagen. Kriterierne er, at 

forhandlingen ikke må føre til, at der fremsendes et nyt tilbud. Ordregiveren skal behandle de forskellige 

tilbudsgivere ens og rimeligt, så forhandlingen ikke giver enkelte uberettiget begunstigelse eller anden for-

skelsbehandling. Ordregiveren skal ydermere rette henvendelse til alle tilbudsgivere, som er i den samme 

situation i forhold til uklare oplysninger. Anmodningen skal omfatte alle punkter i tilbuddet, der er upræcise 

eller ikke i overensstemmelse med de tekniske specifikationer. Ordregiveren er desuden bundet af, at han 

ikke kan forhandle om bindende tekniske specifikationer, hvis disse er angivet i udbudsmaterialet.  

 

I efter-tildelingsfasen er der i ”stand-still”-perioden ligeledes meget snæver adgang til at forhandle. Heri er 

det kun tilladt at forhandle, ved at ordregiveren kan anmode om at få præciseringer og bekræftelser på de 

allerede afgivne oplysninger med den tilbudsgiver, som havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Or-

dregiveren skal sikre, at denne forhandling ikke fører til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. 

Efter kontrakten er underskrevet, i efter-tildelingsfasen, er der en bred adgang til forhandling ved dialog mel-

lem ordregiveren og tilbudsgiveren. De kan således drøfte alle forhold om implementeringen og udførelsen 

af den underskrevne kontrakt. Deres forhandling er dog begrænset til, at de ikke må lave ændringer i grund-

læggende elementer, som fører til væsentlige ændringer i kontrakten. 
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Kapitel 4 – Økonomisk analyse 

4.1 - Indledning 

I det økonomiske kapitel vil udbudsretten blive analyseret kritisk med baggrund i filosof, økonom og jurist 

Friedrich Hayeks tanker om ret, lovgivning og frihed, med henblik på at vurdere udbudsrettens berettigelse 

som et centralt reguleret system, hvor Den Europæiske Union udstikker rammerne for offentlige myndighe-

ders aftaleindgåelse med private virksomheder. Overfor Unionen står myndighederne som de decentrale 

beslutningstagere. 

 

Indledningsvis undersøges udbudsrettens formål, herunder hvordan disse formål spiller sammen med Unio-

nens traktatforankrede formål. Dette holdes op imod Hayeks betragtninger om formålsneutrale regler til ind-

frielsen af individers forventninger ud fra selvvalgte formål. Den konstruktivistiske rationalisme stilles over-

for den evolutionære rationalisme, og det undersøges, hvordan information aggregeres, distribueres og ud-

nyttes i samfundet. 

 

Begrænsningerne i EU’s lovgivningskompetence undersøges dernæst, og der redegøres for, hvor i Traktaten 

dette reguleres. Lovgivningskompetencen sættes i perspektiv til Hayeks ideale begrænsning i statens magt 

over dens borgere. Der opstilles derpå betragtninger om samfundets struktur med henblik på at konstatere, i 

hvilket omfang der er brug for en bevidst tilrettelæggelse deraf. Der vil blive redegjort for Hayeks betragt-

ninger om den spontane orden overfor den bevidste organisering, og det diskuteres hvordan den optimale 

udnyttelse af viden opnås. 

 

Forskellen på lov og lovgivning vil blive belyst, og der tages stilling til, i hvilket omfang den lovgivende 

magt bør opfinde ny lovgivning, og i hvor høj grad den blot skal kodificere allerede gældende lov. Efterføl-

gende analyseres de udbudsretlige principper, og der bliver individuelt taget stilling til deres berettigelse som 

principper for aftaleindgåelse mellem de offentlige myndigheder og private virksomheder. 

 

Afslutningsvis skelnes der mellem to typer af love, disse værende regler og ordrer, og der tages stilling til, 

hvornår de hver især bør anvendes. Det analyseres, i hvilket omfang de to typer har fundet anvendelse i ud-

budsdirektivets konkrete artikler, og om sammensætningen heraf er optimal. Resultaterne sammenfattes til 

sidst i en samlet konklusion. 
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4.2 - Udbudsrettens formål 

Den EU-baserede udbudsret skal først og fremmest bedømmes i lyset af de formål, som retten forfølger. 

Udbudsrettens formål er dog i sig selv ikke helt uproblematisk at konstatere, eftersom dette i litteraturen er 

genstand for debat. Det er således ikke fuldstændig afklaret, om det er et af udbudsrettens formål at fremme 

konkurrencen på markederne, hvori ordregivende myndigheder opererer. Udbudsdirektivet
168

 redegør ikke 

selv for formålet bag sin eksistens, og Traktaten nævner heller ikke konkret udbudsretten. 

 

Der er næppe uenighed om, at Udbudsdirektivet skal hjælpe til at fremme det indre marked for offentlige 

kontrakter
169

, men spørgsmålet opstår, hvilke nærmere mål direktivet forfølger under dette bredere formål. 

Sue Arrowsmith mener
170

, at Udbudsdirektivet skal fremme det indre marked gennem ikke-

forskelsbehandling, gennemsigtighed og nedbrydning af adgangsbarrierer. Hun mener derimod ikke, at det er 

et formål i sig selv at standardisere procedurer medlemsstaterne imellem, hindre ulovlig statsstøtte, sikre 

value for money i forhold til de udbudte opgaver eller skabe en tilsvarende konkurrence som på det private 

marked. 

 

Udbudsdirektivet nævner i art. 2 hvilke principper de ordregivende myndigheder er underlagt i deres behand-

ling af de økonomiske aktører, navnlig principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennem-

sigtighed. EU-domstolen har dog gjort det klart, at disse principper ikke har karakter af at være formål i sig 

selv, men i stedet skal de bedømmes i lyset af de formål, som udbudsretten forfølger
171

. 

 

4.2.1 - Traktatforankrede formål 

Udbudsdirektivet skal respektere og være i overensstemmelse med Traktaten, og direktivet skal derfor også 

vurderes i Traktatens lys
172

. Traktaten betegner i TEU art. 3, stk. 3 et af sine formål som værende oprettelsen 

af et indre marked, som baseres på en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne. 

 

Ved en social markedsøkonomi forstås et system, hvor EU som den supranationale lovgiver afstår fra at 

planlægge og styre produktionen og arbejdskraften, og i stedet forsøges økonomien påvirket på baggrund af 

en økonomisk politik, der tjener velfærden og behovene i befolkningen, bl.a. gennem penge-, kredit-, inve-

sterings- og handelspolitiske tiltag. Den sociale markedsøkonomi er ment som et tredje alternativ til en socia-

                                                      
168 Direktiv nr. 2004/18 EF af 31/03/2004. 
169 KOM(2000)275, s. 165. 
170 Arrowsmith, Sue, 2011-2012, The Purpose of the EU Procurement Directives: Ends, Means and the Implications for National 

Regulatory Space for Commercial and Horizontal Procurement Policies. 
171 EU-Domstolens dom af 10. oktober 2013, C-336/12 – Manova, pr. 29. 
172 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 32. 
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listisk økonomi eller den laissez-fair økonomiske liberalisme. Bestemmelsen sikrer opretholdelsen af et mar-

kedsøkonomisk system, men med mulighed for at tilgodese sociale hensyn. 

 

Udbudsdirektivet tilgodeser i høj grad andre (sociale) hensyn end opretholdelsen af en fri markedsøkonomi, 

men i hvilken grad dette er på bekostning af markedskræfternes effektivitet er ikke altid klart. Dette ses bl.a. 

i Udbudsdirektivets art. 19 omkring reserverede kontrakter, hvor medlemsstaterne kan lade kontrakter være 

forbeholdt beskyttede værksteder, når flertallet af arbejdstagerne er handicappede. 

 

Samtidig skal myndighederne under iagttagelse af Udbudsdirektivet respektere borgernes grundlæggende 

frie bevægelighedsregler, som ligeledes er traktatforankrede. Det drejer sig navnlig om bestemmelserne om 

varernes frie bevægelighed i TEUF art. 34-36, den frie udveksling af tjenesteydelser i TEUF art. 56, arbejds-

kraftens frie bevægelighed i TEUF art. 45, adgangen til frit at etablere og drive erhvervsvirksomhed i TEUF 

art. 49, og endelig kapitalens frie bevægelighed i TEUF art. 63. Storebælt-sagen
173

 er et lysende eksempel på 

EU-Domstolens villighed til at slå ned overfor brud på de grundlæggende frie bevægelighedsregler, hvor en 

klausul om brug af danske materialer og dansk arbejdskraft i den konkrete sag blev erklæret i strid hermed, 

jf. Storebælt-dommens præmis 23. 

 

Desuden skal udbudsretten respektere konkurrencereglerne, som de er nedfældet i TEUF art. 101-109, og 

endelig det generelle forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet i TEUF art. 18. 

 

Har Unionen det som et erklæret formål at fremme innovation og generering af ny viden? Ordet innovation 

nævnes kun ét enkelt sted i traktaterne under TEUF art. 173, i forbindelse med Afsnit XVII vedrørende Indu-

stri. Heri erklærer Unionen det for sit mål at sikre betingelserne for udvikling af den industrielle konkurren-

ceevne ved politisk at fremme innovation, forskning og teknologisk udvikling.  

 

Betegnelsen teknologisk udvikling nævnes 13 steder i traktaterne, primært i relation til TEUF Afsnit XIX 

med titlen Forskning, teknologisk udvikling og rummet. Afsnittet spænder fra art. 179 til art. 190, hvori Uni-

onen erklærer som sit mål at fremme bl.a. industriens konkurrenceevne, ved at gøre det lettere for forskere at 

arbejde på tværs af grænser og mellem virksomheder, forskningscentre og universiteter jf. TEUF art. 179. 

Teknologisk udvikling og innovation har dermed en rolle at spille i det EU-funderede samarbejde, og ud-

budsretten skal derfor vurderes i lyset af disse formål også. 

 

                                                      
173 EU-Domstolens dom af 22. juni 1993, C-243/89 – Storebælt. 
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4.3 - Formålsneutral ret 

Hayek var stærkt kritisk overfor, at der lovgives med henblik på særlige formål. Lovens formål er efter hans 

mening at fremme tilpasning og indfrielse af så mange individers forventninger som muligt, og dermed en 

maksimering af de samlede forventninger. Loven skal i sig selv være formålsløs, i stedet skal den fremme 

individernes selvvalgte formål. 

 

Loven skal samtidig gøre det lettere for individer at forventningsafstemme for sig selv, hvad de med rette 

kan kræve af dem, de indgår aftaler med. Det er ikke nødvendigvis en forudsætning for individerne at kende 

loven, så længe de blot i deres færden ved hvordan (know-how) de agerer i overensstemmelse med den
174

. 

Dette kan sammenlignes med, hvordan en billardspiller ikke behøver kunne formulere Newtons fysiske love 

for at vide, med hvilken vinkel og kraft han skal ramme billardkuglen for at nå et bestemt resultat. 

 

Det er dog aldrig muligt at undgå, at visse forventninger ikke indfries, og individer vil uundgåeligt skade 

hinanden i deres færden. En kunde som vælger en ny leverandør vil unægtelig skade den tidligere leveran-

dørs forretning, men det er uden videre klart, at loven ikke skal gribe ind overfor sådan en handling. Regler 

for adfærd i samfundet skal blot tydeliggøre, hvilke forventninger man berettiget kan forlade sig på, og hvil-

ke man ikke kan. Det er tværtimod essentielt for indfrielsen af flest mulige forventninger, at andre forvent-

ninger systematisk ikke indfries. Under en dynamisk orden hvor individerne konstant opdager og tilegner sig 

ny viden, må reglerne i samfundet tillade, at denne viden tages i brug, og denne viden vil umuliggøre, at 

individerne kan fortsætte med at handle, som de hele tiden har gjort
175

. 

 

4.3.1 - Konstruktivistisk rationalisme 

Friedrich Hayek var stærkt kritisk overfor den såkaldte konstruktivistiske rationalisme, som foreskriver at 

alle samfundsmæssige institutioner er og bør være bevidst konstrueret (designet), og som han anså for at 

være baseret på falske antagelser
176

. Konstruktivismen antager, at institutioner kun kan tjene samfundsmæs-

sige formål, hvis institutionerne bliver bevidst designet til disse formål, og på baggrund af denne antagelse 

skal samfundet designes således, at alle handlinger følger formålstjenlige retningslinjer. 

 

Det er denne tro, at kun bevidste konstruktioner kan være gavnlige for samfundet, som Hayek mener er falsk. 

Det er netop på baggrund af den indsigt, at samfundet aldrig kan baseres fuldkomment på en bevidst kon-

struktion, at det bliver nødvendigt at pålægge en begrænsning i statens (og dermed flertallets) magt, således 

                                                      
174 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 99. 
175 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 102. 
176 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 5. 



 56 

at det ikke er muligt for den at kunne forsøge at skabe en sådan konstruktion
177

. Selvom et samfund ikke 

besidder lovgivning, der tilgodeser udbudsretlige processer og principper, er det derfor ikke ensbetydende 

med, at disse processer og principper ikke kan honoreres gennem et frit markedssystem. 

 

Rationel handling i en konstruktivistisk forstand indebærer dermed, at man kun kan handle rationelt ved 

kendskab til al relevant information i samfundet. Denne præmis kan åbenlyst aldrig holde i praksis. Samfun-

dets handlinger er baseret på uanede mængder af faktiske omstændigheder, som ingen kender i deres helhed, 

og disse handlinger er udtryk for en konstant tilpasning til ny information
178

. På samme måde gør dette sig 

gældende i samfundets økonomiske liv, som baserer sig på millioner af relationer og strømninger, som aldrig 

kan overskues i deres helhed. 

 

Det er denne fragmentering af information, som indebærer at et enkelt individ kun besidder en brøkdel af 

samfundets samlede viden, og derfor agerer på baggrund af en struktur, hvor faktorerne i det store hele er 

ukendte for ham, men hvor samfundet ikke desto mindre formår at anvende den samlede tilgængelige viden, 

som er karakteristisk for et civiliseret samfund. For individet bliver det ikke et spørgsmål om, hvor meget 

information han selv kan besidde, men i stedet hvor meget han kan drage fordel af den viden, som andre 

besidder. 

 

Det er til formidlingen af den information, som andre besidder, at prissystemet kommer til så stor nytte i 

samfundet, selvom prissystemet ikke er bevidst konstrueret, og det heller ikke tjener noget særligt formål. 

Der kan være enormt mange faktorer, som har en påvirkning på de beslutninger, et givent individ skal fore-

tage, særligt i en forretningsmæssig sammenhæng. Prissystemet tillader imidlertid, at individet ikke behøver 

gøre sig bekendt med årsagen til påvirkningen af disse faktorer, han behøver end ikke kende til årsagernes 

effekt. Det springende punkt for individet vil være den påvirkning faktorerne har på, hvor meget nemmere 

eller sværere det vil være for ham at anskaffe et givent aktiv, en information som er indarbejdet i aktivets til 

enhver tid givne pris
179

. 

 

Markedet vil således præstere en pris, som er fremkommet på grund af et tilstrækkeligt overlap af de infor-

mationer, som individerne hver især besidder, med det resultat at en enkelt pris vil danne sig, fuldstændig 

som hvis et enkelt individ var i stand til at rumme al denne information selv og derpå sætte prisen
180

. I en 

udbudsretlig sammenhæng er det dog klart, at såfremt prissystemet er værktøjet til formidling af information, 

                                                      
177 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 6. 
178 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 13. 
179 Hayek, F. A., 1945, The Use of Knowledge in Society, s. 7. 
180 Hayek, F. A., 1945, The Use of Knowledge in Society, s. 8. 
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så er de offentlige myndigheder også i stand til igennem udbudsretten at udnytte denne information, eftersom 

prisen kan være et væsentligt kriterium for vurderingen af virksomhedernes tilbud jf. art. 53, stk. 1. 

 

4.3.2 - Evolutionær rationalisme 

Hayek sværger i stedet til den evolutionære (eller kritiske) rationalisme, som foreskriver at samfundets ind-

retning i højere grad er baseret på en proces, hvor skikke og fremgangsmåder har udviklet sig efter, hvad der 

har haft tjent udøverne af disse metoder bedre relativt til dem, som ikke benyttede sig af metoderne. Årsa-

gerne bag skikkenes introduktion kan have været helt anderledes, endda tilfældige, men de er blevet hæn-

gende, fordi de har givet udøverne en evolutionær fordel
181

. 

 

Denne løbende udvælgelsesproces som samfundets regler er underlagt, er grundlaget for forståelsen af den 

evolutionære rationalismes tankegang. Individer handler i overensstemmelse med selvvalgte formål under 

iagttagelse af samfundets uskrevne regler, og interaktion i samfundet fungerer, fordi der tænkes og ageres i 

overensstemmelse med regler, som er udviklet på baggrund af en løbende udvælgelsesproces, der har været 

genstand for generationers erfaring. 

 

Regler følges dermed, ikke nødvendigvis fordi individerne er bevidste om årsagen bag dem og effekten ved 

at følge dem, men på grund af et ønske om at tilpasse sig til de omgivelser, som reglerne i første omgang er 

blevet udviklet i, samt under en følelse af pligt til at handle i overensstemmelse med etablerede sædvaner. 

Reglerne bliver et udtryk for en akkumulation af spredt og udefinerbar erfaring (viden) samlet over lang tid. 

Når individerne efterlever disse regler, svarer det derfor til, at de udnytter information, som de ikke selv 

konkret besidder
182

. 

 

Samfundsmæssige konstruktioner kan derfor sagtens gavne samfundet ud over, hvad der har været tiltænkt 

med dem. Hayek mener, at naturligt udviklede samfundsmæssige konstruktioner er formålsneutrale, og i 

kraft af denne antagelse bliver det meningsløst at snakke om hvorvidt samfundet begunstiger, straffer, distri-

buerer, retfærdiggører og kontrollerer, idet sådanne drøftelser antager, at samfundsmæssige konstruktioner 

overlagt forsøger at pege samfundet i en bestemt retning, en retning som er blevet bevidst aftalt. 

 

Det er i stedet afgørende at kende rationalismens begrænsninger, hvor rationalismen kan hjælpe til at gøre 

fornuften så fremherskende og effektiv som muligt, men samtidig erkende, at den menneskelige fornuft ikke 

rækker til at beslutte hver eneste mulige indretning af samfundet, og i stedet lade dette være op til kræfter 

uden for statens kontrol. 

                                                      
181 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 9. 
182 Posner, Richard A., 2005, Hayek, Law and Cognition, s. 159. 
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Til trods for at konstruktionerne er formålsløse, kan bevidstheden om deres eksistens dog sagtens sætte sam-

fundet i stand til at forfølge en lang række af forskellige formål på baggrund af disse konstruktioner
183

. Der 

er derfor intet til hinder for, at myndigheder der eksempelvis ikke er underlagt et ikke-

forskelsbehandlingsprincip, ikke kunne have samme fokus på at sikre et ensartet konkurrencegrundlag for 

tilbudsgiverne, med henblik på at vurdere tilbuddenes attraktivitet alene på deres økonomiske fordelagtighed, 

uden skelen til f.eks. nationalitet. 

 

4.4 - Den Europæiske Unions rolle i samfundet 

Hayek er tilhænger af en begrænsning i det offentliges mulighed for at bestemme over samfundet. Han me-

ner, at et samfund baseret på et forfatningssystem nødvendigvis må have tiltrådt sig denne forfatning med 

henblik på at begrænse statens magt overfor sine borgere, og således er forfatningssystemets mål i sig selv en 

begrænsning af statens indflydelse
184

. 

 

Den Europæiske Union er baseret på Traktaten om Den Europæiske Union samt Traktaten om Den Europæi-

ske Unions Funktionsmåde, hvor Unionens beføjelser er underlagt princippet om kompetencetildeling jf. 

TEU art. 5, som betyder at Unionen kun kan handle inden for rammerne af de beføjelser, som medlemssta-

terne eksplicit har tildelt den i traktaterne. Der synes således at være en bevidsthed i traktaterne om nødven-

digheden i en begrænsning af EU’s magt over medlemsstaterne, og dermed en anerkendelse af forfatningssy-

stemets formål. 

 

Der er selvfølgelig en vigtig forskel på en forfatning og en traktat, hvor en forfatning er forankret på natio-

nalt niveau, mens en traktat er forankret på et supranationalt niveau. Argumentet i nærværende analyse er 

derimod, at EU-traktaten kan siges at have karakter af at være en forfatning for stater, og som sådan skal 

traktaten respektere de indflydelsesmæssige begrænsninger, som en forfatning indebærer. EU-samarbejdet 

har på mange måder karakter af at være et føderalt system i stil med bl.a. det nordamerikanske, hvor en stor 

del af lovgivningen hidrører fra det øverste lovgivningsapparat. 

 

Der er efter Hayeks opfattelse sket et skred i forhold til forståelsen af konstitutionalismen, som nu forenes og 

sidestilles med demokrati på en sådan facon, at det med flertallets vilje i ryggen skal være muligt for staten at 

bestemme ubegrænset over samfundets indretning. Men formålet med et forfatningssystem, begrænsningen i 

statens magt og magtens tredeling går tabt, hvis det bliver muligt for staten at udøve en ubegrænset magt 

over samfundet i demokratiets navn. Tilbage er kun at sikre, at staten bliver et effektivt apparat, som gnid-
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ningsfrit kan nå sit mål, uanset hvad dette mål måtte være bestemt til at udgøre, uden hensyntagen til idealet 

om det frie samfund
185

. 

 

Et frit samfund er netop karakteriseret ved, at individerne selv vælger, hvilke formål de vil forfølge. Spørgs-

målet er derfor, hvor langt Unionen skal gå for at forfølge sine formål, og hvornår det er rimeligt at lade det 

være op til medlemsstaterne, hvilke retningslinjer deres myndigheder og virksomheder skal være underlagt. 

Hayek lægger vægt på, at lovgiver kender sine begrænsninger i forhold til at forsøge at lovgive med henblik 

på at tage højde for alle tænkelige udfald og konsekvenser, som loven måtte have på de berørte parter. 

 

4.4.1 - Magtbegrænsende principper 

Forudsætningerne for et frit samfund, hvor individerne kan udnytte deres specifikke viden til egne formål, og 

hvor der eksisterer de bedste betingelser for at nå disse mål, opnås bedst hvis flertallets magt begrænses af 

overordnede principper, som samfundet har tilsluttet sig
186

. Hayek er en stærk tilhænger af principfasthed, og 

mener at samfundet ikke bør gå på kompromis med sine principper i forsøget på at fremme hensigtsmæssige 

tiltag. Hvis man går på kompromis med sine principper, er det ikke altid klart hvad der frafaldes på længere 

sigt, i forhold til hvad der opnås her og nu
187

. 

 

Det er dog ikke en betingelse for principfasthed, at principperne er nedfældede. Mange af de principper som 

samfundet agerer ud fra er usagte, og visse er efter Hayeks mening bedst efterladt sådan; når først principper 

nedfældes, kan de være genstand for fortolkning, og deres korrekthed og gyldighed kan anfægtes
188

. 

 

Den Europæiske Union handler indenfor rammerne af sine beføjelser, med henblik på at opfylde de mål, der 

er fastsat i traktaterne jf. TEU art. 5, stk. 2. Unionens beføjelser er derfor til dels holdt i skak af princippet 

om kompetencetildeling, dels af at beføjelserne kun udøves i forbindelse med opfyldelsen af allerede traktat-

forankrede mål. Union er derudover underlagt nærhedsprincippet, som foreskriver at beslutninger kun fore-

tages på unionsniveau, i det omfang den påtænkte beslutnings omfang eller virkning bedre kan nås på EU-

plan jf. art. 5, stk. 3, samt proportionalitetsprincippet, som foreskriver at Unionen ikke handler videre end 

nødvendigt for at nå de traktatforankrerede mål jf. art. 5, stk. 4. 

 

Mens princippet om kompetencetildeling er forholdsvis nemt at konstatere, hvorvidt det er overholdt, er det 

straks sværere i praksis at finde grænserne for nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Særligt 

nærhedsprincippet volder problemer, da det nemt kan argumenteres, at omfang og virkning af handlinger 
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altid mest effektivt kan nås på et højere niveau. En grundigere gennemgang af retspraksis i forhold til disse 

principper vil dog ikke blive forsøgt gennemgået i denne analyse, i kraft af en sådan afdæknings omfang. 

 

4.5 - Spontan orden og organisering 

For at kunne tilstræbe idealet om et frit samfund, må man efter Hayeks opfattelse iagttage den fundamentale 

indsigt, der ligger bag det han døbte spontan orden (spontaneous order), som skal forstås som den måde, 

hvorpå samfundet er i stand til at arrangere sig, uden at staten kunstigt behøver at gribe ind. I forordet til 

hans konsoliderede værk Law, Legislation and Liberty beskriver han dette udtryk mere præcist som samfun-

dets selvorganiserende struktur. 

 

Den spontane orden står i skarp kontrast til organisering, der forstås som den bevidste tilrettelæggelse af 

samfundet, og som Hayek er en stærk modstander af
189

. Det er karakteristisk for idealet om det frie samfund, 

at social retfærdighed (også benævnt distributiv retfærdighed) ikke giver mening under en sådan orden, hvor 

samfundet er underlagt en selvorganiserende struktur. Begrebet finder i stedet kun anvendelse under et orga-

niseret samfund. 

 

Hayek var stærkt kritisk overfor socialisme i enhver afskygning, idet han grundlæggende mente, at det var en 

falsk ideologi. Socialismen var ikke falsk fordi dens værdier er falske, tværtimod forfølger socialismen ofte 

ædle formål, men fordi den beror på en fejlopfattelse af de kræfter, som har ledet til den fremstående civilisa-

tion, der eksisterer i dag. Forskellen på socialisme og liberalisme er derfor ikke baseret på forskelle i værd-

isæt, men derimod en forskellig intellektuel opfattelse af, hvordan samfundets indretning skal vurderes
190

. 

 

Han mente, at selv en tilslutning til socialisme i en meget begrænset form (som eksempelvis socialdemokra-

tisk ideologi) uundgåeligt leder til totalitære regimer. Denne idé, som han videreudviklede i sit værk The 

Road to Serfdom (1944), har siden vist sig ikke at holde stik
191

. Hayek var på mange måder en mand af sin 

tid, og hans idéer skal forstås i lyset af de politiske forhold og ideologier, som var fremherskende dengang. 

Hans indsigt i forhold til den spontane orden er dog fortsat uhyre relevant, og det er med udgangspunkt i 

denne indsigt, at analysen tager stilling til udbudsrettens berettigelse. 

 

4.5.1 - Spontan orden og organisering under et frit markedssystem 

Et centralt spørgsmål i forhold til opbygningen af et frit samfund er, hvilke egenskaber reglerne i samfundet 

skal besidde, således at individernes handlinger i overensstemmelse med reglerne skaber en overordnet orden 
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i samfundet, under respekt for den spontane orden. I det økonomiske liv er det klart, at det rationelle menne-

ske drives af en maksimering af sin økonomiske nytte, hvor der foretrækkes et større afkast af indsatsen i 

forhold til et mindre, alt andet lige. I forlængelse deraf kan det udledes, at individet vil intensivere sin ind-

sats, hvis udsigten til et større afkast forøges. Denne regel, om end ikke altid sand, kan antages at ville blive 

fulgt hyppigt nok til, at det kan siges, at reglen er grundlæggende for samfundets struktur. 

 

Sådanne uskrevne regler er imidlertid langtfra nok, og der er samtidig brug for normative regler, som ikke 

nødvendigvis er i overensstemmelse med folks egne nyttemaksimerende handlinger, men i stedet relaterer 

disse regler sig til, hvad man bør eller ikke bør gøre. Det er disse konventionelle regler, man realistisk set 

kan ændre på, og det er under denne type regeldannelse, man finder hovedinstrumentet til den bevidste på-

virkning af samfundets struktur
192

. Det er samtidig under de normative regler, at den udbudsretlige lovgiv-

ning hidrører. 

 

I enhver sammenslutning af mennesker, det værende sig foreninger, forretninger eller andet, vil samarbejdet 

individerne imellem altid afhænge af en kombination af spontan orden og organisering
193

. I udførelsen af 

begrænsede opgaver i mindre sammenslutninger vil den mest effektive samarbejdsmetode i mange tilfælde 

bestå i en organisering af individernes handlinger, så det ønskede resultat opnås. I andre tilfælde vil størrel-

sen og kompleksiteten i opgaven betyde, at det vil lede til et bedre resultat, hvis udførelsen overlades til en 

spontan orden, som nødvendigvis begrænser kontrollen over processen. Både organisering og spontan orden 

kan sameksistere, men pointen ligger i, at man ikke frit kan vælge sammensætningen af disse to ordner
194

. 

 

Til trods for at et lovgivningsapparat i nogen grad kan afdække hvilke regler og bevæggrunde, som danner 

grundlag for samfundets struktur, kan samtlige individuelle elementer af de forskellige omstændigheder der 

udgør beslutningsgrundlaget for individernes handlinger aldrig afdækkes, og derfor bliver den afdækning 

som kan foretages af en meget generel karakter. Selvom man har mulighed for at ændre på visse af de over-

ordnede regler i samfundet, vil dette højest resultere i en overordnet påvirkning af samfundets orden. En 

ændring af samfundets regler i detaljen kan ifølge Hayek ikke lade sig gøre uden at hæmme den spontane 

orden
195

. 

 

Individers bevæggrunde er tilmed ofte af en sådan karakter, at det ikke altid selv er muligt for det pågælden-

de individ at formulere alle de regler, som er styrende for hans handlinger. Et forsøg på detailregulering af 
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regler for individers handlinger i et frit markedssystem vil derfor ofte lede til, at reglerne følges nødtvungent 

og i værste fald forsøges bøjet eller overtrådt. 

 

4.5.2 - Statens to funktioner 

Staten (som Hayek mere præcist kalder government) er den organisation i samfundet, som påkalder sig den 

største bevågenhed i forhold til dens rolle i samfundet. Et minimum af regler må nødvendigvis eksistere, for 

at der overhovedet kan opretholdes et civiliseret samfund. For at disse regler har en gennemslagskraft, må 

der være nogle til at varetage den funktion at sikre, at reglerne nedfældes og efterleves. I en sådan situation 

er statens funktion ikke at definere og producere nye tjenester, men i stedet at sikre, at fundamentet for sam-

fundets struktur opretholdes, så samfundet kan fungere. 

 

Denne funktion komplimenteres af statens anden funktion, som er at sikre tjenester til samfundet, som det 

ikke er muligt tilstrækkeligt at producere under den spontane orden. Staten har dermed to adskilte funktioner; 

den ene værende håndhævelse af regler for adfærd i samfundet, den anden værende omformning af givne 

ressourcer, som er stillet til dens rådighed, til tjenester for borgerne
196

. 

 

I dens anden funktion er staten en organisation blandt mange, og ligesom disse en del af den spontane orden, 

mens den i sin første funktion er med til at tilvejebringe en væsentlig betingelse for bevarelsen af den spon-

tane orden, og dermed er der en verden til forskel mellem disse to funktioner. Udbudsretten falder under 

statens første funktion, nemlig som fundamentet for en ønsket adfærd i samfundet, som staten er med til at 

håndhæve. Staten bør derfor skabe et formålsneutralt fundament for økonomisk aktivitet mellem offentlige 

myndigheder og private virksomheder, under respekt for den spontane orden og parternes egen dømmekraft. 

For så vidt angår den første funktion, sidestilles EU i nærværende analyse med Hayeks opfattelse af staten, 

grundet EU’s lovgivningskompetence på udbudsområdet. 

 

4.6 - Lov og lovgivning 

Ved vurderingen af den lovgivende magts ideale grænse, er det essentielt at skelne mellem lov og lovgivning 

(law and legislation), hvor lov forstås som fælles regler for adfærd, der er accepterede og efterleves af sam-

fundet, uanset om de er nedfældede eller ikke nedfældede. Lovgivning er derimod karakteret ved den bevid-

ste udarbejdelse af love, og kan siges dermed at skulle opfindes, mens lov ikke er blevet bevidst opfundet
197

. 

Kodificering af allerede gældende, men uskreven lov er derfor nærmere en opdagelse end en opfindelse af 

loven. 
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De fremherskende regler for adfærd i et givent samfund står dog ikke nødvendigvis stille, men må formodes 

at udvikle sig løbende. Adfærdsregler har hinanden imellem et sammenspil, og andre gange er bestemte reg-

ler i konkurrence med hinanden. Hvilken af to konkurrerende regler der vinder indpas bliver et spørgsmål 

om reglens evne til at tilpasse sig de dispositioner, som den skal regulere
198

. 

 

Den spontane udvikling af love kan dog møde udfordringer i forhold til at være tidssvarende for det sam-

fund, hvori loven skal fungere. Dette kan især, men ikke udelukkende, være tilfældet for domstolsudviklet 

lov
199

, hvor loven udvikles gradvist og langsomt over tid på baggrund af opståede tvister, og hvor domstolen 

samtidig må respektere tidligere præjudikater. Her kan lovgivning nemmere fremme en hurtig tilpasning af 

loven til samfunds- og teknologiudviklingen
200

. 

 

Richard Posner tilslutter sig den tanke, at naturligt udviklede love kan have svært ved at holde sig tidssva-

rende, og han mener, at love typisk halter bagefter sociale og økonomiske forandringer. I værre tilfælde kan 

loven fra start have afveget fra det samfundsmæssigt ønskelige, typisk på grund af eksternaliteter. Posner har 

generelt langt mindre tiltro til naturligt udviklede love, og han kritiserer Hayek for ikke at tage stilling til, i 

hvilke tilfælde retten bør forkaste sådanne uhensigtsmæssige love
201

. 

 

Spørgsmålet i relation til udbudsretten er derfor, om en sådan tilstand mellem de offentlige myndigheder og 

det private marked eksisterede, hvor der i forvejen var tilslutning til de principper, som efterfølgende gen-

nem EU-retlig lovgivning og domstolspraksis er blevet gældende ret. I det omfang dette ikke har været til-

fældet, skal det vurderes, om incitamentsstrukturer, markedsfejl eller uhensigtsmæssig eksisterende praksis 

ville have gjort det umuligt at opnå en sådan situation uden indgriben fra EU’s side. Endelig skal det vurde-

res, om disse principper overhovedet har en legitim berettigelse indenfor offentlige indkøb ud fra en betragt-

ning om, at retten som udgangspunkt bør være formålsløs, og i stedet skal fremme selvvalgte formål. 

 

4.6.1 - Ligebehandling og ikke-forskelsbehandling 

Ligebehandlingsprincippet udspringer fra primærretten, men princippet spiller samtidig en væsentlig rolle i 

en udbudsretlig kontekst. Denne rolle er kommet til udtryk ved dets kodificering i Udbudsdirektivets art. 2 

sammen med ikke-forskelsbehandlingsprincippet. Det primærretlige ligebehandlingsprincip indebærer, at 

ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre en forskellig behandling er objektivt begrun-

det
202

. Ikke-forskelsbehandlingsprincippet foreskriver, at der ikke må ske forskelsbehandling på baggrund af 
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usaglige eller irrelevante kriterier med vægt på nationalitetsdiskrimination
203

. Ligebehandlingsprincippet 

indebærer i en udbudsretlig sammenhæng, at ordregiver har pligt til at sikre et ensartet konkurrencegrundlag 

for tilbudsgiverne. 

 

Det tætteste man kommer på ligebehandlingsprincippet i offentligretligt regi
204

 forud for udbudspligten, har 

været det forvaltningsretlige magtfordrejningsprincip. Dette princip foreskriver, at der ikke må tages usagli-

ge hensyn ved skønsudøvelsen under en forvaltningsretlig sag. Princippet finder anvendelse ved borgerens 

omgang med staten i forbindelse med forvaltningsretlige afgørelser, og princippet har derfor ikke fundet 

anvendelse under private kontrakter mellem det offentlige og potentielle leverandører, hvor en aftale med en 

privat virksomhed ikke har karakter af en forvaltningsretlig afgørelse. 

 

Offentlige myndigheder formodes at have en interesse i at tilslutte sig ligebehandlingsprincippet, i det om-

fang dette leder til en skærpet konkurrencesituation med en håndgribelig værdimæssig forøgelse i de indhen-

tede tilbud til følge, under hensyn til at værdiforøgelsen overstiger myndighedens omkostninger derved. 

Myndigheden vil have et vist incitament til at orientere sig om, hvilke løsninger markedet kan tilbyde, og 

ved senere indhentning af tilbud må det antages, at der som udgangspunkt vurderes på tilbuddets samlede 

værdi. 

 

Problemet er snarere, hvilke værdier myndigheden må lægge vægt på i sin bedømmelse af virksomhederne 

og tilbuddenes attraktivitet. Ikke-forskelsbehandlingsprincippet forhindrer myndigheden i at lægge vægt på 

virksomhedernes nationalitet (direkte diskrimination), og til en vis grad virksomhedernes sprogkundskaber, 

beliggenhed og andre lokalt eller nationalt afledte parametre (indirekte diskrimination), med mindre dette 

forfølger et lovligt formål, og ikke går videre end nødvendigt for at opfylde dette formål
205

. 

 

En offentlig myndighed er dermed forhindret i at tillægge tilbuddet værdi f.eks. på baggrund af virksomhe-

dens brug af national arbejdskraft og materialer
206

, da sådanne krav vil være i strid med traktatbestemmelser-

ne omkring fri bevægelighed og Udbudsdirektivet. Det kan her konstateres, at principperne om ligebehand-

ling og ikke-forskelsbehandling bliver uforenelige med tilslutningen til idealet om et frit samfund, som netop 

skal eksistere under respekt for Hayeks spontane orden, hvor reglerne skal facilitere indfrielsen af forvent-

ninger ud fra selvvalgte formål. 
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EU går i stedet ind og vurderer, hvilke formål der er legitime for den offentlige myndighed at forfølge. Det 

er selvfølgelig klart, at ikke alle formål vil være legitime, men en medlemsstats ønske om at øge offentlige 

investeringer med henblik på at generere arbejde til sine borgere er næppe et urimeligt formål at forfølge. 

Incitamenterne for staten til at foretage disse offentlige investeringer skævvrides dog, ved at staten ikke kan 

forbeholde dette arbejde til egne borgere, hvis skattebetalte bidrag finansierer disse investeringer til at be-

gynde med. Herved svækker EU incitamentet til at foretage offentlige investeringer i første omgang. Om-

vendt når der indgås aftale mellem private aktører, er der ikke noget til hinder for, at virksomhederne vælger 

at indgå kontrakt på baggrund af snævre egeninteresser. 

 

Det er i eksemplet klart, at der ikke er tale om diskrimination blot for diskriminationens skyld, for hvilket der 

heller ikke kan findes økonomisk belæg, men en sådan (indirekte) diskrimination skal i stedet forstås i lyset 

af det formål, der ligger bag. Selvom formålet kan være mere eller mindre nationalistisk i sin karakter, kan 

det dog ikke afskrives som fuldstændig usagligt. 

 

Ligebehandling under loven indebærer efter Hayeks mening ikke, at resultatet af reglerne skal lede til en 

mere favorabel situation for bestemte grupper (f.eks. udenlandske virksomheder), end de nød tidligere, men i 

stedet skal retfærdigheden i reglerne findes i, hvorvidt handlingerne underlagt reglerne er retfærdige
207

. Ud 

fra denne betragtning bør vurderingen i rimeligheden ved principperne gå på, hvorvidt det er retfærdigt, at 

lade den offentlige myndighed forfølge sine egne formål under dens kontraktindgåelse med private aktører. 

 

4.6.2 - Gennemsigtighed 

Gennemsigtighedsprincippet udspringer i første omgang af ligebehandlingsprincippet som en foranstaltning 

til kontrol af, at de ordregivende myndigheder har iagttaget ligebehandling af de økonomiske aktører
208

. Det 

er i lyset af dette formål, at gennemsigtighedsprincippet skal vurderes. Princippet indebærer først og frem-

mest, at myndighederne skal sikre lige kontraktmuligheder for alle potentielle aktører, navnlig ved ens of-

fentliggørelse og tilgængeliggørelse af information i forbindelse med udbuddet. 

 

Gennemsigtighed i forhold til de offentlige myndigheders arbejde har tidligere eksisteret, primært gennem 

muligheden for aktindsigt i sager i den offentlige forvaltning. Dette har dog primært været i relation til for-

valtningsretlige sager og afgørelser, og ikke i forbindelse med privatretlige aftaler mellem den offentlige 

myndighed og en privat virksomhed. Der er et vist overlap mellem offentlighed og gennemsigtighed, men 

samtidig er de på væsentlige punkter forskellige, og det kan ikke konkluderes, at gennemsigtighed i relation 

til udbudsretten har eksisteret forud for EU’s regulering heraf. 

                                                      
207 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 141. 
208 EU-Domstolens dom af 18. juni 2002, C-92/00 – Hospital Ingenieure, pr. 45. 
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Spørgsmålet er dernæst, om den offentlige myndighed på eget initiativ vil have incitament til at udvise gen-

nemsigtighed omkring sine kommende kontrakter. Gennemsigtighed under aftaleindgåelse er ikke en tilgang, 

som kendes fra det private marked, tværtimod vægter virksomhederne diskretion højt under afsøgning af 

markedet i forbindelse med nye aftaler. Herved tilskyndes til fortrolig forhandling mellem de private aktører, 

hvor virksomhederne, netop fordi de ikke melder sig som én potentiel aftalepartner blandt mange, har inci-

tament til at indgå langvarige forhandlinger og udvikle specifikke løsninger til givne problemstillinger. 

 

Det må dog kunne forventes, at i det omfang den offentlige myndighed gennem gennemsigtighed kan skærpe 

konkurrencen om en konkrakt og derved drage fordel af denne konkurrence ved bedre tilbud, vil myndighe-

den have en interesse i at være imødekommende og gennemsigtig omkring sine indkøbsmæssige behov. 

 

Der vil derfor opstå situationer, hvor det vil være gavnligt for myndigheden at udvise gennemsigtighed for at 

udvide den potentielle kreds af tilbudsgivere, mens det andre gange vil fjerne virksomhedernes lyst til at 

udvise interesse for aftalen, f.eks. ved særligt komplekse kontrakter, som kræver dybere samarbejde og for-

handling mellem de to aftaleparter. Under et ideal der tilsiger, at myndigheden selv er nærmest til at vide, 

hvornår det vil gavne kontrakten at udvise gennemsigtighed, bør det også være underlagt myndighedens 

skønsbeføjelse, at vurdere ved hvilke kontrakter dette princip bør tilstræbes overholdt. Det risikeres, at der 

ved at udvise gennemsigtighed under aftaleindgåelsen gøres mere skade end gavn i forhold til at indhente det 

for myndigheden økonomisk mest attraktive tilbud. 

 

4.6.3 - Forhandlingsforbuddet 

Forhandlingsforbuddet er ligesom gennemsigtighedsprincippet en afledt foranstaltning til at sikre ligebe-

handling af de økonomiske aktører
209

. Som tidligere gennemgået ovenfor i afsnit 4.6.1 - Ligebehandling og 

ikke-forskelsbehandling, er det nærmeste man kom på et offentligt ligebehandlingsprincip det forvaltnings-

retlige magtfordrejningsprincip. Eftersom forhandlingsforbuddet udspringer af ligebehandlingsprincippet, 

kan det udledes, at der ikke tidligere har eksisteret et specifikt forbud mod forhandling. 

 

Forhandlingsforbuddet vurderes i nærværende analyse i lyset af en problematik i form af transaktionsom-

kostninger. Transaktionsomkostninger blev oprindeligt taget i betragtning gennem Coase-teoremet
210

, og de 

er senere blevet inddelt i tre kategorier
211

. De to første kategorier er ex-ante omkostninger, som opstår inden 

kontrakten underskrives. Den sidste kategori er en ex-post omkostning. Den første kategori er informations-

                                                      
209 Se mere om Forhandlingsforbuddets definition og specialets definition af forhandlingsbegrebet i afsnit 2.1 - Forhandlingsbegre-

bet. 
210 Coase, Ronald, 1960, The Problem of Social Cost. 
211 Dahlman, Carl, 1979, The Problem of Externality, s. 148. 
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omkostninger (information costs), hvilket indebærer de omkostninger, som opstår ved at søge information 

om potentielle samarbejdspartnere, og hvilke parter der i det hele taget er interesseret i at indgå i en forhand-

ling. Den anden kategori er forhandlingsomkostninger (bargaining costs), som omhandler omkostninger 

forbundet med at forhandle og udforme kontrakter, der skal tage højde for alle tænkelige situationer ved 

fremtidige transaktioner. 

Den sidste kategori er håndhævelsesomkostninger (enforcement costs), som er alle de omkostninger, der 

opstår i forbindelse med at føre kontrol med samarbejdet, herunder konfliktløsning. Der vil, som tidligere 

beskrevet, ikke i specialet blive redegjort for håndhævelsesomkostningerne. Begrebet forhandlingsomkost-

ninger vil blive anvendt som samlebetegnelse for informations- og forhandlingsomkostninger, eftersom 

håndhævelsesomkostninger ikke vil blive behandlet. 

 

Efter de nuværende udbudsretlige regler om konkurrencepræget dialog er der store forhandlingsomkostnin-

ger forbundet med at indgå en offentlig kontrakt til trods for forhandlingsforbuddet
212

. I artiklen af Solino & 

De Santos (2009) kan de konkludere, at der er flere forhandlingsomkostninger forbundet med at indgå et 

OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) ved brug af udbudsproceduren udbud med forhandling (herefter be-

nævnt Konkurrencepræget dialog
213

) end ved at bruge udbudsproceduren offentligt udbud. Dette skyldes, at 

der er en række faser, herunder særligt dialogfasen, hvor den offentlige myndighed er berettiget til at for-

handle med tilbudsgiverne, og myndigheden skal sikre ligebehandling blandt disse ved bl.a. at sørge for ens 

information til alle, jf. afsnit 3.4 – Rækkevidden af forhandling i konkurrencepræget dialog. 

 

Forhandlingsomkostningerne opstår her først ved informationsomkostninger, hvor myndigheden skal under-

søge markedet, herunder for at afdække hvilke aktører der opererer på det pågældende marked. Dette er fæl-

les for begge udbudsprocedurer. Derudover opstår der forhandlingsomkostninger gennem forhandlingsom-

kostninger, som er unikke for Konkurrencepræget dialog, hvor der slet ikke eller kun i et meget begrænset 

omfang
214

 opstår omkostninger af denne art ved den offentlige udbudsprocedure. I Konkurrencepræget dia-

log er der store forhandlingsomkostninger i forbindelse med dialogfasen, hvor der foregår forhandlinger med 

en række tilbudsgivere, som fortsætter indtil en eller flere løsninger på myndighedens behov er fundet. 

 

Det er dog ikke kun til ren ulempe, at Konkurrencepræget dialog anvendes. Solino & De Santos konkluderer 

at til trods for færre forhandlingsomkostninger ved offentlige udbud, får man ikke genereret ny viden ved 

denne procedure. Dette skyldes at ved offentlige udbud skal myndigheden ensidigt definere løsningen forin-

                                                      
212 Solino, Antonio Sanchesz & De Santos, Pilas Gago, 2009, Transaction Costs in Transport Public-Private Partnerships: Compar-

ing Procurement Procedures. 
213 I artiklen sidestiller de Udbud med forhandling med konkurrencepræget dialog, hvoraf de ikke har nok data til at foretage under-

søgelsen. De mener at det er samme mængde forhandlingsomkostninger i begge udbudsprocedure. Udbudsprocedurerne benævnes 

derfor samlet Konkurrencepræget dialog’ for overblikkets skyld. 
214 Der er bl.a. hjemmel til i prækvalifikationsfasen, at forhandle ved præciseringer og indhentning af supplerende oplysninger, jf. 

Udbudsdirektivets art. 51 og afsnit 3.4.2 – Prækvalifikationsfasen. 
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den udbuddet iværksættes, og der kan derfor ikke skabes en forhandlingssituation, som kan facilitere innova-

tion. Ved offentlige udbud er det svært for myndigheden at opnå innovative løsninger gennem forhandling 

med en privat aktør på markedet i før-ansøgningsfasen og derpå indlede udbudsproceduren. Grunden til det 

er, at den økonomiske aktør risikere at blive gjort inhabil eller skabe en konkurrencefordrejning, hvilket vil 

være i strid med de udbudsretlige regler, jf. afsnit 3.4.1 – Før-ansøgningsfasen. Tilbudsgiveren her derfor 

ikke incitament til at frembringe en innovativ løsning, da han derpå afskæres fra at byde på løsningen ved de 

efterfølgende udbud.  

 

Derfor er situationen under de nuværende udbudsregler, at der er store forhandlingsomkostninger forbundet 

med indgåelse af en offentlig kontrakt gennem Konkurrencepræget dialog, men der gives også bedre mulig-

heder for at skabe innovative løsninger. 

 

Hvis forhandlingsomkostningerne ses i lyset af en ophævelse af forhandlingsforbuddet, vil det som udgangs-

punkt ikke fjerne disse omkostninger ved indgåelse af en offentlig kontrakt. Situationen vil nærmere skabe 

flere forhandlingsomkostninger, hvis myndigheden vælger at udnytte muligheden for at forhandle i højere 

grad. Dette skyldes, at myndigheden stadig er underlagt sin forpligtelse til at sikre ligebehandling, og den 

skal derfor søge at forhandle lige meget med alle og sikre et ensartet informationsgrundlag. Derfor vil for-

handlingsomkostningerne ikke nedsættes. 

 

Det fremgår af Figur 4.1 nedenfor, at jo flere tilbudsgivere der er, desto færre anstrengelser gør tilbudsgiver-

ne sig for at innovere. Ligeledes bliver det også mere omkostningsfuldt for myndigheden, jo flere tilbudsgi-

vere der melder sig. Baggrunden for den faldende anstrengelse er, at der er mindre sandsynlighed for, at den 

enkelte tilbudsgiver får kontrakten, og tilbudsgiveren vil derfor ikke anstrenge sig i lige så høj grad for at 

innovere. I sin omvendte form indebærer betragtningen, at jo større sandsynligheden er for at tilbudsgiveren 

får kontrakten, desto mere vil denne anstrenge sig for at innovere. 

 

Grunden til at toppunktet er ved én (1) tilbudsgiver og ikke to tilbudsgivere
215

 er, at det forudsættes, at myn-

digheden relativt omkostningsfrit kan skifte fra en tilbudsgiver til en anden. Der er således ikke monopol 

eller nogle barrierer ved at skifte tilbudsgiveren. Hvis der var monopol på markedet, og således kun en til-

budsgiver, ville der ikke være noget incitament for tilbudsgiveren til at lægge store anstrengelser i at innove-

re, da ikke andre end monopolvirksomheden kunne få kontrakten. 

 

                                                      
215 Ud fra devisen at en smule konkurrence er bedre end slet ingen konkurrence. 
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Figur 4.1 – Anstrengelser og omkostninger forbundet med vidensgenerering i forhold til antal tilbudsgivere. 

 

Hvis Figur 4.1 ses i forhold til udbudsproceduren Konkurrencepræget dialog, vil en virksomhed mangle inci-

tament til at innovere i før-ansøgningsfasen. Dette skyldes, at hvis innovationen skaber en konkurrencefor-

drejning, og denne ikke umiddelbart kan udlignes, så vil virksomheden blive inhabil og ikke kunne få tildelt 

kontrakten. Til trods for at der ikke gælder et forhandlingsforbud i dialogfasen
216

, er denne fase alligevel 

relevant i forhold til forhandlingsomkostninger og skabelse af innovation. 

 

I dialogfasen vil den enkelte tilbudsgiver have større incitament til at forhandle, eftersom tilbudsgiveren ved 

at der er et begrænset antal tilbudsgivere (begrænset antal prækvalificerede). Herudover kan myndigheden 

også vælge at indsnævre antallet af tilbudsgivere i løbet af dialogfasen
217

. Færre tilbudsgivere vil yderligere 

styrke incitamentet i løbet af dialogfasen for den enkelte tilbudsgiver til, at lægge anstrengelser i at lave en 

innovativ løsning. Derudover har myndigheden mulighed for at kompensere tilbudsgiverne i dialogfasen
218

, 

hvilket ligeledes vil styrke deres incitament til at innovere, da dele af deres omkostninger sikres dækket. Der 

vil dog ikke være det optimale incitament, eftersom tilbudsgiveren fortsat ikke vil være helt sikker på at få 

tildelt kontrakten, eftersom der stadig kommer en tildelingsfase, hvor der skal bydes på løsningen. 

 

                                                      
216 Jf. afsnit 2.2 – Forhandlingsforbuddet. 
217 Jf. afsnit 3.4.3 – Dialogfasen. 
218 Udbudsdirektivets art. 29, stk. 8. 
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På det private marked er der ingen regulering i forhold til et forhandlingsforbud og ligebehandlingsprincip. 

Det private marked opererer ved et frit markedssystem, og kan vælge den virksomhed de ønsker at forhandle 

med og derved generere ny viden. Der vil i henhold til Figur 4.1 kun være én virksomhed (’tilbudsgiver’), og 

der vil altid være færrest omkostninger, og de største anstrengelser til at generere ny viden. Derfor vil det 

private marked også have de bedste incitamenter til at skabe ny viden. 

 

Hvis man på det offentlige marked ønsker en situation, hvor der både skabes innovation, men at man samti-

dig undgår store forhandlingsomkostninger, er det nødvendigt helt at fjerne både forhandlingsforbuddet og 

ligebehandlingsprincippet. Såfremt disse to principper fjernes vil dette give mulighed for, at ordregiveren 

kan vælge den virksomhed den ønsker at forhandle med fra starten (i ”før-ansøgningsfasen”). Der vil ikke 

ske en total fjernelse af forhandlingsomkostninger, eftersom der fortsat vil være omkostninger forbundet med 

at indhente information og forhandle. Forhandlingsomkostningerne begrænses dog betydeligt, da der nu kun 

skal forhandles med én virksomhed. Dette giver det mest optimale incitament til at skabe ny viden, eftersom 

virksomheden er sikker på at få kontrakten, hvis denne anstrenger sig for at skabe mest mulig innovation og 

værdi. Dette ses ligeledes på Figur 4.1, hvor jo færre virksomheder der byder på kontrakten, desto mere inci-

tament er der til at anstrenge sig og desto færre omkostninger forbundet herved. 

 

Parterne vil ved denne situation altid nå den mest efficiente løsning, eftersom de kan forhandle med den 

virksomhed, som ordregiveren mener er bedst. Ved efficiente løsninger forstås, at virksomheden og ordregi-

veren ikke vil indgå en aftale, medmindre de begge får en gevinst ud af det
219

. Parterne vil derfor forhandle 

frivilligt, og de presses ikke til at indgå inefficiente kontrakter. Incitamentsstrukturen og forhandlingsom-

kostningerne vil derfor gøre det umuligt at opnå en situation, hvor ordregiveren vil sikre ligebehandling og 

ikke-forskelsbehandling, hvis der ikke var et pålagt forhandlingsforbud.  

 

Forhandlingsforbuddets formål ligger i at sikre ligebehandling og undgåelse af konkurrencefordrejning. Alle 

disse formål er forankret i et overordnet formål om at fremme det indre marked. Forhandlingsforbuddet 

fremmer ikke de selvvalgte formål, eftersom disse ville være at sikre bedst mulige incitamenter til innovati-

on, og færrest mulige forhandlingsomkostninger ved indgåelsen af en offentlig kontrakt. Derfor har forhand-

lingsforbuddet i Hayeks perspektiv ikke en legitim berettigelse. 

 

4.6.4 - Fremme af det indre marked 

Det er svært at forestille sig, at udbudsrettens overordnede formål om at fremme det indre marked vil være et 

formål, som en given offentlig myndighed på egen hånd vil agere i overensstemmelse med. Hensynet til det 

                                                      
219 Friedman, Milton, 1980, Free to Choose, s. 2 og 13. 
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indre marked har for den offentlige myndighed karakter af en eksternalitet, dvs. en omkostning som myn-

digheden ikke selv vil påtage sig, da den ikke direkte og på kort sigt drager fordel heraf. 

 

På længere sigt er det klart, at myndigheden vil drage fordel af det indre marked, såfremt markedets fremme 

bevirker, at konkurrencen skærpes pga. indtræden fra nye private aktører. Dette vil imidlertid ikke være et 

produkt af myndighedens egen tilslutning til udbudsretlige principper, men i stedet produktet af en situation, 

hvor andre myndigheder i deres respektive medlemslande konsekvent anerkender og efterlever principperne. 

Det kræver derfor en bred naturlig tilslutning, for at fordelene kan realiseres. 

 

Da en given myndighed ikke selv vil have incitament til at tilslutte sig disse principper
220

, får situationen 

karakter af et Prisoner’s Dilemma, hvor en mere attraktiv tilstand kunne opnås, men hvor dette ikke lader sig 

gøre på grund af den umiddelbare ekstraindsats, som skal leveres up front af myndigheden, og myndigheden 

vil derfor hellere på kort sigt undgå denne omkostning. Her går EU gennem lovgivning ind og ændrer om-

kostningerne ved at tilslutte sig principperne fra en eksternalitet til en internalitet, ved at gøre overholdelsen 

af disse principper til et lovkrav. 

 

Hayek anerkender, at i situationer hvor markedet på grund af markedsfejl ikke selv kan tilvejebringe sådanne 

attraktive markedsforhold, kan det være en fordel at staten træder ind og hjælper
221

. Han understreger dog, at 

sådan organisering hen mod bestemte principper altid skal udføres under respekt for den spontane orden i 

samfundet. Posner anfører dog i sin kritik af Hayek
222

, at Hayek opsætter for strenge begrænsninger i statens 

muligheder for at gribe ind overfor sådanne eksternaliteter. 

 

Selvom formålet med at fremme det indre marked kan anses for legitimt, er det dog samtidig i konflikt med 

idealet om et frit samfund baseret på en spontan orden. Den offentlige myndighed fratages muligheden for 

frit at vælge, hvilke formål den vil forfølge med en given kontrakt, men i stedet skal disse formål være i 

overensstemmelse med Traktaten og Udbudsdirektivet, for at fremme et fællesskabsbestemt mål. Derved 

fratages myndigheden muligheden for f.eks. at fremme national beskæftigelse og produktion gennem offent-

lige investeringer, da et sådan formål ikke anses for legitimt. 

 

Det må konkluderes, at udbudsrettens principper har karakter af en opfindelse snarere end en opdagelse af 

loven, samt at disse principper ikke giver offentlige myndigheder fri adgang til at forfølge selvvalgte formål 

gennem kontrakter med private virksomheder, og dermed savner udbudsretten legitim berettigelse som et 

                                                      
220 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 3: The Political Order of a Free People, s. 42. 
221 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 3: The Political Order of a Free People, s. 41. 
222 Posner, Richard A., 2005, Hayek, Law and Cognition, s. 151. 
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system under respekt for samfundets selvorganiserende struktur. Systemet fortjener dog anerkendelse som et 

redskab til at overkomme eksternaliteter i markedet. 

 

4.7 - Regler og ordrer 

Hvor en spontan orden er karakteriseret ved at være styret udelukkende af regler, er en organisation styret 

både af regler og ordrer. Selv organisationer må i nogen grad styres af regler, hvor årsagen til dette er den 

samme som under den spontane orden; det tillader organisationen at udnytte den spredte information hos 

individerne, som ingen enkeltstående person alene besidder. Ved regler forstås adfærdsnormer for hvordan 

individet bør handle under givne situationer (på engelsk ’rules of conduct’), som kan være nedfældede, men 

ikke behøver være det
223

. Ved ordrer forstås ufravigelige kommandoer som pålægges individet af en over-

ordnet instans, såvel offentlig som privat. 

 

Specifikke ordrer vil gå på, hvilke mål individerne skal forfølge, samt hvilke generelle metoder de skal be-

nytte, mens individernes specifikke handlinger underlægges overordnede regler, og derved overlades til de-

res egen konkrete viden og evner
224

. På den måde udfylder reglerne det hul, som efterlades af ordrerne, efter-

som ordrerne i sig selv aldrig kan være udtømmende for enhver nødvendig handling i processen. 

 

Det er netop denne egenskab ved regler, som adskiller dem fra ordrer; regler som er styrende for den sponta-

ne orden er uafhængige af formål, og de finder anvendelse henover en bred vifte af samfundet, uafhængigt af 

individernes funktion, så disse individer kan iagttage reglerne under hensyn til deres egne formål og videns-

grundlag. Hvis en orden alene styres af regler uden ordrer, vil den i sit særpræg kunne siges at være fuldt ud 

spontan
225

. 

 

Det er derfor ikke muligt at erstatte den spontane orden med organisering, og stadig drage samme fordel af 

den spredte information i samfundet. I stedet kan organisationer oprettes som elementer, der opererer under 

den spontane orden, hvor individerne fortsat kan agere på baggrund af deres specifikke viden. Det er klart, at 

der altid må foregå en form for planlægning af det økonomiske liv i samfundet, men spørgsmålet er, hvem 

der skal forestå denne planlægning, hvor ordet ’planlægning’ skal forstås som den bevidste stillingtagen til 

allokering af de tilgængelige ressourcer
226

. 

 

Når det først konstateres, at en stor del af den tilgængelige information i samfundet er forankret decentralt, er 

det også efterfølgende naturligt, at beslutningsprocessen står i tæt kontakt til de individer, der besidder den 

                                                      
223 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 43. 
224 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 49. 
225 Hayek, F. A., 1973-1982, Law, Legislation and Liberty, Volume 1: Rules and Order, s. 50. 
226 Hayek, F. A., 1945, The Use of Knowledge in Society, s. 2. 
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tilgængelige information. Når der samtidig ikke blot er tale om videnskabelig information, som kan akkumu-

leres og opstilles, men også situationsbestemt information vedrørende personer, konkrete omstændigheder og 

lignende (information som Hayek kalder ’the knowledge of the particular circumstances of time and pla-

ce’
227

), og som ikke er gearet til konkret videreformidling, bliver det klart, at beslutningsprocessen ofte ikke 

kan foregå centralt. I stedet kan der opstilles regler for den adfærd, myndighederne bør udvise overfor mar-

kedet, i det omfang dette er nødvendigt. 

 

4.7.1 - Regler og ordrer i Udbudsdirektivet 

Udbudsdirektivet består både af regler og ordrer, og visse af artiklerne har elementer af begge dele i sig. 

Langt størstedelen af direktivet består dog af ordrer, da myndighederne har pligt til at iagttage dem. I det 

følgende vil relevante artikler gennemgås, og deres hensigtsmæssighed i relation til Hayeks betragtninger om 

regler overfor ordrer, vil blive vurderet. 

 

Udbudsretten reguleres som tidligere nævnt af overordnede principper, der er forankret i direktivets art. 2. 

Disse er principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtighed. Eftersom princip-

perne er ufravigelige og altid skal iagttages af den offentlige myndighed, har disse karakter af ordrer. I kraft 

af at det er principper, er der dog en betydelig skønsudøvelse forbundet ved deres overholdelse, om end den-

ne er indsnævret gennem retspraksis. 

 

Det blev konkluderet i forrige afsnit, hvordan det bør være underlagt myndighedens vurdering, hvorvidt det 

under et konkret indkøb giver mening at iagttage de udbudsretlige principper. Et sådan tiltag vil netop være 

et paradigmeskift, hvor principperne overgår fra ordrer til regler, som tillader myndighederne at bruge situa-

tionsbestemt viden baseret på konkrete omstændigheder til at vurdere, om det indebærer en konkurrence-

skærpende fordel at iagttage principperne, sammenholdt med omkostningerne forbundet herved. 

 

Principperne er derfor i sig selv ikke til hinder for, at myndighederne kan bruge konkret viden, men det er 

måden hvorpå de kræves håndhævet, som medfører en skævvridning af myndighedens muligheder for at 

udnytte egen viden. I relation til ligebehandlingsprincippet blev det i forrige afsnit vurderet, at også be-

grænsningen i myndighedens mulighed for at tillægge visse tilbudsmæssige egenskaber værdi var et pro-

blem. Dette ses som endnu en skærpelse i myndighedens egen skønsbeføjelse, og påvirker princippets mu-

lighed for at fungere som en regel. Myndighedens muligheder for at vurdere tilbuddene er reguleret i art. 53, 

hvor det fastslås, at myndigheden enten skal vurdere ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud eller la-

veste pris. 

 

                                                      
227 Hayek, F. A., 1945, The Use of Knowledge in Society, s. 3. 
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Udbudsdirektivet indeholder konkrete grænseværdier, for hvornår et indkøb skal udbydes, og eftersom de 

positivt pålægger myndigheden at gå i udbud over visse beløb, har de karakter af ordrer. Grænseværdierne er 

reguleret i direktivets art. 7-9. Værdierne er alle minimumsbeløb, og myndigheden kan derfor frit konkurren-

ceudsætte, selvom indkøbene falder under værdierne. I nedadgående retning har grænseværdierne derfor 

karakter af regler, eftersom de her er underlagt myndighedens konkrete vurdering, mens de i opadgående 

retning har karakter af ordrer. Det er problematisk, at grænseværdierne er så specifikke, at de ikke giver 

plads til egen vurdering. Spørgsmålet er netop om en kontrakt med en værdi marginalt over tærskelværdierne 

er mere egnet til udbud, end en kontrakt med en værdi marginalt under. Myndighedens eneste mulighed for 

skønsudøvelse er i forbindelse med udregningen af indkøbets værdi. Selve metoden til beregning er dog un-

derlagt direktivets art. 9. 

 

Tidsfrister er endnu et område, som er meget specifikt reguleret. Her gives i art. 38 en detaljeret redegørelse 

for minimumsfrister. Tidsfristen kan dog i opadgående retning frit iagttages efter myndighedens skøn. Sam-

tidig pålægges det myndigheden i art. 38, stk. 1 at tage et generelt hensyn til kontraktens kompleksitet og den 

nødvendige tid til udarbejdelse af tilbud under fastsættelse af frister. Et sådan overordnet hensyn burde i sig 

selv være nok til at regulere tidsfristerne, således at konkrete omstændigheder vægter højest ved fristfastsæt-

telsen. 

 

Endeligt indeholder udbudsdirektivet regler for, under hvilke omstændigheder de forskellige udbudsprocedu-

rer kan anvendes. Det er her uhensigtsmæssigt, at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog i art. 29 er en 

undtagelsesprocedure, som kun finder anvendelse, hvis det efter den offentlige myndigheds vurdering ikke 

lader sig gøre at indgå kontrakt under et offentligt eller begrænset udbud. Der skal i forlængelse af dette 

umulighedskriterium være tale om en særlig kompleks kontrakt, hvor kompleksiteten ligger i myndighedens 

manglende mulighed for at præcisere de tekniske, retlige eller finansielle forhold. 

 

Det burde i stedet være en regel om, at det er muligt for myndigheden frit at vælge proceduren som grundla-

get for et indkøb, hvis den ønsker at føre en tæt dialog med tilbudsgiverne, i stedet for at falde tilbage på 

proceduren efter et negativt fravalg af de offentlige eller begrænsede udbudsprocedurer. Det er ikke altid på 

forhånd muligt at vurdere kontraktens kompleksitet forud for udbuddet, og henset til den meromkostning 

myndigheden skal afholde gennem øgede forhandlingsomkostninger i forbindelse med dialogen, er de selv 

bedst i stand til at foretage en afvejning af, hvorvidt udbudsproceduren er attraktiv. Bevisbyrden for at umu-

lighedskriteriet og kompleksitetskriteriet er opfyldt er derfor unødvendige. 
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4.8 - Sammenfatning og vurdering 

Det økonomiske kapitel har haft til formål at belyse udbudsretten ud fra Friedrich Hayeks to grundlæggende 

idéer; at den store mængde information i samfundet i høj grad umuliggør, at aftaleindgåelse i det økonomi-

ske liv kan foregå centralt, og beslutningsprocesser bør derfor foregå i tæt kontakt, til hvor den påkrævede 

viden er forankret. Hayeks anden grundlæggende idé var, at adfærdsregler udvikles løbende på baggrund af 

opnået erfaring, og derfor i sig selv indeholder information, som udnyttes ved at reglerne følges. Reglerne 

udvikles naturligt til at passe på et utal af formål, og de bliver dermed i sig selv formålsneutrale. 

 

Analysen har vist, at udbudsrettens konkrete formål ikke er entydigt fastlagte, men i stedet statueres et over-

ordnet formål om at fremme det indre marked, som berettigelsen for udbudsrettens eksistens. Dette foregår 

primært gennem ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og nedbrydning af adgangsbarrierer. Standardi-

sering af procedurer, hindring af ulovlig statsstøtte, sikring af value for money eller skabelse af konkurrence 

på niveau med det private marked er dog ikke konkrete formål. Samtidig konstateres det, at udbudsretten 

skal respektere traktatforankrede formål, herunder navnlig idealet om et indre marked baseret på en social 

markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, respekt for de grundlæggende frie bevægelighedsregler, respekt 

for konkurrencereglerne, overholdelse af forbuddet mod diskrimination på baggrund af nationalitet, og ende-

lig iagttagelse af traktatens formål om at fremme innovation og teknologisk udvikling. 

 

Det blev konkluderet, at der ikke bør lovgives med henblik på særlige politiske formål, men i stedet skal man 

søge at maksimere indfrielsen af så mange individuelle forventninger som muligt. Herunder skal reglerne 

gøre det klart, hvilke forventninger der systematisk ikke vil blive indfriet, således at der tages højde for den 

dynamiske efficiens og udviklingen af ny viden. 

 

Den konstruktivistiske rationalismes synspunkt forkastes, hvorefter institutioner og love sagtens kan tjene 

formål, ud over hvad der var tiltænkt med dem. Dermed kræves der heller ikke iagttagelse af al information i 

samfundet for at kunne indrette lovgivningen i overensstemmelse med samfundets interesser. Information er 

forankret decentralt i samfundet, og den formidles i en økonomisk sammenhæng bl.a. gennem prissystemet. 

Beslutninger bør derfor i videst muligt omfang tages decentralt. I stedet lægges den evolutionære rationalis-

me til grund, hvilket indebærer, at samfundets indretning er baseret på en løbende udvælgelsesproces af ad-

færdsregler, hvor reglerne ligger i konkurrence med hinanden. Reglerne er udtryk for en aggregering af in-

formation, som individerne udnytter ved at følge reglerne, uden at de selv bevidst kender til den bagvedlig-

gende viden. Derved gavner samfundsmæssige regler et utal af utilsigtede formål, og de skal således i sig 

selv være formålsneutrale. 
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Det blev påvist, at Traktaten indeholder en naturlig begrænsning i EU's magt, som særligt kommer til udtryk 

i TEU’s art. 5 vedrørende kompetencetildeling. Der bør heraf følge en begrænsning i flertallets magt, så også 

et mindretal tillades at forfølge egne formål. Det blev kritiseret, at EU’s lovgivningsmæssige tiltag i relation 

til deres proportionalitet generelt var problematisk at vurdere. 

 

Der blev redegjort for, hvordan fundamentet for samfundets struktur i høj grad er selvorganiserende, og der-

med underlagt en spontan orden. Det rationelle menneskes nyttemaksimerende adfærd blev fastslået som et 

eksempel på en adfærdsregel, der ikke er bevist konstrueret. Det blev samtidig anerkendt, at samfundet også 

har brug for normative regler, som skal sætte konkrete rammer for, hvordan individer bør agere. Disse kon-

krete rammer bør dog kun fastsættes på et overordnet plan, eftersom detailregulering ikke lader sig gøre i 

kraft af den store mængde omskiftelige information, som det er umuligt i praksis at danne sig et overblik 

over. 

 

Analysen har vist, at det udbudsretlige ligebehandlingsprincip ikke har eksisteret blandt offentlige myndig-

heder forud for udbudsretten, og det tættest beslægtede princip er det forvaltningsretlige magtfordrejnings-

princip, som forbyder usaglige hensyn i myndighedens skønsudøvelse. I det omfang myndighederne kan 

drage tilbudsmæssig fordel heraf, må de dog forvente at have interesse i at tilslutte sig ligebehandlingsprin-

cippet. Problemet ved princippet er dog myndighedens begrænsede adgang til selv at bestemme, hvilke vær-

dier den vil vurdere tilbuddene ud fra. 

 

Gennemsigtighedsprincippet har i en fjern form eksisteret hos myndighederne i kraft af muligheden for akt-

indsigt i forvaltningen. Myndigheden vil ligeledes tilslutte sig dette princip, såfremt de i kraft af skærpet 

konkurrence kan indhente bedre tilbud. Gennemsigtighed vil dog ikke altid være attraktivt, grundet de høje 

omkostninger forbundet herved. 

 

Forhandlingsforbuddet har ikke tidligere været et krav for myndighederne at overholde. Analysen har be-

handlet de høje omkostninger i forbindelse med at foretage forhandling, særligt hvis ligebehandlingsprincip-

pet samtidig skal iagttages. Der blev konstateret et stærkt svækket incitament hos tilbudsgiverne til at for-

handle, når de samtidig ligger i åben konkurrence med andre tilbudsgivere, og hvis det er en forudsætning 

for forhandlingen, at der udvikles ny viden med innovative løsninger til følge, er det ikke forventeligt at dette 

lader sig gøre under et offentligt udbud. Der åbnes dog op for innovative løsninger gennem udbudsprocedu-

ren konkurrencepræget dialog, men stadig med et svækket incitament til vidensgenerering. 

 

Udbudsrettens formål om at fremme det indre marked vurderes at have karakter af en eksternalitet, som in-

gen offentlig myndighed af sig selv vil påtage sig omkostninger ved at iagttage. Her har udbudsretten som 
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udgangspunkt et legitimt formål, men problemet opstår ved den manglende respekt for myndighedernes 

selvvalgte formål. Dette giver sig særligt til kende ved den manglende mulighed for at lægge vægt på egne 

værdier ved tilbudsvurderingen. 

 

Der blev redegjort for forskellen på regler og ordrer som værktøjer til at styre individers adfærd. Ved regler 

forstås adfærdsnormer, som ikke behøver være nedfældede, mens ordrer forstås som ufravigelige komman-

doer udstedt af enten offentlige eller private autoriteter. Ordrer fungerer bedst på et overordnet plan, mens 

regler bedre kan detailregulere individers adfærd, eftersom de tillader individerne at udnytte egen viden og 

erfaring. 

 

Afslutningsvis har kapitlet haft til formål at vurdere Udbudsdirektivets artikler på baggrund af disse para-

digmer. Direktivets principper har karakter af ordrer, som myndighederne skal følge. Til trods for den umid-

delbare skønsudøvelse forbundet med at iagttage principperne, er dette væsentligt indsnævret gennem efter-

følgende retspraksis. Et skift fra ordrer til regler vil tillade myndigheden at vurdere, i hvor høj grad princip-

perne er påkrævet ved et givent indkøb. Samtidig er det problematisk, at direktivets grænseværdier for hvor-

når et indkøb skal konkurrenceudsættes, ikke tillader fleksibilitet i forhold til konkrete omstændigheder, 

f.eks. manglende konkurrence på markedet. Tidsfrister findes til dels at være underlagt en hensynsafvejning 

fra myndighedens side, men samtidig eksisterer også specifikke frister for indhentning af tilbud. Analysen 

konkluderer, at hensynsafvejningen i sig selv burde være nok til at sikre optimale tilbud. 

 

Endeligt blev det belyst, at det er problematisk for myndigheden aktivt at vælge udbudsproceduren konkur-

rencepræget dialog, da proceduren har karakter af en undtagelse. Såfremt dialog under udbuddet er ønskeligt, 

burde proceduren kunne vælges. 
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Kapitel 5 – Integreret analyse 

I den integrerede analyse foretages en retspolitisk diskussion med henblik på at udlede hvad de udbudsretlige 

regler bør være (de lege ferenda). For at kunne foretage denne diskussion må gældende ret for rækkevidden 

af forhandling i konkurrencepræget dialog analyseres ud fra de politiske overvejelser og begrundelser for 

reglerne, samt ud fra de økonomiske betragtninger. 

 

Det nye udbudsdirektiv blev endeligt godkendt af EU-Rådet i februar 2014. Medlemslandende har herefter 2 

år til at implementere direktivet i deres respektive nationale love. Direktivet analyseres med henblik på at 

vurdere, om EU-lovgiver har foretaget initiativer, som kan forbedre mulighederne for at skabe ny viden. 

Vurderingen foretages i lyset af konklusionerne fra den økonomiske analyse i Kapitel 4 og den retspolitiske 

diskussion i Kapitel 5.1. 

 

5.1 - Retspolitisk diskussion 

5.1.1 - Politiske overvejelser 

Formålet med EU er beskrevet i EU-Traktatens art. 3. Et af de bærende formål er, at skabe et indre marked, 

jf. TEU art. 3, stk. 3, hvilket skal sørge for økonomisk vækst og en social markedsøkonomi med en høj kon-

kurrenceevne. Dette indre marked skal bl.a. i relation til nærværende afhandling sørge for at fremme viden-

skabelig og teknologisk fremdrift, hvilket vil sige innovation. Traktaten om den Europæiske Unions Funkti-

onsmåde hjemler de midler, som kan anvendes til skabelsen af det indre marked. Disse midler indebærer, at 

Medlemsstaterne skal overholde en række grundlæggende bestemmelser om forbud mod diskrimination på 

baggrund af nationalitet
228

, den frie bevægelighed af varer
229

, tjenesteydelser
230

, arbejdstagere
231

, etable-

ring
232

 og kapital
233

, når der er en klar grænseoverskridende interesse
234

. 

 

Udbudsdirektivet har ligeledes til formål
235

 at fremme det indre marked ved at konkurrenceudsætte offentlige 

kontrakter over en hvis tærskel, så de andre Medlemsstaters private aktører får mulighed for at byde sig til. 

Inden for direktivets anvendelsesområde ligger der et forhandlingsforbud
236

, hvilket ikke er direkte hjemlet i 

direktivets bestemmelser, men i stedet følger af ligebehandlingsprincippet. Formålet med forhandlingsfor-

buddet er at sikre, at der ikke sker konkurrencefordrejning, og at der ikke kan ske en favorisering af tilbuds-

                                                      
228 TEUF art. 18 og Chartret om grundlæggende rettigheder art. 21, stk. 2. 
229 TEUF art. 28-29 og art. 34-37. 
230 TEUF art. 56-62. 
231 TEUF art. 45-48. 
232 TEUF art. 49-55. 
233 TEUF art. 63-66. 
234 Se mere herom i afsnit 3.1 – Retsgrundlaget. 
235 KOM(2000)275 s. 165. 
236 Se mere herom i afsnit 3.4.2 – Prækvalifikation og 3.4.4 – Tildelingsfasen. 
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givere på baggrund af nationalitet, hvilket er midler EU-lovgiver har
237

, som følge af hhv. de EU-retlige al-

mindelige principper og TEUF art. 18 (forbud mod diskrimination). 

 

EU-Lovgiver har med udbudsproceduren konkurrencepræget dialog forsøgt at åbne op for en større fleksibi-

litet og udvidet adgang til forhandling, herunder dialog
238

. Der er fortsat et udgangspunkt om forbud mod 

forhandling hjemlet i Ligebehandlingsprincippet i prækvalifikations- og tildelingsfasen
239

. Udbudsprocedu-

ren har dog åbnet op for en større adgang til forhandling i enkelte af faserne
240

, herunder især Dialogfasen og 

ellers den direkte hjemmel til præcisering og supplering i tildelingsfasen, jf. udbudsdirektivets art. 29, stk. 6, 

2. afsnit. 

 

Formålet er ikke nødvendigvis økonomisk funderet, men EU har på baggrund af dette formål reguleret et 

område, som har stor påvirkning for skabelsen af dette indre marked. 

 

5.1.2 - Hvad bør reglerne være 

I de følgende afsnit vil der blive taget stilling til den ideelle retstilstand for udbudsrettens formål og anven-

delse, samt der vil blive taget stilling til de enkelte udbudsfaser og ændringen af reglerne for rækkevidden af 

forhandling med henblik på skabelse af innovative løsninger. 

 

5.1.2.1 - Formål 

Udbudsrettens overordnede formål har indtil nu været at fremme det indre marked for offentlige kontrakter. 

Det er i høj grad lykkedes gennem lovgivning og retspraksis at skabe den størst mulige grænseoverskridende 

tilgængelighed til offentlige kontrakter, og dette er navnlig sket gennem principperne om ligebehandling, 

ikke forskelsbehandling og gennemsigtighed. Det er klart, at såfremt EU fortsat vil sikre dette indre marked, 

må de ordregivende myndigheder skulle overholde disse principper også fremadrettet, da de er fundamentet 

for aftaleindgåelse på tværs af medlemsstaterne. Samtidig skal og bør udbudsretten fremadrettet fortsætte 

med at respektere de traktatforankrede formål; forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet, de 

grundlæggende frie bevægelighedsregler, konkurrencereglerne og fremme af innovation og teknologisk ud-

vikling. 

 

Selvom formålsneutrale regler er ønskelige ud fra et strengt økonomisk synspunkt, er det svært i praksis at 

adskille det politiske element fra den lovgivningsmæssige dagsorden. Ud fra retspolitiske overvejelser er det 

                                                      
237 I henhold til legalitetsprincippet og angivet i TEU art. 3, stk. 6, kan EU-lovgiver alene anvende midler til forfølgelse af formålet, 

som denne har hjemmel til i Traktaten. 
238 Se mere herom i afsnit 3.2 – Baggrunden for konkurrencepræget dialog. 
239 Se mere herom i Kapitel 2.2 – Forhandlingsforbuddet. 
240 Se mere herom i Kapitel 3.4 – Rækkevidden af forhandling i konkurrencepræget dialog. 



 80 

hensigtsmæssigt ikke kun at varetage strengt økonomiske hensyn, men også politiske hensyn omkring sam-

fundets fremtidige indretning. 

 

Indenfor udbudsretten er det kun på den ene side af forhandlingsbordet, at der er tale om private aktører, 

mens de offentlige myndigheder sidder på den anden side. Hvor de private aktører først og fremmest er pro-

fitmaksimerende, vil den offentlige myndighed forfølge forskellige politiske formål, som ikke kan afdækkes 

ud fra normale adfærdsregler. Eftersom det er myndigheden der forestår udbuddet, kan det medføre be-

grænsninger i den evolutionære rationalismes mulighed for at sætte samfundet i stand til at forfølge selvvalg-

te formål, hvis ikke der politisk skiftes over til et nyt overordnet formål, som kan finde bred anvendelse og 

understøtte disse myndigheders egne formål. 

 

Udbudsretten bør fremover have et større fokus på at smidiggøre selve udbudsprocessen, og give mere plads 

til at ordregiveren kan foretage udbud, der er tilpasset deres konkrete indkøbsmæssige behov. Dette må inde-

bære et fokusskift fra internaliseringen af den eksternalitet som det indre marked indebærer, over til et for-

mål om i højere grad at lette indfrielsen af ordregiverens forventninger, under respekt for det indre marked. 

Dette kræver, at der lægges større vægt på ordregiverens behov, hvor fokus tidligere var på beskyttelsen af 

potentielle og aktuelle tilbudsgivere. 

 

Når det muliggøres at indfri flere forventninger end tidligere, vil dette alt andet lige lede til, at barrieren for 

aftaleindgåelse sænkes gennem færre forhandlingsomkostninger. Ved at mindske omkostningerne forbundet 

med udbud vil det blive muligt for ordregiver at konkurrenceudsætte flere kontrakter. En øget økonomisk 

aktivitet vil fremme muligheden for vækst på et samfundsmæssigt plan, et formål som udbudsretten bør støt-

te op omkring. Samtidig vil en strømlining af udbudsprocessen gør det mindre omkostningstungt for tilbuds-

giverne at byde på de offentlige kontrakter, og dette vil også øge interessen for grænseoverskridende aftaler, 

med øget vækst til følge. 

 

Samtidig bør udbudsretten lette muligheden for at benytte og skabe ny viden under aftaleindgåelsen. Offent-

lige myndigheder har behov, som er væsentligt forskellige fra private virksomheders, og hvis myndighederne 

fremadrettet skal forbedre de tjenester, som de udbyder til borgerne, kræver dette nytænkning og effektivise-

ring af myndighedens indkøb. Myndighederne skal have mulighed for aktivt at vælge innovation som fun-

damentet for effektivisering af deres tjenester og indkøb. Innovation og teknologisk udvikling bør derfor ses 

som formål i sig selv, men samtidig som formål der udspringer af et ønske om innovation som fundamentet 

for vækst. Muligheden for at forhandle med tilbudsgiverne skal ses som en væsentlig faktor for er fremme 

innovation i tilbudsprocessen, da det private marked på mange måder besidder de bedste forudsætninger for 

at skabe ny viden, eftersom den tekniske og forretningsmæssige ekspertise skal og bør ligge hos de private 
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aktører. Dette fokus på innovation, som tidligere har været svært for myndighederne at forfølge, vil bringe 

større balance mellem hensynene til ordregiverne og tilbudsgiverne i udbudsprocessen. 

 

5.1.2.2 - Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog 

Udbudsproceduren konkurrencepræget dialog har indtil nu været en undtagelsesprocedure, der kun kunne 

benyttes såfremt kontrakten enten havde den fornødne kompleksitet, eller hvis et udbud under den offentlige 

eller begrænsede procedure ikke gjorde det muligt at indgå kontrakt. Kontrakten kunne under kompleksitets-

kriteriet enten være kompleks i kraft af tekniske aspekter og/eller i kraft af retlige og/eller finansielle aspek-

ter
241

. 

Konkurrencepræget dialog giver i større grad muligheder for at skabe innovative løsninger, i forhold til de to 

i hovedreglen angivne udbudsprocedurer
242

. Grunden til dette er, at der gennem dialogfasen er mulighed for 

at udveksle begge parters ideer og tanker, hvilket er nødvendigt for at skabe ny viden. 

 

Med afsæt i et større fokus på innovation, bør der tillades en udvidet adgang til at benytte konkurrencepræget 

dialog som udbudsprocedure. Det er problematisk for proceduren i sin nuværende form, at myndigheden i 

forvejen skal være klar over og kunne redegøre for, hvorfor der er tale om en kompleks kontrakt. Det kan 

være svært for myndigheden at løfte bevisbyrden for at dette er tilfældet, når de ikke har fuldt kendskab til, 

hvad de efterspørger og dermed hvordan kontrakten vil komme til at se ud. 

 

Konkurrencepræget dialog bør derfor kunne positivt vælges, hvis myndigheden ønsker eller har brug for en 

innovativ løsning, som bedst kan bestemmes på baggrund af dialog med de private aktører. Denne udvidede 

anvendelse kunne imødekommes ved at statuere en formodningsregel, hvorefter innovation formodes at in-

debære (teknisk) kompleksitet. Under nugældende ret vil dette som oftest i forvejen kunne falde ind under 

kompleksitetskriteriet, men retstilstanden er ikke fuldstændig klar på dette område, og det beror på en kon-

kret vurdering fra gang til gang. Lovteksten bør derfor fremadrettet eksplicit tilkendegive, at anvendelsesom-

rådet skal udvides til innovative løsninger, som det formodes ikke på forhånd kan bestemmes. 

 

5.1.2.3 - Før-ansøgningsfasen 

I før-ansøgningsfasen er der adgang til at forhandle ved at føre en teknisk dialog med en virksomhed
243

. Der 

er dog ikke adgang til at forhandle om andre forhold, til trods for at forhandlingsforbuddet ikke er gældende i 

denne fase
244

. Spørgsmålet er, om der kan skabes mere innovation ved at ændre reglerne i denne fase. 

                                                      
241 Se mere herom i afsnit 3.3 – Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog. 
242 Se mere herom i afsnit 4.6.3 – Forhandlingsforbuddet. 
243 Se mere herom i afsnit 3.4.1 – Før-ansøgningsfasen. 
244 Jf. afsnit 2.1 – Forhandlingsbegrebet. 
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Hvis man ser problematikken fra et strengt økonomisk perspektiv, så ville udbudsreglerne ikke eksistere 

efter før-ansøgningsfasen. Grunden til dette er, at efter Hayeks opfattelse bør der ikke være en central regule-

ring af ordregivernes beslutninger, herunder hvorvidt de ønsker at forhandle, men det bør i stedet overlades 

til individerne selv at bestemme
245

. Derudover burde det være op til ordregiveren selv at vurdere, hvilken 

tilbudsgiver der er bedst at forhandle med. Der vil være optimale incitamenter til at forhandle og skabe inno-

vation med færrest mulige forhandlingsomkostninger, hvis parterne kunne indgå en kontrakt direkte uden at 

skulle gennemgå udbudsprocedurerne og iagttage de udbudsretlige regler
246

.  

 

Hvis man i stedet anser det ud fra et politisk synspunkt, som er at skabe et indre marked inden for EU
247

, er 

det nødvendigt, at der findes lovgivning for at sikre offentliggørelsen på det indre marked. Hayek anerken-

der, at det i nogle tilfælde er nødvendigt, at Staten(EU) regulerer et område, såfremt der ikke kan rettes op på 

en markedsfejl uden lovgivning
248

. Dette er f.eks. tilfældet, hvor en ordregiver ikke ønsker at forhandle med 

en udenlandsk tilbudsgiver kun med den begrundelse, at denne er udenlandsk. Markedsfejlen opstår i, at man 

begrænser en konkurrence, som kunne have givet bedre priser. 

 

På baggrund af de politiske begrundelser kan der ikke opnås en strengt økonomisk tilstand, hvor de udbuds-

retlige regler fjernes. Hvorvidt man kan skabe nogle regler med respekt for formålene, hvorved der i før-

ansøgningsfasen opnås mere innovation er meget tvivlsomt. Årsagen til dette er, at der ikke må ske konkur-

rencefordrejning, da dette vil fjerne ligebehandlingen af alle de økonomiske aktører på det indre marked. 

 

Derfor bør reglerne fortsat være, at ordregiveren ikke har fri adgang til at forhandle med den virksomhed, 

som ordregiveren ønsker, eftersom det skal sikres, at der ikke sker konkurrencefordrejning. 

 

5.1.2.4 - Prækvalifikationsfasen 

I prækvalifikationsfasen bliver de økonomiske aktører, der ønsker at byde på udbuddet, anmodet om at til-

sende dokumenter og oplysninger, som giver ordregiveren mulighed for at vurdere, om den specifikke ansø-

ger er egnet til at afgive tilbud. Informationerne og dokumenterne kan bl.a. være balancer, omsætning, certi-

fikater mv.  I prækvalifikationsfasen er der ikke mulighed for at skabe innovation, eftersom det alene er op-

lysninger, som fortæller noget om ansøgerens virksomhed og dennes egnethed, hvilket ikke kan skabe ny 

viden at forhandle om. 

 

                                                      
245 Se afsnit 4.5.1 - Spontan orden og organisering under et frit markedssystem. 
246 Jf. Figur 4.1 og afsnit 4.6.3 – Forhandlingsforbuddet. 
247 Jf. afsnit 5.1.1 – Politiske overvejelser. 
248 Se afsnit 4.6.4 – Fremme af det indre marked. 
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Derfor bør de gældende regler for forhandling ikke ændres med henblik på at skabe innovation. Gældende 

ret bør fortsat være, at parterne har adgang til at forhandle ved at lave præciseringer, rette åbenlyse ind-

holdsmæssige fejl og give supplerende oplysninger, så længe alle ansøgere behandles lige, i overensstem-

melse med Manova-dommens kriterier
249

. 

 

5.1.2.5 - Dialogfasen 

I dialogfasen har ordregiveren mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne. Dialogfasen er den fase i kon-

kurrencepræget dialog, hvor der er størst mulighed for at skabe innovation. Det kan ordregiveren gøre ved at 

forhandle med tilbudsgiverne om forskellige løsninger på ordregiverens behov. I dialogfasen er der ikke et 

forhandlingsforbud
250

, men ordregiveren skal dog ved sin forhandling sikre, at der sker overholdelse af lige-

behandlingsprincippet
251

. 

 

Set ud fra et økonomisk perspektiv ville det give endnu bedre muligheder for innovation, såfremt ligebe-

handlingsprincippet blev fjernet, da det vil skabe et større incitament for tilbudsgiver til at gøre anstrengelser 

for innovation, jf. Figur 4.1
252

. Fjernelse af ligebehandlingsprincippet vil dog ikke være muligt, da ordregive-

ren skal følge de formål, som er beskrevet i ovenstående afsnit 5.1.1 – Politiske overvejelser.  

 

En anden betragtning følger af Figur 4.1, at ved indsnævring af tilbudsgiverne i løbet af dialogfasen, jf. ud-

budsdirektivets art. 29, stk. 4, vil det øge tilbudsgivernes incitament til at innovere. Indsnævringen vil samti-

dig mindske ordregiverens forhandlingsomkostninger, fordi denne ikke skal forhandle med ligeså mange 

tilbudsgivere. 

 

Et forslag til hvorledes gældende ret bør være i dialogfasen, med henblik på at skabe mere innovation er, at 

ordregiver skal pålægges at indsnævre antallet af tilbudsgivere. Der er allerede en mulighed for ordregiveren 

at vælge dette, men reglerne skal ændres således at det i stedet, er en hovedregel at indsnævre tilbudsgiverne, 

og en undtagelse at ordregiveren kan undlade. Ud fra ovenstående fremgår det, at hvis ordregiver indsnævrer 

tilbudsgiverene i løbet af fasen, skaber det et stigende incitament for de resterende tilbudsgivere til at an-

strenge sig for at lave en innovativ løsning. Baggrunden for en sådan ændring er, at der vil opnås en større 

samfundsmæssig værdi, både i form af mere innovation, og samtidig færre forhandlingsomkostninger for-

bundet med forhandlingen. Ændringen vil være Kaldor-Hicks efficient, såfremt den samlede samfundsmæs-

sige værdi (gevinst ved mere innovation og færre forhandlingsomkostninger) er større end tabet for en fra-

valgt tilbudsgiver, hvilket må svare til deres forhandlingsomkostninger forbundet med udbuddet. Ordregive-

                                                      
249 Jf. afsnit 3.4.2 – Prækvalifikationsfasen. 
250 Se mere herom i afsnit 2.2 – Forhandlingsforbuddet. 
251 Udbudsdirektivets art. 29, stk. 3, 2. afsnit og afsnit 3.4.3 – Dialogfasen. 
252 Se ligeledes diskussionen i afsnit 4.6.3 – Forhandlingsforbuddet. 
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ren skal ydermere kunne kompensere de fravalgte tilbudsgivere, men ordregiver skal ikke nødvendigvis gøre 

det. Kompensationsmuligheden kan vælges aktivt af ordregiveren i Udbudsdirektivets art. 29, stk. 8. 

 

For at indsnævringen ikke skal fjerne konkurrencen, skal ordregiverne begrænses til ikke at kunne indsnævre 

deltagerne til under et minimumsantal tilbudsgivere. I henhold til Figur 4.1, vil det optimale antal tilbudsgi-

vere, for at skabe mest muligt incitament til innovation være 1. Dette vil dog også have den konsekvens at 

konkurrencen fjernes. Derfor bør der være en begrænsning af indsnævringen, givet at der ønskes mest muligt 

incitament for at gøre anstrengelser til innovation, men samtidig sikre konkurrence, til minimum 2 tilbudsgi-

vere
253

. Herved er der mest mulig incitament og samtidig bedst mulig konkurrence.  

 

EU-Lovgiver er underlagt proportionalitetsprincippet ved udformning af love
254

. Proportionalitetsprincippet 

indebærer, at en regulering skal være egnet og nødvendig for at nå det mål, der lovligt forfølges
255

. Det vil 

være et sagligt mål for EU-lovgiver at forsøge at opnå yderligere innovation, derudover vil midlerne også 

være egnet til at opnå målet, hvilket fremgår af Figur 4.1, hvor incitament strukturen vil ændre sig ved større 

anstrengelser, fordi der er færre tilbudsgivere. Spørgsmålet er herefter, om det vil være mere indgribende end 

nødvendigt. På den ene side taler det for, at man ved en relativ simpel ændring vil kunne ændre tilbudsgiver-

nes incitamentsstruktur for innovation. På den anden side vil det kunne skade konkurrencen, at der er færre 

tilbudsgivere ved udbuddet, dette skal dog løses ved ovenstående begrænsning. Ændringen vurderes derfor 

til ikke at være for indgribende, og er derfor proportionel. 

 

Derfor bør gældende ret for dialogfasen være, at ordregiveren som hovedregel skal indsnævre antallet af 

tilbudsgivere i løbet af dialogfasen, dog med en undtagelse til denne hovedregel om muligheden for at lade 

være. 

 

5.1.2.6 - Tildelingsfasen 

I tildelingsfasen har ordregiveren anmodet tilbudsgiverne om at afgive tilbud på den valgte løsning, og til-

budsgiverne har afsendt deres tilbud. I de informationer som tilbudsgiverne har sendt vil der være priser på 

løsningen, og der kan være besvarelser på andre kvalitative kriterier, som skal være opfyldt
256

. I tildelingsfa-

sen er der mulighed for at skabe innovation ved forhandling. Innovationen kan opstå ved, at tilbudsgiveren 

har afgivet sit tilbud ud fra sin løsningsbeskrivelse. Denne beskrivelse kunne ved forhandling mellem ordre-

                                                      
253 Der vil ikke i specialet blive redegjort for konsekvenser en sådan begrænsning potentielt kan have på risikoen for karteller og 

samordnet praksis. 
254 TEU art. 5. 
255 Nielsen, Ruth, 2010, Udbud af offentlige kontrakter, s. 101. 
256 Se mere om hvilke tildelingskriterier, herunder underkriterier, der kan vægtes i evalueringen af tilbudsgivernes tilbud i Udbudsdi-

rektivets art. 53 og den dertilhørende retspraksis. 
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giveren og tilbudsgiveren føre til nogle nye ideer og derved generering af ny viden. Dog er der, netop i kon-

kurrencepræget dialogs tilfælde
257

, en sådan mulighed for en lovlig forhandling af løsningerne i dialogfasen, 

hvorfor der ikke er noget som taler for, i netop konkurrencepræget dialogs tilfælde, at give bredere mulighe-

der til forhandling i Tildelingsfasen. Særligt med tanke på de forhandlingsomkostninger, der vil opstå igen, 

med henblik på at sikre overholdelse af ligebehandlingsprincippet. 

 

Derfor bør gældende ret i tildelingsfasen fortsat være således, at ordregiveren og tilbudsgiverne kan forhand-

le ved at anmode om præciseringer, supplerende oplysninger og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl. 

 

5.1.2.7 - Efter-tildelingsfasen 

Efter-tildelingsfasen opdeles i to scenarier. Første scenarie er efter at ordregiveren har besluttet at tildele 

kontrakten til den tilbudsgiver med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det andet scenarie er efter oven-

stående scenarie, hvor ordregiveren nu har underskrevet kontrakten med den økonomisk mest fordelagtige 

tilbudsgiver. 

 

Under det første scenarie er det muligt at forhandle ved at anmode om præciseringer af tilbuddet, samt at få 

bekræftelser på de angivne forpligtelser. Den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver er således allerede 

valgt, og en forhandling om dennes tilbud vil godt kunne skabe yderligere innovation. Men en sådan for-

handling vil være umulig under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet. Gældende ret bør således forsat 

være, at ordregiver kan forhandle om mindre præciseringer og bekræftelser, dog uden at lave væsentlige 

ændringer. 

 

Efter kontraktunderskrivelsen er udbudsproceduren slut, og kontraktens genstand er blevet udbudt, men det 

er stadig de udbudsretlige hensyn, herunder ligebehandlingsprincippet, der regulerer parternes kontraktuelle 

forhold
258

. Det fremgår af EU-Domstolens retspraksis, at der ikke må laves ændringer i grundlæggende ele-

menter til kontrakten, efter kontraktunderskrivelsen, som medfører væsentlige ændringer. Det er påkrævet 

for at udbudsproceduren konkurrencepræget dialog kan anvendes, at kontrakterne skal være komplekse
259

. 

Derfor kan spørgsmålet stilles, hvorfor de udbudsretlige hensyn skal regulere parternes adgang til forhand-

ling, efter udbudsproceduren, i så komplekse kontrakter? 

 

                                                      
257 I Offentlige/begrænset udbud kunne det dog se anderledes ud, hvis ordregiver og tilbudsgiver kunne forhandle om kravspecifika-

tionen i Tildelingsfasen, hvoraf de ville kunne have mulighed for at skabe innovation. Redegørelse for dette ligger dog uden for 

specialets afgrænsning. 
258 Se mere herom i afsnit 3.4.5 – Efter-tildelingsfasen. 
259 Se mere herom i afsnit 3.3 – Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog. 
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Ud fra det økonomiske perspektiv burde parternes forhandlingsmulighed ikke være reguleret af de udbuds-

retlige regler i denne fase. Grunden til dette er, som det ovenfor er anført, at kontraktgenstanden har allerede 

været udbudt, så der er ikke nogen konkurrencemæssige grunde. Derudover har kontrakten været offentlig-

gjort, og alle tilbudsgivere, nationale eller udenlandske, har haft lige muligheder for at byde, hvorfor der ikke 

er nogen forhold ved det indre marked, der taler for en regulering. Hayek mener at det så vidt muligt skal 

være overladt til de decentrale institutioner selv at vurdere, hvad der er bedst for dem selv. Herved udnytter 

man bedst den specifikke viden de har. Ordregiverne skal derfor være overladt til spontan orden under det 

frie markedssystem
260

, således de kan vurdere om det ville være fordelagtigt at lave en genforhandling eller 

ej.  

 

En kontrakt kan løbende udvikle sig, og skabe ny viden mellem parterne, hvis der f.eks. er omskiftelige for-

hold under kontraktens løbetid. Ændringer kan både være til fordel og ulempe for tilbudsgiveren, så derfor 

bør alle ændringer tillades, uden skelen til hvem der bliver begunstiget, så længe de enten er en Pareto-

forbedring eller Kaldor-Hicks efficient. En kontrakt er ikke statisk, eftersom det er en nedfældning af parter-

nes fælles vilje, og hvis denne vilje ændrer sig, skal kontrakten også kunne afspejle denne ændring. Herved 

skal der kunne tages højde for den dynamiske efficiens, eftersom en kontrakt aldrig vil være i ligevægt. 

 

Det der taler for at tage hensyn til de udbudsretlige regler i efter-tildelingsfasen, er hvis ordregiveren og til-

budsgiveren kunne forhandle væsentlige ændringer, så ville tilbudsgiveren have et incitament til at afgive et 

meget lavt tilbud, for derefter at sørge for arbejde hen imod ændringer, der sikrer ham mere i betaling. Dette 

kan eksemplificeres ved et scenarie, hvor der er tale om et bygge-/anlægsarbejder med flere tilbudsgivere, og 

prisdifferencen ligger på 8 millioner mellem vindende tilbudsgiver og nummer 2. Så vil det herefter være 

den vindende tilbudsgivers fineste opgave som minimum at indhente de 8 millioner, ved at kræve betaling 

for ændringsarbejder, og derved indhente sin umiddelbare fejlberegning
261

. Det vil således ikke kunne sikres, 

at der sker ligebehandling af alle tilbudsgiverne, hvis det tillades at forhandle væsentlige elementer efter 

tildelingen af kontrakten. 

 

I efter-tildelingsfasen er der også mulighed for at skabe innovation. Mulighederne opstår ved at parterne har 

underskrevet kontrakten, og de er derfor blevet enige om indholdet af aftalen. Dog er ordregiverens behov 

ikke altid det samme løbende gennem kontrakten, og derfor kan det være nødvendigt at justere undervejs. 

Der kan ydermere opstå nye innovative løsninger på behovet gennem parternes erfaringer med samarbejdet, 

som de ikke kunne komme frem til, før samarbejdet var iværksat. 

                                                      
260 Jf. afsnit 4.5.1 - Spontan orden og organisering under et frit markedssystem. 
261 Dette er økonomisk kendt som Winner’s Curse i auktioner, hvoraf vinderen typisk har overestimeret hvad genstanden faktisk er 

værd. I dette tilfælde har den vindende tilbudsgiver umiddelbart gennemsnitligt undervurderet Entreprisens omkostninger, siden han 

vandt udbuddet. 
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Det vil dog i henhold til det politiske formål om skabelse af det indre marked, herunder en konkurrence på 

dette marked, ikke være en mulighed for parterne at lave disse ændringer af kontraktens genstand. Årsagen 

til det er, at der herved opstår en risiko for, at det faktisk bliver til en helt ny kontraktgenstand, og at denne 

derfor ikke har været udbudt. Dette ville føre til, at der ikke vil ske ligebehandling af tilbudsgiverne, såfremt 

ordregiveren ikke er forpligtet til at foretage en ny udbudsprocedure. 

 

Ud fra ovenstående bør gældende ret ikke ændres, eftersom det ikke vil kunne sikres, at hvis en kontraktgen-

stand ændres, så vil den ikke blive udbudt efterfølgende. For at sikre konkurrencen indenfor offentlige kon-

trakter på det indre marked, er det nødvendigt at tage højde for de udbudsretlige hensyn ved forhandling, 

dvs. primært forhindre væsentlige ændringer af de grundlæggende elementer. 

 

5.2 - Hvad har EU-Lovgiver gjort 

Det nye udbudsdirektiv blev endeligt godkendt af EU-Rådet i februar 2014. Der foreligger derfor en endelig 

ordlyd, som vil blive anvendt til at udlede hvad gældende ret vil blive
262

, når medlemsstaternes implemente-

ringsfrist udløber. Det nye udbudsdirektiv hedder Direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige 

udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.  For overblikkets skyld anvendes betegnelsen ’det nye ud-

budsdirektiv’ om Direktiv 2014/24/EU og ’det nugældende udbudsdirektiv’ om Direktiv 2004/18/EF. 

 

Hvor der i det nugældende udbudsdirektiv kun i begrænset omfang er fokus fra EU-lovgivers side på innova-

tion, er der i det nye en betydelig større grad af fokus på, at der skal skabes bedre muligheder for innovation, 

og der opfordres til at søge innovative løsninger i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter
263

. Bag-

grunden for dette fokusskifte skal findes i Europa 2020-strategien, som offentlige indkøb spiller en central 

rolle i
264

. Hovedformålet for 2020-strategien
265

 er at få vendt den krise, som lammer store dele af de europæi-

ske landes økonomi. Dette mål skal nås gennem intelligent vækst (digital dagsorden, innovation i EU), bære-

dygtig vækst (ressource effektivitet, en industripolitik for en globaliseret verden) og inklusiv vækst (platform 

for nye kvalifikationer og job, platform mod fattigdom). Ved målet om intelligent vækst skal der sikres mere 

vækst i virksomhederne på det indre marked, hvilket innovation er en af de vigtigste drivkræfter for
266

. Der-

for opfordrer EU-lovgiver til, at ordregiverne gør strategisk brug af offentlige udbud til at fremme innovati-

on. 

 

                                                      
262 Specialets fokus er på generering af ny viden, dvs. innovation. Fokus for gennemgangen af de ændringer som er blevet foretaget i 

det nye udbudsdirektiv, vil derfor være på om de skaber mulighed for innovation. Ændringer som vil have en påvirkning på den 

juridiske dels udledning af gældende ret vil også blive redegjort for. 
263 Betragtning 42 i præamblerne til det nye udbudsdirektiv. 
264 Betragtning 2 i præamblerne til det nye udbudsdirektiv. 
265 KOM(2010) 2020. 
266 Det nye udbudsdirektivs betragtning 47. 
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Nedenfor vil relevante ændringer af direktivet blive gennemgået og analyseret for, hvordan og på hvilke 

områder retstilstanden vil ændre sig, efter implementeringen af det nye udbudsdirektiv. De relevante anvend-

te lovbestemmelser vil fremgå i deres fulde længde i Bilag 3. 

 

5.2.1 - Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog 

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af det nugældende udbudsdirektiv 2004/18/EF lagt vægt på, at der 

skulle opnås en fleksibilitet i udbudsprocedurerne, og samtidig være mulighed for at føre forhandlinger med 

tilbudsgiverne ved særligt komplekse kontrakter. Dette blev opnået ved at indføre udbudsproceduren konkur-

rencepræget dialog
267

. Det er angivet i præamblerne
268

 til det nye udbudsdirektiv, at ordregivere i endnu stør-

re grad skal have adgang til de fleksible udbudsprocedurer. Som udgangspunkt er det stadig udbudsprocedu-

rerne offentlig og begrænset udbud, der skal anvendes, jf. det nye udbudsdirektiv art. 26, stk. 2. Men hvor 

der i det nugældende udbudsdirektiv er et krav om, at konkurrencepræget dialog kun kan anvendes ved sær-

ligt komplekse kontrakter, hvor det ikke er muligt at indgå kontrakt ved offentlig og begrænset udbudsproce-

dure
269

, er der i det nye udbudsdirektiv opstillet en række nye og mindre restriktive betingelser, hvorefter 

konkurrencepræget dialog kan anvendes. Det følger således af det nye udbudsdirektivs art. 26, at: 

 

(…) 

”4. Medlemsstaterne sørger for, at ordregivende myndigheder kan anvende udbud med for-

handling eller konkurrencepræget dialog i følgende situationer:  

 

a) ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af føl-

gende kriterier:  

i) den ordregivende myndigheds behov kan ikke imødekommes uden tilpasning 

af allerede tilgængelige løsninger  

ii) de omfatter design eller innovative løsninger 

iii) hvis kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens 

art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse 

hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling  

iv) hvis de tekniske specifikationer ikke kan fastlægges tilstrækkeligt præcist af 

den ordregivende myndighed med henvisning til en standard, en europæisk 

teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. 

punkt 2-5 i bilag VII.” 

(…) 

 

                                                      
267 Se mere herom i afsnit 3.2 – Baggrunden for konkurrencepræget dialog. 
268 Betragtning 42 i præambler til det nye udbudsdirektiv. 
269 Se mere herom i afsnit 3.3 – Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog. 
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Ovenstående bestemmelse angiver, at ordregiveren kan anvende konkurrencepræget dialog, såfremt denne 

opfylder et eller flere af de angivne kriterier. Det første kriterium er en omskrivelse af et af de tidligere del-

kriterier for anvendelsen af konkurrencepræget dialog. Dette fremgår af det nugældende udbudsdirektivs art. 

29, stk. 1: ”… anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kon-

trakt”.  I det nye udbudsdirektiv gives adgang til konkurrencepræget dialog, såfremt der blot ikke findes 

nogle løsninger på det nuværende marked, der kan imødekomme ordregiverens behov uden tilpasninger.  

 

Kriteriet er omskrevet, så der ikke længere kræves umulighed ved offentlig eller begrænset udbud. Det følger 

af betragtning 42 i præamblerne, at ordregiverne bør have adgang til at anvende konkurrencepræget dialog i 

situationer, hvor offentlige og begrænset udbud uden forhandling ikke med sandsynlighed vil føre til et til-

fredsstillende resultat. Umulighed og at ”myndighedens behov ikke kan imødekommes uden tilpasninger”, 

ligger tæt i forhold til deres definitioner, men den nye formulering må dog alligevel kunne fortolkes mere 

udvidende, og derfor mindre restriktiv adgang til anvendelsen. 

 

Ved det tredje kriterium har EU-lovgiver omskrevet et andet af det nugældende udbudsdirektivs deldefiniti-

oner, i henhold til det nugældende udbudsdirektivs art. 1, stk. 11, litra c, 2. afsnit definition på ”særligt kom-

plekse kontrakter”. Dette kriterium er i det store hele den samme betingelse som tidligere, for at konkurren-

cepræget dialog kan anvendes
270

. Det nye kriterium adskiller sig dog fra det gamle, ved at der ikke kræves, at 

de retlige og/eller finansielle forhold objektivt ikke kan præciseres, men blot at kontrakten under særlige 

omstændigheder med hensyn til kompleksitet, art, retlige eller finansielle risici, ikke kan tildeles uden forud-

gående forhandling. Dette kriterium må være særligt egnet til de situationer, hvor ordregiverne ønsker at 

indgå i offentlige private partnerskaber (OPP) eller lignende partnerskaber mellem det offentlige og private. 

 

Det fjerde kriterium er en udvidelse af den anden ligeledes ovenstående deldefinition
271

 om at ”den offentlige 

myndighed ikke er i stand til objektivt at præcisere de tekniske vilkår”, hvor det i det nye udbudsdirektiv blot 

ikke skal være muligt at fastlægge de tekniske specifikationer tilstrækkelig præcist med henvisning til stan-

darder, tekniske referencer mv. Dette vurderes også at være en mindre restriktiv adgang, eftersom det alene 

ikke skal kunne defineres ”tilstrækkeligt præcist” i forhold til ”objektivt ikke er i stand til”. 

 

Det andet kriterium er et helt nyt kriterium, hvor løsninger som kræver en design- eller innovationsindsats 

ligeledes giver adgang til at anvende konkurrencepræget dialog. EU-lovgiver lægger i præambel betragtning 

43 til det nye udbudsdirektiv vægt på, at disse design-, tilpasnings- og innovationsindsatser er særligt gavnli-

ge i forbindelse med komplekse og større projekter, hvorfor det kunne tænkes, at det andet kriterium om 

                                                      
270 Læs mere herom i afsnit 3.3 – Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog. 
271 Det nugældende Udbudsdirektivs art. 1, stk. 11, litra c, 2. afsnit. 
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”design og innovative løsninger” skal fortolkes begrænset til kun at være ved komplekse kontrakter, og ikke 

kan stå alene som et kriterium for anvendelsen af konkurrencepræget dialog som ellers beskrevet i det nye 

udbudsdirektiv art. 26, stk. 4, litra a. Dette skal ligeledes ses i lyset af betragtning 42, hvor anvendelsen af 

konkurrencepræget dialog forudsætter, at offentlige og begrænset udbud med sandsynlighed ikke vil kunne 

føre til et tilfredsstillende resultat. 

 

Med de ovenstående mindre restriktive betingelser, hvoraf der samtidig blot skal være en enkelt af kriterierne 

opfyldt for at anvende konkurrencepræget dialog, samt tilføjelsen af det nye kriterium ”omfatter design og 

innovations”, må der ceteris paribus gives større adgang
272

 til at anvende udbudsproceduren konkurrence-

præget dialog. Endvidere bliver der som tidligere beskrevet lagt vægt på i præamblerne, at ordregiveren kan 

og måske til en vis grad skal
273

 sørge for innovative løsninger på deres behov. Ordregiveren vil stadig være 

pålagt en risiko ved anvendelsen af konkurrencepræget dialog, eftersom denne skal bære bevisbyrden for, at 

et eller flere af ovenstående kriterier er opfyldt. Den mindre restriktive adgang til udbudsproceduren er et 

innovationsfremmende tiltag på baggrund af de bedre incitamenter til innovations, der er i denne udbudspro-

cedure. 

 

5.2.2 - Før-ansøgningsfasen 

Allerede i det nugældende udbudsdirektiv er det muligt at forhandle med markedet, inden en udbudsprocedu-

re iværksættes
274

. Forhandlingen sker gennem en teknisk dialog med aktørerne. Efter gældende ret er denne 

mulighed kun nævnt i en enkelt betragtning i præamblen, samt i EU-Domstolens retspraksis. Derfor bliver et 

af de nye tiltag, at hjemlen findes direkte i direktivteksten i det nye udbudsdirektiv. Dette er højst sandsynligt 

et udtryk for, at ordregiverne i højere grad skal opfordres til at udnytte mulighederne for dialog med marke-

det i før-ansøgningsfasen. 

Det nye udbudsdirektivs art. 40 ordlyd er: 

 

”Inden iværksættelsen af en udbudsprocedure kan ordregivende myndigheder gennemføre 

markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og at informere økonomiske aktø-

rer om deres udbudsplaner og -krav.  

 

                                                      
272 EU-Lovgiver angiver i præambel betragtning 42, at selve anvendelsen af konkurrencepræget dialog de sidste par år er steget 

betragteligt, målt i kontraktværdi. Det må således antages, at der ikke nødvendigvis er den store tvivl om, hvornår konkurrencepræget 

dialog kan anvendes. Mere præcise og mindre restriktive betingelser vil højst sandsynligt give mere fleksibilitet og endnu større brug, 

hvilket kan resultere i flere innovative løsninger. 
273 Medlemsstaterne og EU har indgået et partnerskab om 2020-strategien. Deri ligger en forpligtelse til at medlemsstaterne i høj grad 

søger at fremme den økonomiske vækst ved innovative løsninger, som er et af hovedformålene med strategien. Se Kommissionens 

status på 2020-strategien KOM(2014) 130. 
274 Se mere herom i afsnit 3.4.1 – Før-ansøgningsfasen. 
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Til det formål kan ordregivende enheder f.eks. søge eller acceptere rådgivning fra uafhængige 

eksperter eller myndigheder eller fra markedsdeltagere. Denne rådgivning kan anvendes i 

planlægningen og gennemførelsen af udbudsproceduren, dog forudsat at en sådan rådgivning 

ikke medfører en konkurrencefordrejning eller en overtrædelse af principperne om ikkefor-

skelsbehandling og gennemsigtighed.”(Vores fremhævning) 

 

Bestemmelsen angiver ”gennemføre markedsundersøgelse”, hvilket er en anden formulering end det nugæl-

dende udbudsdirektivs formulering om ”teknisk dialog”. Det fremgår hverken af præambelbetragtningerne 

eller direktivteksten, hvad der forstås ved ”markedsundersøgelser”, hvorfor det er overladt til EU-Domstolen 

at fortolke. På den ene side taler anvendelsen af den nye formulering for, at der er sket en ændring i retstil-

standen. Markedsundersøgelser er et bredere begreb i forhold til anførelsen af teknisk dialog, som kan inde-

holde flere elementer end alene dialog om forhold, som har en teknisk karakter. På den anden side har ”tek-

nisk dialog” i det nugældende udbudsdirektiv allerede udgjort en undersøgelse af markedet, hvor ordregive-

ren bl.a. har været berettiget til at føre dialog om hvilke ydelser, der er tilgængelige på markedet. Ordregive-

ren har også kunnet forhandle med en økonomisk aktør, ved at denne rådgiver ordregiveren til hvordan ud-

budsmaterialet bør udformes, så det passer til ordregiverens behov og til markedets produkter. Dette taler for, 

at der ikke er sket en ændring af retstilstanden. 

 

Den gældende retstilstand ændrer sig således ikke med det nye udbudsdirektiv, medmindre EU-Domstolen 

fortolker en mere udvidet adgang til ’markedsundersøgelser’. Men med direkte angivelse i direktivteksten, 

kan forhandlingen i før-ansøgningsfasen blive en mere aktiv del af procedureforløbet forud for et udbud. 

Bestemmelsen er formuleret som en mulighed, eftersom der er angivet: ”Inden iværksættelsen af en udbuds-

procedure kan ordregivende myndigheder gennemføre markedsundersøgelser”, og det er således ikke en 

pligt for ordregiveren. 

 

Fordelen ved at anvende og fremme dialog i før-ansøgningsfasen er, at ordregiveren på denne måde kan få et 

indblik i markedet og få kommunikeret sine behov, og herved få defineret sine behov mere præcist, inden 

denne forpligter sig til en udbudsprocedure. Der kan f.eks. være tilfælde, hvor ordregiveren er af den opfat-

telse, at denne præcist kender sit behov og derfor vil iværksætte en begrænset udbudsprocedure. Det kunne 

dog tænkes, at der i virkeligheden fandtes andre løsninger på behovet, end dem som ordregiveren kender, 

eller der i fællesskab kunne innoveres nye løsninger, hvorfor en udbudsprocedure i form af konkurrencepræ-

get dialog ville finde bedre anvendelse. Dette kan fremadrettet med det nye direktiv resultere i mere innova-

tion og dermed øget vækst i overensstemmelse med Europas 2020-strategi. 

Derudover følger det af ordlyden til det nye udbudsdirektivs art. 41: 
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”Når en ansøger eller tilbudsgiver eller en virksomhed, der har tilknytning til en ansøger el-

ler tilbudsgiver, har rådgivet den ordregivende myndighed, hvad enten det er sket i forbindel-

se med artikel 40, eller ej, eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudspro-

ceduren, træffer den ordregivende myndighed passende foranstaltninger for at sikre, at kon-

kurrencen ikke fordrejes af den pågældende ansøgers eller tilbudsgivers deltagelse.” (Vores 

fremhævning) 

 (…) 

 

Det følger af ordlyden, at hvis ordregiveren har været i dialog med en ansøger eller tilbudsgiver, skal denne 

sikre med passende foranstaltninger, at der ikke sker konkurrencefordrejning. Passende foranstaltninger
275

 er 

defineret i det nye udbudsdirektiv, til at ordregiveren kan udjævne en eventuel konkurrencefordrejning ved at 

meddele alle væsentlige oplysninger, som den rådgivende tilbudsgiver har opnået i forbindelse med dialo-

gen. Ydermere kan ordregiveren fjerne konkurrencefordele ved at lave tilstrækkeligt lange tidsfrister. EU-

Lovgiver har endvidere kodificeret Fabricom-dommen
276

, som forbyder automatisk udelukkelse af rådgiven-

de virksomheder
277

, da det kræves, at de rådgivende virksomheder skal have mulighed for at godtgøre, at 

deres deltagelse i det forberedende arbejde ikke kan fordreje konkurrencen
278

. 

 

Retstilstanden ændres ikke i det nye udbudsdirektiv med henblik på at skabe yderligere innovation. Forhand-

lingen kan derfor stadig ske ved ordregiverens indledende dialog med markedet i før-ansøgningsfasen, under 

iagttagelse af at der ikke sker konkurrencefordrejning. Hjemlen er blevet kodificeret i udbudsdirektivet, og 

hjemlen findes dermed ikke længere alene i betragtninger og domspraksis. 

 

5.2.3 - Prækvalifikationsfasen 

Adgangen til forhandling i prækvalifikationsfasen følger i det nye udbudsdirektivs art. 56, stk. 3: 

”Når de oplysninger eller dokumenter, som de økonomiske aktører skal indsende, er eller sy-

nes at være ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller når der mangler specifikke dokumenter, 

kan de ordregivende myndigheder, medmindre andet er fastsat i den nationale lovgivning, der 

gennemfører dette direktiv, anmode de pågældende økonomiske aktører om at indsende, sup-

plere, præcisere eller fuldstændiggøre de relevante oplysninger eller dokumentationen inden 

for en passende frist, hvis sådanne anmodninger fremsættes under fuld overholdelse af prin-

cipperne om ligebehandling og gennemsigtighed.” (Vores fremhævning) 

                                                      
275 Det nye udbudsdirektiv art. 41, stk. 2. (fremgår af Bilag 3). 
276 EU-Domstolens dom af 3. marts 2005, Forenede sager C-21/03 og 34/03 – Fabricom. 
277 Læs mere om Fabricom-dommen i afsnit 3.4.1 – Før-ansøgningsfasen. 
278 Det nye udbudsdirektivs art. 41, stk. 3. 
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Det følger af ordlyden, at ordregiveren kan anmode de økonomiske aktører om at indsende, supplere, præci-

sere eller fuldstændiggøre de oplysninger, som er eller synes at være ufuldstændige eller fejlbehæftet, samt 

når der mangler specifikke dokumenter. I det nugældende udbudsdirektiv er det ligeledes gældende ret for 

ordregiverens mulighed for at forhandle, jf. nugældende udbudsdirektivets art. 51 samt EU-Domstolens rets-

praksis i Manova-dommen
279

. 

Ændringen skaber ikke nogen nye muligheder for innovation, eftersom det stadig er oplysninger ordregiver 

anmoder om, til at vurdere virksomhedernes egnethed. Forhandling om disse vil ikke skabe ny viden. 

 

5.2.4 - Dialogfasen 

Ordregivers adgang til forhandling i dialogfasen er reguleret i det nye udbudsdirektivs art. 30, stk. 3
280

. Heri 

fremgår det, at ordregiveren har adgang til at forhandle om alle aspekter ved udbuddet med de udvalgte del-

tagere, under overholdelse af ligebehandlings- og ikke forskelsbehandlingsprincippet. Dette er den samme 

retstilstand, som der er i det nugældende udbudsdirektiv
281

. Ordregiveren er stadig forpligtet til at overholde 

ligebehandlingsprincippet og må ikke udøve forskelsbehandling. 

 

Det følger af det nye udbudsdirektivs art. 30, stk. 4, at ordregiveren er berettiget til at begrænse antallet af 

løsninger, der skal diskuteres ved hjælp af faseinddeling, så en eller flere leverandører kan fravælges. Dette 

er alene en mulighed at vælge, men ikke en hovedregel, eller noget som ordregiveren har pligt til at gøre.  

 

Der er således stadig gode muligheder for at skabe innovative løsninger i dialogfasen, men ikke nogle nye 

ændringer i retstilstanden med henblik på at skabe yderligere incitamenter, jf. Kapitel 4 - Økonomisk Analy-

se og afsnit 3.4.3 - Dialogfasen. 

 

5.2.5 - Tildelingsfasen 

Adgangen til forhandling i det nye udbudsdirektiv følger af art. 30, stk. 6, 2. afsnit. Heri er det angivet, at 

ordregiver kan anmode om afklaringer og præciseringer af tilbudsgivernes tilbud. Dette er i forvejen gæl-

dende ret under det nugældende udbudsdirektiv
282

.  

 

Dog er der en udvidelse ved, at ordregiver også kan optimere de modtagne tilbud. Ved fortolkning af ordet 

optimering rummer dette ord ud fra sin definition
283

 en del mere forhandling i forhold til præciseringer og 

afklaringer. Det fremgår dog ikke, hvad der nærmere forstås ved optimering, og om dette giver ordregiveren 

                                                      
279 Se mere herom i afsnit 3.4.2 – Prækvalifikationsfasen. 
280 Se Bilag 3 for direktivteksten til art. 30, stk. 3. 
281 Se mere herom i afsnit 3.4.3 – Dialogfasen. 
282 Se mere herom i afsnit 3.4.4 – Tildelingsfasen. 
283 Definition: Gøre optimal; få det til at fungere bedst muligt. 
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mulighed for at lave ændringer, som ikke fremgår af tilbudsgiverens tilbud. Adgangen til forhandling er be-

grænset af, at der ikke må ske anledning til forskelsbehandling eller konkurrencefordrejning, hvilket taler 

for, at der fortsat ikke kan ske de store ændringer ved tilbuddet i forbindelse med forhandlingen. Udover 

førnævnte begrænsning rummer optimering umiddelbart i denne sammenhæng ikke, at der laves innovative 

løsninger ud fra det afgivne tilbud, men nærmere at mindre forhold ændres, så det passer bedst overens med 

parternes fælles forståelse af tilbuddet. 

 

Der er således ikke lavet noget innovationsfremmende tiltag i tildelingsfasen. 

 

5.2.6 - Efter-tildelingsfasen 

Efter beslutningen om at tildele kontrakten til den tilbudsgiver med det bedste forhold mellem pris og kvali-

tet, har ordregiveren mulighed for at føre forhandlinger med den pågældende tilbudsgiver
284

. Adgangen til at 

forhandle omhandler bekræftelser på de økonomiske forpligtelser, samt andre vilkår i tilbuddet som tilbuds-

giveren har forpligtet sig til, hvilket ligeledes følger af det nugældende udbudsdirektiv
285

. Forskellen fra det 

nugældende udbudsdirektiv er, at der heri var hjemlet adgang til præcisering og bekræftelse af forpligtelser, 

hvilket dog er samme substans.  

 

Spørgsmålet er således om ordlyden ”… føres forhandlinger” skal tillægges en tiltrækkelig værdi til, at dette 

ændrer retstilstanden med yderligere mulighed for forhandling efter tilbudsfristen. På den ene side kan ”føres 

forhandlinger” fortolkes til, at der er en mere udvidet adgang til at forhandle om kontraktvilkår og behovene 

kan ændres, så længe tilbuddet eller udbuddet ikke ændres væsentligt. På den anden side vægter ordet ”be-

kræfte” tungt i forhold til ”føres forhandlinger”, hvorfor der ikke kan foretages andet end mindre ændringer i 

forhold til vilkårene i kontrakten. Ordregiveren er fortsat forpligtet til at sikre, at forhandlingerne ikke fører 

til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. 

Derfor findes det ikke, at retstilstanden vil ændre sig yderligere end det nugældende udbudsdirektiv, med 

henblik på mere skabelse af innovation. 

 

Udover ovenstående ændring til forhandling efter tildeling i konkurrencepræget dialog foreligger der en æn-

dring, ved at EU-lovgiver har kodificeret Pressetext-sagen
286

 om væsentlige ændringer til aftalen efter kon-

traktunderskrivelsen, samt udspecificeret hvornår ændringer er væsentlige, og andre grunde til lovlige æn-

dringer. Lovteksten til artikel 72 kan ses i sin fulde form i Bilag 3. 

                                                      
284 Det nye udbudsdirektiv art. 30, stk. 7, 2. afsnit. 
285 Se mere herom i afsnit 3.4.5 – Efter-tildelingsfasen. 
286 Se mere om Pressetext-sagen i afsnit 3.4.5. – Efter-tildelingsfasen. 
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Udbudsreglernes anvendelsesområde vil normalt blive anset som værende procedureregler for indgåelse af 

offentlige kontrakter, og det vil derfor være kontraktretten, der skal finde anvendelse efter kontraktindgåel-

sen. Men som tidligere beskrevet, fastslog EU-Domstolen i Pressetext-sagen, at ordregiver ikke kan lave 

væsentlige ændringer til kontrakten i henhold til de udbudsretlige hensyn. Ved det nye udbudsdirektiv bliver 

det direkte fastslået i direktivet, og derfor ikke blot i retspraksis, at efter kontraktindgåelse reguleres forhol-

dene af de udbudsretlige hensyn.  

 

EU-lovgiver angiver en udtømmende liste i det nye udbudsdirektivs art. 72, stk. 1-2, med ændringer som 

EU-lovgiver ikke anser for væsentlige. Ordregiver kan lave ændringer, i de udtømmende tilfælde oplistet i 

bestemmelserne, uden at skulle foretage en ny udbudsprocedure, jf. det nye udbudsdirektivs art. 72, stk. 5. 

 

Ordregiveren kan i henhold til det nye udbudsdirektiv lave ændringer til kontrakten, når ændringerne under 

visse betingelser er klart, præcist og tydeligt angivet i de oprindelige udbudsdokumenter jf. art. 72, stk. 1, 

litra a. Supplerende arbejde/tjenesteydelser
287

 kan efter udbuddet foretages, såfremt det ikke er muligt at 

ændre entreprenøren af økonomiske eller tekniske grunde og vil forårsage problemer eller væsentlig forøgel-

se af omkostninger for ordregiver, jf. art. 72, stk. 1, litra b. Ordregiver kan også foretage ændringer, hvis 

behovet for ændringen ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed, ændringen ikke æn-

drer kontraktens overordnede karakter og ikke medfører en forøgelse af omkostninger på over 50 %, jf. art. 

72, stk. 1, litra c. De to sidstnævnte ændringer (litra b og c) skal dog for at være i overensstemmelse med 

EU-retten offentliggøres i EU-Tidende, jf. art. 72, stk. 1. Endvidere kan ordregiveren skifte entreprenør un-

der en række givne betingelser, jf. art. 72, stk. 1, litra d. Sidst kan ordregiver lave ændringer uanset deres 

værdi, såfremt de ikke er væsentlige som defineret stk. 4, jf. art. 72, stk. 1, litra e. EU-lovgiver har i stk. 4 

specificeret, hvornår en ændring anses for værende væsentlig, hvilket er en kodificering af EU-Domstolens 

retspraksis i Pressetext-sagen. 

 

Der er ydermere blevet indført en ”de-minimis”-regel i stk. 2, hvor ændringer ikke er væsentlige, såfremt 

værdien er mindre end de respektive kontrakters tærskelværdier i det nye udbudsdirektivs art. 4, og ændrin-

gen er mindre end 10 % af kontraktværdien i den oprindelige kontrakt for tjenesteydelser/varer eller mindre 

end 15 % af kontraktværdien o den oprindelige kontrakt for bygge-/anlægsarbejder.  

 

Der vil ved tilførsel af hele artikel 72 skabes en større retssikkerhed for ordregiver, eftersom denne nu kan 

foretage ændringer til kontrakten, på et bedre oplyst grundlag og ikke kun lægge sit skøn på baggrund af EU-

                                                      
287 Dette er en ændring af retstilstanden, eftersom denne ændring før, skulle ses sig løst ved, at anvende udbudsproceduren Udbud 

med forhandling uden forudgående bekendtgørelse, jf. det nugældende udbudsdirektiv art. 31, stk. 4, litra a, hvilket ikke er angivet 

som en undtagelse til at anvende Udbud med Forhandling i det nye udbudsdirektiv. Ændring ved at foretage supplerende arbej-

de/tjenesteydelser skal derfor anses, som en ændring til kontrakten og ikke en ny udbudsprocedure. 
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Domstolens vage formulering om, hvorvidt en anden ansøger/tilbudsgiver kunne hhv. have kommet i be-

tragtning eller vundet kontrakten. Med denne bestemmelse foreligger der en række objektive kriterier for, 

hvornår ordregiveren kan foretage ændringer af kontrakten efter kontraktindgåelse, men samtidig bibeholdes 

væsentlighedskriteriet ud fra en række nærmere angivet kriterier, i de tilfælde som ikke angives udtømmende 

i stk. 1 og 2. Herved fjernes en del af ordregiverens tvivl, for hvornår en ændring er væsentligt, men overla-

der stadig en del til ordregiverens skøn. 

 

Ændringerne til efter kontraktunderskrivelsen vurderes dog ikke til at skabe yderligere mulighed for at skabe 

innovation. Dette skyldes, at ændringer forstsat ikke må skabe væsentlige ændringer til kontraktgenstanden. 

 

5.2.7 - Innovationspartnerskab 

Som noget nyt introducerer det nye udbudsdirektiv en ny udbudsform, innovationspartnerskabet
288

, jf. det 

nye udbudsdirektivs art. 31. Udbudsproceduren bliver beskrevet i direktivet som en mulighed, hvor den Or-

dregivende myndighed kan etablere et struktureret partnerskab med en eller flere partnere, til brug for udvik-

ling og efterfølgende køb af innovative varer, tjenesteydelser og/eller bygge-/anlægsarbejder, herefter samlet 

benævnt ”ydelsen”. Partnerskabet skal bygges op omkring behov for en innovativ løsning, som ikke allerede 

findes på markedet. Formålet med denne udbudsprocedure er, i henhold til betragtning 49 i præamblerne til 

det nye udbudsdirektiv, at skabe et langsigtet partnerskab med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb 

af nye (innovative) ydelser. 

 

Innovationspartnerskabet skal baseres på de procedureregler, som finder anvendelse på udbudsproceduren 

”Forhandling med udbud”, jf. betragtning 49. Ydermere foreskriver EU-Lovgiver i betragtning 49 til det nye 

udbudsdirektiv, at innovationspartnerskabet skal struktureres på en sådan måde, at det skaber den nødvendi-

ge tiltrækningskraft fra markedet, som skal give et incitament for udvikling af innovative løsninger, uden at 

sætte markedet ud af kraft. Ordregiverne må således ikke med innovationspartnerskabet skabe situationer, 

hvor tilbudsgiveren opnår monopol, med store adgangsbarrierer, hvilket vil forårsage et marked uden kon-

kurrence. En konkurrencebegrænsende situation kunne tænkes at foreligge, såfremt hvis tilbudsgiveren f.eks. 

bliver kompenseret for sine udgifter, til at innovere ud fra begrænsede ressourcer, som tilbudsgiveren har 

enerettigheder til.  

 

Der er en for tilbudsgiveren negativ side ved anvendelsen af innovationspartnerskabet, eftersom EU-

Lovgiver angiver i betragtning 49, at såfremt indkøbssummen efter udviklingen af ydelsen overstiger ydel-

sens respektive tærskelværdier, skal der indledes en separat udbudsprocedure for denne ydelse. I sådanne 

                                                      
288 Der findes flere former for offentlige-private partnerskaber, herunder et offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI), hvorfor 

det kan diskuteres om det er en ny procedure, eller nærmere en kodificering af denne. 
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tilfælde må det forventes, at for at skabe tilstrækkeligt incitament for tilbudsgiveren at innovere, skal den 

have en tilstrækkelig kompensation, eftersom den ikke er sikker på, at indkøbet også vil blive gjort hos den-

ne efterfølgende. Dette kan give en begrænsning af tilbudsgivernes ønske om indgåelse af innovationspart-

nerskaber, med et efterfølgende resultat af færre innovative løsninger, jf. Figur 4.1. 

Der kan opstå en anden udfordring ved anvendelsen af innovationspartnerskabet. Det står nemlig ikke helt 

klart, hvorvidt tilbudsgiver kan blive inhabil i forbindelse med ordregivers efterfølgende køb af den pågæl-

dende ydelse, eftersom tilbudsgiver kan have opstået en konkurrencefordrejning ved innovationen af løsnin-

gen. 

 

Forskellen på hvornår konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskabet skal finde anvendelse, efter-

som de begge har anvendelsesområde ved innovation, er at partnerskabet er tiltænkt situationer, hvor der 

kræves langsigtede forsknings- og udviklingsarbejde af de innovative ydelser, hvorimod konkurrencepræget 

dialog er tiltænkt ved mindre omkostningstunge innovative løsninger. 

Innovationspartnerskabet er et innovationsfremmende tiltag fra EU-Lovgivers side. 

 

5.3 – Fælleserklæringens berettigelse under det nye udbudsdirektiv 

Det forhandlingsforbud som fortolkes af fælleserklæringen
289

, har til hovedformål at forhindre konkurrence-

fordrejning og derved sikre ligebehandling af ansøgere og tilbudsgivere. Dette søges beskyttet ved at forby-

de, at ordregiveren må forhandle om grundlæggende elementer, og alene give adgang til i begrænset omfang 

at drøfte præciseringer og suppleringer med ansøgerne og tilbudsgiverne. 

 

Det følger af præamblerne til det nye udbudsdirektiv, at EU-Lovgiver i høj grad tilskynder ordregiverne til at 

gå i forhandling med tilbudsgiverne, med henblik på at skabe innovative løsninger
290

. Det fremgår endvidere 

af ovenstående afsnit 5.2.6 – Hvad har EU-Lovgiver gjort? (Efter-tildeling), at ordregiver har mulighed for at 

føre forhandlinger med den tilbudsgiver, som har afgivet det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris 

og kvalitet. Det er således tilladt i konkurrencepræget dialog at have forhandling med tilbudsgiveren i efter-

tildelingsfasen, som dog ikke må føre til ændringer af væsentlig grad, og der skal samtidig sikres, at der ikke 

forekommer konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. 

 

Selvom der tilskyndes til mere forhandling ændrer det således ikke på, at det nye udbudsdirektiv stadig hvi-

ler på overholdelse af de udbudsretlige principper
291

. Dette er i overensstemmelse med hvad Kommissionen 

                                                      
289 Se mere herom i afsnit 2.1 – Forhandlingsbegrebet. 
290 Se bl.a. betragtning 42 og 43 i præamblerne til det nye udbudsdirektiv. 
291 Jf. Det nye udbudsdirektivs art. 18. 
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foreslog i deres Grønbog
292

, om at der skulle tillades en større grad af forhandlinger med tilbudsgiverne, så 

længe de udbudsretlige principper sikres overholdt. 

 

Retstilstanden er således ændret fra en generel negativ angivelse af et overordnet forhandlingsforbud til en 

på flere områder positiv angivelse af, at ordregiver må indlede forhandlinger, som dog ikke må føre til væ-

sentlige ændringer. Derfor ændrer det nye udbudsdirektiv på det forhold at forhandlingsforbuddet, som for-

tolket i fælleserklæringen, ikke længere finder anvendelse, i konkurrencepræget dialogs tilfælde. Grunden til 

det er, at hjemlen til forhandling samt dens begrænsninger er angivet direkte i direktivteksten, samt formåls-

fortolkningen i betragtningerne til det nye udbudsdirektiv. 

 

5.4 – Sammenfatning og vurdering 

Det blev vurderet ud fra de økonomiske betragtninger, at hvis parterne skulle have større mulighed for at 

generere ny viden ved indgåelse af de offentlige kontrakter, ville dette kræve et fokusskifte i Udbudsretten. 

Dette forslag har EU-lovgiveren gjort ved at påpege flere steder i præambelbetragtningerne, at ordregiveren 

tilskyndes til at anvende de redskaber denne har indenfor udbudsretten til at skabe mest mulig innovation. 

Endvidere henvises der flere gange til EU’s 2020-strategi, hvoraf et af målene med denne er at skabe en bed-

re økonomisk stabilitet ved bl.a. at søge økonomisk vækst gennem innovation. 

 

Konkurrencepræget dialog er i forhold til innovation en udbudsprocedure, der i større grad muliggør skabel-

se af innovative løsninger. I det nugældende udbudsdirektiv kan denne udbudsprocedure kun anvendes som 

en undtagelse. Derfor blev det anbefalet, at det blev gjort muligt at vælge proceduren positivt. Den udvidede 

anvendelse af proceduren skulle imødekommes ved at statuere en formodningsregel, hvorefter innovation 

formodes at indebære (teknisk) kompleksitet. EU-Lovgiver har i deres nye udbudsdirektiv givet en mindre 

restriktiv adgang til at anvende udbudsproceduren. Et af de nye kriterier for anvendelsen af udbudsprocedu-

ren er, hvis ydelsen omfatter en innovativ løsning. Der er dog ikke angivet en direkte formodningsregel om, 

at innovation følger teknisk kompleksitet og derfor anvendelse, men det er angivet, at hvis udbuddet omfatter 

innovative eller design løsninger kan konkurrencepræget dialog benyttes. EU-Lovgiver har således foretaget 

et innovationsfremmende tiltag. Ændringen til det nye udbudsdirektiv er således delvist i overensstemmelse 

med forslaget til gældende ret heri. 

 

I før-ansøgningsfasen ville det ud fra den økonomiske betragtning give de bedste incitamenter til innovation, 

hvis der ikke var udbudsretlige bestemmelser, som regulerede indgåelse af de offentlige kontrakter. Dette er 

dog ikke en mulighed ud fra den politiske betragtning om skabelse af det indre marked. Derfor blev det vur-

                                                      
292 KOM(2011)15 s. 15. 
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deret, at reglerne forsat bør være, at der ikke er fri adgang til at forhandle i før-ansøgningsfasen, med henblik 

på at sikre at der ikke sker konkurrencefordrejning. I det nye udbudsdirektiv er der direkte i direktivets be-

stemmelser angivet en adgang til at indlede markedsundersøgelser i før-ansøgningsfasen. Anvendelsen af 

formuleringen markedsundersøgelser blev ikke vurderet til, at indeholde en bredere adgang til dialog i for-

hold til det nugældende udbudsdirektiv. Dermed er der ikke foretaget et innovationsfremmende tiltag. Det 

nye udbudsdirektivs bestemmelser i før-ansøgningsfasen er dog i overensstemmelse med forslaget til gæl-

dende ret heri. 

 

I prækvalifikationsfasen blev det vurderet, at der ikke var mulighed for at skabe innovation i denne fase, på 

baggrund af at de informationer, der ville kunne forhandles om i denne fase ikke kan skabe innovative løs-

ninger. Der er alene tale om information vedrørende ansøgerens egnethed til at kunne udføre opgaven for 

ordregiveren. Det nye udbudsdirektiv er derfor i overensstemmelse med forslaget til gældende ret heri. 

 

I dialogfasen blev det vurderet, at gældende ret bør være, at ordregiveren som hovedregel skal indsnævre 

antallet af tilbudsgivere i løbet af dialogfasen. Grunden til dette er, at jo færre tilbudsgivere, desto mere inci-

tament er der til at gøre sig anstrengelser for at innovere. I det nye udbudsdirektiv er der ikke lavet ændringer 

til ordregivers hovedregel om indsnævring af tilbudsgivere. Det er fortsat angivet som en rettighed, men ikke 

en pligt. Det nye udbudsdirektiv er således ikke i overensstemmelse med forslaget til gældende ret heri. 

 

I tildelingsfasen findes der, i konkurrencepræget dialogs tilfælde, ikke grundlag for at ændre reglerne ved 

forhandling med henblik på mere innovation. Grunden herfor er, at der i dialogfasen er en lovlig adgang til at 

forhandle og forsøge at skabe innovative løsninger, samtidig med ligebehandlingsprincippet sikres overholdt. 

Derfor blev det vurderet, at gældende ret i forhold til forhandling i tildelingsfasen ikke bør ændres. 

EU-Lovgiver har i det nye udbudsdirektiv ikke foretaget nogen ændringer i adgangen til forhandling, som 

kan rumme muligheder for at skabe innovative løsninger i denne fase. Muligheden for at forhandle ved op-

timering af tilbuddet vurderes ikke bred nok til at ville kunne ændres i tilbuddet, på en måde hvor der skabes 

ny viden, men alene forbedring af tilbuddet ud fra det allerede angivne. Det nye udbudsdirektiv er i overens-

stemmelse med forslaget til gældende ret heri. 

 

I efter-tildelingsfasen blev det vurderet, at der i løbet af samarbejdet ville kunne opstå innovative løsninger 

ved forhandling ud fra parternes udveksling af ideer og tanker undervejs i arbejdet. Derfor er der gode mu-

ligheder for at skabe innovation i denne fase, såfremt der tillades fri adgang til forhandling. Dog risikeres det 

med denne frie adgang til forhandling, at kontraktens genstand ændres væsentligt, hvilket vil føre til, at den 

konkrete genstand ikke vil have været udbudt på det indre marked. Derfor bør gældende ret ikke ændres, og 

der bør tages højde for de udbudsretlige hensyn med henblik på at sikre konkurrencen indenfor offentlige 
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kontrakter på det indre marked. I det nye udbudsdirektiv er der ikke foretaget nogen ændringer i adgangen til 

forhandling. Endvidere er der i forhold til retspraksis alene blevet kodificeret vedrørende ændringer efter 

kontrakten er underskrevet. Det nye udbudsdirektiv er i overensstemmelse med forslaget til gældende ret 

heri. 

 

I yderligere forsøg på at skabe flere muligheder for innovative løsninger, har EU-Lovgiver indført en ny 

udbudsprocedure, innovationspartnerskabet, som giver mulighed for at lave et samarbejde mellem ordregive-

ren og tilbudsgiveren om at generere ny viden. Dette giver gode muligheder for at skabe incitamenter hos 

tilbudsgiveren til at gøre sig anstrengelser for at innovere. Der er dog nogle forhold, som kan risikere at have 

en negativ påvirkning på incitamentet, hvilket er at tilbudsgiveren ikke efter samarbejdet om innovationen er 

sikret et salg af løsningen. Derfor er det den umiddelbare vurdering, at udbudsprocedurens succes afhænger 

af tilbudsgiverens kompensering for de omkostninger, som denne oppebærer i forbindelse med samarbejdet. 

Endvidere er det ikke helt afklaret i det nye udbudsdirektiv, om tilbudsgiveren risikerer at blive inhabil, ef-

tersom denne har innoveret en løsning, som kan risikeres ikke er mulig for andre at byde på. Dette er et in-

novationsfremmende tiltag, som EU-Lovgiver har foretaget. 
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Kapitel 6 – Konklusion 

Den juridiske analyse har vist, at udbudsrettens konkrete formål ikke er entydigt fastlagte, men i stedet statu-

eres et overordnet formål om at fremme det indre marked. Dette foregår primært gennem ikke-

forskelsbehandling, gennemsigtighed og nedbrydning af adgangsbarrierer. Samtidig skal udbudsretten re-

spektere traktatforankrede formål, herunder de grundlæggende fri bevægelighedsregler og overholdelse af 

forbuddet mod diskrimination på baggrund af nationalitet. Der foreligger et forhandlingsforbud, som ud-

springer af ligebehandlingsprincippet, og som er gældende i prækvalifikations- og tildelingsfasen. Det kan 

under afhandlingens udvidede definition af forhandling konkluderes, at der til trods for forbuddet stadig er 

mulighed for at forhandle i alle faserne af udbudsproceduren konkurrencepræget dialog. 

 

Konkurrencepræget dialog er en undtagelsesprocedure, til brug i tilfælde hvor offentligt eller begrænset ud-

bud ikke kan bruges, og hvor kontrakten har fornøden kompleksitet. I før-ansøgningsfasen findes en bred 

adgang til forhandling med de økonomiske aktører, da forhandlingsforbuddet ikke finder anvendelse endnu, 

men i stedet kan der føres teknisk dialog, såfremt dette ikke medfører en konkurrencefordel til aktøren efter-

følgende. I prækvalifikationsfasen eksisterer en snæver adgang til forhandling med ansøgerne, ved at disse 

kan anmodes om at præcisere, supplere og rette åbenlyse indholdsmæssige fejl, såfremt kriterierne anført i 

Manova-sagen overholdes. I dialogfasen er der en meget bred adgang til forhandling med alle tilbudsgivere, 

hvor der kan føres dialog omkring såvel tekniske som økonomiske, juridiske og finansielle forhold. I tilde-

lingsfasen er adgangen til forhandling meget snæver. Ordregiver kan forhandle ved at anmode om præcise-

ringer, supplerende oplysninger til tilbuddet og rettelser af åbenlyse indholdsmæssige fejl, såfremt betingel-

serne i SAG ELV Slovensko-sagen er opfyldt. I efter-tildelingsfasen er der også en meget snæver adgang til 

forhandling, indtil kontrakten er underskrevet. Herefter er adgangen til forhandling bred igen, dog er der en 

begrænset adgang til at forhandle om grundlæggende elementer i kontrakten. 

 

Det blev konkluderet, at der som hovedregel eksisterer et forhandlingsforbud ved indgåelse af offentlige 

kontrakter under udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, men at der i alle udbuddets faser gennem 

undtagelser og retspraksis er mulighed for at forhandle i varierende grad. 

 

Den økonomiske analyse har belyst problemstillingen omkring en central styring af aftaleindgåelse på bag-

grund af politiske formål, og hvordan en sådan styring kan begrænse parternes frihed til at forfølge egne 

formål. Et alternativ til en sådan tilgang til lovgivning er et retsgrundlag baseret på formålsneutrale bestem-

melser. Retsgrundlaget kan dog ikke siges at være fuldstændig formålsneutralt, da dets formål i sig selv er 

indfrielsen af samfundets samlede forventninger ud fra individernes egne formål. Et sådan regelsæt kan tage 

højde for en dynamisk orden med omskiftelige forhold og forbigående, situationsbestemt viden. 
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Dernæst blev problemstillingen omkring detaljeringsgraden i lovgivningen berørt. Det er klart, at magtha-

vernes opgave er at sikre et effektivt fundament hvorpå samfundet skal fungere, men det bør ikke være me-

get mere end blot dette; et fælles sæt spilleregler baseret på en respekt for samfundets selvorganiserende 

struktur, hvorfra individernes egne formål kan forfølges. Udbudsretten regulerer meget håndfast grundlaget 

for offentlige myndigheders aftaleindgåelse, i en sådan grad at det på mange punkter er hæmmende for par-

ternes aftalefrihed. Den lovgivende magt bør i højere grad anerkende, at den ikke kan skabe sig et tilstrække-

ligt vidensgrundlag til at detailregulere aftaleindgåelsen, men i stedet skal loven udstikke bredere rammer 

herfor. Her kan et paradigmeskift fra brug af ordrer, som strengt er pålagt myndighederne at overholde, til et 

større brug af regler, som kan finde bred anvendelse uanset situationen, hjælpe til at forbedre aftaleindgåel-

sen. 

 

Særligt skal der tillades et større spillerum for forhandling, da den gensidige udveksling af information er 

essentiel for at kunne drage fordel af den spontane orden og den decentrale forankring af viden i markedet. 

Gennem forhandling har parterne mulighed for sammen at sikre en kontrakt, som kan udnytte og generere 

viden. Forhandling som det tillades i dag indebærer på mange måder opstillingen af en kunstig konkurrence-

situation, som ikke giver optimale incitamenter til at udveksle information, og selvom der åbnes op for yder-

ligere muligheder for dialog under udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, formår proceduren ikke 

fuldt ud at overkomme de svækkede incitamenter til at udveksle og generere viden. 

 

Udbudsretten har ud fra et økonomisk perspektiv en legitim berettigelse som et instrument til at overkomme 

eksternaliteter i markedet. Rettens erklærede formål om at fremme det indre marked er netop en sådan eks-

ternalitet, som en offentlig myndighed ikke af egen vilje vil drage omsorg for. Den lovpligtige tilslutning 

dertil er dermed en berettiget internalisering af denne omkostning, som også kommer de offentlige myndig-

heder til gode gennem en skærpet konkurrence i markedet. Udbudsretten synes dog at gå for langt i sin stræ-

ben efter at fremme dette formål på bekostning af aftalefriheden. 

 

I den integrerede analyse blev det på baggrund af økonomiske og politiske betragtninger konkluderet, at en 

øget vægt på vidensgenerering bør fremmes, og at dette bør faciliteres gennem et fokusskifte fra det politiske 

formål om at fremme det indre marked, mod et større fokus på at skabe innovative løsninger. Det blev aner-

kendt, at der realistisk set ikke kan forekomme fuldstændig formålsneutral lovgivning, men at lovgivnings-

mæssige tiltag som oftest har et politisk afsæt. 

 

Under udbudsproceduren konkurrencepræget dialog vurderes der, på baggrund af den juridiske og økonomi-

ske analyse, overordnet set at være gode incitamentsstrukturer for tilbudsgiverne til at skabe innovative løs-

ninger på ordregiverens behov, grundet ordregiverens forbedrede mulighed for at forhandle med tilbudsgi-
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verne i den for proceduren særlige dialogfase. Derfor bør gældende ret fremadrettet omfatte, at proceduren 

skal kunne vælges positivt, i stedet for at være en undtagelse til hovedreglen. 

 

I dialogfasen findes de bedste incitamenter for tilbudsgiverne til at gøre sig anstrengelser for at innovere, 

eftersom den videste adgang til forhandling findes i denne fase. Incitamentet til at innovere stiger i takt med 

sandsynligheden for, at den enkelte tilbudsgiver får tildelt kontrakten. For at skabe et endnu større incitament 

for tilbudsgiverne bør gældende ret ændres, så ordregiveren som udgangspunkt har pligt til at indsnævre 

tilbudsgiverne undervejs i dialogfasen, dog med mulighed for at fravige dette under hensynet til den konkrete 

situations omstændigheder. 

 

Der blev ikke statueret et grundlag for at ændre gældende ret i de resterende faser med henblik på at fremme 

innovative løsninger. Dette skyldes, at der ikke kan skabes nævneværdige forbedringer for innovationsgrund-

laget, uden at dette bliver på bekostning af de EU-retlige formål om at fremme det indre marked, herunder 

iagttagelsen af ligebehandling af de økonomiske aktører. En øget mulighed for forhandling i de resterende 

faser vil således medføre en betydelig fare for forskelsbehandling. 

 

EU har i det nye udbudsdirektiv indbygget en række innovationsfremmende tiltag, bl.a. er der et øget fokus 

på at fremme innovative løsninger ved at opfordre ordregiverne til at indgå i forhandling med tilbudsgiverne. 

Anvendelsesområdet for konkurrencepræget dialog er samtidig blevet gjort mindre restriktivt, og det er nu 

muligt ud fra de definerede kriterier at vælge proceduren positivt, herunder bl.a. såfremt ydelsen omfatter 

innovative og/eller designmæssige aspekter. Der introduceres endvidere en helt ny udbudsprocedure, innova-

tionspartnerskabet, som skal sikre et længerevarende samarbejde om at skabe innovative løsninger. Direkti-

vet indeholder dog ikke ændringer til pligten om indsnævring af tilbudsgivere i dialogfasen, som kan forbed-

re incitamenterne yderligere. Ordregiveren har dog fortsat de samme muligheder for at indsnævre som tidli-

gere gennem direktivets uændrede bestemmelse. 

 

Endelig indebærer det nye udbudsdirektiv en ændret retstilstand for forhandlingsforbuddet i konkurrence-

præget dialog, da der opfordres direkte i direktivet til forhandling i flere henseender. Retstilstanden vurderes 

dog at have begrænset betydning for den reelle skabelse af innovation i faserne. Det nye udbudsdirektiv hvi-

ler fortsat på et formål om at fremme det indre marked, og det er således stadig forankret i de udbudsretlige 

principper, herunder ligebehandlings- og ikke-forskelsbehandlingsprincippet. Det er derfor begrænset hvor 

meget rækkevidden for forhandling udvides, og det vigtigste innovationsfremmende tiltag er derfor den min-

dre restriktive adgang til udbudsproceduren konkurrencepræget dialog, hvori incitamenterne er gode for til-

budsgiverne til at gøre sig anstrengelser for at skabe innovative løsninger. 
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Forkortelser 

art.  - artikel 

EFTA - European Free Trade Association 

EU  -  Den Europæiske Union 

GPA - Agreement on Government Procurement 

jf. -  jævnfør 

KLFU  -  Klagenævnet for Udbud 

LBK - Lovbekendtgørelse 

OPP - Offentlige-Private Partnerskaber 

OPI - Offentlige-Private Innovationspartnerskaber 

pkt. - punkt 

pr. - præmis 

stk.  -  styk 

TEU  -  Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF  -  Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 
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Bilag 2 - Forhandling fordelt på faser 

  



 111 

Bilag 3 – Lovtekster fra det nye udbudsdirektiv 

Art. 26 

Valg af procedure 

 

1. I forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter anvender de ordregivende myndigheder de nationale 

procedurer, der er tilpasset i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at der med forbehold af artikel 32 

er offentliggjort en indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med dette direktiv.  

 

2. Medlemsstaterne sørger for, at de ordregivende myndigheder kan anvende offentlige eller begrænsede 

udbud som omhandlet i dette direktiv.  

 

3. Medlemsstaterne sørger for, at ordregivende myndigheder kan anvende innovationspartnerskaber som 

reguleret i dette direktiv.  

 

4. Medlemsstaterne sørger for, at ordregivende myndigheder kan anvende udbud med forhandling eller kon-

kurrencepræget dialog i følgende situationer:  

a) ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af føl-

gende kriterier:  

i) den ordregivende myndigheds behov kan ikke imødekommes uden tilpasning 

af allerede tilgængelige løsninger  

ii) de omfatter design eller innovative løsninger  

iii) hvis kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens 

art, kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse 

hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling  

iv) hvis de tekniske specifikationer ikke kan fastlægges tilstrækkeligt præcist af 

den ordregivende myndighed med henvisning til en standard, en europæisk 

teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. 

punkt 2-5 i bilag VII  

b) når der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser kun afgives 

ikkeforskriftsmæssige eller uantagelige tilbud i forbindelse med et offentligt eller begrænset 

udbud. I sådanne situationer behøver de ordregivende myndigheder ikke at offentliggøre en 

udbudsbekendtgørelse, hvis proceduren omfatter alle de tilbudsgivere — og kun dem — der 

opfylder de i artikel 57-64 omhandlede kriterier, og som under de forudgående offentlige eller 

begrænsede udbud afgav tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle 

krav. 
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Især betragtes tilbud, der ikke følger udbudsdokumenterne, er modtaget for sent, i forbindelse 

med hvilke der foreligger bevis på ulovlig samordning eller bestikkelse, eller som den ordre-

givende myndighed har konstateret er unormalt lave, som ukorrekte. Især betragtes tilbud ind-

givet af tilbudsgivere, som ikke har de krævede kvalifikationer, og tilbud, hvis pris overstiger 

den ordregivende myndigheds budget som fastsat og dokumenteret forud for iværksættelsen af 

udbudsproceduren, som uacceptable.  

 

5. Indkaldelsen af tilbud sker ved en udbudsbekendtgørelse i henhold til artikel 49.  

Når en kontrakt tildeles i et begrænset udbud eller udbud med forhandling, kan medlemsstaterne uanset før-

ste afsnit fastsætte, at ikkestatslige ordregivende myndigheder eller særlige kategorier heraf kan indkalde 

tilbud ved hjælp af en forhåndsmeddelelse i henhold til artikel 48, stk. 2.  

 

Når indkaldelsen af tilbud sker ved hjælp af en forhåndsmeddelelse i henhold til artikel 48, stk. 2, opfordres 

de økonomiske aktører, som har tilkendegivet deres interesse efter offentliggørelsen af forhåndsmeddelelsen, 

efterfølgende gennem en »opfordring til at bekræfte interessetilkendegivelsen« til at bekræfte deres interesse 

skriftligt i henhold til artikel 54.  

 

6. I de særlige tilfælde og under de omstændigheder, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 32, kan medlemssta-

terne bestemme, at de ordregivende myndigheder kan anvende udbud med forhandling uden forudgående 

offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud. Medlemsstaterne må ikke tillade anvendelse af denne procedure i 

andre tilfælde end dem, der er nævnt i artikel 32. 

 

Art. 30 

Konkurrencepræget dialog 

 

1. Ved konkurrencepræget dialog kan alle økonomiske aktører ansøge om at deltage som svar på en udbuds-

bekendtgørelse ved at fremsende de oplysninger for kvalitativ udvælgelse, som den ordregivende myndighed 

anmoder om.  

Minimumsfristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse er 30 dage fra datoen for afsendelsen af ud-

budsbekendtgørelsen.  

Det er kun de økonomiske aktører, der af de ordregivende myndigheder modtager opfordring dertil, som kan 

deltage i dialogen efter en vurdering af de forelagte oplysninger. De ordregivende myndigheder kan begræn-

se antallet af egnede ansøgere, der skal opfordres til at deltage i proceduren, i overensstemmelse med artikel 

65. Kontrakten tildeles udelukkende på grundlag af tildelingskriteriet om det bedste forhold mellem pris og 

kvalitet i overensstemmelse med artikel 67, stk. 2.  
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2. De ordregivende myndigheder fastsætter deres behov og krav i udbudsbekendtgørelsen, og de beskriver 

disse behov og krav i denne bekendtgørelse og/eller i et beskrivende dokument. Samtidig fastsætter og be-

skriver de også de valgte tildelingskriterier i de samme dokumenter og fastsætter en vejledende tidsramme.  

3. De ordregivende myndigheder indleder med de deltagere, som er udvalgt i henhold til relevante bestem-

melser i artikel 56- 66, en dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvorledes deres behov bedst kan 

opfyldes. Under denne dialog kan de drøfte alle aspekter ved udbuddet med de udvalgte deltagere.  

Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder ligebehandling af alle deltagere. De udøver i den for-

bindelse ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle deltagere bedre end andre. 

I henhold til artikel 21 må de ordregivende myndigheder ikke over for de andre deltagere afsløre foreslåede 

løsninger eller andre fortrolige oplysninger, som en deltagende ansøger eller tilbudsgiver, der deltager i dia-

logen, har meddelt, uden dennes samtykke. En sådan aftale må ikke tage form af et generel afkald på ret-

tigheder, men skal gives med henvisning til den påtænkte meddelelse af specifikke oplysninger.  

4. En konkurrencepræget dialog kan finde sted i flere successive faser for at begrænse antallet af løsninger, 

der skal diskuteres under dialogen på grundlag af de tildelingskriterier, der er fastlagt i udbudsbekendtgørel-

sen eller i det beskrivende dokument. I udbudsbekendtgørelsen eller det beskrivende dokument skal den or-

dregivende myndighed angive, om den vil anvende denne mulighed.  

5. Den ordregivende myndighed fortsætter denne dialog, indtil den har indkredset den eller de løsninger, der 

kan opfylde dens behov.  

6. Efter at have erklæret dialogen for afsluttet og efter at have underrettet de resterende deltagere herom op-

fordrer de ordregivende myndigheder hver af deltagerne til at afgive deres endelige tilbud på grundlag af den 

eller de løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen. Disse tilbud skal indeholde alle de elementer, 

der er nødvendige for projektets udførelse.  

På den ordregivende myndigheds anmodning kan disse tilbud afklares, præciseres og optimeres. Imidlertid 

kan sådanne præciseringer, afklaringer og optimeringer eller supplerende oplysninger ikke medføre, at der 

ændres ved væsentlige aspekter i tilbuddet eller i det offentlige udbud, herunder de behov og krav, der er 

fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument, såfremt variation i disse aspekter, behov 

og krav risikerer at føre til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.  

7. De ordregivende myndigheder vurderer de modtagne tilbud på basis af de tildelingskriterier, der er fastsat 

i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument.  

På anmodning af den ordregivende myndighed kan der føres forhandlinger med den tilbudsgiver, der har 

afgivet det tilbud, der afspejler det bedste forhold mellem pris og kvalitet i overensstemmelse med artikel 67, 

med henblik på at bekræfte de økonomiske forpligtelser eller andre vilkår i tilbuddet ved at færdigforhandle 

kontraktvilkårene, forudsat at dette ikke bevirker, at vigtige aspekter af tilbuddet eller det offentlige udbud 

ændres i væsentlig grad, herunder de behov og krav, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskri-

vende dokument, og at det ikke fører til konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.  
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8. De ordregivende myndigheder kan træffe bestemmelse om priser eller betalinger til deltagerne i dialogen. 

 

Art. 31 

Innovationspartnerskab 

1. Ved innovationspartnerskaber kan alle økonomiske aktører ansøge om at deltage som svar på en udbuds-

bekendtgørelse ved at fremsende de oplysninger for kvalitativ udvælgelse, som den ordregivende myndighed 

anmoder om.  

I udbudsdokumenterne angiver den ordregivende myndighed, at der er behov for en innovativ vare eller tje-

nesteydelse eller innovative bygge- og anlægsarbejder, som ikke kan opfyldes ved indkøb af varer, tjeneste-

ydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der allerede findes på markedet. Den ordregivende myndighed anfø-

rer, hvilke af denne beskrivelses elementer der definerer de minimumskrav, som skal opfyldes i alle tilbud. 

Oplysningerne skal være tilstrækkelig præcise til, at de økonomiske aktører kan identificere den ønskede 

løsnings karakter og omfang og beslutte, hvorvidt de vil ansøge om at deltage i proceduren.  

Den ordregivende myndighed kan beslutte at oprette et innovationspartnerskab med én partner eller med 

flere partnere, der gennemfører separate forsknings- og udviklingsaktiviteter.  

Minimumsfristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse er 30 dage fra datoen for afsendelsen af ud-

budsbekendtgørelsen. Det er kun de økonomiske aktører, der af de ordregivende myndigheder modtager 

opfordring dertil, som kan deltage i proceduren efter en vurdering af de fremlagte oplysninger. De ordregi-

vende myndigheder kan begrænse antallet af egnede ansøgere, der skal opfordres til at deltage i proceduren, i 

overensstemmelse med artikel 65. Kontrakterne tildeles udelukkende på grundlag af tildelingskriteriet om 

det bedste forhold mellem pris og kvalitet i overensstemmelse med artikel 67.  

2. Innovationspartnerskabet sigter på udvikling af innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsar-

bejder og det efterfølgende indkøb af de heraf resulterende varer, tjenesteydelser eller arbejder, forudsat at de 

svarer til de resultatniveauer og maksimumsomkostninger, der er aftalt mellem de ordregivende myndighe-

der og deltagerne.  

Innovationspartnerskabet struktureres i flere på hinanden følgende faser i henhold til rækkefølgen i forsk-

nings- og innovationsprocessen, som kan omfatte fremstillingen af varerne, tilvejebringelsen af tjenesteydel-

serne eller gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejderne. Innovationspartnerskabet opstiller mellemfristede 

mål, der skal nås af partnerne, og sørger for betaling af vederlag i passende rater.  

På grundlag af disse mål kan den ordregivende myndighed efter hver fase beslutte at bringe innovationspart-

nerskabet til ophør eller, i tilfælde af et innovationspartnerskab med flere partnere, at reducere antallet af 

partnere ved at bringe individuelle kontrakter til ophør, forudsat at den ordregivende myndighed har angivet 

disse muligheder i udbudsdokumenterne og betingelserne for at anvende dem.  
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3. Medmindre andet er fastsat i denne artikel, forhandler de ordregivende myndigheder med tilbudsgiverne 

om det indledende og alle efterfølgende tilbud, som tilbudsgiverne afgiver, undtagen det endelige tilbud, 

med henblik på at forbedre indholdet heraf.  

Minimumskravene og tildelingskriterierne er ikke genstand for forhandling.  

4. Under forhandlingerne sikrer de ordregivende myndigheder ligebehandling af alle tilbudsgivere. De udø-

ver i denne forbindelse ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere 

bedre end andre. De underretter alle tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er blevet afvist i medfør af stk. 5, skrift-

ligt om alle andre ændringer af de tekniske specifikationer eller andre udbudsdokumenter end dem, der ved-

rører minimumskravene. De ordregivende myndigheder giver efter disse ændringer tilstrækkelig tid til, at 

tilbudsgiverne eventuelt kan ændre og indgive ændrede tilbud.  

I henhold til artikel 21 må de ordregivende myndigheder ikke over for de andre deltagere afsløre fortrolige 

oplysninger, som en ansøger eller en tilbudsgiver, der deltager i forhandlingerne, har meddelt, uden dennes 

samtykke. En sådan aftale må ikke tage form af et generelt afkald på rettigheder, men skal gives med henvis-

ning til den påtænkte meddelelse af specifikke oplysninger.  

5. Forhandlinger under innovationspartnerskabsprocedurer kan forløbe i flere faser for at begrænse antallet af 

tilbud, der skal forhandles, på grundlag af tildelingskriterierne i udbudsbekendtgørelsen, i opfordringen til at 

bekræfte interessetilkendegivelsen eller i udbudsdokumenterne. Den ordregivende myndighed angiver i ud-

budsbekendtgørelsen, i opfordringen til at bekræfte interessetilkendegivelsen eller i udbudsdokumenterne, 

om den vil benytte denne mulighed.  

6. Ved udvælgelsen af ansøgere lægger de ordregivende myndigheder særlig vægt på kriterier vedrørende 

ansøgernes kapacitet på området forskning og udvikling og udvikling og gennemførelse af innovative løs-

ninger.  

Kun de økonomiske aktører, der opfordres af den ordregivende myndighed efter dens vurdering af de ønske-

de oplysninger, kan fremlægge forsknings- og innovationsprojekter, der har til formål at opfylde de behov, 

som den ordregivende myndighed har identificeret, og som ikke kan opfyldes af eksisterende løsninger.  

Den ordregivende myndighed fastlægger i udbudsdokumenterne, hvilken ordning der gælder for intellektuel 

ejendomsret. I tilfælde af et innovationspartnerskab med flere partnere må den ordregivende myndighed, jf. 

artikel 21, ikke over for de andre partnere afsløre foreslåede løsninger eller andre fortrolige oplysninger, som 

en partner har meddelt inden for rammerne af partnerskabet, uden denne partners samtykke. En sådan aftale 

må ikke tage form af et generelt afkald på rettigheder, men skal gives med henvisning til den påtænkte med-

delelse af specifikke oplysninger.  

7. Den ordregivende myndighed sikrer, at partnerskabets struktur og navnlig varigheden og værdien af de 

forskellige faser afspejler innovationsgraden af den foreslåede løsning og rækkefølgen af de forsknings- og 

innovationsaktiviteter, der er nødvendige for udviklingen af en innovativ løsning, der endnu ikke er tilgæn-
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gelig på markedet. Den anslåede værdi af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder skal være 

rimelig i forhold til den nødvendige investering i udviklingen af dem. 

 

Artikel 40 

Indledende markedsundersøgelser 

Inden iværksættelsen af en udbudsprocedure kan ordregivende myndigheder gennemføre markedsundersø-

gelser med henblik på at udforme udbuddet og at informere økonomiske aktører om deres udbudsplaner og -

krav.  

Til det formål kan ordregivende enheder f.eks. søge eller acceptere rådgivning fra uafhængige eksperter eller 

myndigheder eller fra markedsdeltagere. Denne rådgivning kan anvendes i planlægningen og gennemførel-

sen af udbudsproceduren, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke medfører en konkurrencefordrejning eller 

en overtrædelse af principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed.  

 

Artikel 41 

Forudgående inddragelse af ansøgere eller tilbudsgivere 

Når en ansøger eller tilbudsgiver eller en virksomhed, der har tilknytning til en ansøger eller tilbudsgiver, har 

rådgivet den ordregivende myndighed, hvad enten det er sket i forbindelse med artikel 40, eller ej, eller på 

anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren, træffer den ordregivende myndighed 

passende foranstaltninger for at sikre, at konkurrencen ikke fordrejes af den pågældende ansøgers eller til-

budsgivers deltagelse.  

Sådanne foranstaltninger omfatter meddelelse til de andre ansøgere og tilbudsgivere af relevante oplysnin-

ger, der er udvekslet som led i eller som følge af ansøgerens eller tilbudsgiverens tilknytning til forberedel-

sen af udbudsproceduren, samt fastsættelsen af tilstrækkelige tidsfrister for modtagelsen af tilbud. Den på-

gældende ansøger eller tilbudsgiver udelukkes kun fra proceduren, når der ikke er andre måder at sikre over-

holdelse af forpligtelsen til at overholde princippet om ligebehandling.  

Inden en eventuel udelukkelse skal ansøgere eller tilbudsgivere have mulighed for at godtgøre, at deres del-

tagelse i forberedelsen af udbudsproceduren ikke kan fordreje konkurrencen. De trufne foranstaltninger skal 

dokumenteres i den individuelle rapport, der kræves i henhold til artikel 84. 

 

Artikel 72 

Ændring af kontrakter i deres løbetid 

1. Kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med denne di-

rektiv i følgende tilfælde:  

a) hvis ændringerne, uanset deres pengemæssige værdi, er forudset i de oprindelige udbuds-

dokumenter i klare, præcise og entydige revisionsklausuler, hvilket kan omfatte klausuler om 
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revision af priserne, eller revisionsmuligheder. I disse klausuler fastsættes omfanget og arten 

af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder samt betingelserne for deres anvendelse. De 

omfatter ikke ændringer eller muligheder, der kan ændre kontraktens eller rammeaftalens 

overordnede karakter  

b) for supplerende bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den op-

rindelige entreprenør, som er blevet nødvendige, og som ikke var omfattet af det oprindelige 

udbud, såfremt en ændring af entreprenøren 

i) ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager såsom krav om indbyrdes 

ombyttelighed eller interoperabilitet med eksisterende udstyr, tjenesteydelser 

eller installationer, der blev indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud, 

og  

ii) ville forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af den or-

dregivende myndigheds omkostninger.  

En eventuel prisstigning må dog ikke overstige 50 % af værdien af den oprin-

delige kontrakt. Såfremt der foretages flere successive ændringer, gælder denne 

begrænsning for værdien af hver af ændringerne. Sådanne successive ændrin-

ger må ikke have til formål at omgå dette direktiv  

c) når samtlige følgende betingelser er opfyldt:  

i) behovet for ændring er affødt af omstændigheder, som ikke kunne forudses 

af en påpasselig ordregivende myndighed  

ii) ændringen berører ikke den overordnede kontrakts karakter  

iii) en eventuel prisstigning er ikke større end 50 % af værdien af den oprinde-

lige kontrakt eller rammeaftale. Såfremt der foretages flere successive ændrin-

ger, gælder denne begrænsning for værdien af hver af ændringerne. Sådanne 

successive ændringer må ikke have til formål at omgå dette direktiv  

d) såfremt en ny entreprenør erstatter den, som den ordregivende myndighed oprindelig havde 

tildelt kontrakten som følge af enten:  

i) en utvetydig revisionsklausul eller -mulighed i overensstemmelse med litra 

a)  

ii) en universel eller delvis efterfølgelse af en anden økonomisk aktør, der op-

fylder de kriterier for kvalitativ udvælgelse, der var gældende for den oprinde-

lige entreprenør, efter omstrukturering af virksomhed, herunder overtagelser, 

fusioner, erhvervelser eller insolvens, såfremt dette ikke medfører andre væ-

sentlige ændringer af kontrakten og ikke har til formål at omgå anvendelsen af 

dette direktiv eller  
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iii) at den ordregivende myndighed selv påtager sig hovedentreprenørens for-

pligtelser over for underentreprenørerne, når denne mulighed gives i den natio-

nale lovgivning i medfør af artikel 71  

e) såfremt ændringerne uanset deres værdi ikke er væsentlige som defineret i stk. 4.  

Ordregivende myndigheder, der har ændret en kontrakt i de i dette stykkes litra 

b) og c) nævnte tilfælde, offentliggør en bekendtgørelse herom i Den Europæi-

ske Unions Tidende. Denne bekendtgørelse skal indeholde de i bilag V, del G, 

anførte oplysninger og offentliggøres i henhold til artikel 51.  

2. Desuden kan kontrakterne, uden at det er nødvendigt at kontrollere, om betingelserne i stk. 4, litra a)-d), er 

opfyldt, også ændres uden en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med dette direktiv, når værdien af 

ændringen er lavere end følgende værdier:  

i) tærsklerne i artikel 4 og  

ii) 10 % værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og 

lavere end 15 % af værdien af den oprindelige kontrakt for bygge- og anlægskontrakter.  

Ændringen berører dog ikke den overordnede kontrakts eller rammeaftales karakter. Hvis der 

foretages flere på hinanden følgende ændringer, vurderes værdien ud fra den samlede netto-

værdi af de på hinanden følgende ændringer.  

3. Med henblik på beregningen af den pris, som er omhandlet i stk. 2 og stk. 1, litra b) og c), skal den ajour-

førte pris være referenceværdien, når kontrakten omfatter en indeksklausul.  

4. En ændring af en kontrakt eller en rammeaftale i dens løbetid anses for at være væsentlig i medfør af stk. 

1, litra e), hvis ændringen bevirker, at kontraktens eller rammeaftalens karakter er væsentligt forskellig fra 

den oprindelige kontrakt. Med forbehold af stk. 1 og 2 anses en ændring under alle omstændigheder for at 

være væsentlig, såfremt en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:  

a) ændringen indfører betingelser, som ville have givet mulighed for at give andre ansøgere 

end de oprindeligt udvalgte adgang eller for at acceptere et andet tilbud end det oprindeligt 

accepterede, eller som ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren  

b) ændringen ændrer kontraktens eller rammeaftalens økonomiske balance til entreprenørens 

fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale ikke gav mulighed for  

c) ændringen medfører en betydelig udvidelse af kontraktens eller rammeaftalens anvendel-

sesområde  

d) såfremt en ny entreprenør erstatter den, som den ordregivende myndighed oprindelig havde 

tildelt kontrakten, i andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1, litra d).  

5. En ny udbudsprocedure i overensstemmelse med dette direktiv er nødvendig for andre ændringer af be-

stemmelserne i en offentlig kontrakt eller en rammeaftale i løbet af dennes løbetid end dem, der er anført i 

stk. 1 og 2. 


