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Executive summary 

As a result of weaknesses in the Member States’ review mechanisms in the field of public procurement – 

especially in order to combat illegal direct award of contracts – new rules were introduced by the new 

Remedies Directive in order for the Member States to implement. According to the new rules a contract 

resulting from an illegal direct award should be considered ineffective. In Denmark ineffectiveness means 

that the rights and obligations of the parties under the contract should cease to be enforced and performed 

and the contract should be terminated. 

The precise consequences resulting from a contract being considered ineffective should be determined by 

the Member States but neither the Danish law, case law or other well known legislative terms contribute to 

a better understanding of the details of the new term. In Denmark the illegal directly awarded contract will 

be considered ineffective ex nunc. Under certain circumstances the contract can be considered ineffective 

ex tunc or from a certain time in the future. Only when the exceptional circumstances of the case 

concerned require certain overriding reasons relating to a general interest to be respected, is it possible not 

to have the contract jeopardised or to have some or all of its temporal effects recognised. 

If some or all of the contract is not declared ineffective, alternative penalties should be provided as well. In 

Denmark an alternative penalty is a fine or an economic sanction. The magnitude of the sanctions will be 

calculated according to the contract value, how much is left of the contract and the seriousness of the 

offense. 

It is difficult to say how the new sanction affects the contracting authorities not to commit illegal direct 

awards. If the contract is considered ineffective ex tunc every time, the contracts would never be made. 

This means that both inefficient and efficient illegal direct awards would be deterred. If the contract is 

considered ineffective ex nunc, the deterrence effect will diminish and even more so when they are only 

sanctioned with a probability. There is no saying whether the contracting authorities will be deterred 

efficiently. However, the sanction will give tenderers an incentive to bring suit because they will get an 

opportunity to win the contract. 

According to the economic theory the optimal fine will deter efficiently when the magnitude is set equal to 

the net harm to everybody else but the offender, divided by the probability of sanctioning. Even though it 

will deter contracting authorities from inefficient and only inefficient illegal direct awards it will not provide 

the tenderers with an incentive to bring suit.  
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1. Indledning 

1.1. Præsentation af emnet 

Der har været meget fokus på udbud og konkurrenceudsættelse de seneste år. Det handler om at få løst de 

offentlige driftsopgaver bedst og billigst, og markedet er enormt. I 2002 blev de samlede offentlige indkøb i 

EU vurderet til at have en værdi på godt 11 billioner kr. svarende til over 16 pct. af EU’s BNP.1 Det er dog 

formentlig kun omkring 15-25 pct. af de offentlige indkøb, der i dag kommer i udbud,2 og derfor er der både 

fra EU og dansk side taget initiativ til at styrke konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver. 

EU vedtog i slutningen af 2007 at ændre Kontroldirektiverne3 med det formål at sikre en mere effektiv 

håndhævelse af reglerne for offentlige indkøb. Det nye kontroldirektiv4 skulle gerne give de nationale 

klageinstanser og domstole de fornødne kompetencer til at sætte ind overfor overtrædelser af 

udbudsreglerne på en effektiv, proportional og ikke mindst præventiv måde. Kommissionen5 havde forud 

for fremsættelsen gennemført en høring af relevante parter og gennemgået EU-Domstolens6 praksis, 

hvilket resulterede i, at en række svagheder ved de nationale klagesystemer blev belyst. 

Et af de største problemer, man fandt frem til, vedrører de kontrakter, der uden afholdelse af et udbud 

tildeles direkte til en virksomhed i strid med udbudsreglerne, hvilket betragtes som den groveste 

overtrædelse af udbudsreglerne.7 Før Det nye kontroldirektiv kunne sanktioneringen af ulovligt direkte 

tildelte kontrakter begrænses til annullation af tildelingsbeslutningen og erstatning til den forbigåede 

virksomhed. Problemet var, at annullation af tildelingsbeslutningen reelt ikke havde nogen effekt, eftersom 

allerede indgåede kontrakter i langt de fleste tilfælde fortsat kunne bestå. Endvidere var 

erstatningsmuligheden heller ikke tilstrækkelig effektiv, da det i praksis viste sig særdeles vanskeligt for 

                                                           
1 Jf. Europa-Kommissionen (2004, 4). 
2 I 2002 lød vurderingen på, at cirka 16 pct. kommer i EU-udbud, jf. Europa-Kommissionen (2004, 8). Andelen af 
konkurrenceudsatte opgaver i Danmark for henholdsvis kommuner, regioner og stat var i 2009 cirka 25, 19 og 26 pct., 
jf. Konkurrencestyrelsen (2010, 10). 
3 DIR 89/665/EØF (herefter også omtalt som Udbudskontroldirektivet) og DIR 92/13/EØF (herefter også omtalt som 
Forsyningsvirksomhedskontroldirektivet). 
4 DIR 2007/66/EF (vi anvender generelt betegnelsen Det nye kontroldirektiv). 
5 Europa-Kommissionen (tidligere Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber). 
6 Tidligere EF-Domstolen. 
7 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 13 og Sag C-26/03 (Stadt Halle) præmis 37. 
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klager at løfte bevisbyrden og sandsynliggøre, at han skulle have haft kontrakten, hvis den havde været 

udbudt.8 

Med Det nye kontroldirektiv udvides de nationale klageinstanser og domstoles kompetencer i relation til 

sanktionering af ulovligt direkte tildelte kontrakter. Der indføres nye sanktioner, der blandt andet 

medfører, at allerede indgåede kontrakter kan erklæres for uden virkning, og endvidere bliver der mulighed 

for at pålægge den ordregivende myndighed alternative sanktioner i form af bøder eller afkortelse af 

kontraktens løbetid. 

1.2. Problemformulering 

 

Hvordan skal ulovligt direkte tildelte kontrakter sanktioneres i henhold til Det nye 

kontroldirektiv og dets implementering i dansk ret, og hvad er retsvirkningen af det nye begreb 

uden virkning? 

Hvordan påvirker sanktionen uden virkning den ordregivende myndigheds incitamenter, og 

hvordan bør bøder fastsættes i relation til sanktionering af ulovligt direkte tildelte kontrakter 

ud fra den økonomiske teori om den optimale bøde? 

 

1.3. Synsvinkel 

Opgaven vil blive anskuet fra en samfundsmæssig synsvinkel. 

1.4. Metode og struktur 

Indledningsvis foretages i kapitel 2 en kort præsentation af afhandlingens genstandsfelt for at få klarlagt, 

hvilke typer kontrakter vi behandler samt for at sikre en ensartet anvendelse af relevante begreber gennem 

opgaven. 

I den juridiske del af opgaven vil vi fastlægge gældende ret for, hvordan ulovligt direkte tildelte kontrakter 

skal sanktioneres i henhold til Det nye kontroldirektiv og dets implementering i dansk ret. 

                                                           
8 Se eksempelvis Hummelshøj & Schmidt (2006, 81). 
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Afhandlingens kapitel 3 indeholder en analyse af sanktionen uden virkning med henblik på at fastlægge 

retsvirkningen. Analysen bygger på en gennemgang af Det nye kontroldirektivs bestemmelser samt en 

gennemgang af den danske implementering i Kontrolloven9. Da begrebet uden virkning er et nyt juridisk 

begreb, der er indført i forbindelse med Det nye kontroldirektiv, anvender vi såvel tidligere praksis samt en 

gennemgang af relevante kendte obligationsretlige begreber, for at forsøge at udlede retningslinjer for 

forståelsen af begrebet. 

I kapitel 4 analyserer vi de alternative sanktioner. Analysen i dette kapitel bygger ligeledes på en 

gennemgang af henholdsvis direktivets bestemmelser samt implementeringen i dansk ret. Retsstillingen 

som følge af Kontrollovens for sene ikrafttrædelse analyseres i kapitel 5, før vi laver en samlet 

delkonklusion på baggrund af vores juridiske analyse i kapitel 6. 

I den økonomiske del af afhandlingen vil vi på baggrund af den retsøkonomiske metode analysere ulovlig 

direkte tildelte kontrakter og de to centrale sanktionsformer uden virkning og bøder. De økonomiske 

analyser vil foretages ud fra en samfundsmæssig efficiens betragtning. 

Vi indleder i kapitel 7 med at fastlægge efficiens-begrebet, og via en deskriptiv analyse vil vi redegøre for 

rationalet bag sanktionering af ulovligt direkte tildelte kontrakter. I den forbindelse opstiller vi en simpel 

case, og benytter os af taleksempler for at tydeliggøre pointerne. Casen vil gå igen igennem de økonomiske 

kapitler. 

I kapitel 8 vil vi med en deskriptiv analyse undersøge effekterne af sanktionen uden virkning. Analysen vil 

tage sit udgangspunkt i kontraktteorien, og der vil være særligt fokus på, hvordan uden virkning påvirker 

lovovertrædernes incitamenter i forhold til at indgå ulovligt direkte tildelte kontrakter. 

Den teoretiske model for den optimale bøde præsenteres i kapitel 9 og relateres problemstillingen 

vedrørende ulovligt direkte tildelte kontrakter. Kapitlet indeholder således en normativ analyse på 

baggrund af den anvendte teori. Resultaterne fra vores økonomiske analyser sammenfattes i den 

økonomiske delkonklusion i kapitel 10. 

Kapitel 11 udgøres af vores konklusion, som besvarer vores problemformuleringen. 

                                                           
9 LOV nr. 492 af 12.5.2010. Loven ophæver Klagenævnsloven (LOV nr. 415 af 31.5.2000). 
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1.5. Afgrænsning 

Vi har valgt at analysere Det nye kontroldirektivs implementering i dansk ret og afgrænser os fra inddrage 

anden udbudsretlig regulering, herunder Tilbudsloven10 og de principper, der er afledt af EU's 

traktatbestemmelser, udover i det omfang hvori de indgår i Det nye kontroldirektiv. Vi afgrænser os tillige 

fra at behandle den del af Det nye kontroldirektiv, der ændrer Forsyningsvirksomhedskontroldirektivet, 

ligesom vi afgrænser os fra selve Forsyningsvirksomheds-direktivet11. Vores analyse vil heller ikke inkludere 

indkøb via rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer. 

Vi afgrænser os fra at behandle den forbigåede kontraktparts erstatningsretlige muligheder overfor den 

ordregivende myndighed, dels da reglerne på området ikke er blevet ændret, og dels da de nye regler 

netop er lavet i erkendelse af at erstatning ikke i praksis har fungeret tilstrækkelig effektivt. 

1.6. Henvisninger 

Henvisningerne i fodnoterne er i forkortet form. De eksakte henvisninger til litteratur, regulering, domme 

med videre forefindes i litteraturlisten. 

Det nye kontroldirektiv er et ændringsdirektiv, der både ændrer Udbudskontroldirektivet og 

Forsyningsvirksomhedskontroldirektivet. For at gøre vores henvisninger så overskuelige som muligt vil vi i 

fodnoterne henvise til Udbudskontroldirektivet med de ændringer, der følger af Det nye kontroldirektiv 

med angivelsen af ”DIR 89/665/EØF (2007/66/EF)”. En henvisning til ”DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, 

stk. 1” refererer derfor til artikel 2d, stk. 1 i direktiv 89/665/EØF som ændret ved direktiv 2007/66/EF.12 

Henvisninger til eksempelvis præamblen i Det nye kontroldirektiv angives med ”DIR 2007/66/EF”. 

  

                                                           
10 LBK nr. 1410 af 7.12.2007. 
11 DIR 2004/17/EF. 
12 En mere eksakt henvisning ville være ”DIR 89/665/EØF art. 2d, stk. 1, som ændret ved DIR 2007/66/EF” eller ”DIR 
2007/66/EF art. 1, art. 2d, stk. 1”, men det første er for langt, og det andet vil blot tilføje ”art. 1” foran alle vores 
henvisninger, hvilket nemt kan give anledning til misforståelser. 
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2. Afhandlingens genstandsfelt 

I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvilke kontrakter vi har med at gøre i afhandlingen, og hvilke aktører og 

retsregler vi beskæftiger os med. 

2.1. Definition af direkte tildelte kontrakter 

I Det nye kontroldirektiv er direkte tildelte kontrakter defineret ved »enhver indgåelse af kontrakter uden 

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse«13. I denne afhandling vil vi fokusere på de 

direkte tildelte kontrakter, der hører under Udbudsdirektivets14 anvendelsesområde,15 og som dermed 

håndhæves på baggrund af Udbudskontroldirektivet, med de ændringer som følger af Det nye 

kontroldirektiv. 

Direkte tildelte kontrakter er ulovligt direkte tildelt, såfremt den direkte tildeling er i strid med reglerne i 

Udbudsdirektivet. Vi vil i det følgende derfor kort gennemgå Udbudsdirektivets anvendelsesområde, som 

helt overordnet finder anvendelse på offentlige kontrakter, hvis anslåede værdi overstiger 

tærskelværdierne, jf. afsnit 2.2.3, og som ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, jf. afsnit 2.2.4. 

2.2. Kort om Udbudsdirektivet 

Udbudsdirektivet regulerer proceduren for offentlige indkøb. Formålet er at skabe en mere effektiv 

konkurrence på området gennem bedre gennemsigtighed og ved at undgå diskrimination ved tildeling af 

indkøbskontrakter.16 Det nugældende Udbudsdirektiv er fra den 31. marts 2004 og er implementeret i 

dansk ret med Udbudsbekendtgørelsen17. 

2.2.1. Kontrakterne 

Udbudsdirektivet gælder i udgangspunktet for alle typer køb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og 

anlægsarbejder og for leje eller leasing af varer og i nogle tilfælde også leasing af bygninger.18 Kontrakter, 

der er omfattet af Udbudsdirektivet, betegnes ”offentlige kontrakter”19 og defineres ved gensidigt 

                                                           
13 DIR 2007/66/EF betragtning 14, 2. punktum. 
14 DIR 2004/18/EF. 
15 Direkte tildelte kontrakter, der falder uden for Udbudsdirektivets anvendelsesområde, kan dog også være ulovlige, 
hvis de er indgået i strid med eksempelvis EU’s traktatbestemmelser. 
16 Jf. DIR 2004/18/EF betragtning 2. 
17 BEK nr. 937 af 16.9.2004. 
18 Jf. DIR 2004/18/EF art. 7, 1. punktum, jf. art. 1. Vi ser nærmere på undtagelserne nedenfor i afsnit 2.2.4. 
19 Vi vil i denne afhandling for det meste nøjes med at anvende betegnelsen kontrakter. 
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bebyrdende aftaler20, der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere 

ordregivende myndigheder.21 

2.2.2. Aktørerne 

En økonomisk aktør er i relation til Udbudsdirektivet en entreprenør, leverandør eller tjenesteyder, som 

defineres ved enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig enhed samt enhver sammenslutning af 

sådanne, som på markedet tilbyder eller udfører arbejder, bygge- og anlægsarbejder, varer eller 

tjenesteydelser.22 

Vi sondrer mellem to typer af økonomiske aktører. Den, der har fået tildelt kontrakten, og den, der burde 

have fået tildelt kontrakten. Førstnævnte vil vi omtale som medkontrahenten, mens den forbigåede 

økonomiske aktør vil blive benævnt non-kontrahenten. 

Ordregivende myndigheder er defineret ved »staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige 

organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse 

offentligretlige organer«.23 Eksempler på danske offentligretlige organer er blandt andet Danmarks Radio 

og Danmarks Nationalbank.24 Vi anvender betegnelsen ordregiver for den ordregivende myndighed. 

Bemærk, at kontrakter, der indgås af private virksomheder, i konkrete tilfælde også kan være omfattet af 

Udbudsdirektivet, selvom de i udgangspunktet ikke er omfattet af Udbudsreglerne.25 

2.2.3. Tærskelværdierne 

Udbudsdirektivet gælder kun for offentlige kontrakter, der overstiger dets tærskelværdier. I 2010 ligger 

tærskelværdien på knap 1 million kroner for statens køb af varer og de fleste tjenesteydelser, mens 

tærskelværdien for regioner og kommuner er knap 1½ million kroner. For bygge- og anlægsarbejder er 

tærskelværdien på godt 36 millioner kroner fælles for både stat, regioner og kommuner.26 

                                                           
20 Opgaver, der løses in-house, er i udgangspunktet undtaget, da der ikke foreligger en gensidigt bebyrdende aftale. 
21 Jf. DIR 2004/18/EF art. 1, stk. 2, litra a. 
22 Jf. DIR 2004/18/EF art. 1, stk. 8, 2. afsnit. 
23 Jf. DIR 2004/18/EF art. 1, stk. 9, 1. punktum. 
24 Offentligretlige organer er defineret i DIR 2004/18/EF art. 1, stk. 9, 2. afsnit, litra a-c. Der findes endvidere en ikke-
udtømmende liste i bilag III til direktivet. 
25 Jf. DIR 2004/18 EF art. 8. Vi kommer i afhandlingen ikke nærmere ind på dette forhold. 
26 Jf. DIR 2004/18/EF art. 7, som ændret ved FOR 2009/1177/EF, og Kommissionens meddelelse 2009/C 292/01. 
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Kontrakter, der ikke overstiger tærskelværdierne, er ikke omfattet af reglerne i Udbudsdirektivet. Sådanne 

kontrakter kan i stedet være omfattet af de regler, der følger af bestemmelserne i Traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde27, og den danske Tilbudslov, som vi dog ikke kommer nærmere ind på i 

denne afhandling. 

2.2.4. Undtagelser 

Udbudsdirektivet finder ikke anvendelse på kontrakter under tærskelværdierne og visse andre kontrakter, 

der er undtaget i henhold til Udbudsdirektivet. Det gælder blandt andet kontrakter omfattet af artikel 10-

18. Vand- og energiforsyning, transport og posttjenester er heller ikke omfattet af Udbudsdirektivet,28 men 

indkøb heraf er til gengæld reguleret i Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som vi har valgt at afgrænse os fra 

i denne afhandling, jf. afsnit 1.5. 

Kontrakter, der vedrører visse tjenesteydelser, for eksempel juridiske tjenesteydelser og tjenesteydelser på 

social- og sundhedsområdet, er også i vid udstrækning undtaget fra Udbudsdirektivets 

procedureforskrifter.29 Disse tjenesteydelser fremgår af direktivets bilag II B og kaldes derfor også for bilag 

II B-ydelser. 

Udover de nævnte undtagelser giver direktivet i artikel 31 mulighed for at anvende udbud med forhandling 

uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Dette svarer i en vis udstrækning til direkte tildelte kontrakter. 

Muligheden for at anvende udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse er en absolut 

undtagelse og skal fortolkes meget snævert.30 

2.3. Det nye kontroldirektiv 

Det nye Kontroldirektiv er som tidligere nævnt et ændringsdirektiv til Udbudskontroldirektivet og 

Forsyningsvirksomhedskontroldirektivet. Det blev vedtaget den 20. november 2007 og skulle være 

implementeret af medlemsstaterne senest den 20. december 2009.31 

Direktivet er baseret på effektivitetsprincippet, og har til formål at sikre en effektiv klageproces samt en 

effektiv gennemførelse af de afgørelser, som bliver truffet.32 Endvidere gælder principperne om 

                                                           
27 Omtales herefter blot TEUF. 
28 Jf. DIR 2004/18/EF art. 12. 
29 Jf. DIR 2004/18/EF art. 21. Ydelserne kan dog være omfattet af Tilbudsloven, men skal altså ikke i EU-udbud. 
30 Fabricius (2010, 127+193). 
31 Jf. DIR 2007/66/EF art. 3, stk. 1. 
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gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ækvivalens, som nedenstående bestemmelser skal ses i lyset 

af. 33 Endelig fremgår det af præamblen til Det nye kontroldirektiv, at også subsidiaritets- og 

proportionalitetsprincippet skal iagttages.34 

Håndhævelse af EU-reglerne er i udgangspunktet et nationalt anliggende,35 men Det nye kontroldirektiv 

fastsætter dog nogle nærmere bestemmelser for overtrædelse af Udbudsdirektivet. De indkøb, som ikke er 

omfattet af Udbudsdirektivet, men stadig er omfattet af EU-udbudsreglerne som følge af bestemmelserne i 

TEUF og de grundlæggende principper, er således ikke omfattet af kontroldirektivets bestemmelser.36 Det 

er tale om et minimumsdirektiv,37 hvorfor det ikke udelukker at medlemsstaterne fastsætter strengere 

sanktioner end de nævnte. 

2.4. Kontrolloven 

Et enstemmigt Folketing vedtog den 12. maj 2010 Kontrolloven, der implementerer Det nye kontroldirektiv 

i dansk ret. Kontrolloven trådte i kraft den 1. juli 2010,38 mere end et halvt år efter, at direktivet egentlig 

skulle være implementeret. Retsstillingen som følge af den for sene implementering bliver analyseret 

nedenfor i kapitel 5. Kontrolloven afløste den tidligere Klagenævnslov, der før regulerede sanktioneringen 

af overtrædelser af udbudsreglerne. 

Formålet med Kontrolloven er at sikre en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. I modsætning til Det nye 

kontroldirektiv, der kun vedrører håndhævelse af Udbudsdirektivet (og Forsyningsvirksomhedsdirektivet), 

vedrører Kontrolloven udbudsreglerne generelt inklusive håndhævelse af de EU-retlige udbudsregler og 

Tilbudsloven.39 

Forud for Folketingets behandling af Lovforslaget40, blev et Lovudkast41 sendt i høring. Der blev på 

baggrund af høringen udarbejdet et Høringsnotat42. Alle tre dokumenter anvendes i denne afhandling, da 

de hver i sær kan hjælpe med forståelsen af de nye regler. 

                                                                                                                                                                                                 
32 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 1, stk. 1, 3. afsnit og art. 2, stk. 8 samt DIR 2007/66/EF betragtning 2 og 34. 
33 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 3 og DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 1, stk. 2. 
34 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 34. 
35 Det følger af art. 4, stk. 3 TEU (der indholdsmæssigt svarer til den tidligere art. 10 EF). Se Nielsen (2005, 316). 
36 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 1, stk. 1. 
37 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 20. 
38 Jf. Kontrolloven § 26, stk. 1. 
39 Jf. Kontrolloven § 1. 
40 L 110 af 27.1.2010. Herefter omtales det blot Lovforslaget. 
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2.5. Klagenævnet for Udbud 

I forbindelse med implementeringen af kontroldirektiverne oprettede Danmark tilbage i 1991 Klagenævnet 

for Udbud43 for at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling af klagerne på udbudsområdet.44 Klagenævnet, 

der er et administrativt organ, behandler alene klager over ordregivernes påståede overtrædelse af 

udbudsreglerne, og det er ikke kun de bestemmelser, der følger af kontroldirektiverne, men også de 

udbudsregler, der følger af EU-retten i øvrigt og eksempelvis Tilbudsloven.45 

Vi vil senere behandle Klagenævnets specifikke kompetencer i relation til problemformuleringen, men det 

skal her kort nævnes, at Klagenævnet blandt andet har kompetence til at udstede påbud om lovliggørelse 

af udbudsproceduren og beslutninger truffet i forbindelse med udbudsforretningen.46 Klagenævnets 

mulighed for at udstede påbud er blevet præciseret i Kontrolloven, og ordregiver har pligt til at handle i 

overensstemmelse med Klagenævnets afgørelse. Hvis et påbud ikke efterkommes, kan det straffes med 

bøde.47 Med Kontrolloven får Konkurrencestyrelsen kompetence til at pålægge daglige eller ugentlige 

tvangsbøder.48 

Endelig er skal det nævnes, at Klagenævnet ikke er begrænset til kun at benytte de beføjelser, der 

påberåbes af klageren, da Klagenævnet er underlagt officialprincippet og derfor kan behandle spørgsmål af 

egen drift.49 Klagenævnets afgørelser kan indbringes for de almindelige domstole, men klageren er ikke 

forpligtet til at få sagen behandlet i Klagenævnet først, om end det har været fast praksis. Med 

Kontrolloven gøres Klagenævnet dog til obligatorisk første instans for klager indgivet i standstill-perioden.50 

Alle med en retlig interesse, Konkurrencestyrelsen samt en række organisationer og myndigheder er 

klageberettigede.51 Baggrunden, for at de nævnte organisationer og myndigheder har ret til at klage, er et 

ønske om at give den potentielle klager mulighed for anonymitet ved eksempelvis at lade 

                                                                                                                                                                                                 
41 ERU 2009-10 Bilag 42 Alm. del. 
42 L 110 Bilag 1 af 27.1.2010. 
43 Herefter vil vi blot bruge betegnelsen Klagenævnet. 
44 Lov om Klagenævnet for Udbud nr. 344 af 6.6.1991. 
45 Jf. Kontrolloven § 10, jf. § 1, stk. 2. Kontrollovens § 9 (tidligere Klagenævnsloven § 2, stk. 1+2) giver en uddybende 
gennemgang af sammensætningen af Klagenævnet. 
46 Jf. Kontrolloven § 13. 
47 Jf. Kontrolloven § 21. 
48 Jf. Kontrolloven § 24, stk. 1, nr. 3, der er en udvidelse af Klagenævnslovens § 13 a. 
49 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 13. 
50 Jf. Kontrolloven § 5, stk. 1. Vi formoder, at dette formentlig vil gøre sig gældende for de fleste sagers 
vedkommende. 
51 Jf. Kontrolloven § 6, stk. 1. Kontrolloven udvider bestemmelsen, så også udenlandske organisationer bliver 
klageberettigede. 
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brancheorganisationen klage.52 Hvis sagen har væsentlig betydning for tredjemand, kan Klagenævnet 

endvidere tillade, at tredjemand indtræder i sagen til støtte for enten klager eller ordregiver.53 

2.6. Ulovligt direkte tildelte kontrakter 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at ulovligt direkte tildelte kontrakter omfatter offentlige 

kontrakter, som en ordregiver, i strid med udbudsreglerne, har indgået direkte med en økonomisk aktør 

uden afholdelse af et udbud. 

En svensk undersøgelse54 fra 1999 har vist, at problemet med ulovligt direkte tildelte kontrakter er mere 

udbredt, end man måske umiddelbart skulle tro. Ud af 578 udbudssager fandt man, at der i 89 tilfælde var 

tale om ulovligt direkte tildelte kontrakter, hvilket gjorde det til det mest forekommende problem.  

Der kan være forskellige årsager til, at ulovligt direkte tildelte kontrakter forekommer. Der kan for 

eksempel være tale om korruption, protektionisme eller at ordregiver eller en ansat har personlige eller 

økonomiske interesser i den økonomiske aktør, der tildeles kontrakten direkte. Derudover kan der være 

tale om manglende kendskab til reglerne eller der kan være forbundet væsentlige 

transaktionsomkostninger med afholdelse af et udbud. Vi kommer nærmere ind på disse eksempler i afsnit 

7.3. 

2.7. Opsamling 

Ulovligt direkte tildelte kontrakter er defineret ved offentlige kontrakter, som en ordregiver, i strid med 

udbudsreglerne, har indgået direkte med en økonomisk aktør uden afholdelse af et udbud. Årsagerne til 

ulovligt direkte tildeling af kontrakter kan være mange og spænder fra korruption til retsvildfarelse. 

Med Det nye kontroldirektiv er der indført nye sanktioner for overtrædelser af Udbudsdirektivet. Reglerne i 

Det nye kontroldirektiv er blevet implementeret i dansk ret med Kontrolloven, hvis bestemmelser dog også 

gælder for andre overtrædelser af udbudsreglerne end blot dem, der følger af Udbudsdirektivet. I Danmark 

er Klagenævnet for Udbud oprettet til at varetage klager på udbudsområdet, og Klagenævnet fungerer i 

praksis som første instans ved udbudssager. 

  
                                                           
52 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 6. 
53 Jf. Kontrolloven § 6, stk. 2. 
54 Nämnden för offentlig upphandling (1999). 
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3. Juridisk analyse af uden virkning 

Det nye kontroldirektiv pålægger medlemsstaterne at indføre sanktionen uden virkning. Formålet med 

sanktionen fremgår af præamblen, hvor uden virkning vurderes til at være en effektiv sanktion, der har en 

afskrækkende virkning, og som samtidig er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.55 

Uden virkning anses tillige for at være den mest effektive sanktion til at genskabe konkurrencen for de 

ulovligt forbigåede økonomiske aktører.56 Hensigten med at erklære en kontrakt for uden virkning er, at 

kontrakten skal udbydes igen,57 hvorved konkurrencen genskabes. 

Vi vil i det følgende foretage en juridisk analyse af uden virkning med fokus på det bagvedliggende direktiv 

og dets implementering i dansk ret. Vi analyserer begrebets indhold og retsvirkning samt 

undtagelsesmulighederne. Vi ser nærmere på kontraktens ophør og undersøger udbudsretlig retspraksis, 

hvor spørgsmålet om kontraktophør har været behandlet. For at øge forståelsen for det nye begreb 

sammenholder vi afslutningsvis uden virkning med de eksisterende obligationsretlige begreber ugyldighed 

og uvirksomhed. Sanktionens effektivitet vil blive analyseret ud fra et økonomisk perspektiv i kapitel 8. 

3.1. Direktivet og dets implementering i dansk ret 

I den følgende analyse vil vi behandle indholdet af uden virknings retsvirkning, ikrafttrædelsestidspunktet 

og undtagelsesmulighederne. Vi ser først på direktivets bestemmelser, hvorefter vi analyserer den danske 

implementering. Afslutningsvis kigger vi kort på den klagefrist, der er knyttet til uden virkning. 

3.1.1. Retsvirkningens generelle indhold 

Vi analyserer først direktivets bestemmelser vedrørende uden virknings generelle retsvirkning, hvorefter vi 

behandler den danske implementering. 

3.1.1.1. Direktivets bestemmelser 

Uden virkning er reguleret i Det nye kontroldirektivs artikel 2d. Sanktionen er blandt andet rettet mod 

ulovligt direkte tildelte kontrakter, der som tidligere nævnt anses som den alvorligste tilsidesættelse af 

fællesskabsretten vedrørende offentlige kontrakter. Det fremgår således af direktivet, at hvis ordregiver i 

strid med udbudsdirektivet har tildelt kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en 

                                                           
55 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 13. 
56 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 14. 
57 Jf. MEMO/07/465: »National review bodies will be empowered to render these contracts "ineffective" after their 

conclusion. In these cases, the contract will need to be tendered again, this time according to the appropriate rules.« 
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udbudsbekendtgørelse, skal en national klageinstans betragte kontrakten for værende uden virkning, eller 

beslutte at den er uden virkning.58 Sanktionen bør dog ikke indtræde automatisk, men bør fastslås eller 

være resultatet af en afgørelse truffet af en uafhængig klageinstans.59 

Der sondres tilsyneladende mellem at betragte og beslutte, men hvad der ligger i denne sondring synes 

ikke helt klart. I den engelske version anvendes formuleringen »a contract is considered ineffective« og »its 

ineffectiveness is the result of a decision«. Vi tolker sondringen sådan, at kontrakten skal være uden 

virkning, selvom klageinstansen ikke konkret træffer en beslutning i relation til spørgsmålet. Det vil 

eksempelvis betyde, at selvom der ikke er nedlagt påstand om, at kontrakten skal være uden virkning, skal 

klageinstansen alligevel betragte eller anse den for at være uden virkning. Efter vores opfattelse vil det ikke 

have nogen betydning for retsvirkningen i dansk ret, da Klagenævnet ikke kun er begrænset til at behandle 

de påstande, der er rejst af klager, og ofte i praksis rejser selvstændige spørgsmål under en klagesag.60 Det 

er så spørgsmålet, om det forholder sig tilsvarende i de andre medlemsstater; hvis det ikke er tilfældet, så 

kan det måske forklare denne sondring. 

Som udgangspunkt fastlægges følgerne af uden virkning i national ret.61 Af direktivets præambel fremgår 

det dog, at de nationale regler vedrørende uden virkning skal have til formål, at kontraktparternes 

rettigheder og forpligtelser ikke længere bør håndhæves og opfyldes.62 Vi undrer os over, at formålet skal 

være, at parternes rettigheder og forpligtelser ikke bør håndhæves og opfyldes. Denne lidt vage 

formulering kan hænge sammen med muligheden for at undtage kontrakter for uden virkning, som vi ser 

nærmere på i afsnit 3.1.3. 

Afhængig af fra hvilket tidspunkt en kontrakt erklæres for uden virkning, jf. straks nedenfor i afsnit 3.1.2, 

kan der blive tale om tilbagebetaling og tilbagelevering. Udover en bemærkning i præamblen, hvor det 

fremgår, at der i national ret skal fastlægges regler om følgerne af tilbagebetaling og tilbagelevering,63 

uddybes det ikke nærmere, men medlemsstaterne skal altså forholde sig til problematikken. 

                                                           
58 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 1, litra a. 
59 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 13. 
60 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 13, som vi også har omtalt i afsnit 2.4. Se også eksempelvis Klagenævnet for 
Udbuds kendelse af 29. august 2007: Sectra A/S mod Region Syddanmark. 
61 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 2, 1. punktum og DIR 2007/66/EF betragtning 21, 2. punktum. 
62 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 21, 1. punktum. 
63 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 21, sidste punktum. 



18 
 

Der fremgår ikke yderligere betragtninger eller bestemmelser i direktivet, der siger mere om det generelle 

indhold af uden virknings retsvirkning. I Europa-Parlamentets betænkning fremgår det dog, at: 

»Efter ordførerens opfattelse bør alvorlige overtrædelser af tildelingsprocedurerne, såsom 

direkte tildeling af kontrakter over de fastsatte beløb og inden for anvendelsesområdet for 

direktiv 2004/17 og 2004/18/EF - medmindre en af de dér nævnte undtagelser er gældende - 

og indgåelse af kontrakter inden for standstill-fristen have til følge, at kontrakten bliver 

ugyldig. […] Dog bør det overlades til de nationale retssystemer at foretage den retsdogmatiske 

udformning af retsvirkningen ”uden virkning”, idet det skal sikres, at kontrakten [i] sådanne 

tilfælde ikke har nogen retlige konsekvenser. Begrebet ”uden virkning” kunne dermed omfatte 

f.eks. suspension, ugyldighed ex tunc eller ex nunc, ophævelse, omdannelse til en 

tilbagebetalingsforpligtelse osv.«64 

Tilsvarende foreslår Retsudvalget i samme betænkning i et ændringsforslag, at »”Uden virkning” betyder, at 

kontrakten ikke har nogen retsvirkninger«
65, men dette er ikke medtaget i den endelige udformning af 

direktivteksten. 

Der har tilsyneladende ikke være politisk opbakning til en mere præcis definition af begrebet. Vi kan dog 

også forestille os, at det ville have været politisk problematisk, at definere sanktionen nærmere. Jo flere 

krav, der stilles til medlemsstaternes implementering, jo større risiko er der for, at EU-reglerne vil komme 

til at påvirke de nationale retstraditioner, og det kan være politisk ømtåligt. Alternativt kunne man fra EU’s 

side have valgt at benytte et allerede eksisterende begreb, som for eksempel ugyldighed. Det ville i 

udgangspunktet løse definitionsproblematikken, men begrebets nationale nuanceforskelle66 ville i sidste 

ende alligevel ikke sikre den fornødne konformitet. Det bliver interessant at se, hvordan det nye begreb 

udvikler sig, og hvor divergerende medlemsstaternes opfattelse af begrebet bliver, samt hvilke problemer 

det vil medføre. Vi kigger nærmere på ugyldighed, når vi i afsnit 3.3.1 analyserer forskellen mellem 

ugyldighed og uden virkning. 

3.1.1.2. Implementeringen i dansk ret 

Det følger af Kontrollovens § 17, stk. 1, nr. 1, at ulovligt direkte tildelte kontrakter skal erklæres for uden 

virkning. Følgerne af uden virkning i dansk ret er, at ordregiver efter påbud fra Klagenævnet er forpligtet til 

                                                           
64 Jf. A6-0172/2007 (Europa-Parlamentets betænkning af 10. maj 2007) side 69. 
65 Jf. A6-0172/2007 (Europa-Parlamentets betænkning af 10. maj 2007) side 77 (Retsudvalgets ændringsforslag 7). 
66 Se til støtte herfor Nielsen (2007, 122). 
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at bringe kontrakten til ophør, og at kontrakten ikke længere kan håndhæves af parterne.67 Derved sikres 

på den ene side, at ordregiver skal sørge for at få kontrakten bragt til ophør og på den anden side, at 

medkontrahenten ikke længere kan håndhæve kontrakten. Kontrakten bortfalder altså ikke umiddelbart, 

men den kan ikke lovligt udføres eller påberåbes af parterne. Vi ser nærmere på kontraktens ophør i afsnit 

3.2. 

For at fremme ordregivers handlepligt har Klagenævnet pligt til at udstede påbud om, at kontrakten skal 

bringes til ophør. Konkurrencestyrelsen kan efterfølgende pålægge ordregiver daglige eller ugentlige 

tvangsbøder, hvis påbuddet ikke efterkommes.68 

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til Lovforslaget, at alle ulovligt direkte tildelte kontrakter som 

udgangspunkt skal erklæres for uden virkning, også selvom ordregiveren har været i god tro. Det kan 

eksempelvis være ved, at ordregiver fejlagtigt har vurderet, at anskaffelsen kunne undtages fra 

Udbudsdirektivet. Der knytter sig altså et objektivt ansvar til uden virkning, og ordregivers subjektive skyld 

er således irrelevant.69 

Uden virkning kan medføre tilbagelevering og tilbagebetaling, hvis en kontrakt erklæres for uden virkning 

med tilbagevirkende kraft. De nærmere omstændigheder vedrørende denne del af retsvirkningen vil blive 

behandlet nedenfor i afsnit 3.1.2.2.1, hvor også betingelserne for tilbagegivelse analyseres. 

I forhold til uden virknings generelle indhold er der ikke forskel på direktivets bestemmelser og 

implementeringen i dansk ret. I direktivet fastslås det, at uden virkning skal have til formål, at 

kontraktparternes rettigheder og forpligtelser ikke længere bør håndhæves og opfyldes. Tilsvarende 

fremgår det af Kontrolloven, at følgerne af uden virkning er, at kontrakten skal bringes til ophør og ikke 

længere kan håndhæves. En mulig følgeretsvirkning af uden virkning er tilbagegivelse. Direktivet kræver, at 

medlemsstaterne skal forholde sig til det, men stiller i øvrigt ikke krav til indholdet. De forhold og 

betingelser, der knytter sig til tilbagegivelse i den danske implementering, gennemgås nedenfor, da det 

hænger direkte sammen med retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt. 

                                                           
67 Jf. Kontrolloven § 18, stk. 2 og Lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. 
68 Jf. Kontrolloven § 24, stk. 1, nr. 3. 
69 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 3. Det objektive ansvar fremgår ikke direkte af direktivet, men det følger 
af, at en ulovligt direkte tildelt kontrakt skal erklæres for uden virkning, og at god tro ikke er omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen. 
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3.1.2. Retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt 

I det følgende analyserer vi spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt en kontrakt skal være uden virkning, det 

vil sige retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt. 

3.1.2.1. Direktivets bestemmelser 

Det nye kontroldirektiv giver medlemsstaterne mulighed for at vælge, hvornår retsvirkningen af uden 

virkning skal træde i kraft. Alle allerede opfyldte kontraktlige forpligtelser kan annulleres med 

tilbagevirkende kraft (ex tunc), eller det kan begrænses til de forpligtelser, der endnu ikke er blevet opfyldt 

(ex nunc).70 En ex nunc anvendelse af uden virkning er derfor tilstrækkelig, men i så fald skal der også 

tildeles en alternativ sanktion.71 

3.1.2.2. Implementeringen i dansk ret 

Klagenævnet skal fastsætte et tidspunkt for, hvornår kontrakten eller dele af kontrakten skal anses for at 

være uden virkning, men som hovedregel skal kontrakten kun erklæres for uden virkning for fremtidige 

leverancer, altså ex nunc. Det er kun hvor det leverede kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, og hvor 

særlige forhold taler for det, at kontrakten kan erklæres for uden virkning ex tunc.72 

Klagenævnet skal dog også tage hensyn til de af ordregivers forpligtelser, som skønnes at have et vigtigt 

formål, hvorfor en kontrakt også kan erklæres for uden virkning på et fremtidigt tidspunkt.73 I 

Høringsnotatet nævnes som eksempel ordregivers mulighed for at opretholde en forsyningspligt. 

Derudover gøres der opmærksom på, at muligheden svarer til den alternative sanktion, hvor kontraktens 

løbetid forkortes.74 Eftersom der ikke er eksplicit hjemmel i direktivet til at anvende uden virkning på et 

fremtidigt tidspunkt, og når sanktionen i direktivets forstand reelt er en alternativ sanktion, må det 

nødvendigvis også betyde, at kontrakten skal opfylde betingelserne for at blive undtaget fra uden 

virkning.75 At Klagenævnet skal tage hensyn til de af ordregivers forpligtelser, der har et vigtigt formål, er da 

heller ikke i modstrid med undtagelsesbestemmelsen, og anvendelsen af uden virkning på et fremtidigt 

tidspunkt behøver ikke være i strid med direktivet, når blot undtagelsesbestemmelsen iagttages. 

                                                           
70 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 2, 2. afsnit og DIR 2007/66/EF betragtning 21, 3. punktum. 
71 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 2, 2. afsnit og DIR 2007/66/EF betragtning 21, 5. punktum. Vi ser 
nærmere på de alternative sanktioner i kapitel 4. 
72 Jf. Kontrolloven § 18, stk. 1. 
73 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 1 og Høringsnotatet afsnit 3.1.1.+3.1.3. 
74 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.1.3. 
75 Undtagelsesbestemmelserne analyseres i afsnit 3.1.3. 



21 
 

Som nævnt i indledningen til dette kapitel, så er det hensigten med uden virkning, at ordregiver skal indgå 

en ny kontrakt. Det er dog ikke sikkert, at en kontrakt, der erklæres uden virkning ex nunc eller fra et 

fremtidigt tidspunkt, efterfølgende vil være underlagt procedurereglerne i Udbudsdirektivet, da værdien af 

den resterende del af kontrakten kan være under tærskelværdierne i Udbudsdirektivet. I så fald vil 

ordregiveren være frit stillet til at foretage en direkte tildeling af den resterende del af den oprindelige 

kontrakt.76 

3.1.2.2.1. Uden virkning ex tunc 

Vi vil nu se nærmere på de to forhold, som skal være opfyldt, for at uden virkning kan anvendes ex tunc. 

Først skal det dog nævnes, at der med leverancer menes både varer, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsarbejder, men at det kun forventes, at vareleverancer kan returneres, hvorfor kontrakter 

vedrørende tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejde normalt ikke vil kunne blive erklæret for uden 

virkning ex tunc.77 

Den ene af de to betingelser for at anvende uden virkning ex tunc er, at varen skal kunne tilbageleveres i 

væsentlig samme stand. Vurderingen af, om der kan tilbageleveres i væsentlig samme stand, fremgår ikke 

af bemærkningerne til Lovforslaget. Det fremgår derimod af både Høringsnotatet og Lovudkastet, at det 

skal ske på baggrund af køberettens almindelige regler for tilbagelevering af løsørekøb. Der er formentlig 

tale om en fejl, når det ikke fremgår af Lovforslagets bemærkninger, da der i Høringsnotatet står, at 

»Det fremgår af lovbemærkningerne, at vurderingen af, om varerne må anses for at være i 

væsentlig samme stand, skal foretages i overensstemmelse med køberettens almindelige regler 

for tilbagelevering af løsørekøb.«78 

Henvisningen til Købeloven79 vedrører den obligationsretlige hovedregel for tilbagegivelse, som er 

samtidighedsgrundsætningen. Princippet er udtrykt i Købelovens § 57, og der findes en omfattende 

retspraksis på området.80 

                                                           
76 Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der i så fald kan være annonceringspligt efter Tilbudsloven eller pligt 
til at overholde de generelle principper afledt af TEUF, hvorfor ordregiveren ikke nødvendigvis direkte kan tildele den 
resterende del af kontrakten til medkontrahenten. 
77 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 1. 
78 Jf. Lovudkastets bemærkninger til § 18, stk. 1 og Høringsnotatet afsnit 3.1.3. 
79 LBK nr. 237 af 28.3.2003. 
80 Se eksempelvis Nørager-Nielsen m.fl. (2008, 1059-1061). 
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Den anden af de to betingelser for at anvende uden virkning ex tunc er, at særlige forhold skal gøre sig 

gældende. Der er her tale om en ændring i forhold til Lovudkastet, og det hænger sammen med at flere 

høringssvar påpegede, at det vil være forbundet med betydelige administrative problemer, hvis en kontrakt 

kan erklæres for uden virkning blot givet, at varen er i væsentlig samme stand.81 Med Lovforslaget lægges 

der derfor op til, at der også skal være særlige forhold, der berettiger en tilbagelevering, men der er ikke 

meget at støtte sig op ad i bemærkningerne, udover at Klagenævnet skal vurdere om tilbageleveringen 

findes proportional.82 Det er ikke blevet præciseret yderligere i forbindelse med Folketingets behandling, og 

det vil derfor være op til Klagenævnet og domstolene at udvikle praksis på dette område. 

Da lovgiver har valgt at tage hensyn til argumentet med de betydelige administrative problemer, forventer 

vi, at medkontrahentens omkostninger og besvær med at tage en vare retur vil blive tillagt relativ stor 

vægt. Vi forventer derfor, at det stort set kun vil være meget let omsættelige varer, der går retur, da 

omkostningerne og besværet herved ikke må forventes at blive så store. 

Det fremgår af Lovudkastets bemærkninger, at tilbagelevering kan være af hele ydelsen eller enkelte 

delydelser, og at medkontrahenten skal tilbagebetale den del af den erlagte modydelse til ordregiver, der 

svarer til de tilbageleverede ydelser.83 Af uransagelige årsager fremgår denne passus ikke af 

bemærkningerne til Lovforslaget, og tilbagegivelse er ikke omtalt i Høringsnotatet. En mulig forklaring kan 

dog være, at lovgiver valgte at ændre betingelserne for, hvornår uden virkning kan ske med tilbagevirkende 

kraft, hvorefter det kun forventes at ske i ganske få tilfælde. Eftersom forholdet ikke er omtalt i loven eller 

forarbejderne, vil det være naturligt, hvis Klagenævnet støtter sig op ad de almindelige obligationsretlige 

regler for tilbagegivelse. 

3.1.3. Undtagelsesbestemmelse 

Såfremt udgangspunktet er, at en ulovlig direkte tildelt kontrakt skal sanktioneres med uden virkning, er 

der to muligheder for at undtage kontrakten for uden virkning. I det følgende vil vi gennemgå den ene af to 

muligheder for at undtage en kontrakt for uden virkning. Den anden mulighed gennemgås i afsnit 3.1.4 om 

den frivillige udbudsbekendtgørelse. 

                                                           
81 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.1.3. 
82 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 1. 
83 Jf. Lovudkastets bemærkninger til § 18, stk. 1. 
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3.1.3.1. Direktivets bestemmelser 

Direktivet giver mulighed for, at ulovligt direkte tildelte kontrakter kan undtages sanktionen uden virkning, 

hvorved proportionalitetsprincippet iagttages. Undtagelsen kan vedrøre hele kontrakten eller blot enkelte 

af kontraktens tidsmæssige virkninger. Det kan dog kun ske i de tilfælde, hvor alle relevante aspekter er 

undersøgt, og hvor visse væsentlige hensyn til almenhedens interesser gør det nødvendigt at opretholde 

kontrakten.84 Som fortolkningsbidrag til væsentlige hensyn til almenhedens interesser skal det bemærkes, at 

Frankrig og Belgien har erklæret, »at begrebet […] skal læses på baggrund af definitionen af ”tvingende 

almene hensyn” i artikel 4, nr. 8, og betragtning 40 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF 

af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked.«85 

Definitionen af tvingende almene hensyn følger af EU-Domstolens praksis vedrørende artikel 49 TEUF86 og 

56 TEUF87 og vil formentlig fortsat blive udviklet. En ikke udtømmende definition omfatter hensynet til 

blandt andet: Den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, tryghed for borgerne, den offentlige sundhed, 

bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, 

tjenestemodtagerne og arbejdstagerne, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelse af bedrageri, 

beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder, 

bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger.88 

Det synes nærliggende, at sætte lighedstegn mellem væsentlige hensyn til almenhedens interesser og 

tvingende almene hensyn. Spørgsmålet er dog, om der er truffet et bevidst valg ved at anvende 

formuleringen væsentlige hensyn, når nu tvingende hensyn allerede findes. I så fald må det formodes, at 

der kræves mindre for at iagttage væsentlige hensyn, end tilfældet er for tvingende hensyn. Ovennævnte 

erklæring fra Frankrig og Belgien kunne dog tyde på, at der ikke er truffet et bevidst valg, men hvorom 

alting er, så synes det rimeligt at antage, at væsentlige hensyn til almenhedens interesser som minimum 

omfatter tvingende almene hensyn. 

I Det nye kontrol direktiv understreges det endvidere, at økonomiske interesser kun kan anses som 

væsentlige hensyn, hvis det i ganske særlige tilfælde vil have uforholdsmæssige konsekvenser, at 

                                                           
84 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 3, 1. afsnit og DIR 2007/66/EF betragtning 22, 1. punktum. 
85 Jf. 15216/07 ADD 1 (Addendum til protokol af 7. februar 2008 vedr. 2829. Samling i Rådet for Den Europæiske Union 
den 15.-16. november 2007 i Bruxelles) side 4 (vores understregning). 
86 Tidligere artikel 43 EF. 
87 Tidligere artikel 49 EF. 
88 Jf. DIR 2006/123/EF art. 4, nr. 8. Yderligere hensyn fremgår af betragtning 40. 
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kontrakten erklæres for uden virkning,89 men at økonomiske interesser i direkte tilknytning til den 

pågældende kontrakt ikke kan udgøre et væsentligt hensyn. Som eksempler på sådanne økonomiske 

interesser i direkte tilknytning til den pågældende kontrakt nævnes omkostninger som følge af: 

• forsinkelse i forbindelse med kontraktens opfyldelse, 

• indledning af en ny udbudsprocedure, 

• udskiftningen af den økonomiske aktør, der udfører kontrakten, samt 

• omkostninger i forbindelse med de retlige forpligtelser, der følger af, at kontrakten er uden virkning.90 

Der kan i udgangspunktet altså ikke tages hensyn til økonomiske interesser, medmindre der er tale om 

ganske særlige tilfælde, hvor det vil have uforholdsmæssige konsekvenser, og under ingen omstændigheder 

hvis de økonomiske interesser er i direkte tilknytning til kontrakten. Det kan umiddelbart være svært at 

forestille sig hensyn, som er helt blottet fra økonomiske interesser, men bestemmelsen vedrører kun, hvad 

der ikke kan være væsentlige hensyn, og der kan jo sagtens tænkes at være andre væsentlige hensyn 

udover de økonomiske. I så fald udelukker de økonomiske hensyn ikke anvendelsen af 

undtagelsesbestemmelsen, de tillægges bare ingen værdi i vurderingen. 

Præamblen kommer endvidere med et eksempel, hvor en kontrakt, der i udgangspunktet kan erklæres for 

uden virkning, men som følge af Udbudsdirektivets artikel 3191 alligevel ville kunne blive tildelt 

medkontrahenten igen efterfølgende, vil være omfattet af princippet om væsentlige hensyn. Eksemplet er 

formentlig medtaget for at forhindre den noget groteske situation, hvor en kontrakt erklæres for uden 

virkning ex nunc, hvorefter den resterende del af kontrakten efterfølgende gives via et udbud med 

forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse til medkontrahenten igen, da kun denne kan løse 

opgaven på grund af for eksempel tekniske omstændigheder.92 

Såfremt medlemsstaterne benytter sig af denne undtagelse til uden virkning, skal der i stedet for anvendes 

alternative sanktioner,93 jf. kapitel 4 nedenfor. 

                                                           
89 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 3, 2. afsnit og DIR 2007/66/EF betragtning 24, 1. punktum. 
90 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 3, 3. afsnit og DIR 2007/66/EF betragtning 24, 2. punktum. 
91 Bestemmelsen om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, der kan svare til lovlig direkte 
tildeling. 
92 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 23. 
93 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 3. 1. afsnit, 2. punktum og DIR 2007/66/EF betragtning 22, 2. punktum. 
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3.1.3.2. Implementeringen i dansk ret 

Danmark har benyttet muligheden for at indføre ovennævnte undtagelse til uden virkning,94 og det fremgår 

af Høringsnotatet, at bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende.95 Udover at Kontrolloven gengiver 

direktivets betingelser for anvendelsen af undtagelsen, gives der i bemærkningerne til Lovforslaget et 

eksempel på, hvor der kan foreligge et væsentligt hensyn til almenhedens interesser. Det kan blandt andet 

være tilfældet, hvis uden virkning vil medføre, at mennesker eller dyrs liv eller sundhed bringes i fare, eller 

hvis det vil forhindre ordregiver i at opretholde deres forsyningspligt.96 I forbindelse med Folketingets 

behandling blev Økonomi- og Erhvervsministeren spurgt, om der gennem eksempler eller på anden vis 

nærmere kunne redegøres for forhold, der vil kunne give anledning til, at en kontrakt ikke erklæres for 

uden virkning med henvisning til almenhedens interesser. Svaret indeholdt ikke meget nyt, og det blev blot 

tilføjet, at spørgsmålet altid vil bero på en konkret vurdering.97 Denne lidt forsigtige udlægning stemmer 

efter vores opfattelse fint overens med direktivets retningslinjer som gennemgået ovenfor. 

I forhold til spørgsmålet, om hvorvidt der er en sammenhæng mellem væsentlige hensyn til almenhedens 

interesser og tvingende almene hensyn, fremgår det af Høringsnotatet, at det ikke er Regeringens 

opfattelse, at begrebet væsentlige hensyn til almenhedens interesser endnu er fastlagt, da EU-Domstolen 

ikke har taget stilling til begrebet.98 Og da hverken Lovudkastet, Høringsnotatet eller Lovforslaget forholder 

sig til begrebet tvingende almene hensyn må det formodes, at man fra dansk side enten ikke ser en sådan 

sammenhæng eller blot ikke er opmærksom på den. En nærmere fastlæggelse af væsentlige hensyn til 

almenhedens interesser må derfor afvente retspraksis. 

3.1.4. Den frivillige udbudsbekendtgørelse 

Ordregiverne har en anden mulighed for at få undtaget kontrakter fra sanktionen uden virkning. Det 

kræver, at de offentliggør en frivillig udbudsbekendtgørelse, som vi ser nærmere på i de næste to afsnit. 

3.1.4.1. Direktivets bestemmelser 

Udover den nævnte undtagelse, jf. ovenfor i afsnit 3.1.3, kan ordregiver undgå retsvirkningen uden virkning 

ved en ulovligt direkte tildelt kontrakt, forudsat at ordregiver har været i god tro og har offentliggjort en 

frivillig udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiver agter at 

                                                           
94 Jf. Kontrollovens § 17, stk. 3. 
95 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.1.4. 
96 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 17, stk. 3. 
97 Besvarelse af 18. marts 2010 af spørgsmål 2 ad L 109 og L 110 stillet af Erhvervsudvalget efter ønske fra Morten 
Østergaard (RV) den 12. februar 2010. 
98 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.1.4. 
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indgå kontrakt.99 Baggrunden for den frivillige udbudsbekendtgørelse er at undgå den retsusikkerhed, som 

kan opstå på grund af den nye retsvirkning.100 

Som nævnt er det en betingelse, at ordregiver selv vurderer, at den direkte tildeling er tilladt, og samtidig 

offentliggør en udbudsbekendtgørelse, hvorefter de ikke må indgå kontrakten inden for en frist på mindst ti 

dage.101 Fristen giver myndighederne og non-kontrahenter mulighed for at gribe ind, inden kontrakten 

underskrives, hvorved skadevirkningerne undgås. 

Hvordan en ulovligt direkte tildelt kontrakt, som har overholdt disse bestemmelser, så skal sanktioneres, 

fremgår ikke direkte af Det nye kontroldirektiv, men da uden virkning er udelukket, synes det oplagt at 

anvende alternative sanktioner. Vi vender tilbage til problemstillingen i næste afsnit, hvor vi ser på den 

danske implementering. 

3.1.4.2. Implementeringen i dansk ret 

Bestemmelsen om den frivillige udbudsbekendtgørelse er direkte implementeret i Kontrolloven,102 og i 

Lovforslagets bemærkninger gives følgende eksempler på anvendelsen af den frivillige 

udbudsbekendtgørelse: 

»Ordregiveren kan fx anvende bestemmelsen, hvis ordregiveren finder, at en kontrakt kan 

kategoriseres som in-house, og som følge heraf er undtaget fra udbudsreglerne. En anden 

gråzone kan være de tilfælde, hvor ordregiveren finder, at kontrakten er af en sådan karakter, 

at udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke finder anvendelse i sin helhed, fx 

ved indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser listet i bilag II B i udbudsdirektivet.«103 

Der er ikke opstillet krav om, at ordregivers opfattelse af at være i god tro skal være velbegrundet eller i 

øvrigt være baseret på konkrete dokumenterede overvejelser i forbindelse med kontraktindgåelsen. Dette 

lempelige krav til – eller mangel på krav til – dokumentation af ordregiverens gode tro, kan dog formodes 

at blive opvejet af, at Klagenævnet kan tilsidesætte en åbenbart urigtig vurdering. 

                                                           
99 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) artikel 2d, stk. 4. Offentliggørelsen af en frivillig udbudsbekendtgørelse udløser 
ikke nogen udvidelse af de forpligtelser, der følger af Udbudsdirektivet, jf. DIR 2007/66/EF betragtning 26, 2. punktum. 
100 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 26. 
101 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 4 + DIR 2007/66/EF betragtning 26. De nærmere bestemmelser for 
indholdet i den frivillige udbudsbekendtgørelse findes i DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 3a. 
102 Jf. Kontrolloven § 4. 
103 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 4, stk. 1. 
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Spørgsmålet om ordregivers gode tro synes således umiddelbart skærpet i den danske implementering, da 

Klagenævnet netop kan vurdere, at ordregiver har foretaget en åbenbar urigtig vurdering. I så fald antages 

det, at ordregiver burde være klar over, at der foreligger en klar overtrædelse af reglerne, og at det i de 

fleste tilfælde vil være ensbetydende med, at ordregiver rent faktisk var bevidst om lovovertrædelsen og 

dermed har handlet i ond tro. Klagenævnets vurdering skal være objektiv og ske på baggrund af 

overtrædelsens karakter, hvor udbudsreglernes klarhed bør indgå i vurderingen. Hvis ordregiver ikke er i 

god tro, kan kontrakten alligevel erklæres for uden virkning.104 

Ligesom det er tilfældet i Det nye kontroldirektiv, så er det heller ikke præciseret i Kontrolloven, hvordan en 

ulovligt direkte tildelt kontrakt skal sanktioneres, hvis betingelserne for den frivillige udbudsbekendtgørelse 

er overholdt. I Kontrolloven står der dog direkte, at der fastsættes alternative sanktioner, når: 

»en kontrakt, der er omfattet af § 17, stk. 1 [blandt andet ulovligt direkte tildelte kontrakter], 

og som ikke er undtaget efter § 4 [reglerne om frivillig udbudsbekendtgørelse] eller § 17, stk. 2 

[en anden undtagelse, der vedrører kontrakter indgået via rammeaftale eller dynamisk 

indkøbssystem], ikke erklæres for uden virkning, jf. § 17, stk. 3 [undtagelsen om væsentlige 

hensyn til almenhedens interesser]«.105 

Denne noget kringlede formulering betyder umiddelbart, at det modsætningsvis kan sluttes, at der ikke er 

hjemmel til at sanktionere en ulovligt direkte tildelt kontrakt med alternative sanktioner, når ordregiver har 

været i god tro og lavet en frivillig udbudsbekendtgørelse. Da kontrakten samtidig er undtaget uden 

virkning, levner det ikke mange muligheder for effektivt at håndhæve reglerne i disse tilfælde. 

Vi betragter ovenstående som et lille ”hul” i lovgivningen, som potentielt kan misbruges. Ved klare 

overtrædelser antages det, at ordregiver har handlet i ond tro, hvorfor sådanne tilfælde ikke kan give 

anledning til misbrug. Omvendt kan der ved mindre klare overtrædelser og gråzonetilfælde godt opstå 

problemer specielt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt ordregiver har handlet i god tro. 

For at uddybe dette opstiller vi et tænkt eksempel. En non-kontrahent klager over en ulovlig direkte tildelt 

kontrakt og nedlægger påstand om at kontrakten skal erklæres for uden virkning og subsidiært, at 

ordregiver pålægges en alternativ sanktion. Ordregiver nedlægger påstand om frifindelse med henvisning 

                                                           
104 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 4, stk. 1. 
105 Jf. Lovforslaget § 18, stk. 3, nr. 2. 
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til, at de har offentliggjort en frivillig udbudsbekendtgørelse. Det må nu være op til non-kontrahenten at 

bevise, at der er tale om en ulovligt direkte tildelt kontrakt, hvorefter ordregiver i givet fald skal bevise, at 

de har opfyldt betingelserne for at blive undtaget for uden virkning i henhold til § 4.106 

Eftersom vi antager at befinde os i en gråzone, må det forventes, at ordregiver ikke får vanskeligt ved at 

sandsynliggøre deres gode tro. Særligt når det sammenholdes med, at Klagenævnet i deres vurdering skal 

lægge vægt på udbudsreglernes klarhed, som i sagens natur er mindre klare i gråzonetilfælde. Af samme 

årsag må det forventes, at non-kontrahenten får svært ved at modbevise ordregivers påståede gode tro. 

Da der endvidere ikke er hjemmel til at pålægge ordregiver alternative sanktioner, vil det ikke være muligt 

at benytte de nye sanktionsmuligheder, selvom der reelt er tale om en ulovligt direkte tildelt kontrakt. 

Efter vores opfattelse er den danske implementering på dette punkt ikke i overensstemmelse med 

direktivet, da den manglende mulighed for effektivt at sanktionere disse tilfælde ikke overholder 

effektivitetsprincippet. 

3.1.5. Klagefrister 

I dette afsnit gennemgår vi muligheden for at indføre klagefrister samt den danske implementering heraf. 

3.1.5.1. Direktivets bestemmelser 

Medlemsstaterne får med Det nye kontroldirektiv mulighed for at indføre klagefrister. Bestemmelsen i 

artikel 2f, stk. 1, er knyttet til ulovligt direkte tildelte kontrakter og vedrører derfor både uden virkning og 

alternative sanktioner. I artikel 2f, stk. 1, fremgår det, at: 

»Medlemsstaterne kan fastsætte, at en klage i henhold til artikel 2d, stk. 1, skal indgives […] i 

alle tilfælde inden udløbet af en periode på mindst seks måneder regnet fra dagen efter den 

dag, hvor kontrakten er indgået.«107 

Formuleringen må tolkes sådan, at medlemsstaterne kan, men ikke er forpligtet til at, fastsætte 

klagefrister, og i givet fald skal klagefristen være på mindst seks måneder. Hvis der ikke fastsættes en 

klagefrist, må det svare til, at der er en tidsubegrænset klagefrist. 

                                                           
106 Det er i vores eksempel ikke relevant at bestride påstanden om at kontrakten er ulovligt direkte tildelt. 
107 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2f, stk. 1 (litra a er udeladt, da den ikke vedrører ulovligt direkte tildelte 
kontrakter). Vores understregning. 
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Bestemmelsen indikerer efter vores opfattelse primært et hensyn til non-kontrahenten, da denne derved er 

sikret en minimumsperiode, hvori en klage vil kunne resultere i uden virkning. Medlemsstaterne har dog 

mulighed for at tillægge et sekundært hensyn til ordregiverne, eftersom der kan indføres en relativ kort 

præklusionsfrist på seks måneder. Fristen synes at være relativ kort, eftersom kontrakten er tildelt uden at 

blive publiceret med en deraf følgende mangel på gennemsigtighed, hvilket gør at non-kontrahenten ikke 

umiddelbart har nogen mulighed for at vide, at kontrakten er blevet indgået. 

Hensynet til ordregiver synes også at fremgå af præamblen, hvor der i betragtning 25 står: 

»Af hensyn til retssikkerheden for så vidt angår de ordregivende myndigheders og 

ordregiverens beslutninger er det på længere sigt nødvendigt at indføre en rimelig 

minimumsfrist for forældelse af klager, der har til formål at få fastslået, at den pågældende 

kontrakt er uden virkning.«108 

En minimumsfrist varetager dog ikke i sig selv hensynet til ordregiverne, da ordregiverne nærmere må have 

en interesse i, at der bliver fastsat en præklusionsfrist, da de derved får vished for, hvornår en kontrakt ikke 

længere kan erklæres for uden virkning. At det først er nødvendigt at iagttage hensynet på længere sigt kan 

hænge sammen med den evaluering, som det er besluttet at gennemføre senest i december 2012.109 

I betragtning 27 omtales retssikkerhedshensynet igen: 

»Eftersom dette direktiv forbedrer de nationale klagemuligheder, navnlig i forbindelse med 

kontrakter, der ulovligt er direkte tildelt, bør de økonomiske aktører opfordres til at anvende de 

nye mekanismer. Af hensyn til retssikkerheden kan det kun i en begrænset periode gøres 

gældende, at en kontrakt er uden virkning. Disse tidsfrister bør respekteres.«110 

Denne betragtning indikerer umiddelbart en pligt til at indføre en præklusionsfrist og lægger dermed op til, 

at en non-kontrahent kun kan påberåbe sig uden virkning i begrænset periode, hvilket ikke stemmer 

overens med bestemmelsen i artikel 2f, stk. 1. Hvis man vitterlig har et ønske om at varetage dette hensyn, 

ville det være oplagt at indføre en præklusionsfrist. Hvis klagefristen eksempelvis var fastsat til mindst seks 

                                                           
108 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 25. 
109 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 4a. 
110 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 27. 
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måneder og maksimalt 12 måneder, ville både hensynet til non-kontrahenten effektive klageadgang og 

retssikkerhedshensynet til ordregiver iagttages. 

I forhold til den frivillige Udbudsbekendtgørelse fastsætter Det nye kontroldirektiv ingen klagefrist, men 

overlader dette til nationalstaterne.111 

3.1.5.2. Implementeringen i dansk ret 

I Danmark har man valgt ikke at indføre klagefrister for ulovligt direkte tildelte kontrakter,112 hvilket reelt 

svarer til en tidsubegrænset klagefrist. Begrundelsen for dette er, at en sådan overtrædelse af 

udbudsreglerne er særdeles grov, og det kan være meget svært at opdage den ulovlige direkte tildeling i 

praksis,113 da den netop er tildelt uden gennemsigtighed. Dette skal samtidig sammenholdes med, at 

ordregiveren kan sikre sig mod uden virkning ved at følge reglerne om den frivillige 

udbudsbekendtgørelse.114 

Man har fra dansk side fravalgt at indføre en præklusionsfrist, og retssikkerhedshensynet til ordregiver, 

som omtalt i præamblen, synes dermed ikke at være tillagt nogen større betydning. I forarbejderne nøjes 

man med at henvise til ordregivers mulighed for at lave en frivillig udbudsbekendtgørelse, og der tages ikke 

yderligere hensyn til ordregiver i relation til klagefristen for ulovligt direkte tildelte kontrakter. 

Såfremt ordregiver har lavet en frivillig udbudsbekendtgørelse er klagefristen på 30 kalenderdage, regnet 

fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.115 Det er 

fundet hensigtsmæssigt og proportionalt, at ordregiver efter 30 dage har sikkerhed for, at der ikke kan 

klages, når der er givet maksimal åbenhed om kontraktindgåelsen. Samtidig er der tid nok for en potentiel 

klager til at finde ud af, om denne vil indgive klage.116 

3.1.6. Medkontrahentens retsstilling i erstatningsspørgsmålet 

Når en kontrakt er erklæret for uden virkning opstår spørgsmålet, om medkontrahenten har krav på 

erstatning. Direktivet berører ikke problemstillingen, og spørgsmålet er da heller ikke omfattet af 

                                                           
111 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2f, stk. 2. 
112 Jf. Lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.5. 
113 Jf. Høringsnotatets afsnit 3.7.4. 
114 Jf. Høringsnotatets afsnit 3.7.4. 
115 Jf. Kontrolloven § 7, stk. 3 samt Lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.5. Fristen er formentlig inspireret 
af DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2f, stk. 1, litra a, 1. pind. 
116 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 7, stk. 3. 
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Kontrolloven. Derfor kan Klagenævnet heller ikke træffe afgørelse i sådan henseende, og sager vedrørende 

erstatning som hidrører fra kontrakter, der er erklæret for uden virkning, er derfor henvist til 

domstolene.117 Det fremgår dog af Lovforslaget, at medkontrahenten ikke er udelukket fra erstatning, hvis 

de almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt,118 mens der i Lovudkastet endvidere står, at positiv 

opfyldelsesinteresse for en godtroende medkontrahent ikke kan udelukkes.119 

Det må antageligt kunne sluttes modsætningsvis, at en medkontrahent, som var vidende eller burde være 

vidende om, at den indgåede kontrakt var ulovligt direkte tildelt, ikke kan forvente at få erstatning. Det må 

endvidere forventes, at medkontrahenten i de fleste tilfælde betragtes som værende i ond tro, da ulovligt 

direkte tildelte kontrakter er en grov overtrædelse af udbudsreglerne120 og i hvert fald i de tilfælde, hvor 

kontraktværdien overskrider tærskelværdien, da medkontrahenten i så fald burde vide, at kontrakten 

skulle have været i udbud.121  

I en situation, hvor ordregiver for eksempel har opdelt en kontrakt i flere mindre kontrakter og ulovligt har 

undladt at lave et udbud, vil medkontrahenterne derimod ikke umiddelbart kunne vide, at der var tale om 

ulovlig direkte tildeling, og muligheden for erstatning kan derfor ikke udelukkes. 

Et andet forhold, der kan vise sig at blive afgørende for medkontrahentens mulighed for erstatning, er, 

hvordan ordregiver rent obligationsretligt bringer kontrakten til ophør, hvilket vi ser nærmere på i afsnit 

3.2. En berettiget ophævelse af kontrakten vil i udgangspunktet medføre, at medkontrahenten ikke kan få 

erstatning, men det er tvivlsomt, hvorvidt ophævelse overhovedet vil kunne komme på tale. Derimod må 

en annullation af kontrakten i udgangspunktet medføre at en godtroende medkontrahent kan gøre et 

erstatningskrav gældende. 

                                                           
117 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 1, stk. 2, nr. 1. 
118 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 1. 
119 Jf. Lovudkastets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. 
120 Til støtte herfor se Nielsen & Holtse (2010). 
121 Til støtte herfor kan vi henvise til Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. februar 2007: MT Højgaard A/S og 
Skanska Danmarks A/S mod Fonden for Frederiksborgcentret Hillerød. Sagen vedrørte en ordregivers tildeling af 
kontrakt på baggrund af en tilbudsindhentning, der (i strid med reglerne) ikke var foretaget efter EU reglerne. De 
forbigåede tilbudsgivere kunne ikke få tilkendte erstatning for negativ kontraktsinteresse, da de var professionelle 
enterprenørfirmaer med ekspertise på udbudsområdet og var på tidspunktet for afgivelse af tilbud bekendt med, at 
konkurrencen ikke var iværksat efter EU-reglerne. Østre Landsrets dom af 19. maj 2009 angår samme sag. I denne sag 
fik klager tilkendt negativ kontraktinteresse - det var dog ikke på grund af den manglende afholdelse af EU-udbud, 
hvorfor Klagenævnets kendelse kan anvendes som indikation for muligheden for at få tilkendt erstatning. 
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3.1.7. Opsamling 

Med det nye kontroldirektiv indføres der nye regler for sanktionering af ulovligt direkte tildelte kontrakter, 

der i udgangspunktet skal erklæres for uden virkning. Uden virkning er et nyt juridisk begreb, og direktivet 

overlader det medlemsstaterne at bestemme retsvirkningen, som dog bør medføre at parternes 

rettigheder og forpligtelser ikke længere håndhæves. Følgerne af uden virkning i dansk ret er, at ordregiver 

efter påbud fra Klagenævnet er forpligtet til at bringe kontrakten til ophør, og at kontrakten ikke længere 

kan håndhæves af parterne. 

Retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt kan efter bestemmelserne i Det nye kontroldirektiv enten være ex 

nunc eller ex tunc. Udgangspunkt i dansk ret er at uden virkning træder i kraft ex nunc. En kontrakt 

erklæres kun for uden virkning ex tunc, hvis særlige forhold taler for det, og hvis der kan tilbageleveres i 

væsentlig samme stand. Kontrolloven giver også mulighed for, at en kontrakt kan erklæres for uden 

virkning fra et fremtidigt tidspunkt, hvis ordregivers forpligtelser skønnes at have et vigtigt formål. 

Vurderingen heraf bør efter vores vurdering ske i overensstemmelse med kriterierne i 

undtagelsesbestemmelsen til uden virkning, da uden virkning på et fremtidigt tidspunkt svarer til afkortelse 

af kontraktens løbetid, hvilket betragtes som en alternativ sanktion i Det nye kontroldirektiv. 

En kontrakt, eller blot enkelte af kontraktens tidsmæssige virkninger, kan undtages fra uden virkning, hvis 

væsentlige hensyn til almenhedens interesser gør det nødvendigt at opretholde kontrakten. Væsentlige 

hensyn til almenhedens interesser er ikke defineret, men det kan formentlig sidestilles med eller være 

indeholdt i begrebet tvingende almene hensyn, som følger af EU-Domstolens praksis vedrørende artikel 49 

TEUF122 og 56 TEUF123. Økonomiske interesser kan kun anses som væsentlige hensyn, hvis det i ganske 

særlige tilfælde vil have uforholdsmæssige konsekvenser, at kontrakten erklæres for uden virkning, men 

økonomiske interesser i direkte tilknytning til kontrakten kan aldrig udgøre et væsentligt hensyn. 

En anden mulighed for at få undtaget en kontrakt fra uden virkning er, hvis ordregiver offentliggør en 

frivillig udbudsbekendtgørelse og har været i god tro. Det er ikke klart, hvordan en ulovligt direkte tildelt 

kontrakt, som har overholdt bestemmelserne for den frivillige udbudsbekendtgørelse, skal sanktioneres. 

Der er ikke hjemmel i Kontrolloven til at sanktionere en sådan overtrædelse med hverken uden virkning 

eller alternative sanktioner, og den danske implementering er efter vores opfattelse ikke i 

                                                           
122 Tidligere artikel 43 EF. 
123 Tidligere artikel 49 EF. 
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overensstemmelse med direktivet på dette punkt, da den manglende mulighed for effektivt at sanktionere 

disse tilfælde ikke overholder effektivitetsprincippet. 

Medlemsstaterne får med Det nye kontroldirektiv mulighed for at indføre klagefrister for ulovligt direkte 

tildelte kontrakter. På baggrund af formuleringen i præamblen synes der at være en pligt til at indføre en 

præklusionsfrist, hvilket ikke stemmer overens med formuleringen i artiklen. I Danmark har man valgt ikke 

at indføre klagefrister for ulovligt direkte tildelte kontrakter.  

Spørgsmålet om medkontrahentens mulighed for erstatning, når en kontrakt erklæres for uden virkning 

skal afgøres af domstolene og er ikke reguleret i Det nye kontroldirektiv eller Kontrolloven. Det fremgår dog 

af forarbejderne, at en godtroende medkontrahent ikke er udelukket fra erstatning, hvis de almindelige 

erstatningsretlige betingelser er opfyldt. En medkontrahent, der vidste eller burde vide, at kontrakten er 

ulovligt direkte tildelt, vil derimod ikke kunne forvente at få erstatning. 

3.2. Kontraktens ophør 

Retsvirkningen i dansk ret af uden virkning er, som tidligere skrevet, blandt andet, at ordregiver efter påbud 

fra Klagenævnet er forpligtet til at bringe kontrakten til ophør. Vi vil i det følgende se lidt nærmere på 

ordregivers mulighed for at bringe kontrakten til ophør, og endvidere undersøge tidligere retspraksis, hvor 

kontraktophør har været behandlet. 

3.2.1. Obligationsretligt 

Det er ikke nærmere forklaret i Kontrolloven, hvordan kontrakten skal bringes til ophør, men i de fleste 

tilfælde vil ordregiver formentlig være nødt til at annullere kontrakten, medmindre der er mulighed for 

opsigelse, afbestilling eller eventuelt tilbagekaldelse
124. En annullation af kontrakten ophæver 

medkontrahentens ret til naturalopfyldelse, men giver til gengæld medkontrahenten ret til positiv 

opfyldelsesinteresse,125 som følge af misligholdelsen af aftalen. Medkontrahenten har dog pligt til at 

begrænse sit tab.126 Annulleres kontrakten, accepterer ordregiver dermed, i hvert fald indirekte, sit 

erstatningsansvar, jf. dog afsnit 3.1.6. 

En anden mulighed er at ophæve kontrakten, hvorved ordregiver ikke ifalder noget erstatningsansvar. Den 

obligationsretlige anvendelse af begrebet kræver dog normalt væsentlig misligholdelse fra 
                                                           
124 Se eksempelvis Gomard (2003, 30). 
125 Jf. Gomard (2003, 30) og Eyben & Eyben (1999, 27). 
126 Jf. Bryde Andersen (2008, 123+162). 
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medkontrahentens side,127 hvilket typisk ikke vil være tilfældet i denne type sager. En uberettiget 

ophævelse vil omvendt medføre, at ophævelsen betragtes som en annullation, hvorved erstatningsansvaret 

igen falder tilbage på ordregiver.128 

Der synes ikke at være nogen konsekvens i den udbudsretlige litteratur eller retspraksis med hensyn til 

anvendelsen af de obligationsretlige begreber. Eksempelvis er hævebegrebet anvendt i en del tilfælde, hvor 

anvendelsen ikke stemmer overens med den almindelige obligationsretlige anvendelse.129 

3.2.2. Udbudsretlig retspraksis 

EU-Domstolen og de danske domstole har tidligere behandlet kontrakters ophør inden for udbudsretten. 

Dommene er alle fra før de nye reglers ikrafttrædelse, og vi er i skrivende stund ikke bekendt med domme, 

der er baseret på de nye regler. Alligevel finder vi det relevant at analysere de mest centrale domme, da 

der kan være fortolkningsbidrag i forhold til at bringe kontrakten til ophør. I det følgende vil vi derfor 

gennemgå sagerne Kommissionen mod Tyskland I
130 og II

131, Taxi Stig
132, Sectra

133 samt 12 By Gruppens 

Indkøbscentral
134. 

3.2.2.1. Kommissionen mod Tyskland 

I EU-Domstolens dom af 10. april 2003, Kommissionen mod Tyskland I, blev en tysk ordregivers direkte 

tildeling af kontrakter, vedrørende bortledning af spildevand og bortskaffelse af affald, fundet at udgøre en 

overtrædelse af udbudsreglerne. Den tyske myndighed bragte ikke de indgåede kontrakter til ophør som 

følge af dommen, hvorefter Kommissionen indledte en traktatbrudssag mod Tyskland i henhold til artikel 

260 TEUF135 for manglende opfyldelse af forpligtelsen til at opfylde EU-Domstolens domme. 

Sagen Kommissionen mod Tyskland II kom dog kun til at omhandle kontrakten vedrørende bortskaffelse af 

dagrenovation, da Tyskland i et svarskrift til Kommissionen meddelte, at kontrakten vedrørende 

                                                           
127 Jf. Gomard (2003, 80). 
128 Jf. Bryde Andersen (2008, 123). 
129 Jf. Nielsen (2007, 123). 
130 De forenede sager C-20/01 og C-28/01 (Kommissionen mod Tyskland I). 
131 Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II). 
132 U.2009.1331Ø. 
133 Østre Landsrets dom af 30. marts 2009 i sagen Region Syddanmark mod Sectra A/S. 
134 Retten i Hernings dom af 5. november 2009 i sagen Holstebro Kommune, Svendborg Kommune og Sønderborg 
Kommune mod AV Form A/S. 
135 Tidligere artikel 228 EF. 
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bortledning af spildvand ville blive afviklet med tilbagevirkende kraft (rückabgewicklet)136, hvorfor 

Kommissionen frafaldt denne del af påstanden.137 

EU-Domstolen udtalte i dom af 18. juli 2007, Kommissionen mod Tyskland II, at eftersom den anden 

kontrakt ikke var blevet opsagt (gekündigt worden war)138 af den tyske regering, så forelå der en 

overtrædelse af TEUF.139 Resultat blev, at EU-Domstolen fandt, at Tyskland havde tilsidesat sine 

forpligtelser i henhold til artikel 260 TEUF ved ikke til tiden at have truffet de nødvendige foranstaltninger 

til opfyldelse af dommen af 10. april 2003.140 

Dommen kan læses således, at der er i nogle tilfælde inden Det nye kontroldirektiv har været en pligt for 

ordregiverne til at bringe kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne til ophør. Det er dog væsentligt at 

bemærke, at der var tale om et meget langvarigt kontraktforhold (30 år) opstået på baggrund af en grov 

overtrædelse af udbudsreglerne. 

Hvordan en kontrakt skal bringes til ophør kan ikke udledes med sikkerhed på baggrund af dommen. Både i 

Kommissionen mod Tyskland I og Kommissionen mod Tyskland II anvendes i de danske oversættelser 

begrebet ophævelse
141 (en enkelt gang anvendes annullation

142 og ophør
143) i relation til kontraktens ophør, 

mens der i de tyske versioner (processproget var tysk) primært anvendes begrebet Kündigung
144

 

(Aufhebung
145 anvendes to gange og Rückabwicklung

146 anvendes en gang). Kündigung kan oversættes til 

opsigelse
147, Aufhebung kan oversættes til annullation

148, mens Rückabwicklung formentlig kan oversættes 

til afvikling med tilbagevirkende kraft. 

                                                           
136 I den danske oversættelse anvendes hævebegrebet. 
137 Jf. Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 11 og 12. 
138 I den danske oversættelse anvendes bragt til ophør. 
139 Jf. Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 29. 
140 Jf. Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 42. 
141 Jf. De forenede sager C-20/01 og C-28/01 (Kommissionen mod Tyskland I) præmis 11, 18, 24, 25 og 51 samt Sag C-
503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 8, 11, 17, 20, 25, 26, 31 og 36. 
142 Jf. De forenede sager C-20/01 og C-28/01 (Kommissionen mod Tyskland I) præmis 28. 
143 Jf. Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 29. 
144 Jf. De forenede sager C-20/01 og C-28/01 (Kommissionen mod Tyskland I) præmis 11, 18, 24, 25, og 51 samt Sag C-
503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 8, 17, 20, 26, 29, 31 og 36. 
145 Jf. De forenede sager C-20/01 og C-28/01 (Kommissionen mod Tyskland I) præmis 28 samt Sag C-503/04 
(Kommissionen mod Tyskland II) præmis 25. 
146 Jf. Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II) præmis 11. 
147 Jf. Gubba (2006, 416). 
148 Jf. Gubba (2006, 118). 
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3.2.2.2. Taxi Stig 

I sagen Taxi Stig havde det tidligere Vestsjællands Amt, som nu er en del af Region Sjælland, indgået en 

aftale om akut ambulancetransport samt liggende og siddende patienttransport for perioden 2002-2007, 

uden at aftalen havde været i EU-udbud. Klagenævnet fastlagde ved kendelse af 8. april 2003149 og 28. april 

2003150, at amtet havde handlet i strid med udbudsreglerne ved ikke at have gennemført et EU-udbud af 

kontrakten. 

Den 7. september 2003 indgav blandt andre Taxi Stig endnu en klage til Klagenævnet, blandt andet med 

påstand om at Vestsjællands Amt havde handlet i strid med udbudsreglerne ved ikke at have opsagt den 

indgåede kontrakt om ambulancetransport samt liggende og siddende patienttransport efter at have 

konstateret, at kontrakten skulle have været i EU-udbud. Klagenævnet afviste, at der skulle være en sådan 

pligt til ophævelse, jf. nedenstående citat fra Klagenævnets kendelse af 3. maj 2005151: 

»Det følger af det anførte, at der ikke efter det pågældende Kontroldirektiv påhviler en dansk 

ordregivende myndighed nogen pligt til i en situation, som den foreliggende, at opsige den 

indgåede kontrakt og derefter gennemføre et nyt udbud. Da der heller ikke efter EU-retten i 

øvrigt påhviler danske ordregivere en sådan pligt, tager Klagenævnet ikke påstand 2 til følge.« 

Den 27. juni 2005 anlagde Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark som mandatar for Taxi Stig v/Stig 

Marcussen sag mod Region Sjælland ved Østre Landsret vedrørende muligheden for ophævelse og/eller 

ugyldighed af den ovenfor omhandlede kontrakt samt en tillægskontrakt. Tillægskontrakten blev indgået 

kort efter udløbet af den oprindelige kontrakt for en kort overgangsperiode, idet der på tidspunktet for 

indgåelsen af tillægsaftalen var planlagt et udbud af kontrakten. Den oprindelige kontrakt udløb den 31. 

december 2007. 

Landsretten fandt i sin afgørelse af 22. december 2008, at den oprindelige kontrakt ubestridt skulle have 

været i udbud, men retten fandt ikke grundlag for at ophæve tillægskontrakten eller kende den ugyldig 

eller uvirksom. I begrundelsen herfor fremgår det, at der er henset til de saglige grunde, der var for at indgå 

tillægskontrakten, herunder at der kun var tale om en kort overgangsperiode. Landsretten fandt således 

                                                           
149 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. april 2003: Dansk Taxi Forbund mod Vestsjællands Amt. 
150 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. april 2003: Central foreningen af Taxiforeninger i Danmark mod 
Vestsjællands Amt. 
151 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. maj 2005: 1. Taxa Stig ved Stig Marcussen, 2. Haslev Taxi ved Jesper Trust, 
3. Nykøbing Sjælland Radio-Taxi ved Finn Kyllesbech Larsen og 4. Gunners Taxi ved Gunner P. PedersenCentral mod 
Vestsjællands Amt, ad påstand 2 side 12. 
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ikke, at »der består en generel pligt til at ophæve en i strid med EU-udbudsreglerne indgået aftale«. 

Landsrettens afgørelse var begrundet i en række konkrete forhold og tog derfor ikke direkte stilling til, 

hvorvidt kontrakter, der var indgået i strid med udbudsreglerne, skulle ophæves eller bringes til ophør. Der 

kan således argumenteres for, at det i særlige tilfælde, og hvor de konkrete omstændigheder taler for det, 

ville være muligt at få bragt en kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne til ophør ved domstolene. 

Sagsøgte påstod i øvrigt, at Det nye kontroldirektiv allerede dengang kunne anses for værende gældende 

ret i Danmark. Landsretten fandt, at Det nye kontroldirektiv ikke kunne finde anvendelse, da direktivet 

endnu ikke var trådt i kraft i Danmark. Landsretten gjorde dog opmærksom på, at den ikke dermed havde 

taget stilling til om kontrakterne ville være uden virkning, hvis direktivet var trådt i kraft. 

Klagenævnet anvender i kendelse af 3. maj 2005 begrebet opsigelse, mens landsretten i deres dom 

anvender begrebet ophævelse. Anvendelsen af de to begreber skal dog ses i lyset af de nedlagte påstande, 

hvor der i klagenævnssagen var nedlagt påstand om opsigelse, mens der i landsretssagen var nedlagt 

påstand om ophævelse. Eftersom klager henholdsvis sagsøger ikke fik medhold i disse påstande, kan der 

derfor ikke drages nogen konklusioner i relation til, hvordan kontrakterne eventuelt skulle have været bragt 

til ophør. 

3.2.2.3. Sectra 

Region Syddanmark udbød levering af et it-system til håndtering af radiologiske patientdata og indgik 

kontrakt den 5. marts 2007. Dagen efter kontraktens indgåelse indgav Sectra A/S, der ikke havde fået 

kontrakten, en klage til Klagenævnet. Klagenævnet fandt i kendelse af 29. august 2007152, at Region 

Syddanmark ved en række forskellige forhold havde overtrådt udbudsreglerne, hvorfor 

tildelingsbeslutningen blev annulleret. 

Region Syddanmark indbragte herefter sagen for domstolene med påstande om, at de ikke havde overtrådt 

udbudsreglerne, hvilket de ikke fik medhold i. Sectra A/S havde nedlagt selvstændige påstande, blandt 

andet med krav om, at Region Syddanmark skulle anerkende, at den indgåede kontrakt skulle ophæves.  

Landsretten udtalte i den sammenhæng, at: 

                                                           
152 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. august 2007: Sectra A/S mod Region Syddanmark. 
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»i dansk lovgivning er der ikke fastlagt pligt til at bringe kontrakten til ophør. Efter EU-retten i 

øvrigt består sådan pligt ikke generelt, men efter EF-Domstolens praksis kan pligten dog gælde 

ved meget grove og alvorlige overtrædelser såsom efter omstændighederne undladt udbud.« 

Region Syddanmark fandtes ikke, at have foretaget en sådan meget kvalificerende overtrædelse, som 

kunne medføre pligt til at bringe den indgåede kontrakt til ophør. 

Ud fra Landsrettens dom i Sectra sagen er det således nærliggende at antage, at domstolene i Danmark (i 

overensstemmelse med EU-retten) i særligt grove tilfælde vil kunne kræve, at en ordregiver skal bringe en 

kontrakt indgået i strid med udbudsreglerne til ophør – og at dette har været muligt også inden den danske 

implementering af Det nye kontroldirektiv. Dommen belyser dog ikke, hvordan pligten til at bringe en 

kontrakt til ophør skal gennemføres, samt hvilke konsekvenser det vil medføre for parterne og for 

tredjemand. Der er således ikke nogle fortolkningsbidrag at hente i denne dom til forståelsen af, hvordan 

en kontrakt skal bringes til ophør. 

3.2.2.4. 12 By Gruppens Indkøbscentral 

En række kommuner udbød i oktober 2007 kontrakter om indkøb af beskæftigelsesmaterialer til 

kommunernes skoler og institutioner. Den 13. december 2007 meddelte kommunerne 

tildelingsbeslutningen til tilbudsgiverne. AV Form A/S, som ikke fik tildelt kontrakt, indleverede den 21. 

december 2007 – indenfor standstill-perioden – en klage over udbuddet med en begæring om opsættende 

virkning til Klagenævnet. Kommunerne var herefter ikke berettiget til at indgå kontrakt med den vindende 

tilbudsgiver før Klagenævnet havde taget stilling til, om klagen skulle tillægges opsættende virkning. På 

trods heraf indgik kommunerne kontrakt med den vindende tilbudsgiver, inden Klagenævnet havde taget 

stilling til spørgsmålet om opsættende virkning. Kommunerne havde i kontrakten taget forbehold i relation 

til Klagenævnets afgørelse om opsættende virkning. Af Klagenævnets kendelse af 27. marts 2008153 fremgår 

det, at Klagenævnet den 16. januar 2008 besluttede at tillægge AV Form A/S’ klage opsættende virkning.  

Klagenævnet fastslog i kendelsen, at kommunerne på en række punkter havde overtrådt udbudsreglerne 

samt, at kommunerne havde handlet i strid med udbudsreglerne ved at have indgået kontrakt i strid med 

standstill reglerne. Kommunernes tildelingsbeslutning blev annulleret. 

                                                           
153 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts 2008: AV Form A/S mod Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune, 
Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune, Odense 
Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, Vejle Kommune og 
Århus Kommune. 
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Tre kommuner indbragte herefter sagen for domstolene med påstande om, at Klagenævnets kendelse af 

27. marts 2008 var ugyldig. Kommunerne fik ikke medhold heri. AV Form A/S havde nedlagt selvstændig 

påstand om, at kommunerne skulle anerkende, at de skulle bringe kontrakten til ophør. Byretten udtalte i 

den sammenhæng: 

»Sagsøgerne har som en del af 12 By Gruppens Indkøbscentral imidlertid overtrådt 

udbudsreglerne i et sådant omfang, at tildelingsbeslutningen er annulleret, ligesom sagsøgerne 

har overtrådt standstill reglerne. Sagsøgerne har selv oplyst i kontrakten med Creative 

Company A/S at have taget forbehold i relation til Klagenævnets afgørelse om opsættende 

virkning. På denne baggrund, og da sagsøgerne i øvrigt ikke har fremført andre reelle grunde 

for ikke at bringe kontrakt til ophør, finder retten, at sagsøgerne i forholdet mellem 

nærværende sags parter skal anerkende at være forpligtet til at søge kontrakten med Creative 

Company A/S bragt til ophør.« 

Det fremgår direkte af denne dom, at ordregiverne – også inden implementeringen af Det nye 

kontroldirektiv – kan være forpligtet til at bringe en allerede indgået kontrakt til ophør i særlige tilfælde. 

Dommen bidrager dog ikke til en forståelse af, hvordan pligten til at bringe en kontrakt til ophør skal 

gennemføres. 

3.2.3. Opsamling 

Som det fremgår af ovennævnte, bidrager den nuværende retspraksis på udbudsområdet ikke til 

forståelsen af, hvordan kontrakter skal bringes til ophør. Hvis en kontrakt erklæres for uden virkning, og 

ordregiver dermed påbydes eller idømmes at bringe kontrakten til ophør, så er det i første omgang op til 

ordregiver selv at vælge, hvordan det skal gøres. 

Medmindre ordregiver har mulighed for opsigelse, afbestilling eller eventuelt tilbagekaldelse, vil det 

formentlig være nødvendigt at annullere kontrakten, da ophævelse almindeligvis forudsætter væsentlig 

misligholdelse fra medkontrahentens side. 

En berettiget ophævelse af kontrakten vil ellers medføre, at medkontrahenten ikke kan få erstatning, 

hvorimod en annullation af kontrakten i udgangspunktet medfører, at en godtroende medkontrahent kan 

gøre et erstatningskrav gældende. 
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3.3. Uden virkning og andre obligationsretlige begreber 

Uden virkning er et nyt juridisk begreb. For at øge forståelsen for uden virkning vil vi i det følgende se 

nærmere på forskelle og ligheder i forhold til andre lignende og mere velkendte obligationsretlige 

begreber. 

3.3.1. Ugyldighed 

Det har været diskuteret i litteraturen154, om kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne allerede efter 

de gamle regler kunne være ugyldige. Meget tyder på, at ulovligt direkte tildelte kontrakter, hvor 

medkontrahenten var vidende eller burde være vidende om overtrædelsen af udbudsreglerne, ville kunne 

blive erklæret ugyldige af domstolene. Spørgsmålet er dog mindre interessant efter vedtagelsen af 

Kontrolloven og indførelsen af sanktionen uden virkning, men hvad er egentlig forskellen på ugyldighed og 

uden virkning? De to begreber er nært beslægtede, men der er visse væsentlige forskelle. Det er 

tilsyneladende disse forskelle, der er årsag til, at lovgiver har fravalgt ugyldighed og i stedet valgt at indføre 

uden virkning som et nyt juridisk begreb.155 

En af de mere grundlæggende forskelle på ugyldighed og uden virkning er beskyttelseshensynet. Hvor uden 

virkning primært søger at beskytte tredjemand i form af non-kontrahenten, så er beskyttelseshensynet ved 

ugyldighed den forurettede kontraktpart. Af samme årsag skal ugyldighed almindeligvis gøres gældende af 

den forurettede kontraktpart, da kontrakten ellers vil fortsætte uforstyrret. Uden virkning vil derimod 

typisk blive påberåbt af non-kontrahenten. Tilgangen til og anvendelsen af de to begreber har derfor 

grundlæggende et forskelligt sigte.156 

3.3.1.1. Retsvirkningens generelle indhold 

En ugyldig kontrakt er kendetegnet ved ikke at have retsvirkning efter sit indhold.157 Tilsvarende kan en 

kontrakt, der er erklæret for uden virkning, ikke håndhæves af parterne. I ingen af tilfældene kan der derfor 

kræves naturalopfyldelse, og den grundlæggende retsvirkning er følgelig ens for begge begreber. 

Henset til at ugyldighed kun er tiltænkt inter partes forholdet, og at en ugyldig kontrakt ikke kan kræves 

opfyldt in natura, er det logisk, at der heller ikke kan kræves positiv opfyldelsesinteresse. Det ville jo netop 

stille den forurettede, som om kontrakten var blevet opfyldt. Ved ugyldighed kan der derfor kun kræves 

                                                           
154 Se blandt andet Offersen & Frank (2008) og Lynge Andersen & Madsen (2006, 246-247). 
155 Jf. Lovudkastets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. Afsnittet er fjernet fra Lovforslaget. 
156 Bryde Andersen (2008, 369) og Offersen & Frank (2008). 
157 Gomard (2003, 27). 
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negativ kontraktsinteresse. Det erstatningsretlige spørgsmål i forhold til medkontrahenten i relation til 

uden virkning er som tidligere skrevet ikke helt klart, men positiv opfyldelsesinteresse kan ikke 

udelukkes.158 Det erstatningsretlige aspekt for medkontrahenten udgør således en væsentlig forskel på 

ugyldighed og uden virkning, i hvert fald indtil domstolene forholder sig til problemstillingen. 

En følgeretsvirkning af ugyldighed er i udgangspunktet tilbagelevering. Hvis ydelsen ikke kan leveres tilbage 

i væsentlig samme stand, er der i stedet mulighed for at kræve restitution, det vil sige et formuekrav for 

den berigelse, som løftemodtageren har opnået.159 Det er dog ikke i alle tilfælde, at retsvirkningen træder i 

kraft ex tunc, hvorfor der ved nogle ugyldige kontrakter ikke kan rejses krav om tilbagelevering. Selvom der 

også kan blive tale om tilbagegivelse160 i forhold til uden virkning, så er udgangspunktet dog her, at 

retsvirkning først indtræder ex nunc, hvorfor tilbagegivelse kun vil blive aktuelt, når særlige forhold tilsiger 

det, og hvor varen i øvrigt kan leveres tilbage i væsentlig samme stand, jf. afsnit 3.1.2.2 ovenfor. Eftersom 

en af betingelserne for tilbagelevering er, at varen skal være i væsentlig samme stand, så er det ikke aktuelt 

at tale om restitution i forhold til uden virkning. 

3.3.1.2. Retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt 

Ved enkeltstående transaktioner, og hvis kontrakten betragtes som en nullitet,161 vil retsvirkningen ved 

ugyldighed indtræde ex tunc. Hvis der derimod er tale om en løbende kontrakt, er det nødvendigt at sondre 

mellem tilblivelsesmangler og indholdsmangler. Tilblivelsesmangler vedrører mangler i forbindelse med 

processen for kontraktens indgåelse, mens indholdsmangler vedrører kontraktens egentlige indhold, som 

for eksempel urimelige aftalevilkår.162 

Skyldes den løbende kontrakts ugyldighed en indholdsmangel, vil retsvirkningen indtræde ex nunc. Ved 

tilblivelsesmangler træder ugyldigheden som hovedregel i kraft ex tunc. Udgangspunktet fraviges kun ved 

                                                           
158 Se afsnit 3.1.6. 
159 Bryde Andersen (2008, 365). 
160 Der synes ikke at være nogen konsekvens i litteraturen vedrørende brugen af ordene tilbagelevering og 
tilbagegivelse, hvorfor vi sætter lighedstegn mellem de to begreber. 
161 Løftet betragtes som om det aldrig har eksisteret – for eksempel et falsk gældsbrev. Se Bryde Andersen (2008, 
361). Sammenhold dog med Lynge Andersen & Madsen (2006, 120) der mener, at sondringen mellem absolut 
ugyldighed (nullitet) og relativ ugyldighed (anfægtelighed) ikke længere har nogen plads i dansk aftaleret. 
162 Bryde Andersen (2008, 360). Spørgsmålet om habilitetsmangler behandles ikke i denne afhandling, men vi kan 
henvise til eksempelvis Bryde Andersen (2008, 360 + 372-379). 
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svage ugyldighedsgrunde, hvor den ansvarlige kontraktpart har været i god tro, da ugyldighedsgrunden i så 

fald slet ikke kan påberåbes.163 

Det vil være nærliggende, at betragte ulovligt direkte tildelte kontrakter som værende omfattet af en 

tilblivelsesmangel, da problemet grundlæggende skyldes den ulovlige indgåelse og ikke selve kontraktens 

indhold. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at kontrakten også kan lide af en indholdsmangel, men i så fald 

må den forurettede kontraktpart under normale omstændigheder selv vælge, på hvilken baggrund 

ugyldigheden skal anfægtes.  

Erklæres en kontrakt for uden virkning, kan det som tidligere skrevet både ske ex tunc, ex nunc og på et 

fremtidigt tidspunkt, men udgangspunktet er, at retsvirkningen først indtræder ex nunc. Ugyldighed og 

uden virkning adskiller sig derfor også fra hinanden på dette punkt. Det er dog særligt det forhold, at 

Klagenævnet skal have mulighed for at kunne erklære en kontrakt for uden virkning på et fremtidigt 

tidspunkt, som gør brugen af ugyldighedsbegrebet uegnet. 

3.3.1.3. Ugyldighed inden for konkurrenceretten 

Det er bemærkelsesværdigt, at begrebet ugyldighed faktisk anvendes inden for konkurrenceretten – et 

retsområde, der er nært beslægtet med udbudsretten. Det fremgår således direkte af Konkurrencelovens § 

6, stk. 5, at aftaler og vedtagelser, der er forbudt i medfør af lovens § 6, stk. 1-3, er ugyldige, medmindre de 

er særligt undtaget efter loven i øvrigt.164 

Det følger også af artikel 101 TEUF165, at konkurrencebegrænsende aftaler og vedtagelser er forbudte og 

ingen retsvirkning har. Begrebet ugyldighed anvendes ikke direkte i traktatteksten, men i litteraturen 

skelnes der dog ikke mellem begreberne ugyldighed og ingen retsvirkning i forbindelse med 

konkurrencebegrænsende aftaler og vedtagelser.166 

Da reglerne om offentlige udbud blandt andet er udarbejdet med henblik på at garantere en effektiv 

konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter,167 og eftersom ulovligt direkte tildelte kontrakter er 

konkurrencebegrænsende, kan det umiddelbart undre, at begrebet ugyldighed ikke også anvendes i denne 

                                                           
163 Bryde Andersen (2008, 367). 
164 Det bemærkes, at hvor det er muligt at udskille de ulovlige del af en aftale fra øvrige dele af aftalen, finder 
ugyldighed kun anvendelse på de ulovlige dele af aftalen. 
165 Tidligere artikel 81 EF. 
166 Se for eksempel Levinsen m.fl. (2009, 489) hvor begrebet ugyldighed anvendes i forbindelse med artikel 101 TEUF. 
167 Jf. DIR 2004/18/EF betragtning 2. 
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sammenhæng. Der er som skrevet ovenfor forskel på ugyldighed og uden virkning, men ugyldighed kunne i 

princippet godt være brugt. 

Som tidligere beskrevet ville en non-kontrahent dog ikke almindeligvis kunne påberåbe sig ugyldighed, men 

man kunne lave en tilsvarende ordning som i konkurrenceretten. Her kan en person, som ikke er 

kontraktpart, indgive en klage om eksempelvis en konkurrencebegrænsende aftale til Konkurrencerådet168, 

som herefter tager stilling til, om de vil behandle sagen.169 

Set fra medkontrahentens side ville brugen af ugyldighed stille denne i en dårligere situation, da der ikke 

ville være mulighed for at få tilkendt erstatning ud over negativ kontraktsinteresse. Det vil i udgangspunktet 

være uhensigtsmæssigt, hvis en godtroende medkontrahent, som ikke kunne vide, at kontrakten var 

ulovligt direkte tildelt, ikke kunne få tilkendt erstatning ud over negativ kontraktsinteresse. Omvendt ville 

det formentlig betyde, at også medkontrahenten ville få et stærkere incitament til ikke at indgå i ulovligt 

direkte tildelte kontrakter. 

Et andet problem knytter sig til retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt, hvor uden virkning også kan træde 

i kraft på et fremtidigt tidspunkt. Det er dog et selvforskyldt dansk problem, da direktivet lægger op til, at 

det skal gøres ved hjælp af den alternative sanktion, hvor kontraktens løbetid afkortes. Ex tunc/ex nunc-

problematikken kunne løses ved en lovbestemt ex nunc anvendelse af ugyldighed i relation til udbudssager. 

3.3.1.4. Opsamling 

Der er umiddelbart tre overordnede forskelle på ugyldighed og uden virkning. Grundlæggende har de to 

begreber et forskelligt sigte, hvor beskyttelseshensynet ved ugyldighed er den forurettede kontraktpart, 

mens det ved uden virkning er non-kontrahenten. Ugyldighed kan derfor normalt kun påberåbes af den 

forurettede kontraktpart, mens uden virkning typisk vil blive påberåbt af non-kontrahenten. 

En anden forskel består i retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt. Medmindre der er tale om 

indholdsmangler, indtræder retsvirkningen af ugyldighed i udgangspunktet ex tunc.  I modsætning hertil er 

udgangspunktet ex nunc ved uden virkning. Endvidere er der mulighed for, at retsvirkningen af uden 

virkning først kan indtræde på et fremtidigt tidspunkt, hvilket ikke er muligt i relation til ugyldighed. 

                                                           
168 Klagen kan indgives til Konkurrencestyrelsen, som er sekretariat for Konkurrencerådet, jf. Konkurrenceloven § 14, 
stk. 2. 
169 Jf. Konkurrenceloven § 14, stk. 1. 
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Den tredje forskel er medkontrahentens mulighed for at få positiv opfyldelsesinteresse. Ved ugyldighed er 

det kun muligt for den forurettede kontraktpart at få negativ kontraktsinteresse. Erstatningsspørgsmålet i 

relation til medkontrahenten er ved uden virkning ikke helt afklaret, men muligheden for positiv 

opfyldelsesinteresse foreligger, og der er derfor en væsentlig erstatningsretlig forskel på ugyldighed og 

uden virkning. 

Ugyldighed anvendes allerede inden for konkurrenceretten, og kunne formentlig anvendes på en 

tilsvarende måde i udbudsretten. Forskellen vedrørende retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt, kunne 

man lovgive sig ud af, mens anvendelsen af uden virkning på et fremtidigt tidspunkt kunne ske i form af en 

alternativ sanktion. Det største problem ville formentlig være i relation til medkontrahentens 

erstatningsmulighed. 

3.3.2. Uvirksomhed 

Afslutningsvis vil vi kort vende begrebet uvirksomhed, som af flere er blevet sidestillet med uden 

virkning.170 Uvirksomhed er i modsætning til ugyldighed ikke entydigt defineret i litteraturen. Flere kæder 

uvirksomhed sammen med forudsætningslæren,171 og Gomard skriver eksempelvis, at: 

»Såfremt de forhold, som parterne har kendt eller troet at kende og har lagt til grund for deres 

beslutning om at indgå deres kontrakt, viser sig i virkeligheden at have været en anderledes 

eller at ændre sig i fremtiden på en måde, som parterne ikke har forudset, er kontrakten efter 

omstændighederne ikke bindende for en af parterne eller for parterne, dersom ændringerne 

har væsentlig betydning for en part eller for parterne. Kontrakten siges i så fald at være eller at 

være blevet uvirksom.«172 

Andre anvender begrebet, når aftalen ikke som sådan er ugyldig, men derimod kun dele af den eller kun i 

bestemte situationer eller sammenhænge.173 Lynge Andersen & Madsen skriver eksempelvis: 

»Derimod kunne man mere rammende tale om ”uvirksomhed” i stedet for ”ugyldighed”, hvis 

situationen er den, at aftalen som sådan ikke falder bort, men blot i den givne situation ikke 

                                                           
170 Se for eksempel Nielsen (2007, 122) og Frank (2009, 8). 
171 Se eksempelvis Ussing (1978, 485) og Jørgensen (1971, 123). 
172 Gomard (2009, 141). Se endvidere Gomard (2003, 28). 
173 Se eksempelvis Bryde Andersen (2008, 361) og Lynge Andersen & Madsen (2006, 113). 
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kan påberåbes, således som navnlig aftalelovens § 36 åbner mulighed for. Aftalen er da fsv. 

gyldig nok, men alle eller visse af dens retsvirkninger mistes blot i situationen.«174 

At sætte lighedstegn mellem uden virkning og uvirksomhed vil efter vores mening være at gå for vidt, da 

betydningen af uvirksomhed er for uklar. Henset til Lynge Andersen & Madsens udlægning, kan man dog 

sige, at en kontrakt er uvirksom, når den er erklæret for uden virkning, eftersom aftalen for så vidt er gyldig 

nok, men den har mistet sine retsvirkninger. Derved udelukkes heller ikke medkontrahentens mulighed for 

positiv opfyldelsesinteresse. 

3.4. Opsamling 

Ifølge Det nye kontroldirektiv skal ulovligt direkte tildelte kontrakter i udgangspunktet erklæres for uden 

virkning, men det er overladt til medlemsstaterne at bestemme det nærmere indhold af begrebet. I 

Danmark har man bestemt, at en kontrakt, der erklæres for uden virkning, ikke længere kan håndhæves af 

parterne og skal bringes til ophør. 

Efter Det nye kontroldirektiv kan uden virkning træde i kraft ex tunc eller ex nunc. Fra dansk side har man 

valgt, at udgangspunktet for retsvirkningens ikrafttrædelse er ex nunc, medmindre særlige forhold gør sig 

gældende og tilbagelevering kan ske i væsentlig samme stand, da retsvirkningen i så fald indtræder ex tunc. 

Der er også efter Kontrolloven mulighed for, at en kontrakt kan erklæres for uden virkning på et fremtidigt 

tidspunkt, hvis ordregivers forpligtelser skønnes at have et vigtigt formål. Vurderingen heraf bør formentlig 

ske under hensyntagen til undtagelsesbestemmelsen. 

En ulovligt direkte tildelt kontrakt kan undtages uden virkning, hvis det er nødvendigt på grund af 

væsentlige hensyn til almenhedens interesser, som formentlig kan sidestilles med, eller være indeholdt i, 

begrebet tvingende almene hensyn. Direktivet fastslår dog, at økonomiske interesser kun kan anses som 

væsentlige hensyn, hvis det i ganske særlige tilfælde vil have uforholdsmæssige konsekvenser, at 

kontrakten erklæres for uden virkning, men at økonomiske interesser i direkte tilknytning til kontrakten 

aldrig kan udgøre et væsentligt hensyn. Det er også muligt at undgå sanktionen uden virkning, hvis 

ordregiver offentliggør en frivillig udbudsbekendtgørelse. Det er ikke klart, hvordan en ulovlig direkte tildelt 

kontrakt skal sanktioneres, når en ordregiver følger proceduren for en frivillig udbudsbekendtgørelse. 

                                                           
174 Lynge Andersen & Madsen (2006, 113). 
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Klagefristen for ulovligt direkte tildelte kontrakter skal i henhold til direktivet mindst være seks måneder, 

og der er ikke fastsat nogen klagefrist for ulovligt direkte tildelte kontrakter i dansk ret. Klagefristen er 30 

dage, når ordregiver har offentliggjort en frivillig udbudsbekendtgørelse i henhold til Kontrolloven. 

Erklæres en kontrakt for uden virkning kan det ikke udelukkes, at en godtroende medkontrahent kan opnå 

positiv opfyldelsesinteresse. Spørgsmålet er dog ikke reguleret i Det nye kontroldirektiv eller Kontrolloven, 

hvorfor spørgsmålet må afvente domstolenes behandling. Hvorledes kontrakten rent obligationsretligt 

bringes til ophør af ordregiver, kan også vise sig at blive afgørende for medkontrahentens mulighed for 

erstatning. Selvom hævebegrebet ofte anvendes i udbudsretlig sammenhæng, så synes det mere 

sandsynligt, at ordregiver er nødt til at annullere kontrakten, medmindre der er mulighed for eksempelvis 

at opsige kontrakten. En annullation vil almindeligvis give medkontrahenten mulighed for at få erstatning. 

Den hidtidige retspraksis på udbudsområdet bidrager ikke til forståelsen af, hvordan kontrakter skal bringes 

til ophør. 

Der er umiddelbart tre overordnede forskelle på ugyldighed og uden virkning. Ugyldighed kan normalt kun 

påberåbes af den forurettede kontraktpart, mens uden virkning typisk vil blive påberåbt af non-

kontrahenten. Endvidere er retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt i udgangspunktet ex tunc ved 

ugyldighed, mens det er ex nunc ved uden virkning. Der er også mulighed for, at retsvirkningen af uden 

virkning først indtræder på et fremtidigt tidspunkt, hvilket ikke er muligt i relation til ugyldighed. Endelig 

har den forurettede kontraktpart kun mulighed for at få negativ kontraktsinteresse ved ugyldighed, mens 

det ikke kan udelukkes, at medkontrahenten kan få positiv opfyldelsesinteresse ved uden virkning. 

Der kan efter vores mening ikke sættes lighedstegn mellem uden virkning og uvirksomhed, da betydningen 

af uvirksomhed er for uklar. Man kan dog formentlig godt sige, at en kontrakt er uvirksom, når den er 

erklæret for uden virkning, eftersom aftalen har mistet sine retsvirkninger, men for så vidt er gyldig nok. En 

uvirksom kontrakt udelukker ikke medkontrahentens mulighed for positiv opfyldelsesinteresse. 
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4. Juridisk analyse af de alternative sanktioner 

Som nævnt i kapitlet ovenfor om uden virkning, skal der anvendes alternative sanktioner i de tilfælde, hvor 

det ikke er hele den ulovligt direkte tildelte kontrakt, der erklæres for uden virkning. I det følgende vil vi 

foretage en juridisk analyse af de alternative sanktioner, hvor vi først kigger på direktivets bestemmelser og 

dernæst på implementeringen i dansk ret. I relation til den danske implementering ser vi nærmere på 

sondringen mellem økonomisk sanktion og bøde, ansvarsgrundlaget og bødestørrelsen. Afslutningsvis ser vi 

kort på Udbudsbekendtgørelsens bødehjemmel, der også eksisterede før implementeringen af Det nye 

kontroldirektiv. Vi behandler bøder ud fra et økonomisk perspektiv i kapitel 9. 

4.1. Direktivets bestemmelser  

Det nye kontroldirektiv giver i visse tilfælde medlemsstaterne mulighed for at anvende alternative 

sanktionsmuligheder i stedet for sanktionen uden virkning. Formålet med de alternative sanktioner er at 

give medlemsstaterne en vis fleksibilitet, når det på baggrund af alle relevante aspekter vurderes, at uden 

virkning er uhensigtsmæssigt at anvende.175 

Der består altså i udgangspunktet ikke nogen umiddelbar pligt til at indføre eller anvende alternative 

sanktioner. Som tidligere skrevet er det dog en betingelse, at medlemsstaterne anvender alternative 

sanktioner, hvis de ønsker at give klageinstanserne mulighed for at benytte sig af 

undtagelsesbestemmelsen til uden virkning. Det er vanskeligt at forestille sig, at nogle medlemsstater vil 

afskære sig selv fra denne mulighed. 

De alternative sanktionsmuligheder skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have 

afskrækkende virkning. De alternative sanktioner kan enten være bøde til ordregiver, som skal betales til et 

uafhængigt organ,176 eller afkortelse af kontraktens løbetid. Medlemsstaterne kan vælge at give 

klageinstansen vide skønsbeføjelser, hvorved der kan tages hensyn til alle relevante forhold, som for 

eksempel ordregivers adfærd, overtrædelsens alvorlighed og uden virknings ikrafttrædelses tidspunkt (givet 

de alternative sanktioner anvendes sammen med uden virkning). Det understreges, at skadeserstatning 

ikke kan gøre det ud for en alternativ sanktion.177 

                                                           
175 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2e, stk. 1, 2. punktum og DIR 2007/66/EF betragtning 19. 
176 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 19. 
177 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2e, stk. 2. 
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Selvom medlemsstaterne i udgangspunktet selv kan vælge mellem bøde og afkortelse af kontraktens 

løbetid,178 mener vi ikke, at denne valgfrihed gælder i alle situationer. Vi har tidligere været inde på, at 

afkortelse af kontraktens løbetid ikke giver mening, når kontrakten bliver erklæret for uden virkning ex 

nunc. Det vil efter vores opfattelse være i strid med effektivitetsprincippet, da kontrakten, som følge af at 

den er erklæret for uden virkning ex nunc, allerede af den grund skal bringes til ophør for den resterende 

kontraktperiode. Det vil derfor ikke have nogen yderligere effekt at afkorte kontraktens løbetid. Afkortelse 

af kontraktens løbetid som alternativ sanktion giver kun mening, hvis kontrakten helt undtages fra uden 

virkning. 

Direktivet giver ingen anvisninger i forhold til bødernes størrelse, men også her bør effektivitetsprincippet 

erindres. En meget beskeden bøde, der mest af alt har symbolsk karakter, kan i udgangspunktet ikke 

forventes at opfylde effektivitetsprincippet. Omvendt må der også forventes at være en eller anden grænse 

for, hvor store bøderne kan blive, da uforholdsmæssig store bøder kan være i modstrid med 

proportionalitetsprincippet. 

At skadeserstatning ikke må anvendes som alternativ sanktion, kan skyldes de praktiske problemer, der har 

været med at løfte bevisbyrden i forbindelse med erstatning. Man ville derved være tilbage ved 

udgangspunktet, hvor der reelt ikke var nogen effektiv sanktionering. Skadeserstatning kan derimod finde 

anvendelse som supplement til en alternativ sanktion.  

I forhold til ulovligt direkte tildelte kontrakter finder de alternative sanktioner kun anvendelse i to tilfælde. 

Enten hvis kontrakten undtages uden virkning,179 eller hvis de alternative sanktioner anvendes sammen 

med uden virkning.180 Kombinationen af uden virkning og en alternativ sanktion kan eksempelvis 

forekomme, hvis en kontrakt kun erklæres for uden virkning ex nunc.181 Kontrakter, der allerede er opfyldt 

fuldt ud eller næsten fuldt ud, bør således sanktioneres med alternative sanktioner for at opretholde en 

effektiv sanktionering.182 

                                                           
178 Medlemsstaterne kan også overlade valget til den nationale klageinstans. 
179 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 3. 1. afsnit, 2. punktum og DIR 2007/66/EF betragtning 22, 2. 
punktum. Undtagelsesbestemmelsen er beskrevet ovenfor i afsnit 3.1.3. 
180 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 2, 2. afsnit, 2. punktum og DIR 2007/66/EF betragtning 21, 5. 
punktum. 
181 Jf. DIR 89/665/EØF (2007/66/EF) art. 2d, stk. 2, 2. afsnit. 
182 Jf. DIR 2007/66/EF betragtning 21. 



49 
 

Ovenstående understreger, at ulovligt direkte tildelte kontrakter som hovedregel skal erklæres for uden 

virkning. Det er kun, hvis en kontrakt i det konkrete tilfælde undtages hovedreglen, eller hvis uden virkning 

ikke anvendes på hele kontrakten, at de alternative sanktioner kommer i spil. 

4.2. Implementeringen i dansk ret 

Det er fra dansk side fundet hensigtsmæssigt og proportionalt at have muligheden for at anvende en 

mindre indgribende sanktion end uden virkning, da uden virkning potentielt kan have store konsekvenser 

for de involverede parter og medføre skadevirkninger for samfundet.183 

Som det også bestemmes i direktivet, kan alternative sanktioner i relation til ulovligt direkte tildelte 

kontrakter anvendes, når kontrakten enten undtages fra uden virkning,184 eller når ikke hele kontrakten 

erklæres for uden virkning.185 

I dansk ret har man helt fravalgt afkortelse af kontraktens løbetid som alternativ sanktion, da man i stedet 

har valgt, at kontrakten kan erklæres for uden virkning på et fremtidigt tidspunkt. En alternativ sanktion i 

Danmark kan derfor kun være i form af en bøde, hvor der sondres mellem bøde og økonomisk sanktion, jf. 

straks nedenfor i afsnit 4.2.1.186 

I Lovforslagets bemærkninger forklares fravalget af afkortelse af kontraktens løbetid som alternativ 

sanktion ikke særligt fyldestgørende. Det konstateres blot, at når en kontrakt helt eller delvist opretholdes, 

så har Klagenævnet allerede vurderet, hvor stor en del af kontrakten der skal opretholdes og dermed også 

kontraktens løbetid.187 Ved at gøre afkortelse af kontraktens løbetid til en del af uden virkning, går den 

danske implementering videre end direktivets minimumskrav. Som tidligere skrevet skal der anvendes 

alternative sanktioner, medmindre hele kontrakten erklæres for uden virkning. Derfor vil uden virkning fra 

et fremtidigt tidspunkt efter Kontrolloven medføre, at ordregiver også skal pålægges en bøde eller 

økonomisk sanktion. Havde man fra dansk side i stedet for valgt at implementere afkortelse af kontraktens 

løbetid som en alternativ sanktion, ville det, forudsat at kontrakten kunne undtages uden virkning, være 

muligt kun at afkorte kontraktens løbetid, uden at det også ville være nødvendigt at pålægge ordregiver en 

bøde eller økonomisk sanktion. 

                                                           
183 Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 3 og til § 19. 
184 Jf. Kontrolloven § 18, stk. 3, nr. 2. 
185 Jf. Kontrolloven § 18, stk. 3, nr. 3. 
186 Jf. Kontrolloven § 19 (økonomisk sanktion) og § 20 (bøde) samt Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 3. 
187 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 18, stk. 3. 
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4.2.1. Økonomisk sanktion eller bøde? 

I Kontrolloven sondres der mellem økonomisk sanktion og bøde. Baggrunden for denne sondring skyldes et 

kompetencehensyn, der skal sikre en retfærdig rettergang.188 Der skelnes her mellem ordregivende 

myndigheder, der er en del af den offentlige forvaltning, og som ikke er etableret på et privatretligt 

grundlag (herefter offentligretlige ordregivere),189 og på den anden side privatretlige ordregivere190, der 

ikke er en del af den offentlige forvaltning, og som er etableret på et privatretligt grundlag.191 Vi vil ikke 

komme nærmere ind på sondringen mellem en del af den offentlige forvaltning
192 og etableringen på 

privatretligt grundlag, men som udgangspunkt skal ordregivende myndigheder, der er oprettet på 

privatretligt grundlag, også betragtes som privatretlige ordregivere, da de typisk ikke vil være en del af den 

offentlige forvaltning. 

Vi vil i det følgende kort introducere det danske bødebegreb, hvorefter vi vender tilbage til Klagenævnets 

kompetence og den danske implementering af de alternative sanktioner. 

4.2.1.1. Kort om bødebegrebet 

En bøde er en straf, efter hvilken der skal ske betaling af et pengebeløb.193 Straffen skal være hjemlet ved 

lov.194 I udgangspunktet skal straffesager afgøres af domstolene,195 hvorfor bøder kun kan idømmes af 

domstolene. Bøder kan dog også vedtages indenretligt196 eller udenretligt (administrativ vedtagelse). Langt 

de fleste bøder vedtages udenretligt;197 enten som bødeforelæg eller bødepålæg.198 

Bødeforelæg kan foretages af anklagemyndigheden med hjemmel i Retsplejeloven,199 mens hjemlen for 

andre administrative myndigheder findes i speciallovgivningen.200 Betingelserne for at foretage et 

                                                           
188 Jf. Lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. 
189 Eksempler herpå er staten, regionerne og kommunerne, samt visse forsyningsselskaber, der ikke er oprettet på 
privatretligt grundlag, jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 1. 
190 I Lovforslagets bemærkninger omtales de som private ordregivere, men betegnelsen kan give anledning til 
misforståelser, da der stadig er tale om ordregivende myndigheder. En privat ordregiver vil normalt referere til en 
juridisk person, som ikke har nogen tilknytning til det offentlige/myndighederne. 
191 Eksempler herpå er forsyningsselskaber oprettet på privatretligt grundlag og almene boligselskaber, jf. 
Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 1. 
192 For yderligere forståelse af den offentlige forvaltning kan vi henvise til Andersen (2010, 35-36). 
193 Se eksempelvis Greve (2002, 139). 
194 Jf. Straffeloven § 1. 
195 Det følger af en fortolkning af Grundlovens § 3, jf. Toftegaard Nielsen (2007, 29 + 121). 
196 Jf. Retsplejeloven § 899. 
197 Se eksempelvis Toftegaard Nielsen (2007, 121). 
198 Se eksempelvis Baumbach (2005, 175). 
199 Jf. Retsplejeloven § 832, stk. 1. 
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bødeforelæg er, at lovovertrædelsen ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, og 

bødeforelægget kan kun få virkning, hvis lovovertræderen erklærer sig skyldig og vedtager bøden.201 

Accepteres bøden ikke eller udvises der passivitet, må sagen indbringes for domstolene. 

Bødepålæg adskiller sig fra et bødeforelæg, ved at et bødepålæg bliver bindende ved passivitet.202 Kun få 

administrative myndigheder er tillagt denne yderligere kompetence.203 

4.2.1.2. Klagenævnets kompetence og anklagemyndighedens rolle 

Klagenævnet er som administrativt organ kun tillagt kompetence til at pålægge offentligretlige ordregivere 

en økonomisk sanktion. Den økonomiske sanktion har karakter af et bødepålæg, da den er bindende, 

medmindre afgørelsen indbringes for domstolene, det vil sige, at den også er bindende ved passivitet.204 

Behandler Klagenævnet en sag vedrørende en privatretlig ordregiver, skal de i stedet indgive 

politianmeldelse og overlade sagen til anklagemyndigheden.205 Klagenævnets kendelse skal vedlægges 

politianmeldelsen, så anklagemyndigheden kan se hvilke dele af kontrakten, der er erklæret for uden 

virkning. Anklagemyndigheden foretager en selvstændig vurdering af sagen og kan derefter give den 

privatretlige ordregiver et bødeforelæg, hvis størrelse skal fastlægges efter de samme principper, som hvis 

det havde været en økonomisk sanktion.206 Vedtages bødeforelægget ikke, skal anklagemyndigheden 

indbringe sagen for domstolene.207 Der kan ikke fastsættes nogen forvandlingsstraf (fængsel) for 

bødeansvar,208 hvilket også stemmer overens med Straffelovens bestemmelser for juridiske personer.209 

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Klagenævnet ikke er blevet tillagt kompetence til at give et 

bødeforelæg til de private ordregivere, når de er blevet tillagt kompetence til at erklære en kontrakt for 

uden virkning. Særligt set i lyset af at uden virkning anses som værende en strengere sanktion end bøde.210 

                                                                                                                                                                                                 
200 Se eksempelvis Toftegaard Nielsen (2007, 29) og Baumbach (2005, 178). Et eksempel herpå er Toldlovens § 80, stk. 
1, hvor told- og skatteforvaltningen tillægges kompetence til at pålægge bødeforelæg. 
201 Jf. Retsplejeloven § 832, stk. 1. 
202 Se eksempelvis Greve & Langsted (2005, 179). 
203 Se eksempelvis Greve & Langsted (2005, 179). Eksempelvis Toldloven § 80, stk. 2, hvor told- og skatteforvaltningens 
kompetence udvides til i nogle tilfælde at kunne udstede bødepålæg. 
204 Jf. Kontrolloven § 19, stk. 3+4. 
205 Jf. Kontrolloven § 18, stk. 4 og Lovforslagets bemærkninger til § 20, stk. 1. 
206 Se afsnit 4.2.3. 
207 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 20, stk. 1. 
208 Jf. Kontrolloven § 20, stk. 2, 2. pkt. 
209 Jf. Straffeloven § 54, stk. 3. 
210 Jf. Lovforslagets almindelig bemærkninger afsnit 2.1. 
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Endvidere kan der henvises til Konkurrenceloven § 23 b, hvori Konkurrencestyrelsen har kompetence til at 

anvende bødeforelæg efter samtykke fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. 

4.2.1.3. Forskellen mellem økonomisk sanktion og bøde 

Som det fremgår af ovenstående, adskiller den økonomiske sanktion og bøden sig på to punkter: Hvem der 

har kompetencen og ordregivers retsstilling, når denne udviser passivitet. Kompetencespørgsmålet synes 

mindre interessant i relation til denne afhandling, da straffen i sidste ende gerne skulle blive den samme. 

Tilsvarende kan den offentlig- eller privatretlige ordregivers retsstilling ved passivitet næppe forventes at 

give anledning til problemer i praksis, dels da det ikke synes sandsynligt, at ordregiver forholder sig passivt 

overfor en økonomisk sanktion eller et bødeforelæg, og dels da anklagemyndigheden alligevel skal 

indbringe sagen for domstolene, hvis bødeforelægget ikke vedtages. 

Reelt er der derfor ikke nogen forskel, udover proceduren, på en økonomisk sanktion og en bøde, hvorfor 

sondringen ikke synes videre relevant i forhold til denne afhandlings problemformulering. Vi vil i det 

følgende derfor blot bruge ordet bøde, som fællesbetegnelse for både økonomiske sanktioner og 

strafferetlige bøder. 

4.2.2. Ansvarsgrundlaget 

Ligesom det var tilfældet med uden virkning, men i modsætning til konkurrenceretten og strafferetten,211 

gælder der objektivt ansvar ved bøder, som følger af Kontrolloven.212 Der sondres i den henseende ikke 

mellem privatretlige og offentligretlige ordregivere.213 

I Høringsnotatet fremgår det, at både Danske Advokater og Boligselskabernes Landsforening har udtrykt 

betænkelighed ved, at der indføres bøder på et objektivt ansvarsgrundlag. Boligselskabernes Landsforening 

anfører blandt andet, at »et sådant forslag [ikke] hænger sammen med den almindelige lærdom om straf 

og de subjektive betingelser herfor i form af forsæt eller (grov) uagtsomhed«.214 Direktivet nævner da heller 

ikke noget om objektivt ansvar. 

Forklaringen ligger i, at det ikke må være vanskeligere at bringe en bøde i anvendelse end at erklære en 

kontrakt for uden virkning, da uden virkning, som tidligere nævnt, anses som den strengeste sanktion. Hvis 

                                                           
211 Jf. Konkurrenceloven § 23, stk. 1 og Straffeloven § 19. 
212 Jf. Kontrolloven § 19, stk. 3 og § 20, stk. 2, 1. pkt. og Lovforslagets bemærkninger hertil. 
213 Jf. Kontrolloven § 19, stk. 1 og § 20, stk. 1, der begge henviser til § 18, stk. 3. 
214 Jf. Høringsnotatets afsnit 3.3.1. 
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der ikke var objektivt ansvar for bøderne, ville en ordregiver, der i god tro havde overtrådt udbudsreglerne, 

ikke kunne pålægges denne sanktion. Eftersom direktivet stiller krav om alternative sanktioner, hvis ikke 

hele kontrakten erklæres for uden virkning, ville det eneste mulige alternativ netop være at erklære hele 

kontrakten for uden virkning. Når der gælder et objektivt ansvar for uden virkning må det derfor 

nødvendigvis også gælde for bøder, i hvert fald hvis man ønsker at kunne opnå en mindre indgribende 

sanktion end uden virkning.215 

4.2.3. Bødens størrelse 

For at bøden har afskrækkende virkning, er det den alt overvejende hovedregel, at bøden skal være på 

minimum 25.000 kr. og maksimalt må beløbe sig til 10 mio. kr.216 Inden for dette interval afhænger bødens 

størrelse af, hvor stor en del af kontrakten der opretholdes. Det har ingen betydning for bødens størrelse, 

at ordregiveren kan komme til at betale erstatning.217 

Der er i Lovforslaget gjort en del ud af at beskrive, hvordan bøden i udgangspunktet skal beregnes, så det 

skønsmæssige element kan begrænses. Der er opstillet en simpel model, som det er hensigten, at bøderne 

skal udmåles efter. Modellen består af tre faktorer og er vejledende. De tre faktorer er kontraktens værdi, 

overtrædelsens karakter, og hvor stor en procentdel af kontrakten, der opretholdes.218 

4.2.3.1. Kontraktens værdi 

Kontraktens værdi udgør den samlede anslåede værdi af den indgåede kontrakt inklusive enhver form for 

optioner, som er blevet udnyttet. Hvis kontraktens samlede værdi ikke kan fastslås objektivt, kan der 

eksempelvis tages hensyn til kontraktens løbetid. Ved tidsubegrænsede kontrakter fastsættes løbetiden til 

fem år, når kontraktens samlede værdi skal beregnes.219 

Forarbejdernes sparsomme retningslinjer for fastsættelse af kontraktens værdi skal formentlig ses i lyset af, 

at kontraktens værdi normalt vil være kendt. Hvis der skulle opstå tvivlstilfælde, kan der dog skeles til 

Udbudsdirektivets artikel 9, som omhandler metoder til beregning af kontrakters anslåede værdi. Det skal 

selvfølgelig iagttages, at bestemmelsen i artikel 9 relaterer sig til en vurdering af, om en endnu ikke indgået 

kontrakt skal i udbud, hvorfor bestemmelsens indhold ikke kan anvendes ukritisk. 

                                                           
215 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 3 og Høringsnotatet afsnit 3.3.1. 
216 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 2. 
217 Jf. Høringsnotatets afsnit 3.3.4. 
218 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 2. 
219 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 2. 
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Eksempelvis beregnes værdien i henhold til artikel 9 også af uudnyttede optioner, hvilket ikke er tilfældet i 

relation til de alternative sanktioner, og ved tidsubestemte kontrakter anvendes i artikel 9 en fireårig 

periode220 mod en femårig periode i relation til Kontrolloven. Omvendt kan det tænkes at værdien af 

successive kontrakter beregnes med inspiration fra artikel 9, stk. 7. 

4.2.3.2. Overtrædelsens karakter 

Alt efter overtrædelsens karakter bruges der i udgangspunktet en procentsats på mellem tre og fem pct. af 

værdien af den opretholdte del af kontrakten til beregning af bødens størrelse. Jo alvorligere 

overtrædelsen er, des højere procentsats benyttes. Eftersom ulovligt direkte tildelte kontrakter anses som 

værende den alvorligste overtrædelse af udbudsreglerne, vil bøden i udgangspunktet udgøre fem pct. af 

værdien af den opretholdte del af kontrakten. Satsen er dog vejledende og kan fraviges i både op- og 

nedadgående retning, alt efter om der i den konkrete sag foreligger særligt formildende eller særligt 

skærpende omstændigheder.221 

Hvad der nærmere ligger i særligt formildende og særligt skærpende omstændigheder, kommer 

Kontrolloven ikke ind på. I Lovudkastet var det dog angivet i et eksempel, at gentagne overtrædelser skulle 

betragtes som en skærpende omstændighed.222 Hovedreglen i eksempelet var, at bøden skulle forhøjes 

med 20 pct. for hver ny overtrædelse inden for en 5-årig periode. Eksemplet er dog ikke medtaget i 

Lovforslagets bemærkninger og kan derfor ikke uden videre gøres gældende. En forklaring kan være, at 

man fra lovgivers side alligevel ikke har ønsket at angive en så specifik rettesnor for Klagenævnet, da deres 

mulighed for at anlægge en samlet vurdering af alle sagens omstændigheder derved ville blive mere 

begrænset. Det er derfor overladt til retspraksis at fastlægge de nærmere retningslinjer for særligt 

formildende og særligt skærpende omstændigheder. 

Det er ikke utænkeligt, at der vil blive skelet til strafferetten og særligt konkurrenceretten, hvor begreberne 

særligt formildende og særligt skærpende omstændigheder er præciseret lidt nærmere. Gentagende 

overtrædelser, som der også umiddelbart var lagt op til i Lovudkastet, betragtes som en skærpende 

omstændighed både i straffe- og konkurrenceretten.223 Inden for konkurrenceretten vil bødens grundbeløb 

i sådanne tilfælde blive forhøjet med 100 pct. for hver overtrædelse. Endvidere betragtes det i 

                                                           
220 Den 4-årige beregningsperiode for tidsubegrænsede kontrakter i Udbudsdirektivet gælder i forbindelse med 
tjenesteydelseskontrakter, jf. DIR 2004/18 EF art. 9, stk. 8, litra b, punkt ii. 
221 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 2. 
222 Jf. Lovudkastets bemærkninger til § 19, stk. 2. 
223 Jf. Straffeloven § 81, nr. 1. og Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02 side 4. 
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konkurrenceretten som en skærpende omstændighed, hvis den pågældende virksomhed ikke samarbejder 

eller lægger hindringer i vejen.224 

Det er derimod en formildende omstændighed både inden for strafferetten og konkurrenceretten, hvis 

man melder sig selv.225 I konkurrenceretten vil bevis for at overtrædelsen skyldes uagtsomhed også 

betragtes som en formildende omstændighed.226 Selvom der gælder objektivt ansvar for de udbudsretlige 

bøder, er det ikke utænkeligt, at simpel uagtsomhed kan være en formildende omstændighed og dermed 

resultere i en nedsat bøde. En nærliggende situation kan være ved retsvildfarelse, som også efter 

strafferetten er en formildende omstændighed.227 Endelig kan det nævnes, at forsøg på at genoprette 

skaden inden for strafferetten er en formildende omstændighed.228 

4.2.3.3. Procentdel af kontrakten, der opretholdes 

En tredje afgørende faktor ved beregning af bødens størrelse er hvor stor en del af kontrakten, der 

opretholdes. For at undgå at der i hver enkelt sag skal ske en præcis opgørelse af denne andel, er der i 

modellen opgivet nogle intervaller. Det er derfor ikke nødvendigt at vurdere præcis hvor stor en andel af 

kontrakten, der opretholdes. Hvis der eksempelvis opretholdes mellem 25 og 50 pct. af kontrakten, skal 

bødens størrelse i udgangspunktet beregnes på baggrund af 40 pct. af kontraktens værdi. Opretholdes 

mellem 50 og 75 pct., beregnes bøden i udgangspunktet af 60 pct. af kontraktens værdi. Bøden stiger 

således med den procentuelle andel af kontrakten, der opretholdes.229 Se nedenstående figur 1 for en 

samlet oversigt over bødens beregningsgrundlag. 

                                                           
224 Jf. Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02 side 4. 
225 Jf. Straffeloven § 82, nr. 9 samt Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02 side 4. 
226 Jf. Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02 side 4. 
227 Jf. Straffeloven § 82, nr. 4. 
228 Jf. Straffeloven § 82, nr. 11. 
229 Jf. Lovforslagets bemærkninger til § 19, stk. 2. 
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4.2.3.4. Opsamling på bødens størrelse 

Bødens størrelse skal i udgangspunktet ligge på mellem minimum 25.000 kr. og maksimalt 10 mio. kr. Inden 

for dette interval afhænger bødens størrelse af kontraktens værdi, overtrædelsens karakter, og hvor stor 

en procentdel af kontrakten, der opretholdes. 

I relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter vil bøden i udgangspunktet udgøre fem pct. af værdien af 

den opretholdte del af kontrakten, da ulovligt direkte tildelte kontrakter anses som værende den alvorligste 

overtrædelse af udbudsreglerne. Procentsatsen kan dog fraviges i både op- og nedadgående retning, hvis 

der foreligger særligt formildende eller særligt skærpende omstændigheder. 

Ved ulovligt direkte tildelte kontrakter kan det illustreres matematisk ved, at bødens størrelse, �, i 

udgangspunktet vil være som angivet nedenfor, hvor � er den procentdel af kontrakten, som opretholdes, 

og � er kontraktens værdi: 

� � 0 % � � � 0 

0 % 	 � 	 25 % � � � 5 % � 20 % � �  � � 0,01�, hvor � � �25.000; 10.000.000� 

25 % � � 	 50 % � � � 5 % � 40 % � � � � � 0,02�, hvor � � �25.000; 10.000.000� 

50 % � � 	 75 % � � � 5 % � 60 % � � � � � 0,03�, hvor � � �25.000; 10.000.000� 

75 % � � 	 100 % � � � 5 % � 80 % � � � � � 0,04�, hvor � � �25.000; 10.000.000� 

� � 100 % � � � 5 % � 100 % � � � � � 0,05�, hvor � � �25.000; 10.000.000� 
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En ulovlig direkte tildelt kontrakt til en værdi af 5.000.000 kr., som helt undtages uden virkning, vil derfor i 

udgangspunktet udløse en bøde på 250.000 kr. (fem pct. af hele kontraktens værdi). Opretholdes kun 

halvdelen af kontrakten vil bøden beløbe sig til 150.000 kr. (fem pct. af 60 pct. af kontraktens værdi, hvilket 

svarer til tre pct. af kontraktens værdi). 

4.2.3.5. Kritik af bødens størrelse 

Blandt andet Danske Regioner finder bødeniveauet for højt. De angiver i deres høringssvar, at 

bødeniveauet »synes utilsigtet hård og ude af proportioner med overtrædelse ved større 

kontraktværdier«.230 Problemet bliver ikke mindre af, at ordregiverne kan blive mødt af eventuelle 

erstatningskrav fra både non-kontrahenten og medkontrahenten.231 

I Høringsnotatets kommentar til ovenstående angives ikke overraskende, at bødeniveauet ifølge direktivet 

skal virke afskrækkende, hvorfor det findes proportionalt. Endvidere påpeges det, at bødens størrelse vil 

kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der foreligger særligt skærpende eller formildende 

omstændigheder. Som tidligere skrevet slår direktivet fast, at erstatning ikke kan anvendes som alternativ 

sanktion. Derfor kan der heller ikke tages højde for eventuelle erstatningskrav ved fastlæggelsen af 

bødeniveauet.232 

Modellen for de nye udbudsretlige bøder afhænger blandt andet af hvor stor en del af kontrakten, der 

opretholdes, hvilket i sig selv giver bøderne et proportionalt element. Set i forhold til de konkurrenceretlige 

bøder, som jo også har til formål at undgå aftaler, der begrænser konkurrencen, synes bødeniveauet da 

heller ikke alarmerende højt. Siden strafferammen blev skærpet i 2002 har den gennemsnitlige 

bødestørrelse været knap 1,4 mio. kr.233 Til sammenligning angiver Danske Regioner selv, at den 

gennemsnitlige kontraktværdi pr. udbud i Region Hovedstaden er 13-15 mio. kr.,234 hvilket vil kunne udløse 

bøder på ca. 750.000 kr.235, vel at mærke hvis hele kontrakten opretholdes. 

                                                           
230 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.3.4. 
231 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.3.4. 
232 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.3.4. 
233 Egen beregning på baggrund af Konkurrencestyrelsen (2010, 39). 
234 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.3.4. 
235 15.000.000 ��.� 5 � !. � 750.000 ��.. 
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4.3. Bøde i henhold til Udbudsbekendtgørelsen 

Før Kontrollovens vedtagelse var der også hjemmel til at idømme bøder for overtrædelse af 

udbudsreglerne.236 Denne hjemmel, som fortsat er gældende, giver anklagemyndigheden en generel 

mulighed for at sanktionere overtrædelser af udbudsdirektivet med bøde. Danske Advokater angiver derfor 

i deres høringssvar, at de savner en egentlig begrundelse for de nye bøderegler.237 

I Høringsnotatet angives to argumenter for at indføre en særskilt hjemmel i relation til alternative 

sanktioner. For det første skal de nye bøder kun pålægges i situationer, hvor en kontrakt ikke eller kun 

delvist erklæres for uden virkning. De har derfor et særskilt formål, hvor de fungerer som en alternativ og 

mildere sanktion til uden virkning. For det andet skal Klagenævnet have hjemmel til at pålægge bøder (hvad 

det ikke havde tidligere). Denne hjemmel skal være specifik, da det ikke anses for hensigtsmæssigt, at 

Klagenævnet tillægges en generel hjemmel til at idømme straf for overtrædelse af udbudsreglerne, da det i 

udgangspunktet er domstolenes opgave at pålægge straf.238 

I princippet kunne man godt have nøjedes med den eksisterende hjemmel, men det ville betyde at samtlige 

sager, hvor der skulle pålægges en alternativ sanktion, skulle anmeldes til politiet, hvorefter 

anklagemyndigheden skulle føre sagen. Eftersom det følger af direktivet, at der er en pligt til at anvende 

alternative sanktioner, når ikke hele kontrakten erklæres for uden virkning, ville det også betyde, at alle 

sager vedrørende uden virkning skulle føres af anklagemyndigheden og ved de almindelige domstole. 

Dermed ville det være tvivlsomt, om Klagenævnet reelt ville have nogen berettigelse i denne type sager. 

Henset til at Klagenævnet netop er oprettet med henblik på at aflaste domstolene og sikre hurtige 

muligheder for at klage over overtrædelser af udbudsreglerne, synes den valgte løsning at give god mening. 

Endvidere er der den forskel, at der efter den eksisterende lovhjemmel ikke gælder et objektivt ansvar, 

hvilket kan give anledning til problemer, som beskrevet ovenfor i afsnit 4.2.2. 

4.4. Opsamling 

Ifølge Det nye kontroldirektiv skal alternative sanktioner anvendes, når en ulovlig direkte tildelt kontrakt 

helt eller delvist undtages uden virkning. En alternativ sanktion kan være enten bøde til ordregiver eller 

afkortelse af kontraktens løbetid. Sidstnævnte mulighed vil efter vores vurdering ikke umiddelbart kunne 

anvendes, når kontrakten erklæres for uden virkning ex nunc. 

                                                           
236 Jf. Udbudsbekendtgørelsen § 7. 
237 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.3.1. 
238 Jf. Høringsnotatet afsnit 3.3.1. 
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I Danmark har man valgt at benytte sig af alternative sanktioner, men kun i form af bøde eller økonomisk 

sanktion. Sondringen mellem økonomisk sanktion og bøde begrundes i et retssikkerhedshensyn, og 

Klagenævnet kan kun ikende økonomiske sanktioner til offentligretlige ordregivere, mens sagen skal 

overgives til anklagemyndigheden, hvis privatretlige ordregivere skal idømmes bøde. 

Eftersom der gælder et objektivt ansvar ved uden virkning, må der ligeledes gælde et objektivt ansvar ved 

anvendelsen af alternative sanktioner, da det ville være uhensigtsmæssigt, hvis det var vanskeligere at 

bringe en bøde i anvendelse end at erklære en kontrakt for uden virkning. 

Uanset om der er tale om en økonomisk sanktion eller en bøde, skulle resultatet gerne blive det samme. I 

forarbejderne er der oplistet en vejledende model for beregningen af bødens størrelse, som i 

udgangspunktet skal ligge på mellem mindst 25.000 kr. og maksimalt 10 mio. kr. Inden for dette interval 

afhænger bødens størrelse af kontraktens værdi, overtrædelsens karakter, og hvor stor en procentdel af 

kontrakten, der opretholdes. 

I relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter vil bøden i udgangspunktet udgøre fem pct. af værdien af 

den opretholdte del af kontrakten, men procentsatsen kan dog fraviges i både op- og nedadgående retning, 

hvis der foreligger særligt formildende eller særligt skærpende omstændigheder. Bøden vil stige med den 

procentuelle andel af kontrakten, som opretholdes. Der har været kritik af bødens størrelse, men set i lyset 

af de konkurrenceretlige bøder virker bødestørrelsen til at være proportional. 

Før Kontrollovens vedtagelse havde anklagemyndigheden en generel mulighed for at sanktionere 

overtrædelser af udbudsdirektivet med bøde. Henset til at de nye bøder relaterer sig til uden virkning, og 

Klagenævnets manglende hjemmel til at tildele bøder efter Udbudsbekendtgørelsen, giver indførelsen af 

nye bøderegler god mening. 
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5. Retsstillingen som følge af Kontrollovens for sene ikrafttræden 

Det nye kontroldirektiv skulle have været implementeret i national ret den 20. december 2009. Det nye 

kontroldirektiv blev imidlertid først implementeret i dansk ret med Kontrolloven, der trådte i kraft den 1. 

juli 2010, cirka et halvt år senere end implementeringsfristen. 

Kontrolloven bestemmer, at klager, der inden den 1. juli 2010 er indbragt for Klagenævnet for Udbud, 

færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.239 Det fremgår derimod ikke af Kontrolloven, i hvilket 

omfang reglerne i loven kan finde anvendelse i forbindelse med klager, der er anlagt efter den 1. juli 2010, 

men som vedrører beslutninger, der er truffet inden denne dato. 

Høringsnotatet giver ikke nogen afklaring i relation til retsstillingen som følge af den for sene 

implementering eller til hvilke klager, Klagenævnet for Udbud kan behandle efter Kontrolloven. Af 

Høringsnotatet fremgår blot følgende kommentar: 

»Retsstillingen inden lovforslagets ikrafttrædelse følger af de almindelige regler om direktivers 

anvendelighed i national ret, hvorfor det ikke findes nødvendigt at præcisere lovforslaget 

yderligere.«240 

Vi finder det derfor relevant at undersøge, hvorvidt de for vores opgave relevante bestemmelser i Det nye 

kontroldirektiv kunne finde direkte anvendelse allerede i perioden efter den 20. december 2009, samt at 

belyse hvilke klager, Klagenævnet kan behandle efter de nye regler i perioden efter Kontrollovens 

ikrafttrædelse. 

5.1. Det nye kontroldirektivs direkte anvendelighed 
Det fremgår af TEUF, at direktiver skal implementeres i den nationale lovgivning for at få virkning.241  Det 

følger imidlertid af fast praksis fra EU-Domstolen, at direktivbestemmelser kan være direkte anvendelige, 

når implementeringsfristen er overskredet. 

For at en direktivbestemmelse kan være direkte anvendelig, skal direktivet for det første skabe forpligtelser 

for medlemsstaterne (vertikal effekt) og ikke pålægge private forpligtelser (horisontal effekt).242 Endvidere 

                                                           
239 Jf. Kontrolloven § 26, stk. 3. 
240 Jf. Høringsnotatets punkt 3.12.4. 
241 Jf. art. 288 TEUF (tidligere art. 249 EF). 
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er der et vist indholdsmæssigt krav, hvorefter den pågældende direktivbestemmelse skal være tilstrækkelig 

præcis og ubetinget. Dette fremgår blandt andet af Becker-sagen: 

»Når bestemmelser i et direktiv ud fra et indholdsmæssigt synspunkt fremstår som ubetingede 

og tilstrækkeligt præcise, kan der i mangel af rettidige gennemførelsesforanstaltninger støttes 

ret herpå overfor enhver national regel, der ikke er i overensstemmelse med direktivet, ligesom 

private over for staten kan påberåbe sig bestemmelser, der efter deres indhold tillægger 

private rettigheder i forhold til staten.«243 

Det fremgår af retspraksis, at direkte anvendelige direktivbestemmelser kan påberåbes ved de nationale 

domstole.244 Da en medlemsstat ikke overfor private skal kunne vinde ret på, at implementere et direktiv 

for sent i national ret, må Klagenævnet i sin egenskab af klageorgan for udbudsreglerne i Danmark 

tilsvarende være pålagt en forpligtelse til at anvende direkte anvendelige direktivbestemmelser ved 

afsigelse af kendelser.245 Dette støttes endvidere af, at Klagenævnet er en ”ret” efter artikel 267 TEUF246, og 

derfor er kompetent til at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål.247 

5.1.1. Begrebet medlemsstat 
For at en direktivbestemmelse kan være direkte anvendelig, skal den skabe forpligtelser for en 

medlemsstat. Det nye kontroldirektiv er rettet mod ordregivende myndigheder, som i Udbudsdirektivet er 

defineret ved staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger 

heraf.248 

I retspraksis er det blevet fastslået, at når private kan påberåbe sig direkte virkning af direktivbestemmelser 

overfor staten, gælder dette overfor samtlige myndigheder i medlemsstaten. Det betyder, at en 

direktivbestemmelse kan pålægge forvaltninger, herunder kommuner med videre, forpligtelser og være 

                                                                                                                                                                                                 
242 Jf. Sag 152/84 (Marshall) præmis 48 samt Sørensen & Nielsen (2010, 137). Udgangspunktet om, at direktiver ikke 
har horisontal effekt, har været omdiskuteret. Vi kommer ikke nærmere ind på denne diskussion, men kan i stedet 
henvise til Sørensen & Nielsen (2010, 137-141) samt Neergaard & Nielsen (2009, 223-228). 
243 Jf. Sag 8/81 (Becker) præmis 25. 
244 Jf. Sag 8/81 (Becker) præmis 23. 
245 Se hertil Sag 152/84 (Marshall) præmis 47. 
246 Tidligere art. 234 EF. 
247 Jf. Forslag til Lov om Klagenævnet for udbud (L 243 af 30.3.2000) almindelige bemærkninger afsnit 4. 
248 Jf. DIR 2004/18 EF art. 1, stk. 9. 
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direkte anvendelig.249 Det kan herudfra udledes, at ordregivende myndigheder, som staten, regionale og 

lokale myndigheder, er omfattet af begrebet medlemsstat. 

Der kan også overfor visse organer påberåbes direkte anvendelige direktivbestemmelser. Det er for 

eksempel tilfældet, hvor et organ har fået til opgave at yde offentlig service virksomhed, ved en af staten 

udstedt retsakt, samt er underlagt statens tilsyn og har særlige beføjelser, som går ud over dem, der følger 

af de regler, der finder anvendelse i forholdet mellem borgerne. Det har ingen betydning hvilken retlig 

organisationsform, der er tale om.250 

De offentligretlige organer, der er underlagt Udbudsdirektivets regler, er blandt andet defineret ved, at 

være oprettet med henblik på at imødekomme almenhedens behov, samt være driftsmæssigt finansieret, 

kontrolleret eller have udpeget medlemmer til administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet for mere end 

halvdelens vedkommende af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige 

organer.251 Ved definitionen i Udbudsdirektivet, vurderer vi, at offentligretlige organer også hører under 

begrebet medlemsstat. 

5.1.2. Direktivbestemmelsens indhold 
Det er som nævnt ikke alle direktivbestemmelser, der er umiddelbart anvendelige, eftersom de skal opfylde 

kriterierne om at være præcise og ubetingede. I Becker præciserede Domstolen endvidere, at visse af et 

direktivs bestemmelser kan være direkte anvendelige, på trods af at direktivet indeholder muligheder for, 

at der foretages et skøn eller et valg: 

»Det sjette direktiv tillægger unægtelig medlemsstaterne større eller mindre skønsmæssige 

beføjelser, men dette udelukker ikke, at private kan støtte ret på de bestemmelser, som efter 

deres indhold kan frigøres fra sammenhængen og anvendes særskilt.«252 

Det skal endvidere være muligt at udlede hvilke rettigheder, der mindst skal indføres til fordel for de 

private.253 Det er dermed kun de pågældende minimumsrettigheder, der kan påberåbes, selvom direktivet 

giver medlemsstaterne mulighed for at give yderligere garantier eller rettigheder. Det forhold, at 

medlemsstaterne kan vælge mellem forskellige midler til gennemførelse af direktivets mål, udelukker heller 

                                                           
249 Jf. Sag 103/88 (Fratelli Constanzo) præmis 30-32. 
250 Jf. Sag C-188/89 (British Gas) præmis 20. 
251 For den komplette definition kan vi henvise til Udbudsdirektivets art. 1, stk. 9. 
252 Jf. Sag 8/81 (Becker) præmis 29. 
253 Jf. Sag C-91/92 (Dori) præmis 17. 
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ikke, at bestemmelserne kan påberåbes direkte, hvis målet eller rettighederne fremgår af direktivet med 

tilstrækkelig sikkerhed.254 

Endelig udelukker det forhold, at der er tale om en bestemmelse hvortil der knytter sig undtagelser, heller 

ikke direkte anvendelighed.255 

5.1.2.1. Artikel 2d – Uden virkning 
Det nye kontroldirektivs artikel 2d fastlægger klart og præcist, i hvilke tilfælde en kontrakt skal erklæres for 

uden virkning. Bestemmelsen overlader det til national ret, at fastlægge følgerne af retsvirkningen. Da der 

er tale om et nyt begreb, kan det diskuteres om retsvirkningen uden virkning er tilstrækkelig præcis og 

ubetinget til at være direkte anvendelig.256 Det fremgår dog af direktivbestemmelsen, at der er tale om en 

annullering af kontraktlige forpligtelser. Det overlades til medlemsstaterne, om de vil begrænse 

annulleringens omfang til kun at gælde de forpligtelser, der endnu ikke er opfyldt. I så fald skal sanktionen 

suppleres med alternative sanktioner, jf. direktivets artikel 2e, stk. 2. På trods af at der dermed er overladt 

et valg til medlemsstaterne, kan der dog således også umiddelbart udledes en klar minimumsforpligtelse til 

omfanget af annulleringen af de kontraktlige forpligtelser. Denne minimumsforpligtelse til annullering af de 

kontraktlige forpligtelser er dog betinget af, at der supplerende pålægges ordregiver en alternativ sanktion. 

Bestemmelsen indeholder også en mulighed for medlemsstaterne til at give den nationale klageinstans en 

undtagelsesmulighed for retsvirkningen i tilfælde, hvor den nationale klageinstans vurderer, at hensyn til 

almenhedens interesser gør det nødvendigt at opretholde kontraktens virkninger. Spørgsmålet er herefter, 

om minimumsforpligtelsen til omfanget af annulleringen er så præcis og ubetinget, at den er egnet til at 

skabe direkte virkning, idet der i bestemmelsen er indsat en undtagelsesmulighed. Det er vores vurdering, 

at undtagelsesmuligheden i bestemmelsen trods alt er så klart formuleret, at den ikke overlader det 

fuldstændig frit til medlemsstaterne at begrænse retsvirkningen uden virkning.257 Såfremt en kontrakt 

undtages sanktionen uden virkning i medfør af denne bestemmelse, skal ordregiver i stedet pålægges en 

alternativ sanktion. 

På baggrund af ovenstående finder vi det sandsynligt, at forpligtelsen til at erklære en kontrakt, der er 

omfattet af artikel 2d i direktivet, for uden virkning ex nunc, vil kunne påberåbes direkte af private efter 

                                                           
254 Se Sørensen & Nielsen (2010, 143) samt De forenede sager C-6/90 og C-9/90 (Francovich) præmis 17-20. 
255 Jf. Sag 152/84 (Marshall) præmis 45-47 + 53-54. Se endvidere Neergaard & Nielsen (2009, 220). 
256 Vi henviser til vores analyse i afsnit 3.1.1.1. for en nærmere gennemgang af begrebet uden virkning, som det er 
anvendt i Det nye kontroldirektiv. 
257 For en nærmere gennemgang af undtagelsesmuligheden henviser vi til afhandlingens afsnit 3.1.3.1. 
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implementeringsfristen den 20. december 2009. Dette er dog uafklaret i praksis. Endvidere finder vi i den 

sammenhæng, at det må være tidspunktet for ordregivers beslutning om ulovligt at tildele kontrakten 

direkte, der er afgørende for, om implementeringsfristen er overskredet. Vi baserer dette på, at det er 

tildelingsbeslutningen, der bevirker, at der bliver indgået en ulovligt direkte tildelt kontrakt, og at det derfor 

må være tidspunktet for denne, der er afgørende for, hvorvidt en direktivbestemmelse bør kunne finde 

direkte anvendelse. Beslutninger truffet inden implementeringsfristen bør derfor i udgangspunktet ikke 

berøres af direktivets ikrafttrædelse. 

 Det er dog relevant at bemærke, at minimumsforpligtelsen i henhold til direktivet skal suppleres af en 

alternativ sanktion. Den reelle minimumsforpligtelse er således betinget af direktivets artikel 2e, stk. 2. 

5.1.2.2. Artikel 2e, stk. 2 – De alternative sanktioner 
Det nye kontroldirektivs artikel 2e, stk. 2 vedrører blandt andet de situationer, der er omfattet af artikel 2d, 

hvor sanktionen uden virkning enten skal suppleres af en alternativ sanktion, eller kontrakten skal undtages 

uden virkning i medfør af undtagelsesmuligheden i artikel 2d. 

Det fremgår af artikel 2e, stk. 2, hvad der nærmere ligger i anvendelse af alternative sanktioner. 

Bestemmelsen er dog ikke videre klar eller præcis i definitionen heraf. Det fremgår blot, at alternative 

sanktioner kan være bøder eller afkortelse af kontraktens løbetid.258 Umiddelbart kan man foranlediges til 

at mene, at betaling af en monetær sanktion er mindre byrdefuldt end afkortelse af kontrakten, hvorefter 

bøder vil være minimumsforpligtelsen. Det er herefter åbent, hvad minimumsforpligtelsen reelt er, idet der 

ikke fremgår noget om bødeniveau. Der kan dog også argumenteres for, at afkortelse af kontraktens 

løbetid efter de konkrete omstændigheder vil være mindre byrdefuldt end betaling af en bøde. Dette 

afhænger til dels af hvor meget af kontrakten, der skal afkortes, og hvilke konsekvenser det har/får for 

ordregiver, samt hvilket niveau den eventuelle bøde vil være på. Hverken bødeniveauet eller en nærmere 

beskrivelse af hvor meget kontrakten vil skulle afkortes, er til at læse ud af bestemmelsens stk. 2. Det ligger 

dog fast, at de alternative sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have 

afskrækkende virkning, jf. artikel 2e, stk. 2, 1. punktum. 

Vi finder ikke, at det er muligt at udlede en præcis minimumsforpligtelse for ordregiver eller en 

minimumsgaranti for den private klager i denne henseende, idet hverken bødeniveauet eller niveauet for 

                                                           
258 For en nærmere gennemgang af Det nye kontroldirektivs bestemmelse vedrørende alternative sanktioner, henviser 
vi til afhandlingens afsnit 4.1. 
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afkortelsen af kontraktens løbetid fremgår. Det er endvidere præciseret i bestemmelsen, at 

medlemsstaterne kan overlade vide skønsbeføjelser til de nationale klageinstanser. 

Det er derfor vores vurdering, at Det nye Kontroldirektivs artikel 2e, stk. 2 sandsynligvis ikke vil kunne være 

direkte anvendelig. Dette er dog uafklaret i praksis. 

5.1.2.3. Opsamling vedrørende direktivbestemmelsernes indhold 
Det er vores umiddelbare vurdering, at Det nye kontroldirektivs artikel 2d er så præcis, at denne 

bestemmelse isoleret set burde kunne tillægges direkte virkning. Da minimumsforpligtelsen i 

bestemmelsen imidlertid er betinget af direktivets artikel 2e, stk. 2, kan der dog stilles spørgsmål ved, 

hvorvidt bestemmelsen er egnet til at være direkte anvendelig. Det må formentlig afhænge af indholdet af 

artikel 2e, stk. 2. 

Vi har fundet det mest sandsynligt, at artikel 2e, stk. 2 vil blive fundet ikke at være egnet til at skabe direkte 

forpligtelser for medlemsstaterne. På baggrund af denne vurdering er det således usikkert, om der kan 

udledes en tilstrækkelig præcis og ubetinget minimumsforpligtelse af artikel 2d. Der er ingen tvivl om, i 

hvilke tilfælde en kontrakt skal erklæres for uden virkning ex nunc, usikkerhedsmomentet består herefter 

af, hvilken ”minimums” alternativ sanktion uden virkning bør suppleres af. 

På baggrund af sammenhængen imellem artiklerne, finder vi det usikkert, hvorvidt en privat vil have succes 

med at påberåbe sig direktivbestemmelsernes direkte virkning ved de danske domstole (herunder 

Klagenævnet). Der kan dog stadig argumenters for at retsvirkningen uden virkning ex nunc uden tillæg af en 

alternativ sanktion er den reelle minimumsforpligtelse og således kan være tilstrækkelig ubetinget og 

præcis til at finde direkte anvendelse. 

5.2. Fortolkningsforpligtelsen 
I det omfang direktivbestemmelser ikke har direkte virkning, kan der alligevel gælde en vis forpligtelse til 

EU-konform fortolkning af national ret. Fortolkningsforpligtelsen kan således være relevant, hvor en 

direktivbestemmelse ikke er tilstrækkelig præcis og ubetinget til at være direkte anvendelig, men hvor den 

dog klart angiver det mål, som medlemsstaterne skal opnå.259 

                                                           
259 Se Sørensen & Nielsen (2010, 149). 
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Af Det nye kontroldirektiv kan der udledes et klart mål, som sanktionerne skal være medvirkende til at 

opfylde. For så vidt angår artikel 2d, er det således klart, at grove overtrædelser som ulovligt direkte tildelte 

kontrakter, skal kunne sanktioneres med, at kontrakten ikke skal have retsvirkninger.  

Det nye kontroldirektivs artikel 2e, stk. 2 angiver, at alternative sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt 

forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende effekt. Det kan på baggrund af nedenstående citat fra 

Von Colson udledes, at dette er nok til, at målet er tilstrækkeligt klart til at pålægge de nationale 

myndigheder en fortolkningsforpligtelse ved sanktionering af overtrædelser, som omhandlet i artikel 2e: 

»Selv om en fuldstændig gennemførelse af direktivet ikke — således som det er blevet fastslået 

i svaret på det første spørgsmål — stiller krav om en bestemt sanktionsform i tilfælde af 

overtrædelse af forbudet mod forskelsbehandling, indebærer den ikke desto mindre, at 

sanktionen skal være egnet til, at domstolene kan sikre en faktisk og effektiv beskyttelse. 

Sanktionen skal endvidere have en reelt afskrækkende virkning over for arbejdsgiveren. Heraf 

følger, at når medlemsstaten har valgt at sanktionere overtrædelsen af forbudet mod 

forskelsbehandling gennem en erstatning, skal denne i hvert fald stå i et rimeligt forhold til det 

opståede tab.«260 

Forpligtelsen til at foretage EU-konform fortolkning gælder for medlemsstaterne i alle deres roller, for 

eksempel både administrative myndigheder og domstole.261 Det betyder, at Klagenævnet som 

administrativt organ også har pligt til at foretage EU-konform fortolkning. I Von Colson udtalte EU-

Domstolen, at EU-konform fortolkning skal foretages indenfor det skøn, det rådes over i henhold til 

national ret.262 

Det kan fortolkes således, at da Klagenævnet netop ikke tidligere (inden ikrafttrædelsen af Kontrolloven) 

har haft kompetence til at bringe allerede indgåede kontrakter til ophør,263 har de ikke kunne foretage EU-

konform fortolkning i retning af at bringe en allerede indgået kontrakt til ophør eller afkorte dens løbetid, 

                                                           
260 Jf. Sag 14/83 (Von Colson) præmis 23. 
261 Se Neergaard & Nielsen (2009, 230). 
262 Jf. Sag 14/83 (Von Colson) præmis 28. Tilsvarende fremgår af Sag 80/86 (Kolpinghuis) præmis 12. 
263 Se eksempelvis Lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. 
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da det lå uden for muligheden af det skøn, som Klagenævnet kunne foretage i henhold til national ret. 

Tilsvarende har det tidligere ligget uden for Klagenævnets kompetence at udstede bøder.264 

Af sager anlagt ved de danske domstole, kan der derimod allerede inden direktivets implementering i dansk 

ret ses en bevægelse i retning af, at grove overtrædelser af udbudsreglerne kan medføre, at allerede 

indgåede kontrakter skal bringes til ophør.265 Dette er i overensstemmelse med en EU-konform fortolkning 

af artikel 2d. I dommene er der dog ikke henvist til, at afgørelsernes resultat er en konsekvens af en EU-

konform fortolkning af Det nye kontroldirektiv. I Taxi Stig udtalte Østre Landsret dog direkte, at Det nye 

Kontroldirektiv ikke kunne finde anvendelse i sagen, da direktivet på daværende tidspunkt ikke var (og ej 

heller skulle være) trådt i kraft i Danmark endnu. 

Uanset om direktivets artikel 2d og 2e, stk. 2 er direkte anvendelige, kan de således have betydning for 

sager anlagt ved domstolene i Danmark allerede inden Kontrollovens ikrafttræden. 

EU-Domstolen udtalte i Kolpinghuis, at pligten til EU-konform fortolkning begrænses af de almindelige 

retsgrundsætninger, herunder navnlig retssikkerhedsprincippet og forbuddet mod loves tilbagevirkende 

gyldighed.266 På trods heraf udtalte EU-Domstolen i samme dom, at muligheden for at foretage EU-konform 

fortolkning er uafhængig af, om gennemførelsesfristen er udløbet.267  Dette kan fortolkes således, at pligten 

til at foretage EU-konform fortolkning allerede indtræder ved direktivets vedtagelse.268 

5.3. Anvendelse af Kontrolloven på beslutninger truffet inden den 1. juli 2010  
Ved Kontrollovens ikrafttrædelse pr. 1. juli 2010 er Klagenævnet blevet tildelt kompetence til at bringe 

allerede indgåede kontrakter til ophør samt til at pålægge ordregivere alternative sanktioner. 

Kontrollovens ikrafttrædelsesbestemmelse fastlægger, som nævnt, ikke i hvilket omfang Klagenævnet 

direkte kan anvende Kontrollovens bestemmelser på sager, der er anlagt efter den 1. juli 2010, men hvor 

beslutningen er truffet inden denne dato.  

Det vil være i overensstemmelse med vores vurdering af direktivbestemmelsernes direkte virkning og 

pligten til EU-konform fortolkning, hvis Klagenævnet anvender reglerne om uden virkning og alternative 

                                                           
264 Se afsnit 4.3 
265 For en nærmere gennemgang heraf, kan vi henvise til afhandlingens afsnit 3.2.2. 
266 Jf. Sag 80/86 (Kolpinghuis) præmis 13. 
267 Jf. Sag 80/86 (Kolpinghuis) præmis 15.  
268 Jf. Sørensen & Nielsen (2010, 151 note 86). 
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sanktioner på sager, der er anlagt efter 1. juli 2010, men hvor beslutningen om at indgå kontrakt er truffet 

inden denne dato. 

Klagenævnet har med den seneste praksis også vist, at ville anvende Kontrolloven på sager, der er anlagt 

efter 1. juli 2010, men hvor beslutningen om samt offentliggørelsen af bekendtgørelsen om at indgå 

kontrakt, er sket inden den 1. juli 2010. Klagenævnet afviste i kendelse af 7. september 2010 at behandle 

en klage, der blev anlagt den 11. august 2010, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt var offentliggjort 

den 3. februar 2010. Afvisningen af klagen skete med henvisning til Kontrollovens § 7, stk. 2, nr. 1, 

hvorefter klager skal være indgivet inden seks måneder efter, at bekendtgørelsen om indgået kontrakt er 

offentliggjort.269 

Da tidsfristen for anlæg af sager i Kontrollovens § 7 ikke gælder for ulovligt direkte tildelte kontrakter, er 

spørgsmålet herefter hvor gamle de beslutninger, som Klagenævnet kan behandle efter de nye regler, kan 

være. Det må under alle omstændigheder gælde, at beslutninger, der er truffet inden Det nye 

kontroldirektivets vedtagelse (den 11. december 2007) ikke kan behandles efter de nye regler.270 Idet 

direktivets bestemmelser dog tidligst kan have direkte virkning fra den 20. december 2009, kan der dog 

argumenteres for, at de nye regler ikke bør kunne finde anvendelse på beslutninger truffet inden denne 

dato. Da der ikke er nogle retningslinjer at hente i bemærkningerne til loven eller i høringsnotatet, vil det 

blive interessant at følge Klagenævnets praksis i denne henseende i den nærmeste fremtid. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at hvis private lider et tab som følge af den manglende gennemførelse af et 

direktiv, kan medlemsstaten ifalde erstatningsansvar, hvis visse betingelser er opfyldt. Dette vil vi dog ikke 

komme nærmere ind på.271 

5.4. Opsamling 
I dette afsnit har vi vurderet konsekvensen af, at Kontrolloven først blev implementeret cirka et halvt år 

efter, at Det nye kontroldirektiv skulle have været implementeret i dansk ret. I analysen har vi taget 

udgangspunkt i Det nye kontroldirektivs artikel 2d og 2e, stk.2, da det er de umiddelbart relevante 

bestemmelser for vores afhandling. 

                                                           
269 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. september 2010: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S mod AFATEK A/S. 
270 Se tidligere i afsnit 5.2 vedrørende fortolkningsforpligtelsen, hvor det fremgår, at pligten til EU-konform fortolkning 
formentlig allerede kan indtræde inden ikrafttrædelsesfristen. 
271 Vi kan i stedet henvise til Sørensen & Nielsen (2010, 151-169) samt Neergaard & Nielsen (2009, 247-251). 
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Det er vores vurdering, at direktivets artikel 2d vil kunne finde direkte anvendelse i sager, der er anlagt i 

Danmark i perioden fra direktivet skulle have været implementeret og frem til Kontrollovens ikrafttrædelse 

den 1. juli 2010. Det er derimod ikke vores opfattelse, at Det nye kontroldirektivs artikel 2e, stk. 2 er så 

præcis og ubetinget, at den er egnet til at skabe direkte virkning. 

Selv hvis Det nye kontroldirektivs artikel 2d og/eller 2e ikke er egnede til at finde direkte anvendelse i 

perioden, er det vores klare opfattelse, at målet med direktivet og disse bestemmelser er så klart, at der 

ligger en pligt til at foretage EU-konform fortolkning. Vi er dog af den overbevisning, at Klagenævnet ikke 

inden for de nationale retsregler har været i stand til at foretage den fornødne EU-konforme fortolkning i 

sager anlagt inden ikrafttrædelsen af Kontrolloven. 
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6. Juridisk delkonklusion 

Ulovligt direkte tildelte kontrakter er kontrakter, som en ordregivende myndighed uden afholdelse af 

udbud har tildelt en økonomisk aktør i strid med udbudsreglerne. Det nye kontroldirektiv foreskriver, at 

ulovligt direkte tildelte kontrakter skal erklæres for uden virkning ex tunc eller ex nunc. Den nærmere 

retsvirkning af det nye begreb skal fastlægges i nationalret. 

I Danmark er Det nye kontroldirektiv implementeret med Kontrolloven. Kontrolloven fastlægger, at 

retsvirkningen af at en kontrakt erklæres for uden virkning er, at kontrakten ikke længere kan håndhæves 

og skal bringes til ophør. På trods af at der ved domstolene har været en åbning mod at grove 

overtrædelser af udbudsreglerne skulle medføre, at allerede indgåede kontrakter skulle bringes til ophør, 

er der ikke retspraksis, der kan bidrage til forståelsen af, hvordan ulovligt direkte tildelte kontrakter skal 

bringes til ophør. 

I Danmark træder uden virkning i udgangspunktet i kraft ex nunc. Retsvirkningen kan dog træde i kraft ex 

tunc, hvis tilbagegivelse er mulig og særlige forhold taler derfor. Endelige er der i Kontrolloven også indført 

mulighed for, at uden virkning først træder i kraft på et fremtidigt tidspunkt, hvis ordregivers forpligtelser 

skønnes at have et vigtigt formål. Denne mulighed bør formentligt vurderes under hensyntagen til 

undtagelsesbestemmelsen om, at kun væsentlige hensyn til almenhedens interesser kan begrunde en 

undtagelse fra uden virkning. Økonomiske interesser i direkte tilknytning til kontrakten kan aldrig udgøre et 

væsentligt hensyn. 

Såvel direktivet som Kontrolloven giver dog også ordregiverne en mulighed for at undgå sanktionen uden 

virkning, hvis ordregiver inden indgåelse af en kontrakt, der ikke har været i udbud, offentliggør en frivillig 

udbudsbekendtgørelse. Det er hverken i direktivet eller i Kontrolloven specificeret, hvordan en ulovlig 

direkte tildelt kontrakt i så fald skal sanktioneres. 

Retsvirkningen uden virkning minder umiddelbart om ugyldighed, der er dog tre overordnede forskelle. For 

det første vil uden virkning typisk blive påberåbt af non-kontrahenten og ikke en forurettet kontraktpart. 

Endvidere er retsvirkningens ikrafttrædelsestidspunkt i udgangspunktet ex nunc ved uden virkning, hvor 

den i udgangspunktet er ex tunc ved ugyldighed. Endelig er der en væsentlig forskel i forhold til muligheden 

for at få erstatning. Begrebet uvirksomhed er af flere blevet sidestillet med uden virkning. Det er dog vores 

vurdering, at der heller ikke kan sættes lighedstegn mellem disse begreber. 
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Når en ulovlig direkte tildelt kontrakt helt eller delvist undtages fra retsvirkningen uden virkning, skal der 

ifølge Det nye kontroldirektiv supplerende anvendes alternative sanktioner, i form af enten afkortelse af 

kontraktens løbetid eller bøde til ordregiver. 

I dansk lovgivning kan en alternativ sanktion imidlertid kun være enten en bøde eller en økonomisk 

sanktion. Dette er en naturlig følge af, at Kontrolloven giver mulighed for, at retsvirkningen uden virkning 

skal kunne indtræde på et fremtidigt tidspunkt, og således reelt udgør en afkortelse af kontraktens løbetid. 

Direktivet giver ingen retningslinjer for fastlæggelsen af bødens størrelse. I forarbejderne til Kontrolloven er 

der derimod oplistet en vejledende model for beregningen af sanktionens størrelse, som i udgangspunktet 

skal ligge på mellem 25.000 kr. og 10 mio. kr. Inden for dette interval afhænger bødens størrelse af 

kontraktens værdi, overtrædelsens karakter, og hvor stor en procentdel af kontrakten, der opretholdes. 

Kontrolloven trådte i kraft cirka et halvt år efter, at Det nye kontroldirektiv skulle have været 

implementeret i national ret. Det er vores vurdering, at direktivets artikel 2d vedrørende uden virkning 

sandsynligvis er egnet til at være direkte anvendelig i den mellemliggende periode. Derimod finder vi det 

ikke sandsynligt, at artikel 2e, stk. 2 vedrørende alternative sanktioner, er direkte anvendelig. Der er dog 

formentlig pligt til EU-konform fortolkning i perioden, selv hvis bestemmelserne ikke er direkte 

anvendelige. 
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7. En økonomisk introduktion 

I dette kapitel vil vi fastlægge grundlaget for vores videre økonomiske analyse. Vi vil blandt andet definere 

det retsøkonomiske efficiensbegreb og se nærmere på det økonomiske rationale bag udbud og ulovligt 

direkte tildelte kontrakter. Der opstilles tillige et eksempel, som vil blive anvendt i de følgende kapitler, 

hvor vi analyserer sanktionen uden virkning og den teoretisk optimale bøde. 

7.1. Den retsøkonomiske analyse 

Nærværende afhandling anvender retsøkonomien som analyseværktøj, da vi ønsker at belyse, i hvilket 

omfang forskellige former for retlig regulering øger eller reducerer den samfundsmæssige velfærd. 

Retsøkonomien bygger på ideen om, at lovgiver bør anvende den regulering, der giver de bedste 

incitamenter med henblik på at skabe maksimal samfundsmæssig velfærd.272 

Maksimal samfundsmæssig velfærd er egentlig et efficienskriterium, der er opfyldt, når samfundets 

ressourcer er allokeret derhen, hvor de tillægges størst værdi. I retsøkonomien anvendes primært to 

forskellige efficienskriterier: Pareto-kriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet.273 

En Pareto-efficient tilstand er defineret ved, at ingen kan stilles bedre, uden at andre stilles dårligere. En 

retstilstand, hvor ingen kan stilles bedre, uden at andre derved stilles dårligere, er derfor Pareto-optimal. 

Findes der en anden tilstand, hvor mindst én kan stilles bedre, uden at andre derved stilles dårligere, vil et 

skifte til den nye tilstand medføre en Pareto-forbedring. En Pareto-forbedring er følgelig særlig interessant 

ud fra et fordelingspolitisk perspektiv, da ingen lider noget tab ved ændringen af retstilstanden. I praksis er 

det dog yderst vanskeligt at forestille sig særlig mange Pareto-forbedringer, da der stort set altid vil være en 

eller anden, der taber som følge af ændringen.274 

Kaldor-Hicks-kriteriet er derimod mere realistisk, men til gengæld tager det ikke hensyn til 

nyttefordelingen. En Kaldor-Hicks-efficient tilstand er nemlig defineret ved den tilstand, hvor summen af 

alles nytter er maksimeret, men her tages der som sagt ikke hensyn til, hvem der vinder, og hvem der 

taber. En Kaldor-Hicks-forbedring er følgelig defineret ved skiftet til en ny tilstand, hvor summen af nytter 

er større end den tilstand, der sammenlignes med. En Kaldor-Hicks-forbedring udelukker således ikke, at 

der eksempelvis tages fra de fattige og gives til de rige, så længe den samlede nytte bare bliver større. Det 

                                                           
272 Riis (1999, 1150+1155). 
273 Riis (1999, 1155). 
274 Riis (1999, 1155). 
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er dog værd at bemærke, at ved en Kaldor-Hicks-forbedring kan vinderne i princippet kompensere taberne, 

hvorved der så ville opstå en Pareto-forbedring,275 men det behøver altså ikke at ske ved en Kaldor-Hicks-

forbedring.276 

Et eksempel på et Pareto-inspireret retsområde er aftalerettens regler om bindende aftaler. For at to parter 

frivilligt indgår en aftale, må man antage, at aftalen stiller begge parter bedre, da de ellers ikke ville indgå 

aftalen. Aftalerettens regler sikrer, at parterne efterfølgende kan være sikre på, at de nu også kan 

håndhæve aftalen. Denne retstilstand er en Pareto-forbedring i forhold til en situation uden bindende 

aftaler, da mange nytteforøgende kontrakter ellers ikke ville blive indgået eksempelvis på grund af 

opportunistisk adfærd,277 og samtidig oplever ingen et nyttetab.278 

Situationen er anderledes, når nogle aktører tildeles rettigheder, mens andre påføres pligter. I en sådan 

situation vil der typisk være mindst én aktør, der stilles dårligere, hvilket umuliggør anvendelsen af Pareto-

kriteriet. Udbudsreglerne kan illustrere en sådan situation, hvor ordregiverne umiddelbart bliver stillet 

dårligere, da de forpligtes til at bruge ressourcer på et udbud og ikke længere frit kan vælge at tildele 

kontrakter direkte. På den anden side kan sanktionering af ulovligt direkte tildelte kontrakter eventuelt 

medføre en Kaldor-Hicks-forbedring. 

På baggrund af ovenstående, og da fordelingsproblematikken principielt kan søges løst på anden vis (for 

eksempel via skattesystemet), har vi valgt at tage udgangspunkt i den utilitaristiske velfærdsteori, der har til 

formål at maksimere alle aktørers samlede nytte, men hvor der ikke bliver taget hensyn til selve 

nyttefordelingen. Derfor vil vi også anvende Kaldor-Hicks-kriteriet i vores efficiensvurdering. 

7.2. Et økonomisk rationale for udbud og ulovligt direkte tildelte kontrakter 

Formålet med Udbudsdirektivet er blandt andet at sikre en effektiv konkurrence ved tildeling af offentlige 

kontrakter over en vis værdi.279 Den øgede konkurrence skulle endvidere gerne medføre bedre og billigere 

                                                           
275 Kaldor-Hicks-kriteriet er også kendt som det Potentielle Pareto-kriterie. 
276 Riis (1999, 1156). 
277 Shavell (2004, 297-299). 
278 Eide & Stavang (2001, 22). 
279 Jf. DIR 2004/18/EF betragtning 2, 2. punktum. 
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varer og tjenesteydelser.280 Ud fra et økonomisk perspektiv virker det jo i udgangspunktet oplagt med 

udbud. 

Offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse giver på en gang mange økonomiske aktører information om 

muligheden for et salg, hvilket kan sammenlignes med, at man ved ét opslag beder en masse sælgere om at 

oplyse deres pris. Set i forhold til en situation, hvor ordregiver kun indhenter et enkelt eller ganske få 

tilbud, øges konkurrencen. Den enkelte sælger er klar over, at mange af dens konkurrenter vil byde ind, 

hvorfor den enkelte sælger må sætte sin pris så lavt som overhovedet muligt for at få handlen. Den øgede 

konkurrence sikrer både ordregiver den lavest pris og samtidig, at den mest effektive sælger, som jo kan 

tilbyde den laveste pris, får ordren. Ressourcerne allokeres mere effektivt, og samfundet opnår en større 

samlet nytte – en velfærdsgevinst. Rationalet kan illustreres med følgende historie: 

Ordrekøbing Kommune har besluttet, at den lokale borgmesterbuste skal sendes til Kina for at deltage i en 

verdensberømt udstilling. Beslutningen har dog vakt stor harme blandt kommunens borgere, da 

borgmesterbusten var byens helt store turistattraktion, og de lokale erhvervsfolk frygter en stor nedgang i 

salget. Kommunen beslutter derfor at lave en kopi af borgmesterbusten, og for at gøre kopien interessant 

skal den laves hundrede gange større end originalen. Borgerne tager godt imod idéen, og på rådhusets 

gange er der bred enighed om, at den kopi i hvert fald er 5 mio. værd. 

Den lokale stenhugger, Mads, der også havde hørt om idéen, skyndte sig at tilbyde kommunen at lave en 

kopi af borgmesterbusten for 4,5 mio. svarende til hans omkostninger inklusive løn. På det næstkommende 

kommunalbestyrelsesmøde var punktet sat på dagsordenen, og alle forventede en hurtig beslutning om at 

tildele ordren til Mads. Kommunens udbudskonsulent nåede dog at gøre opmærksom på, at en kontrakt i 

den størrelsesorden skal i udbud. Kommunalbestyrelsen ærgrede sig ved tanken om at skulle bruge penge 

på at afholde et udbud – det ville jo hurtigt komme til at koste 100.000, mens omkostningerne ved at indgå 

kontrakten med Mads var lig nul – men som udbudskonsulenten påpegede, så betød det måske også, at de 

kunne få tilbudt kopien til en lavere pris. Og ganske rigtigt, efter at have afholdt et udbud blev de tilbudt en 

kopi af borgmesterbusten til 4,3 mio. fra nabokommunens stenhugger, Niels. Niels havde nemlig regnet ud, 

at det ville koste ham 4,3 mio. at lave kopien alt inklusive. 

Hvad er så historiens morale? Jo, udbud betaler sig, da det øger konkurrencen og dermed sikre en efficient 

ressourceallokering. Niels var den mest effektive og kunne derfor tilbyde en pris på 4,3 mio. Kommunen, 

                                                           
280 Jf. Lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 1. 



75 
 

der egentlig var villig til at betale 5 mio., fik en gevinst på 700.000 på indkøbet af busten mod at betale 

100.000 for at afholde udbuddet,281 dvs. en nettogevinst på 600.000. Alternativet havde været en gevinst 

på 500.000. Hvis ikke der havde været afholdt et udbud, ville samfundet med andre ord have tabt 100.000. 

Der ville have opstået et dødvægtstab. 

Historien kan generaliseres. Ordrekøbing Kommune svarer til ordregiver, mens nabokommunen kan 

sidestilles med andre, der måtte gå glip af eller opnå noget på grund af en ulovligt direkte tildelte 

kontrakt282. Den lokale stenhugger, Mads, vil i givet fald være medkontrahenten, og nabokommunens 

stenhugger, Niels, er non-kontrahenten. 

Vi vil i det følgende illustrere historien matematisk. Det antages, at kontrakten kun kan tildeles enten 

medkontrahenten eller non-kontrahenten. Tildeles kontrakten til medkontrahenten er der tale om en 

direkte tildeling (svarende til en ulovligt direkte tildelt kontrakt), mens en kontrakttildeling til non-

kontrahenten forudsætter afholdelsen af et udbud. 

Vi indleder med at anvende følgende betegnelser:283 

"� � Reservationspris for ordregiver 

#$% � Transaktionsomkostninger for ordregiver ved udbud 

#$& � Transaktionsomkostninger for ordregiver ved direkte tildeling 

"' � Pris hos medkontrahenten 

"( � Pris hos non-kontrahenten 

" � )"' , "(* � Pris for ordregiver 

+$� � Nettoresultat for ordregiver ved udbud 

Givet at "� , " og hvis det antages, at kommunen handler rationelt, vil den afholde et udbud, hvis  

+$� , 0, hvor: 

(1) +$� � -"� . "( . #$%/ . -"� . "' . #$&/ � -"' 0 #$&/ . -"( 0 #$%/ � "' 0 #$& . "( . #$% 

                                                           
281 Der vil også være transaktionsomkostninger for non-kontrahenten ved at afgive tilbud. Vi inddrager ikke specifikt 
disse omkostninger, da vores fokus er på ordregiver. Non-kontrahentens transaktionsomkostninger, der vil indgå i 
tilbudsprisen, kan forhindre en efficient ressourceallokering, hvis omkostningerne ved at afgive tilbud bliver så høje, at 
deres tilbudspris ikke er attraktiv i forhold til en ulovligt direkte tildelt kontrakt til en mindre effektiv konkurrent. 
282 Forklaring følger nedenfor. 
283 Der findes en samlet fortegnelse over alle anvendte betegnelser i bilag 3. 
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Bruges tallene fra ovenstående eksempel ses det, at ordregivers gevinst ved at foretage udbuddet, i 

modsætning til at tildele kontrakten direkte til medkontrahenten, er: 

+$� � 4.500.000 0 0 . 4.300.000 . 100.000 � 100.000 

Billedet ændrer sig dog, hvis vi komplicerer eksemplet en smule ved at indføre skat som en faktor. Lad os 

nu antage, at 10 pct. af producentens omkostninger (der i vores eksempel også er lig prisen) udgøres af en 

skat. Det ville i historien svare til, at kommunens snedige økonomikonsulent oplyser kommunalbestyrelsen 

om, at hvis de ikke tildeler kontrakten direkte til den lokale stenhugger, vil kommunen gå glip af 10 pct. af 

kontraktsummen i skatteindtægter. 

Indføres skat i udsagn (1) kan det udtrykkes på følgende måde, hvor: 

! � Skattesats 

+$1 � 
Nettoresultat for ordregiver ved udbud efter indførelsen af skat i 
forhold til direkte tildeling 

+$& � "� . "' . #$& 0 !"' � Gevinst for ordregiver ved direkte tildeling 

+$% � "� . "( . #$% � Gevinst for ordregiver ved udbud 

(2) +$1 � +$% . +$& � -"� . "( . #$%/ . -"� . "' 0 !"' . #$&/ � "' . !"' 0 #$& . "( . #$% 

Sættes tallene fra eksemplet ind, ses det, at kommunen ved at afholde udbuddet vil opleve et tab på 

150.000: 

+$1 � 4.500.000 . 0,1 � 4.500.000 0 0 . 4.300.000 . 100.000 � .350.000 

Omvendt kan ordregivers nettoresultat, ved at tildele kontrakten direkte til medkontrahenten i stedet for 

at afholde et udbud, i stedet for udtrykkes således, hvor: 

+$2 � 
Nettoresultat for ordregiver ved direkte tildeling efter indførelsen af skat i 
forhold til udbud 

(3) +$2 � +$& . +$% � -"� . "' 0 !"' . #$&/ . -"� . "( . #$%/ � "( 0 #$% . "' 0 !"' . #$& 

Sættes tallene fra eksemplet ind, ses det, at kommunen ved at lave en direkte tildeling til den lokale 

stenhugger vil opleve en gevinst på 350.000: 

+$2 � 4.300.000 0 100.000 . 4.500.000 0 0,1 � 4.500.000 . 0 � 350.000 
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Anskues situationen fra samfundets side, vil samfundets gevinst ved afholdelsen af et udbud være givet 

ved, hvor: 

#( � Omkostninger før skat for non-kontrahenten284 

+( � "( . #( . !"( � Gevinst for non-kontrahenten 

+3 � !"( � Gevinst for andre ved udbud (nabokommunens gevinst) 

+4% � +$% 0 +( 0 +3 � Gevinst for samfundet ved udbud 

(4) +4% � +$% 0 +( 0 +3 � -"� . "( . #$%/ 0 -"( . #( . !"(/ 0 -!"(/ � "� . #( . #$% 

Samfundets gevinst ved afholdelsen af et udbud vil i vores eksempel derfor blive: 

+4% � 5.000.000 . 3.870.000 . 100.000 � 1.030.000 

I modsætning hertil er samfundets gevinst ved en direkte tildeling af kontrakten givet ved, hvor: 

#' � Omkostninger før skat for medkontrahenten 285 

+' � "' . #' . !"' � Gevinst for medkontrahenten 

+4& � +$& 0 +' Gevinst for samfundet ved direkte tildeling 

(5) +4& � +$& 0 +' � -"� . "' . #$& 0 !"'/ 0 -"' . #' . !"'/ � "� . #' . #$& 

Bliver der ikke afholdt et udbud og tildeles kontrakten i stedet direkte til medkontrahenten, vil samfundets 

gevinst ved anvendelsen af tal fra vores eksempel derfor blive: 

+4& � 5.000.000 . 4.050.000 . 0 � 950.000 

Samfundets nettogevinst eller -tab ved at afholde et udbud i stedet for tildele kontrakten direkte kan findes 

ved at trække udsagn (5) fra udsagn (4), det vil sige: 

+41 � Nettoresultat for samfundet ved udbud i forhold til direkte tildeling 

(6) +41 � +4% . +4& � -"� . #( . #$%/ . -"� . #' . #$&/ � #' . #( 0 #$& . #$% 

                                                           
284 Vi antog, at skatten var en del af non-kontrahentens samlede omkostninger, der var lig med prisen, hvorfor 
#( 0 !"( � "( � #( � "( . !"(. Non-kontrahentens omkostninger før skat er i vores eksempel derfor #( � "( .

!"( � 3.870.000. 
285 Vi antog, at skatten var en del af medkontrahentens samlede omkostninger, der var lig med prisen, hvorfor 
#' 0 !"' � "' � #' � "' . !"'. Medkontrahentens omkostninger før skat er i vores eksempel derfor #' � "' .

!"' � 4.050.000. 
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Anvendes tallene fra eksemplet ses det, at samfundet opnår en gevinst, ved at der bliver afholdt et udbud i 

modsætning til at kontrakten bliver direkte tildelt, på: 

+41 � 4.050.000 . 3.870.000 0 0 . 100.000 � 80.000  

Ved +41 , 0 vil +41 endvidere svare til det dødvægtstab, som samfundet oplever, hvis en kontrakt bliver 

tildelt direkte i stedet for at tildeling sker på baggrund af et udbud.286 

Hvor vi i udsagn (6) udtrykte samfundets nettoresultat ved udbud i forhold til en direkte tildeling, vil vi nu 

gøre det modsatte: 

+42 � Nettoresultat for samfundet ved direkte tildeling i forhold til udbud 

(7) +42 � +4& . +4% � -"� . #' . #$&/ . -"� . #( . #$%/ � #( . #' 0 #$% . #$& 

Ikke overraskende oplever samfundet et tab, når kontrakten tildeles direkte i stedet for efter afholdelsen af 

et udbud, svarende til: 

+42 � 3.870.000 . 4.050.000 0 100.000 . 0 � .80.000 

Ovenstående gennemgang viser, at det i vores eksempel vil være samfundsøkonomisk efficient, hvis 

kontrakten efter afholdelsen af et udbud tildeles til non-kontrahenten i stedet for at den bliver direkte 

tildelt til medkontrahenten. Vi har dog også set, at ordregiver ikke altid har et incitament til at gennemføre 

udbuddet. Efter indførelsen af skattefaktoren vil en økonomisk rationel ordregiver ikke længere tildele 

kontrakten efter afholdelsen af et udbud, da nytten er størst ved en direkte tildeling af kontrakten. 

Antages det, at der ikke eksisterer yderligere transaktionsomkostninger og i øvrigt er fuld information, 

følger det af Coase-teoremet, at parterne alligevel vil indgå den efficiente kontrakt: Hvis kontrakten bliver 

tildelt nabokommunens stenhugger, vil nabokommunen få en skatteindtægt på 430.000, mens de ingen 

skatteindtægt får, hvis kontrakten tildeles den lokale stenhugger. Tilbyder nabokommunen derfor den 

ordregivende kommune mellem 350.000 og 430.000 for at tildele kontrakten til nabokommunens 

stenhugger, vil den ordregivende kommune blive stillet mindst lige så godt, som hvis de tildelte kontrakten 

direkte til den lokale stenhugger. 

                                                           
286 Forskellen på dette dødvægtstab (80.000) og dødvægtstabet før skat (100.000) skyldes, at vi introducerede 
skattefaktoren, hvorefter en del af produktionsomkostningerne blev konverteret til skat. 
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En sådan situation er dog urealistisk. Udover de transaktionsomkostninger, der knytter sig til overførslen 

mellem nabokommunen og den ordregivende kommune, vides det ikke hvem ”nabokommunen” er, førend 

udbuddet er afholdt. Det er derfor plausibelt, at eksemplet faktisk kan illustrere én af de mulige årsager til 

ulovligt direkte tildelte kontrakter, som vi i øvrigt ser lidt nærmere på nedenfor i afsnit 7.3. 

Er en tildeling af kontrakten efter afholdelsen af et udbud altid en efficiensforbedring i forhold til en direkte 

tildeling af kontrakten? Nej, kun hvis nettoresultatet for samfundet er positivt, det vil sige +41 , 0. Et 

nærmere blik på denne ulighed afslører en afgørende faktor for, om afholdelsen af et udbud er efficient i 

forhold til en direkte tildeling: 

(8) +41 , 0 � #' . #( 0 #$& . #$% , 0 � #$% . #$& 	 #' . #( 

Heraf ses det, at hvis det antages, at transaktionsomkostningerne i forbindelse med et udbud er større end 

transaktionsomkostningerne ved en direkte tildeling, det vil sige #$% , #$&, så skal de øgede 

transaktionsomkostninger ved et udbud (altså #$% . #$&/, være mindre end effektivitetsforskellen mellem 

de økonomiske aktører, her udtrykt ved #' . #(, hvis et udbud skal være samfundsøkonomisk efficient i 

forhold til en direkte tildeling af kontrakten. 

Ud fra en umiddelbar økonomisk vurdering er det med andre ord kun en fordel for samfundet at 

gennemføre et udbud, hvis gevinsten ved den forbedrede ressourceallokering overstiger de øgede 

omkostninger, som et udbud typisk vil medføre. 

For at eksemplificere dette i vores eksempel hæver vi nu ordregivers transaktionsomkostninger ved et 

udbud fra 100.000 til 250.000. Samfundets nettoresultat ved en kontrakttildeling efter afholdelsen af et 

udbud bliver da et tab på 70.000: 

+41 � 4.050.000 . 3.870.000 0 0 . 250.000 � .70.000 

Hvis vi i vores eksempel kun lader #$% være variabel, kan vi ved hjælp af udsagn (8) udlede, hvor høje 

transaktionsomkostningerne ved et udbud maksimalt må være, hvis udbuddet skal sikre en 

efficiensforbedring for samfundet: 

+41 , 0 � #' . #( 0 #$& . #$% , 0 � #$% 	 #' . #( 0 #$& 

� #$% 	 4.050.000 . 3.870.000 0 0 � #$% 	 180.000 
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Det vil med andre ord ikke være efficient for samfundet i vores eksempel, hvis ordregivers 

transaktionsomkostninger ved afholdelse af udbud overstiger 180.000. I så fald er samfundet bedre tjent 

med en ulovlig direkte tildelt kontrakt. 

Høje transaktionsomkostninger ved afholdelse af et udbud kan bevirke, at udbud ikke er at foretrække frem 

for direkte kontrakttildeling. Transaktionsomkostningernes betydning for udbud kan sammenfattes på 

følgende måde: 

#$% 	 #' . #( 0 #$& � Udbud er samfundsøkonomisk efficient 

(9) #$% , #' . #( 0 #$& � Direkte tildeling er samfundsøkonomisk efficient 

#$% � #' . #( 0 #$& � Samfundet er indifferent mellem udbud og direkte tildeling 

7.3. En økonomisk vinkel på forskellige ulovligt direkte tildelte kontrakter 

I afsnit 2.6 oplistede vi en række tilfælde, hvor man kan forestille sig, at ulovligt direkte tildelte kontrakter 

kan forekomme. Som illustreret ovenfor kan forskellige forhold forklare, hvorfor en ordregiver har 

incitament til ulovligt at tildele kontrakter direkte. Vi vil i det følgende se nærmere på de tilfælde, som vi 

tidligere har præsenteret, men denne gang ud fra en økonomisk vinkel. Som vi vil vise, kan en ulovligt 

direkte tildelt kontrakt godt være resultatet af en rationel nyttemaksimerende handling. 

7.3.1. Korruption 

Korruption kan bevirke, at ordregiver ikke tildeler kontrakten til den økonomiske aktør, der giver den 

bedste pris, men i stedet for foretager en ulovlig direkte tildeling. En agent287 kan for at maksimere egen 

nytte tage imod bestikkelse og ulovligt tildele kontrakten direkte.288 Agenten har derfor kun incitament til 

at tildele kontrakten direkte i strid med reglerne, hvis den forventede nytte i det tilfælde overstiger nytten 

ved at følge reglerne. 

Antager vi, at markedet ikke er præget af korruption, vil den økonomiske aktør, der kan tilbyde den bedste 

pris og er klar over dette, ikke have incitament til at bestikke agenten, da den økonomiske aktør vil vinde 

udbuddet uden bestikkelse og derfor ikke vil afholde denne ekstra omkostning. Det må derfor formodes, at 

den ulovligt direkte tildelte kontrakt ikke sikrer en efficient allokering af ressourcerne, hvorved der opstår 

et dødvægtstab for samfundet ved ulovlig direkte tildeling. Det skal bemærkes, at pengeoverførslen fra 
                                                           
287 Vi anvender betegnelsen agent om en ansat hos ordregiver, der har den fornødne kompetence til at kunne tildele 
kontrakten. 
288 Risikoen for at blive opdaget og den efterfølgende sanktion indgår blandt andet også i regnestykket. 
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medkontrahenten til agenten, som korruptionen medfører, ikke i sig selv forringer den samlede velfærd, da 

der blot er tale om en overførsel. De transaktionsomkostninger, der er forbundet med korruptionen, vil dog 

reducere den samlede velfærd. 

7.3.2. Protektionisme 

En anden årsag til ulovlig direkte tildeling af kontrakter kan være protektionisme. I vores tilfælde er det 

kendetegnet ved, at ordregiver via den ulovligt direkte tildelte kontrakt sikrer sig, at der opnås en indirekte 

nytte udover den direkte nytte, der følger af selve kontrakten. Ordregiver kan derfor maksimere sin egen 

nytte ved en ulovlig direkte tildeling. Eksempler på den indirekte nytte kan være skatteindtægter fra 

medkontrahenten, bevarelse eller etablering af arbejdspladser i lokalområdet, hvilket blandt andet også 

øger skattegrundlaget og endvidere mindsker udgifterne til overførselsindkomster, samt politisk goodwill 

hos vælgerne. Protektionisme kan i vores kontekst finde sted både lokalt, regionalt og nationalt. Ordregiver 

kan af protektionistiske årsager have incitament til at foretage en ulovlig direkte tildeling af kontrakten, 

hvilket også kan ses af udsagn (2) ovenfor i afsnit 7.2. 

Problemet med protektionisme er, at det kan forhindre en efficient ressourceallokering, hvilket medfører et 

dødvægtstab. Hvis målet er at maksimere den samlede nytte, er det i den optik ligegyldigt, om eksempelvis 

skatteindtægterne tilfalder det ene eller andet land (eller kommune). 

7.3.3. Relationer til den økonomiske aktør 

Ordregiver eller en agent kan have økonomiske eller personlige relationer til en økonomisk aktør, der kan 

opfylde kontrakten. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor ordregiver eller agenten ejer en andel af den 

økonomiske aktør, eller hvis agenten har familiemæssig tilknytning til den økonomiske aktør. Som det var 

tilfældet med protektionisme, kan ordregiver eller agenten opnå en indirekte nytte som følge af 

kontrakten, hvis den bliver ulovligt direkte tildelt til den økonomiske aktør, hvortil der er en økonomisk 

eller personlig relation. 

Den indirekte nytte bør dog ikke tillægges nogen selvstændig betydning, da den ikke påvirker den samlede 

nytte. Den indirekte nytte ville også være der, hvis kontrakten blev tildelt til den økonomiske aktør, der 

kunne tilbyde den bedste pris; den indirekte nytte ville blot tilkomme en anden. En subjektiv maksimering 

af nytten kan derfor forhindre en objektiv nyttemaksimering for samfundet. Det ses også af udsagn (4) og 

(5), hvor omfordelingen (i det eksempel skatten) bliver uden betydning for samfundets samlede gevinst. 
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7.3.4. Manglende kendskab til reglerne 

Et manglende kendskab til reglerne kan også være årsag til ulovligt direkte tildelte kontrakter. Problemet 

behøver ikke kun at være begrænset til et manglende kendskab til reglerne i sig selv, men kan også skyldes 

usikkerhed om, hvorvidt et givent indkøb er omfattet af reglerne eller ej. Begge dele kan i økonomisk 

forstand betragtes som begrænset information hos ordregiver. 

Det må antages, at ordregiver kan tilegne sig yderligere information om udbudsreglerne. Enten ved selv at 

tilegne sig den fornødne viden eller ved at købe den hos en ekstern rådgiver. Begge dele øger 

omkostningerne i forbindelse med at afholde et udbud. Begrænset information adskiller sig derfor fra de 

ovennævnte årsager, da det ikke er en indirekte gevinst, der påvirker ordregivers valg. I relation til vores 

eksempel vil det betyde, at #$% bliver større, og jo større #$% bliver, jo mindre bliver  

+$1. Når +$1 	 0 vil ordregiver ikke længere have incitament til at afholde et udbud. 

Omkostningen kan også betragtes som en investering, for eksempel hvis ordregiver sørger for at 

opkvalificere sin agent. I så fald bør omkostningen fordeles over flere udbud, hvilket naturligvis mindsker 

omkostningen i den enkelte transaktion. Endvidere kan investeringen tjene sig selv hjem igen, hvis flere 

udbud medfører lavere indkøbspriser for ordregiver. 

Set fra samfundets side vil omkostningerne ved eller investeringerne i at tilegne sig den fornødne viden 

umiddelbart kun være en fordel, hvis de er mindre end gevinsten ved den forbedrede ressourceallokering. I 

den sammenhæng vil det derfor forbedre den samlede velfærd, hvis reglernes kompleksitet mindskes, da 

der derved skal bruges færre transaktionsomkostninger ved anvendelsen af dem.289 

7.3.5. Høje transaktionsomkostninger 

Et andet forhold, der kan resultere i ulovligt direkte tildelte kontrakter, er de transaktionsomkostninger, der 

er forbundet med afholdelsen og gennemførelsen af et udbud. Det kan være særdeles ressourcekrævende 

at gennemføre et udbud, og de kan strække sig over halve og hele år og være forbundet med betydelige 

lønomkostninger. Ofte er det også nødvendigt for ordregiver at købe rådgivning i forbindelse med 

udbudsprocessen af både juridisk og teknisk karakter. 

Hvis gennemførelsen af et udbud er forbundet med store omkostninger, kan ordregiver have en økonomisk 

interesse i at tildele kontrakten direkte. Forklaringen er som ovenfor, hvor #$% bliver så stor, at +$1 	 0. 

                                                           
289 Det skal selvfølgelig holdes op imod de omkostninger, der er forbundet med at simplificere reglerne. 
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Som det fremgik af udsagn (8), vil det i udgangspunktet kun være en fordel for samfundet at gennemføre et 

udbud, hvis gevinsten ved den forbedrede ressourceallokering overstiger de øgede omkostninger, som 

udbuddet i givet fald vil medføre. 

7.4. Opsamling 

Vi anvender retsøkonomien i vores økonomiske analyse for at belyse, hvordan sanktionerne uden virkning 

og bøde påvirker den samfundsmæssige velfærd. Kaldor-Hicks-kriteriet, der søger at maksimere summen af 

alles nytter, vil blive anvendt i vores efficiensbetragtninger, og vi tager dermed ikke hensyn til selve 

nyttefordelingen. 

Udbudsreglerne er ikke kun med til at sikre det offentlige lave priser eller mest værdi for pengene, de vil i 

princippet også øge konkurrencen og dermed øge den samlede velfærd. Udbud er dog ikke gratis, og det 

kan ikke udelukkes, at de transaktionsomkostninger, der er knyttet til udarbejdelsen og afholdelsen af et 

udbud, kan overstige de gevinster, som den øgede konkurrence og deraf følgende forbedrede 

ressourceallokering medfører. I så fald er det ikke samfundsøkonomisk efficient at afholde et udbud i 

forhold til at tildele kontrakten direkte. 

Ulovligt direkte tildelte kontrakter kan forklares med, at ordregiver eller agenten søger at maksimere egen 

nytte. Derfor har ordregiverne heller ikke altid et incitament til at overholde udbudsreglerne. I mange 

tilfælde vil ordregivernes interesser ikke være samstemmende med samfundets, og deres handlinger kan 

forhindre en efficient ressourceallokering. De transaktionsomkostninger, som ordregiverne oplever, kan 

dog overstige gevinsten ved den forbedrede ressourceallokering, hvorved ordregivernes incitament til at 

tildele en kontrakt direkte bliver i samfundets interesse. 
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8. Økonomisk analyse af uden virkning 

I dette kapitel vil vi lave en økonomisk analyse af uden virkning med henblik på at fastlægge effekterne af 

sanktionen og undersøge, hvordan uden virkning påvirker ordregivers incitamenter ex ante. 

Vi antager, at ordregiver er risikoneutral og vil handle rationelt, hvorfor en kontrakt vil blive tildelt direkte, 

hvis den forventede nytte herved er større end den forventede nytte ved at afholde et udbud. Det vil i 

relation til vores eksempel i afsnit 7.2 betyde, at ordregiver kun vil tildele en kontrakt direkte, hvis nytten 

herved overstiger den nytte, der kan opnås ved afholdelsen af et udbud.290 Vi antager endvidere, at der 

gælder et objektivt ansvar, og at ulovligt direkte tildelte kontrakter ikke kan undtages sanktionen uden 

virkning. 

Vi vil med udgangspunkt i kontraktteorien først analysere effekten af, at en kontrakt erklæres for uden 

virkning ex tunc, og dernæst ser vi på effekten af, at uden virkning indtræder ex nunc. Derefter inddrages 

det aspekt, at der kun er en vis sandsynlighed for at kontrakten overhovedet erklæres for uden virkning. 

8.1. Uden virkning ex tunc 
At en kontrakt erklæres for uden virkning ex tunc, kan sidestilles med, at kontrakten aldrig har eksisteret; 

alle parter returnerer de erlagte ydelser, og den ulovligt direkte tildelte kontrakt rives i stykker. 

8.1.1. Effekten af uden virkning ex tunc 
Den umiddelbare effekt af uden virkning er, at kontrakten ikke længere kan håndhæves og endvidere skal 

bringes til ophør. Med andre ord kan kontrakten ikke længere effektueres. 

Kontrakter kan under normale omstændigheder håndhæves via retssystemet. Det økonomiske rationale 

herfor er, at kontrakter i udgangspunktet sikrer en Pareto-forbedring, da parterne ellers ikke ville indgå 

kontrakt. Det er netop muligheden for håndhævelse, der sikrer, at kontrakten overhovedet bliver indgået i 

første omgang. Hvis det ikke er muligt at håndhæve kontrakten, vil ingen af parterne have nogen sikkerhed 

for, at den anden part overholder aftalen, da det ikke vil have nogen konsekvenser at bryde kontrakten. 

Kontraktparterne vil handle nyttemaksimerende og opportunistisk, og en manglende mulighed for 

håndhævelse vil derfor bevirke, at ellers efficiente kontrakter risikerer ikke at blive indgået. 

                                                           
290 Hvis nytten er den samme i begge situationer, antager vi, at ordregiver vil afholde udbuddet. 



85 
 

Opportunistisk adfærd fra købers side kan for eksempel medføre, at når sælger har leveret, vil køber ikke 

betale, hvilket naturligvis vil medføre et tab for sælger. Tilsvarende vil sælger ikke levere, hvis han først har 

modtaget betaling fra køber, hvilket medfører et tab for køber. Begge parter vil indse dette ex ante og vil 

derfor ikke være den første til at afgive sin ydelse, hvorfor der ikke vil komme nogen kontrakt i stand. I 

udgangspunktet vil der derfor kun finde transaktioner sted, hvis parterne udveksler ydelserne samtidigt. 

Selv hvis parterne udveksler ydelserne samtidig, kan der være tilfælde, hvor en kontrakt ikke vil blive 

indgået, hvis den ikke kan håndhæves. Et eksempel herpå er risikoen for hold-up ved specieskøb, hvor 

varen ikke vil have nogen eller kun ringe værdi for andre end køber. Hvis kontrakten ikke kan håndhæves, 

kan prisen i disse tilfælde ikke fastsættes på forhånd, og køber vil som nævnt ovenfor ikke betale forud. 

Derfor vil sælger være nødt til at producere varen først med de deraf følgende produktionsomkostninger, 

som grundet den manglende alternative værdi vil være irreversible. Er produktionsomkostningerne først 

afholdt, vil den opportunistiske køber kunne presse prisen ned under produktionsomkostningerne, da 

sælger på det tidspunkt i princippet må acceptere enhver pris for at begrænse sit tab. Sælger vil dog 

forudse det ex ante, og en kontrakt, som ellers ville være efficient, vil ikke blive indgået.291 

Som ovenstående viser, vil en manglende mulighed for at kunne håndhæve en kontrakt ofte medføre, at 

kontrakten slet ikke bliver indgået i første omgang, da parterne vil forudse problemerne ex ante. En 

undtagelse hertil er genuskøb, hvor der sker samtidig udveksling af ydelserne. Det må dog formodes at 

mange udbudspligtige kontrakter ikke vil have sidstnævnte karakteristika. 

8.1.2. Omkostninger ved uden virkning ex tunc 
Hvis vi for en stund antager, at en ulovligt direkte tildelt kontrakt vil blive indgået på trods af den 

manglende mulighed for håndhævelse, og at den efterfølgende erklæres for uden virkning ex tunc, så vil 

det umiddelbart medføre to former for tab. 

For det første har de transaktionsomkostninger, der har været i forbindelse med indgåelsen af den ulovligt 

direkte tildelte kontakt, været spildt. I relation til vores eksempel vil ordregiver altså miste #$&.292 

Derudover vil der være omkostninger forbundet med selve tilbagegivelsen. For ordregiver kan det være 

omkostninger til afmontering eller lignende, transportomkostninger ved returnering af en vare, og 

                                                           
291 Shavell (2004, 296-299). 
292 Vi ser bort fra medkontrahentens transaktionsomkostninger, da vi har fokus på ordregiver, og da det ikke har 
betydning for pointen. 
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administrationsomkostninger til for eksempel bogholderi.  Der kan også være foretaget produktspecifikke 

investeringer af ordregiver, som går tabt ved en tilbagegivelse. Det kan eksempelvis være oplæring af 

medarbejdere i et nyt it-system. Derudover vil en tilbagegivelse medføre tab af tid. Forsinkelse af 

effektivitetsforbedrende indkøb kan i sig selv udgøre en stor omkostning. Denne omkostning bliver 

naturligvis større, hvis der er tale om varer, der har en lang produktionstid. 

Medkontrahenten vil også opleve omkostninger i forbindelse med en tilbagegivelse. Det kan eksempelvis 

være administrative omkostninger til bogholderi og lager. Derudover kan medkontrahenten være gået glip 

af en øget omsætning og profit, da de kunne havde produceret til andre end ordregiver. Hvis de uden 

videre kan sælge varen til anden side, vil de dog i princippet ikke have tabt noget på den konto. Det kan 

også tænkes, at den tilbageleverede vare ikke repræsenterer nogen værdi for andre end ordregiver, hvorfor 

produktionsomkostningerne så vil være spildte. Det er formentlig mere sandsynligt, at varen blot vil have 

en mindre værdi, hvorfor tabet derved ikke bliver helt så stort. 

Det kan ikke udelukkes, at medkontrahenten vil kunne få erstatning for sit tab fra ordregiver, men i så fald 

vil tilbagegivelsesomkostningerne blot blive overført til ordregiver. En erstatningssag vil dog øge de 

samlede omkostninger i relation til tilbagegivelsen, da en erstatningssag blandt andet vil medføre juridiske 

omkostninger. 

Vi vil benævne tilbagegivelsesomkostningerne med #6, hvor ordregivers andel udgøres af #$7 og 

medkontrahentens andel er #'7. Det vil sige, at #6 � #$7 0 #'7. 

8.1.3. Uden virkning ex tunc i relation til vores eksempel 
I det følgende vil vi overføre ovenstående til vores eksempel fra afsnit 7.2. Vi starter med at indføre to nye 

betegnelser, der vedrører det, vi vil kalde ordregivers bruttogevinst. Til forskel fra eksempelvis ordregivers 

gevinst indeholder ordregivers bruttogevinst ikke transaktionsomkostninger. Ordregivers gevinst ved 

direkte tildeling er tidligere blevet defineret ved +$& � "� . "' 0 !"' . #$&, og vi giver ordregivers 

bruttogevinst ved direkte tildeling betegnelsen +$&8. Lægges transaktionsomkostningerne til +$& får vi 

+$& 0 #$& � "� . "' 0 !"' . #$& 0 #$& � "� . "' 0 !"', hvilket netop er +$&8. Tilsvarende vil 

ordregivers bruttogevinst ved afholdelse af udbud, som vi vil give betegnelsen +$%8, være udtrykt ved 

+$%8 � +$% 0 #$% � "� . "(. 

Vi kan nu forklare, hvad der vil ske, hvis ordregiver tildeler en kontrakt direkte. Først indgår ordregiver en 

kontrakt med medkontrahenten, hvilket medfører transaktionsomkostningerne #$&. Formålet med at 



87 
 

afholde disse omkostninger er at opnå bruttogevinsten +$&8. Kontrakten bliver dog erklæret for uden 

virkning ex tunc, og ordregiver skal derfor tilbageføre bruttogevinsten, hvilket er forbundet med 

transaktionsomkostningerne #$7. Dernæst har ordregiver ingen anden mulighed end at afholde et udbud, 

der medfører omkostningen #$%, men til gengæld giver bruttogevinsten +$%8. Sættes dette sammen i en 

formel opnås følgende: 

 (10) +$&9: � .#$& 0 +$&8 . +$&8 . #$7 . #$% 0 +$%8 

  � .#$& . #$7 0 +$% 

Eftersom både transaktionsomkostningerne vedrørende den direkte tildeling, #$&, og 

tilbagivelsesomkostningerne, #$7, ikke er negative tal, vil gevinsten ved en direkte tildeling, +$&9:, aldrig 

blive større end genvinsten ved udbud, +$%, da +$% . #$& . #$7 ; +$%. 

Fra afsnit 7.2 ved vi, at transaktionsomkostninger ved den direkte tildeling er nul, #$& � 0, og at 

ordregivers gevinst ved at afholde et udbud er +$% � "� . "( . #$% � 5.000.000 . 4.300.000 .

100.000 � 600.000. Hvis vi endvidere antager, at tilbagegivelsesomkostningerne er 50.000, #$7 � 50.000, 

vil ordregivers gevinst ved den direkte tildeling være +$&9: � .0. 50.000 0 600.000 � 550.000. 

Gevinsten ved den direkte tildeling er derfor mindre end gevinsten ved at afholde udbuddet fra første færd, 

+$&9: 	 +$% � 550.000 	 600.000. 

8.1.4. Opsamling 
Anvendes uden virkning ex tunc på alle ulovligt direkte tildelte kontrakter, vil de aldrig blive indgået i første 

omgang. Afskrækkelsen er med andre ord total. Det betyder dog også, at ulovligt direkte tildelte 

kontrakter, som faktisk er efficiente for eksempel på grund af høje transaktionsomkostninger, vil blive 

afskrækket. Erklæres alle ulovligt direkte tildelte kontrakter for uden virkning ex tunc, vil det ikke sikre 

maksimal samfundsmæssig velfærd, da det vil medføre en overafskrækkelse, som forhindrer efficiente 

direkte kontrakttildelinger. 

8.2. Uden virkning ex nunc 
Erklæres en ulovlig direkte tildelt kontrakt for uden virkning ex nunc, vil det betyde, at kontrakten bliver 

opretholdt og kan håndhæves frem til erklæringens ikrafttrædelsestidspunkt. Efter 

ikrafttrædelsestidspunktet skal kontrakten bringes til ophør og kan ikke længere håndhæves. 
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Eftersom kontrakten ikke skal ophøre med tilbagevirkende kraft, vil der ikke være nogen 

tilbagegivelsesomkostninger, hvorfor både #$7 � 0 og #'7 � 0.293 Endvidere vil vi antage, at 

transaktionsomkostningerne for indgåelsen af de to kontrakter er konstante, det vil for eksempel sige, at 

transaktionsomkostningerne ved at afholde et udbud er de samme uanset hvor stor en andel af kontrakten, 

der måtte restere efter uden virknings ikrafttrædelse. Ordregiver vil derfor altid have omkostningen #$%, 

medmindre den ulovligt direkte tildelte kontrakt er opfyldt fuldt ud. 

8.2.1. Effekten af uden virkning ex nunc 
Grundlæggende er effekten den samme som beskrevet ovenfor i afsnit 8.1.1, men med den væsentlige 

forskel, at effekten først indtræder på et senere tidspunkt, og at der nu ikke er nogen 

tilbagegivelsesomkostninger. 

Den del af den ulovligt direkte tildelte kontrakt som opretholdes, vil vi benævne <�. Inspireret af figur 1 i 

afsnit 4.2.3.3 vil vi antage, at <� � )<=, <>, <?, <@, <A, <B*, hvor:294 

<= � 0 pct. af kontrakten opretholdes 

<> � 12,5 pct. af kontrakten opretholdes 

<? � 37,5 pct. af kontrakten opretholdes 

<@ � 62,5 pct. af kontrakten opretholdes 

<A � 87,5 pct. af kontrakten opretholdes 

<B � 100 pct. af kontrakten opretholdes 

Bemærk, at <= svarer til, at kontrakten erklæres for uden virkning umiddelbart efter indgåelsen, mens <B 

svarer til, at kontrakten ikke bliver erklæret for uden virkning. De kontrakter, der rent faktisk erklæres for 

uden virkning, er derfor givet ved < � )<=, <>, <?, <@, <A*. Vi vil endvidere antage, at de seks udfald i <� vil 

opstå med lige stor sandsynlighed. Vi benævner denne sandsynlighed �9, og vores antagelse medfører, at 

�9 � 1/6. 

Ordregivers gevinst i hvert af de fem tilfælde, hvor kontrakten erklæres for uden virkning, kan på baggrund 

af ovenstående udtrykkes ved en modificering af udsagn (10):295 

                                                           
293 Der kan dog for eksempel være sagsomkostninger for parterne, og omkostninger for medkontrahenten som følge 
af bindende aftaler med underleverandører. 
294 Vi antager, at den andel af kontrakten, der opretholdes, i de forskellige intervaller i figur 1 er givet ved intervallets 
middelværdi. 



89 
 

(11) +$&9( � .#$& 0 +$&8 . -1 . </+$&8 . #$% 0 -1 . </+$%8 

� <-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$% 

Her er det værd at bemærke, at medmindre < � <=, vil det første led, <-+$&8 . +$%8/, altid være positiv, 

og at hvis det andet led, #$&, ikke er større end det første led, så vil ordregivers gevinst ved en direkte 

tildeling, +$&9(, altid være større end gevinsten ved at afholde et udbud, +$%. Sagt på en anden måde, 

hvis <-+$&8 . +$%8/ . #$& , 0 � +$&9( , +$%. Det vil med andre ord sige, at hvis ordregivers 

transaktionsomkostninger ved den direkte tildeling er beskedne, er der også stor sandsynlighed for, at uden 

virkning ex nunc slet ikke vil have nogen afskrækkende virkning. 

Derudover gælder det for tilfældet <B, at ordregivers gevinst her er givet ved +$&, da hele kontrakten 

netop opretholdes. Samlet set vil ordregivers forventede gevinst ved en ulovlig direkte tildelt kontrakt, der 

erklæres for uden virkning ex nunc, være givet ved: 

(12a) +$&9(� � �9-<=-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0 �9-<>-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0

�9-<?-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0 �9-<@-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0

�9-<A-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0 �9+$& 

Udsagn (12a) reduceres til:296 

(12b) +$&9(� � "� . 0,5"' 0 0,5!"' . 0,5"( . #$& . 5/6#$% 

Ordregiver vil kun have incitament til at tildele kontrakten direkte, hvis den forventede nytte herved er 

større end nytten ved at afholde et udbud. Med andre ord skal den forventede nytte ved den direkte 

tildeling fratrukket nytten ved afholdelse af udbud være positiv: 

+$&9(� . +$% , 0 � -"� . 0,5"' 0 0,5!"' . 0,5"( . #$& . 5/6#$%/ . -"� . "( . #$%/ , 0

� 0,5"( 0 1/6#$% . 0,5"' 0 0,5!"' . #$& , 0 

Set i forhold til transaktionsomkostningerne ved at afholde et udbud, kan det udtrykkes på følgende måde, 

hvor det afgørende for om ordregiver har incitament til ulovligt at tildele kontrakten direkte er: 

                                                                                                                                                                                                 
295 Mellemregning fremgår af bilag 1. 
296 Mellemregning fremgår af bilag 2. 
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+$&9(� , +$% � "� . 0,5"' 0 0,5!"' . 0,5"( . #$& . 5/6#$% , "� . "( . #$%

� #$% , 3"' . 3!"' . 3"( 0 6#$& 

Indsætter vi tallene fra vores eksempel, men hvor vi lader #$% være variabel, ses det, at ordregiver i vores 

eksempel vil have incitament til en direkte kontrakttildeling uanset transaktionsomkostningerne ved at 

afholde et udbud: 

#$% , 3 � 4.500.000 . 3 � 0,1 � 4.500.000 . 3 � 4.300.000 0 6 � 0 � #$% , .750.000 

Sanktionen uden virkning ex nunc har derfor i vores konkrete eksempel ikke tilstrækkelig afskrækkende 

virkning. I udsagn (8) viste vi, at det set med samfundets øjne kun er optimalt med direkte tildeling, hvis de 

øgede transaktionsomkostninger ved udbud overstiger den effektivitetsgevinst, som udbuddet medfører. I 

vores eksempel svarer det til, at transaktionsomkostningerne ved afholdelse af udbud skal overstige 

180.000 før en direkte tildeling er samfundsøkonomisk efficient. 

Et andet forhold der kan påvirke ordregivers incitament i retning af en direkte tildeling, når uden virkning ex 

nunc anvendes som sanktion, er kontraktens størrelse efter uden virknings ikrafttrædelse. Hvis den 

resterende kontraktværdi, efter uden virkning er trådt i kraft, kommer under tærskelværdien, vil ordregiver 

ikke være forpligtet til at afholde udbud for den resterende del af kontrakten. Det vil betyde, at ordregiver 

har mulighed for at tildele kontrakten direkte til medkontrahenten igen.297 Udsagn (11) bør derfor 

modificeres ud fra de følgende betragtninger. 

Den andel af kontrakten, der opretholdes efter ikrafttrædelsen af uden virkning, er som skrevet ovenfor 

angivet ved <. Det må også betyde, at den andel af kontrakten, der resterer og potentielt skal i udbud, er 

givet ved -1 . </. Lader vi tærskelværdien være givet ved D� kan ordregiver med andre ord tildele 

kontrakten direkte til medkontrahenten, efter uden virkning er trådt i kraft, hvis -1 . </"' 	 D�. 

Såfremt en kontrakt erklæres for uden virkning, skal der bruges ressourcer på endnu en kontraktindgåelse. 

Vi vil antage, at hvis -1 . </"' 	 D�, og ordregiver tildeler den resterende del af kontrakten direkte til 

medkontrahenten, vil transaktionsomkostningerne herved være de samme, som første gang kontrakten 

tildeles medkontrahenten. #$& vil altså blive afholdt i alt to gange. 

                                                           
297 Her er der dog ikke taget højde for Tilbudslovens regler og de af TEUF afledte principper. 
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De to ovenstående forhold kan sammenfattes til, at for de tilfælde af <, hvor -1 . </"' 	 D�, er 

ordregivers forventede nytte givet ved gevinsten ved den direkte tildeling minus 

transaktionsomkostningerne ved at tildele kontrakten til medkontrahenten igen, det vil sige +$& . #$&. 

Vi vil ikke dykke nærmere ned i dette aspekt, men blot konstatere, at dette forhold vil være med til at 

mindske ordregivers incitamenter til at afholde et udbud, hvis det antages at ordregiver initialt opnår en 

større gevinst ved en direkte tildeling end ved at tildele en kontrakt efter afholdelsen af et udbud. 

8.2.2. Opsamling 
Effekten af uden virkning ex nunc er lidt mere kompliceret end tilfældet var for uden virkning ex tunc. Uden 

virkning ex nunc adskiller sig fra uden virkning ex tunc på to punkter. For det første indtræder effekten af 

uden virkning ikke nødvendigvis inden ordregiver når at få glæde af den direkte tildelte kontrakt. For det 

andet er i udgangspunktet ikke nogen tilbagegivelsesomkostninger. 

Det, at uden virkning potentielt først træder i kraft på et senere tidspunkt, betyder, at ordregiver har 

mulighed for at opnå noget af den fordel, som den ulovligt direkte tildelte kontrakt vil medføre. Ordregivers 

forventede nytte af den direkte tildelte kontrakt bliver derfor større end tilfældet var ved uden virkning ex 

tunc, hvor den forventede nytte af den direkte tildelte kontrakt var nul. Det er derfor også klart, at uden 

virkning ex nunc har mindre afskrækkende effekt på ulovligt direkte tildelte kontrakter end uden virkning ex 

tunc. 

Hvis der ikke er nogen tilbagegivelsesomkostninger har det stor betydning for effekten af uden virkning. Det 

betyder, at den eneste omkostning, som ordregiver reelt risikere ved en ulovligt direkte tildeling, er de 

transaktionsomkostninger, som er forbundet med den direkte tildeling. Man kan argumentere for, at disse 

transaktionsomkostninger vil være beskedne, da der naturligvis ikke er særlige krav knyttet til den ulovlige 

direkte tildeling, som det er tilfældet med tildeling i forbindelse med afholdelsen af et udbud. 

Vi har vist, at hvis ordregivers transaktionsomkostninger ved den direkte tildeling er beskedne, er der også 

stor sandsynlighed for, at uden virkning ex nunc isoleret set ikke vil have nogen afskrækkende virkning. 

Uden virknings ikrafttrædelsestidspunkt har derfor afgørende betydning for sanktionens effekt. 

8.3. Uden virkning med en given sandsynlighed 
Ovenstående analyse af uden virkning ex tunc og ex nunc har ikke taget højde for den problemstilling, der 

knytter sig til, at ulovligt direkte tildelte kontrakter ikke altid vil blive opdaget og dermed sanktioneret. 
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Vi lader sandsynligheden for, at en ulovligt direkte tildelt kontrakt erklæres for uden virkning være givet ved 

�1, og dermed er sandsynligheden for at kontrakten ikke erklæres for uden virkning givet ved 1 . �1. 

I de tilfælde, hvor kontrakten ikke erklæres for uden virkning, vil ordregiver opnå gevinsten +$&. Det 

betyder, at ordregivers forventede gevinst, når der kan sanktioneres med uden virkning ex tunc, er givet 

ved: 

+$&9:E � �1+$&9: 0 -1 . �1/+$&  

� �1-.#$& . #$7 0 +$%/ 0 -1 . �1/+$&  

� �1+$% . �1#$& . �1#$7 0 +$& . �1+$&  

� +$& 0 �1-+$% . +$& . #$& . #$7/ 

Hvor vi i udsagn (10) kunne slutte, at uden virkning ex tunc altid ville afskrække ulovligt direkte tildelte 

kontrakter, bevirker indførelsen af sandsynligheden for sanktionering (og dermed sandsynligheden for ikke-

sanktionering), at vi ikke længere kan udelukke, at ordregiver vil have incitament til ulovligt at tildele en 

kontrakt direkte. 

For at ordregiver skal afskrækkes fra at tildele kontrakten direkte, forudsætter det at +$% F +$&9:E. 

Sandsynligheden, for at en direkte tildelt kontrakt bliver erklæret for uden virkning, skal derfor mindst 

være:298 

+$% F +$&9:E � 

+$% F +$& 0 �1-+$% . +$& . #$& . #$7/ � 

�1 F
+$% . +$&

+$% . +$& . #$& . #$7

 

Hvis vi i vores eksempel sætter tilbagegivelsesomkostningerne til 50.000, vil det betyde, at der skal være 

mindst 87,5 pct. sandsynlighed for, at kontrakten erklæres for uden virkning, da: 

�1 F
-+$% . +$&/

-+$% . +$& . #$& . #$7/
� 

�1 F
-600.000 . 950.000/

-600.000 . 950.000 . 0 . 50.000/
� 0,875 

                                                           
298 Bemærk, at værdien af +$% . +$& . #$& . #$7  er negativ, da det antages, at +$% 	 +$&. 
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Ovenstående betragtning kan ligeledes overføres på uden virkning ex nunc. Er der ikke 100 pct. 

sandsynlighed for at den ulovligt direkte tildelte kontrakt bliver opdaget, vil uden virknings afskrækkende 

effekt mindskes. 

Hvis vi ser bort fra problemstillingen, hvor prisen for den resterende del af kontrakten kommer under 

tærskelværdien, og kontrakten derfor ikke skal i udbud, vil sandsynligheden for, at en kontrakt erklæres for 

uden virkning påvirke ordregivers forventede gevinst, der så vil være givet ved: 

+$&9(�E � �1+$&9(� 0 -1 . �1/+$& 

Ikke overraskende kan vi her se, at ordregivers forventede gevinst vil stige, jo lavere sandsynligheden for at 

blive opdaget er, da både 1 . �1 og +$& altid vil være større end nul, og da værdien af -1 . �1/+$& bliver 

højere, jo lavere værdi af �1. 

Afslutningsvis vil vi knytte en kommentar til vores antagelse om, at der vil være lige stor sandsynlighed for 

sanktionering, uanset på hvilket tidspunkt i kontraktens løbetid man befinder sig. Man kan argumentere 

for, at der formentlig vil blive gået stille med dørene, når kontrakter ulovligt tildeles direkte, hvilket kan 

indikere, at der vil gå noget tid før end forholdet eventuelt opdages. På den anden side kan man forestille 

sig, at medkontrahentens konkurrenter relativt hurtigt vil lægge mærke til, at deres konkurrent har fået en 

stor ordre. Endelig kan det anføres, at hvis det ulovlige forhold ikke er blevet opdaget efter nogen tid, så er 

sandsynligheden for, at det sker senere formentlig ret lille. 

8.4. Uden virknings betydning for incitamentet til at klage 
Uden virkning medfører i udgangspunktet, at non-kontrahenten har et incitament til at klage, da han får 

mulighed for at vinde kontrakten i det efterfølgende udbud. I en situation, hvor kontraktværdien af den 

resterende del af den ulovligt direkte tildelte kontrakt kommer under tærskelværdien, vil der formentlig 

ikke være noget incitament til at klage, eftersom ordregiver ikke vil være forpligtet til at sende kontrakten i 

udbud, og endvidere vil klager risikere blacklisting. 

Generelt kan det siges, at jo længere kontrakten får lov til at løbe, jo mindre bliver incitamentet til at klage. 

Uden virkning ex tunc er derfor at foretrække frem for uden virkning ex nunc i relation til incitamentet til at 

klage. 
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En økonomisk aktør, der med sikkerhed ved, at han ikke vil vinde det efterfølgende udbud, har ikke 

umiddelbart noget incitament til at klage. Der vil dog formentlig sjældent være sikkerhed vedrørende 

udfaldet af et efterfølgende udbud, men den potentielle klagers vurdering af sandsynligheden for at vinde 

det efterfølgende udbud har betydning for incitamentet til at klage. 

8.5. Opsamling 
Kontraktteorien giver en forklaring på, hvorfor håndhævelse af kontrakter er ønskværdig. En manglende 

mulighed for håndhævelse vil i mange tilfælde medføre, at kontrakten slet ikke bliver indgået i første 

omgang, da parterne ex ante vil tage højde for risikoen for opportunistisk adfærd. Når en kontrakt erklæres 

for uden virkning, mister kontraktparterne også muligheden for at håndhæve kontrakten. 

Uden virkning ex tunc vil i udgangspunktet afskrække alle ulovligt direkte tildelte kontrakter, da 

transaktions- og tilbagegivelsesomkostningerne ved den direkte tildelte kontrakt vil være afholdt til ingen 

verdens nytte. Udgangspunktet er næsten det stik modsatte, når vi taler om uden virkning ex nunc. Her vil 

ordregiver i et eller andet omfang få glæde af den ulovligt direkte tildelte kontrakt, og hvis der ikke er 

nogen tilbagegivelsesomkostninger, er det alene transaktionsomkostningerne, der bliver afgørende for 

ordregiver. 

I relation til transaktionsomkostningerne har vi vist, at hvis ordregivers transaktionsomkostninger ved den 

direkte tildeling er beskedne, er der stor sandsynlighed for, at uden virkning ex nunc ikke vil have nogen 

afskrækkende virkning – i denne sammenhæng fristes man næsten til at sige, at uden virkning er uden 

virkning… 

Effekten af uden virkning bliver yderligere begrænset, hvis der ikke er 100 pct. sandsynlighed for, at den 

ulovligt direkte tildelte kontrakt bliver opdaget og efterfølgende sanktioneret. Mest interessant er nok, at 

uden virkning ex tunc ikke længere vil medføre fuldstændig afskrækkelse, mens uden virkning ex nunc vil 

afskrække endnu færre ulovligt direkte tildelte kontrakter. 

Set i forhold til en velfærdsmaksimering for samfundet virker uden virkning ikke hensigtsmæssig, 

medmindre alle ulovligt direkte tildelte kontrakter er inefficiente, og med 100 pct. sandsynlighed erklæres 

for uden virkning ex tunc. Den afgørende faktor for effekten af uden virkning ex nunc er 

transaktionsomkostningerne ved den direkte tildelte kontrakt, men det vil formentlig nærmere være 

transaktionsomkostningerne ved at afholde et udbud, der er afgørende for, om en direkte tildeling er 

samfundsøkonomisk efficient. Sanktionen uden virkning synes derfor at sætte ind det forkerte sted. 
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Uden virkning giver et incitament til at klage, da der det giver mulighed for at vinde kontrakten i det 

efterfølgende udbud. Uden virkning ex tunc giver det stærkeste incitament til at klage, da kontraktværdien 

bliver mindre som tiden går. Når den resterende del af kontraktens værdi kommer under tærskelværdien, 

vil der formentlig ikke være noget incitament til at klage. Derudover påvirkes incitamentet til at klage af 

den potentielle klagers vurdering af sandsynligheden for at vinde det efterfølgende udbud. 
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9. Økonomisk analyse af den optimale bøde 

Vi vil i dette kapitel fokusere på den økonomiske teori vedrørende bøder. I modsætning til det foregående 

kapitel har vi nu en konkret teori, som vi kan støtte os opad. Vi vil derfor primært koncentrere os om, at 

relatere teorien til de særlige forhold, der gør sig gældende i relation til sanktionering af ulovligt direkte 

tildelte kontrakter. 

Indledningsvis vil vi knytte et par kommentarer til sondringen mellem offentlig og privat håndhævelse. I 

modsætning til offentlig håndhævelse, hvor det er det offentlige (typisk i form af politiet og 

anklagemyndigheden), der bringer lovovertrædelserne til ophør, er privat håndhævelse kendetegnet ved, 

at det er private aktører, der bringer lovovertrædelsen for domstolene. Privat håndhævelse ses 

eksempelvis i relation til erstatningsretten og kontraktretten, mens strafferetten er underlagt offentlig 

håndhævelse. 

Det økonomiske rationale bag denne opdeling bunder primært i, hvem der kender eller bedst kan få 

kendskab til lovovertræderens identitet. Hvis den, der lider skade af en lovovertrædelse, ved, hvem 

lovovertræderen er, vil skadelidte have en interesse i at anlægge sag, så vedkommende kan få erstatning 

for sit tab. I så fald er der ingen grund til, at det offentlige anvender ressourcer på at identificere 

skadevolder og pålægge vedkommende en sanktion. Kender skadelidte derimod ikke identiteten på 

skadevolderen, kan det være fordelagtigt, at det offentlige håndhæver lovgivningen.299 

I udgangspunktet burde håndhævelse af udbudsreglerne ske ved hjælp af privat håndhævelse, da de 

private aktører formentlig bedst kender til de ulovligt direkte tildelte kontrakter. Det er i princippet også 

sådan, systemet er skruet sammen i og med, at non-kontrahenten indgiver en klage til Klagenævnet eller 

anlægger sag ved domstolene. Før de nye regler kunne ulovligt direkte tildelte kontrakter mere eller mindre 

kun sanktioneres med erstatning, men som nævnt i indledningen, var det yderst vanskeligt for non-

kontrahenten at bevise sit tab. Af samme årsag har man med de nye regler blandt andet valgt også at 

sanktionere ved at anvende bøder, hvilket i udgangspunktet hører under den offentlige håndhævelse. 

                                                           
299 Der er flere grunde til at offentlig håndhævelse kan være en fordel. Eksempelvis hvis det er svært at pågribe 
skadevolder (magtanvendelse kan være nødvendig), eller hvis private ikke kan sikre en effektiv håndhævelse som 
følge af manglende udnyttelse af ellers effektive informationssystemer (for eksempel databaser med fingeraftryk og 
dna), jf. Polinsky & Shavell (2000, 46). 
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De nye håndhævelsesregler kan derfor siges at være en blanding af privat og offentlig håndhævelse. I dette 

kapitel vil vi fokusere på bøder, hvorfor vi har valgt at anvende økonomisk teori om offentlig håndhævelse 

til at udlede den teoretisk optimale bøde for en ulovligt direkte tildelt kontrakt. 

9.1. Indledende antagelser 
Modellen er baseret på princippet om individuel nyttemaksimering. Det antages med andre ord, at en 

rationel aktør vil begå lovovertrædelsen, hvis den forventede nytte herved er større end den nytte, der kan 

opnås ved at bruge tiden og ressourcerne på andre aktiviteter.300 I relation til vores eksempel vil denne 

antagelse betyde, at der kun vil finde en ulovlig direkte tildeling sted, hvis ordregivers nytte ved den ulovligt 

direkte tildelte kontrakt overstiger nytten ved at afholde et udbud.301 

Vi antager endvidere, at ordregiver er risikoneutral og har en ubegrænset formue. Vi vil som skrevet 

ovenfor begrænse analysen til anvendelsen af bøder, hvorfor vi ikke vil forholde os til fængsel og andre 

ikke-monetære sanktionsformer. Vi har i afsnit 4.2.2 fastslået, at der gælder et objektivt ansvar i relation til 

de alternative sanktioner, og vi vil videreføre dette ansvarsgrundlag i dette kapitel. 

9.2. Den teoretiske model for den optimale bøde 

Essensen i modellen er, at det samlede velfærdstab ved lovovertrædelser kan minimeres ved hjælp af en 

bøde, G, der er lig med det nettotab, H, som andre lider ved lovovertrædelsen, hvis det antages, at 

lovovertræderen med sikkerhed vil få bøden.302 En sådan bøde vil bevirke, at lovovertrædelsen kun vil finde 

sted, hvis gevinsten ved lovovertrædelsen fratrukket bøden er positiv eller med andre ord, hvis 

lovovertræderens nytte er større end nettotabet for alle andre.303 Ifaldes bøden kun med en given 

sandsynlighed, �, vil den forventede bøde, G�, være � � G, hvorfor den optimale bøde derfor er givet 

ved:304 

H � � � G � G � H/� 

                                                           
300 Polinsky & Shavell (2000, 47). 
301 Hvis nytten er den samme, antages det, at ordregiver vil afholde udbuddet. 
302 Landes (1983, 656). 
303 Man kunne måske foranlediges til at tro, at bøden skulle være lig dødvægtstabet, men det vil ikke altid afskrække 
inefficiente lovovertrædelser. Hvis nabokommunens stenhugger i vores eksempel tilbød en pris på 4.300.000, der var 
givet ved "( � #( 0 !"( � 4.300.000 � 3.870.000 0 430.000, ville dødvægtstabet havde været 80.000, da 
I � #( . #' 0 #$% . #$&. En bøde på 80.000 ville dog ikke afskrække ordregiver fra at tildele kontrakten direkte, da 
gevinsten herved ville være 870.000, givet ved "� . "' . #$& 0 !"' . G, i modsætning til en gevinst ved udbud på 
kun 600.000, givet ved "� . "( . #$%. Se endvidere Landes (1983, 654-655). 
304 Landes (1983, 657) og Polinsky & Shavell (2000, 50). 
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Vi vil i de følgende afsnit se nærmere på de tre faktorer og relatere dem til ulovligt direkte tildelte 

kontrakter og vores eksempel fra afsnit 7.2. 

9.2.1. Nettotabet for alle andre end ordregiveren 

For at fastsætte den optimale bøde er det afgørende, at fastlægge det nettotab, som alle andre end 

lovovertræderen oplever. Alle ændringer i velfærden for alle berørte parter skal derfor summeres sammen 

med undtagelse af de ændringer, som lovovertræderen selv oplever. Vi vil i det følgende betegne dette tab 

som nettotabet305. 

9.2.1.1. De andre aktørers tab 
Det første element i nettotabet er det tab, som lovovertrædelsen påfører andre aktører. I vores eksempel 

oplever nabokommunens stenhugger ikke noget tab, da han ikke har nogen profit (+( � "( . #( . !"( �

0). I virkelighedens verden er prisen dog ikke altid konkurreret ned til omkostningerne, og non-

kontrahenten vil derfor ofte lide et tab i form af mistet profit. Non-kontrahentens tab kan derfor udtrykkes 

ved +(. 

En ulovligt direkte tildelt kontrakt vil i vores eksempel også betyde, at nabokommunen går glip af en gevinst 

i form af de tabte skatteindtægter (+3 � !"( � 430.000). En gevinst som nabokommunen ellers ville have 

opnået, hvis der havde været afholdt et udbud, da kontrakten i så fald ville være blevet indgået med 

nabokommunens stenhugger. Generaliseres vores eksempel, kan +3 bruges som udtryk for det samlede 

nyttetab, som alle andre aktører end ordregiver og non-kontrahenten måtte opleve. 

Samlet set er tabet for alle aktører end ordregiver lig +( 0 +3, hvilket også svarer til samfundets gevinst 

ved udbud fratrukket ordregivers gevinst ved udbud (det ses også ved en omskrivning af udsagn (2), hvor 

+4% . +$% � +( 0 +3).306 

                                                           
305 Dette nettotab skal ikke forveksles med samfundets nettotab, som også inkluderer lovovertræderen. 
306 Landes beregner i sin artikel, Landes (1983, 653-656), nettotabet på baggrund af dødvægtstabet samt forbrugernes 
tab som følge af prisstigningen. Bemærk, at det kun er forbrugernes andel af dødvægstabet, som skal indgå i 
beregningen. Det fremgår ikke særlig klart af hans artikel, hvilket blandt andet skyldes den måde hans eksempel er 
konstrueret på (vandret MC-kurve). Som det fremgår af ovenstående, har vi valgt en anden metode til at beregne 
nettotabet, da vores problemstilling vedrører køber, mens Landes’ artikel vedrører en problemstilling, der er knyttet 
til sælger. Anvendes Landes’ beregningsmetode påføres nabokommunen et tab på +3 � !"( � 430.000, 
nabokommunens stenhugger går glip af en indtægt på "( � 4.300.000, mens den lokale stenhugger påføres en 
omkostning dels som følge af skatten til kommunen, !"' � 450.000, og dels produktionsomkostninger svarende til 
#' � 4.050.000. På den anden side sparer nabokommunens stenhugger sine produktionsomkostninger svarende til 
#( � 3.870.000 (stenhuggernes andel af dødvægtstabet svarer her til #' . #( � 180.000) og skatten til 
[fortsætter på næste side] 



99 
 

9.2.1.2. Kontrolomkostninger 
Udover de ovenstående tab, vil der være omkostninger forbundet med selve håndhævelsen. Disse 

omkostninger, som vi med en fællesbetegnelse vil benævne kontrolomkostninger, kan opdeles i to grupper: 

Håndhævelsesomkostninger og sanktionsomkostninger. 

9.2.1.2.1. Håndhævelsesomkostninger 
Håndhævelsesomkostninger er de omkostninger, som er forbundet med opretholdelsen af retssystemet, 

pågribelsen af lovovertræderen samt idømmelse af sanktionen. Håndhævelsesomkostninger kan igen 

opdeles i to grupper, henholdsvis faste og variable omkostninger.307 

De faste omkostninger udgøres af de rammer, som skal sikre håndhævelse, men som ikke er direkte knyttet 

til håndhævelsen af den konkrete lovovertrædelse. Eksempler herpå kan være politiets rutinemæssige 

patruljering (i modsætning til egentlig eftersøgning af en konkret gerningsmand) og i vores situation de 

udgifter til Klagenævnet, som ikke er sagsspecifikke, eksempelvis udgifter til Klagenævnets sekretariat. 

Omkostninger til domstolene, der ikke er sagsspecifikke, skal også betragtes som faste omkostninger, da 

udbudssager også kan indbringes for domstolene. Det samme gælder omkostninger vedrørende 

anklagemyndigheden, som også kan blive inddraget i udbudssager, jf. afsnit 4.2.1.2. 

De variable omkostninger er derimod de omkostninger, der er knyttet til den konkrete lovovertrædelse. 

Det kan eksempelvis være de omkostninger, som politiet bruger på at anholde gerningsmanden, eller i 

forbindelse med vores problemstilling de omkostninger, som Klagenævnet har ved at behandle den 

pågældende sag – eksempelvis løn for den tid Klagenævnets medlemmer bruger på den konkrete sag. 

Bliver en sag indbragt for domstolene eventuelt via anklagemyndigheden, skal de sagsspecifikke 

omkostninger herved også tælles med i håndhævelsesomkostningerne. 

Det er kun de variable håndhævelsesomkostninger, som bør indgå ved fastsættelsen af den optimale bøde, 

da de faste håndhævelsesomkostninger ikke påvirkes af den enkelte lovovertrædelse.308 Vi vil benævne de 

variable håndhævelsesomkostninger #4J. 

                                                                                                                                                                                                 
nabokommunen på !"( � 430.000, mens den lokale stenhugger får en indtægt på "' � 4.500.000. Samlet set bliver 
nettoskaden derfor !"( 0 "( 0 !"' 0 #' . #( . !"( . "' � "( . "' 0 !"' 0 #' . #( � 430.000, hvilket også 
svarer til resultatet efter vores beregningsmetode. 
307 Polinsky & Shavell (1992, 133). 
308 Polinsky & Shavell (1992, 134) og Shavell (2004, 521). 
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9.2.1.2.2. Sanktionsomkostninger 

Udover håndhævelsesomkostningerne kan der være omkostninger knyttet til selve sanktionen. Det er 

omkostningsfyldt at sende en person i fængsel, mens bøder almindeligvis antages at være omkostningsfrie 

for samfundet.309 Bøder er i så fald alene udtryk for en overførsel mellem to parter. Denne antagelse er 

naturligvis ikke helt realistisk, da der er nogle, om end beskedne, omkostninger forbundet med at udstede 

en bøde. Eksempelvis kan der være omkostninger til print og forsendelse, men mere interessant er de 

inddrivelsesomkostninger, som kan være forbundet med bøder, hvis lovovertræderen ikke betaler. 

Sanktionsomkostningerne benævnes i det følgende med #4K. 

Samfundets kontrolomkostninger er derfor givet ved #4 � #4J 0 #4K.310 

9.2.1.3. Gevinster som følge af lovovertrædelsen 
I nettotabet indgår også eventuelle gevinster for andre end lovovertræderen. I mange tilfælde vil 

lovovertrædelser formentlig ikke medføre gevinster for andre end lovovertræderen selv, men ved ulovligt 

direkte tildelte kontrakter vil det ofte være tilfældet. I og med at kontrakten tildeles medkontrahenten, vil 

denne ofte have en profit svarende til +'. I vores eksempel har medkontrahenten dog ingen profit, da 

+' � "' . #' . !"' � 0. 

9.2.1.4. Opsamling 
På baggrund af ovenstående gennemgang kan nettotabet i relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter 

opgøres som summen af non-kontrahentens og de øvrige aktørers tab, kontrolomkostningerne, der dels 

består af de variable håndhævelsesomkostninger og sanktionsomkostningerne, samt medkontrahentens 

gevinst ved den direkte tildeling. 

I relation til vores fremstilling kan nettotabet derfor udtrykkes på følgende måde: 

                                                           
309 Se eksempelvis Becker (1968, 180) og Polinsky & Shavell (2000, 48). 
310 De omkostninger, som lovovertræderen afholder for at mindske risikoen for pågribelse og dom, påvirker ikke 
nettotabet, da de netop vedrører lovovertræderen selv. Disse omkostninger indgår derfor ikke direkte i den optimale 
bøde. Indirekte vil disse omkostninger dog være med til at påvirke sandsynligheden for sanktionering, �. Se Polinsky & 
Shavell (1992, 143-144). 
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H � +( 0 +3 0 #4 . +'  

� -"( . #( . !"(/ 0 !"( 0 #4 . -"' . #' . !"'/   

� -"( . #(/ . -"' . !"' . #'/ 0 #4 

Indsættes tallene fra eksemplet, og antages det at kontrolomkostningerne er nul, ses det, at nettotabet for 

alle andre end den ordregivende kommune er: 

H � -"( . #(/ . -"' . !"' . #'/ 0 #4

� 4.300.000 . 3.870.000 . -4.500.000 . 450.000 . 4.050.000/ 0 0 � 430.000. 

Vi vil i afsnit 9.3 vise, at en bøde, der modsvarer dette tab, er samfundsøkonomisk efficient. 

9.2.2. Sandsynlighed for sanktionering 

Ikke alle lovovertrædelser bliver opdaget, og endnu færre ender i sidste ende med, at lovovertræderen 

bliver sanktioneret. En lovovertræder ved dette og vil derfor kun forvente at få en bøde med en vis 

sandsynlighed. Den forventede bøde skal derfor være lig ovenstående nettotab. 

Almindeligvis kan staten ændre sandsynligheden for sanktionering ved at ændre på 

håndhævelsesomkostningerne. Hvis eksempelvis politiet eller anklagemyndigheden bliver tilført flere 

ressourcer, og de dermed kan bruge flere arbejdstimer på den enkelte sag, vil det alt andet lige også øge 

sandsynligheden for, at flere lovovertrædere bliver pågrebet og dømt. 

Som nævnt i indledningen til dette kapitel, er håndhævelsen af udbudsreglerne i høj grad baseret på 

private aktørers input. Det er derfor ikke helt så oplagt i vores situation, at sandsynligheden for 

sanktionering kan ændres ved at ændre håndhævelsesomkostningerne. Selvom Klagenævnet tilføres flere 

eller færre ressourcer til at løse den enkelte sag, vil det formentlig ikke ændre på antallet af sager, der 

bliver indbragt for Klagenævnet, og det vil formentlig heller ikke ændre på sagernes udfald.311 Der kan 

derfor argumenteres for, at det i relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter er vanskeligt at påvirke 

sandsynligheden for sanktionering via håndhævelsesomkostningerne. 

                                                           
311 Bemærk, at dette ikke vedrører den problematik, som Klagenævnet rejste i deres høringssvar. De anførte, at 
stigningen i antallet af sager ikke kunne klares med deres sekretariats daværende konstruktion, der bestod af én 30-
timers stilling (vi er ikke vidende om, hvorvidt forholdene har ændret sig siden). Hvor Klagenævnets høringssvar angik 
det, vi omtaler som faste håndhævelsesomkostninger, så vedrører vores argument de sagsspecifikke eller variable 
håndhævelsesomkostninger. 
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En undtagelse til ovenstående kan være Konkurrencestyrelsen, som er klageberettiget og kan føre sager 

eksempelvis på grund af et anonymt tip, jf. afsnit 2.5 ovenfor. Deres rolle kan til en hvis grad sammenlignes 

med politiets og anklagemyndighedens rolle i kriminalsager. Tilføres Konkurrencestyrelsen flere eller færre 

ressourcer, vil det i princippet kunne ændre på sandsynligheden for sanktionering. De fleste sager føres dog 

af parterne selv, hvorfor denne undtagelse ikke bør tillægges for stor betydning. 

9.2.3. Bødens størrelse 

Det teoretiske udgangspunkt for fastsættelse af bødens størrelse er, at selve bøden skal være så høj som 

mulig, mens sandsynligheden for sanktionering skal være så lav som mulig, samtidig med at den forventede 

bøde stadig er lig med nettotabet.312 På den måde kan håndhævelsesomkostningerne mindskes, da der 

bliver brugt færre ressourcer på at påvirke sandsynligheden, og dermed reduceres nettotabet, hvilket fører 

til en lavere forventet bøde og i sidste ende til flere efficiente lovovertrædelser.313 

Udgangspunktet er dog ikke optimalt, hvis lovovertræderne har ufuldstændig information vedrørende 

sandsynligheden for sanktionering. Fejlvurderes sandsynligheden for eksempel med et procentpoint, vil 

udsvinget i størrelsen på den forventede bøde være større, når der er tale om en stor bøde med lav 

sandsynlighed, end ved en lille bøde med høj sandsynlighed.314 

Eksempelvis vil en forventet bøde på 200.000, der er givet ved en bøde på 10 mio. med to pct. 

sandsynlighed, og hvor sandsynligheden fejlvurderes med en pct., medføre, at den forventede bøde enten 

bliver på 100.000,315 hvis sandsynligheden undervurderes, eller på 300.000,316 hvis sandsynligheden 

overvurderes. Til sammenligning vil en forventet bøde på 200.000, der er givet ved en bøde på 400.000 

med 50 pct. sandsynlighed, og hvor sandsynligheden fejlvurderes med en pct., medføre, at den forventede 

bøde ved en undervurdering bliver på 196.000 og ved en overvurdering bliver på 204.000.317 

Det er klart, at en forskel på 100.000 i forhold til en faktisk forventet bøde på 200.000 vil påvirke bødens 

afskrækkende effekt betydeligt mere end en forskel på 4.000. En fejl i estimeringen af sandsynligheden for 

sanktionering påvirker altså den forventede bøde på en måde, som afhænger af bødens reelle størrelse. 

                                                           
312 Becker (1968, 180-185). 
313 Bemærk, at efficiente lovovertrædelser er godt for samfundet. 
314 Bebchuk & Kaplow (1992, 366). 
315 1 pct. sandsynlighed for en bøde på 10 mio. giver en forventet bøde på 100.000. 
316 3 pct. sandsynlighed for en bøde på 10 mio. giver en forventet bøde på 300.000. 
317 Givet ved henholdsvis 0,49 � 400.000 � 196.000 og 0,51 � 400.000 � 204.000. 
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Bødens størrelse er derfor også af afgørende betydning, da store bøder øger risikoen for, at ordregiverne 

både vil foretage inefficiente direkte tildelinger og udbud. 

9.3. Den optimale bøde i vores eksempel 
Anvendes ovenstående teori på vores eksempel, bør vi kunne fastsætte den optimale bøde ved G � H/�, 

hvor H � +( 0 +3 0 #4 . +'. Antages det, at sandsynligheden for sanktionering er 50 pct. og at 

kontrolomkostningerne er lig nul, det vil sige � � 0,5 og #4 � 0, så skal bøden være: 

G �
+3 0 +( 0 #4 . +'

�
�

-"( . #(/ . -"' . !"' . #'/ 0 #4

�

�
-4.300.000 . 3.870.000/ . -4.500.000 . 0,1 � 4.500.000 . 4.050.000/ 0 0

0,5

� 860.000 

Den forventede bøde vil derfor være G� � G � � � 860.000 � 0,5 � 430.000. Det betyder også, at 

ordregivers forventede nytte ved en ulovligt direkte tildelt kontrakt herefter vil være givet ved: 

+$&L � "� . "' . #$& 0 !"' . G�

� 5.000.000 . 4.500.000 . 0 0 0,1 � 4.500.000 . 430.000

� 520.000 

Ordregiver vil kun have incitament til at tildele kontrakten direkte, hvis den forventede nytte herved er 

større end nytten ved at tildele kontrakten efter afholdelsen af et udbud, det vil sige +$&L , +$%. 

I vores eksempel opnår ordregiver en nytte på 600.000, hvis kontrakten tildeles efter afholdelsen af et 

udbud. En bøde på 860.000 vil påvirke den forventede nytte ved en ulovlig direkte tildelt kontrakt så 

meget, at ordregivers incitament til at indgå en direkte tildelt kontrakt helt forsvinder, hvilket også er 

samfundsøkonomisk efficient, da samfundet i vores eksempel opnår den størst mulige nytte, hvis 

kontrakten tildeles efter afholdelsen af et udbud, jf. udsagn (6). 

Vi så i forbindelse med udsagn (9), at hvis de transaktionsomkostninger, der er forbundet med afholdelsen 

af et udbud i vores eksempel, er højere end 180.000, vil det ikke længere være samfundsøkonomisk 

efficient at afholde et udbud. Hvis den beregnede bøde er optimal, skal ordregivers forventede nytte ved 

en direkte tildeling derfor være lig nytten efter afholdelse af et udbud, givet #$% � 180.000: 
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+$&L � +$% � 520.000 � 5.000.000 . 4.300.000 . 180.000 � 520.000 � 520.000 

En bøde på præcis 860.000 vil under de givne forudsætninger være optimal, da den på den ene side vil 

afskrække alle inefficiente direkte tildelte kontrakter, og på den anden side ikke vil afskrække de efficiente 

direkte tildelte kontrakter. Med andre ord, afskrækkes kun de kontrakter, hvor de øgede 

transaktionsomkostningerne ved at afholde et udbud, #$% . #$&, er mindre end effektivitetsforskellen 

mellem de økonomiske aktører, #' . #(, jf. udsagn (8). 

Den teoretisk optimale bøde er derfor givet ved det nettotab, som andre oplever, delt med 

sandsynligheden for at blive sanktioneret, G � H/�. 

9.4. Kritik af modellen 
Vi vil i det følgende forholde os kritisk til modellen. Først vil vi belyse de tre faktorer, som den optimale 

bøde er baseret på, og derefter vil vi knytte en kort kommentar vedrørende incitamentet til at klage, når 

der kun sanktioneres med bøde. 

9.4.1. Nettotabet 
Et helt centralt element i modellen er det nettotab, som andre end ordregiver oplever. Det er dog ikke 

uproblematisk at basere fastsættelsen af bøden på dette forhold. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de 

problemstillinger, der kan være i relation til opgørelsen af nettotabet og forklare, hvordan det påvirker den 

optimale bøde. 

Det første element i vores udlægning af nettotabet er den tabte profit, som non-kontrahenten går glip af 

ved ikke at have fået tildelt kontrakten. Et sådan tab vil i mange tilfælde kunne opgøres på samme måde 

som i en erstatningssag, men som tidligere nævnt, har det i praksis været vanskeligt at løfte bevisbyrden, 

da der ikke er noget udbudsmateriale, man kan støtte sig opad. Heraf følger også, at det kan være 

vanskeligt at fastslå, hvem der reelt er non-kontrahenten og dermed burde have fået tildelt kontrakten. I 

relation til udmåling af bøden er det ikke nødvendigt at løfte bevisbyrden, og det kan tænkes, at non-

kontrahentens forventede fortjeneste kan udregnes i forhold til et hypotetisk tilbud svarende til den 

foreliggende kontrakt. 

Der kan også være andre end non-kontrahenten, som går glip af en gevinst. I vores eksempel mister 

nabokommunen en skatteindtægt, men i virkelighedens verden er det næsten kun fantasien, der sætter 

grænser for, hvem det ellers kunne have været, og hvad der kunne være opnået. Tages der udgangspunkt i, 
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at klager er non-kontrahenten, kan det være muligt at beregne effekterne af kontrakten for andre. Noget 

simpelt regnestykke er det dog næppe, og det kan hurtigt vise sig at blive meget omkostningsfyldt. Det 

behøver dog ikke at være et problem, da disse omkostninger vil være en del af 

håndhævelsesomkostningerne, som også indgår i bødens størrelse. Ordregiver vil derfor også tage hensyn 

til disse omkostninger ved vurderingen af den forventede nytte ved en ulovlig direkte tildeling. 

Håndhævelsesomkostningerne bør der til gengæld ikke være de store problemer med at beregne, da det er 

oplysninger som Klagenævnet eller domstolene selv kan fremskaffe. Dette skal også ses i lyset af at 

klageinstansen ikke selv bruger ressourcer på at identificere den ulovligt direkte tildelte kontrakt. Det kan 

som tidligere skrevet dog være, at Konkurrencestyrelsen bruger ressourcer på at undersøge et tip, men 

disse omkostninger må forventes at være kendt af Konkurrencestyrelsen selv. Det må tilsvarende gælde for 

sanktionsomkostningerne, der må forventes at være relativt let observerbare. 

Det sidste element i nettotabet er de gevinster, som andre end ordregiveren måtte have. Den primære post 

må her forventes at være medkontrahentens profit. Eftersom der foreligger en kontrakt med salgsprisen, 

må det antages, at profitten relativt let kan fastsættes, hvis blot medkontrahentens omkostninger kendes. 

Det kan dog være vanskeligt at fastlægge omkostningerne for det enkelte produkt. Derudover kan der være 

andre, som opnår en gevinst som følge af den ulovligt direkte tildelte kontrakt, og det sværeste i den 

sammenhæng er formentlig, at identificere hvem det kan være. 

Selvom det ikke er uproblematisk at fastsætte nettotabet, så virker det ved nærmere eftertanke ikke 

komplet umuligt. Det vil dog nok aldrig blive fastsat helt korrekt, og hvis nettotabet opgøres forkert vil det 

føre til en bøde, der enten er højere eller lavere end det optimale niveau. Fastlægges bøden forkert vil det 

medføre over- eller underafskrækkelse, som omtalt i afsnit 9.2.3. 

9.4.2. Sandsynligheden for sanktionering 
Et andet kritikpunkt vedrørende vores fremstilling af den optimale bøde vedrører usikkerhed i relation til 

sandsynligheden for sanktionering. Ordregiver vil typisk ikke kende den eksakte sandsynlighed, men 

derimod blot have et mere eller mindre kvalificeret estimat af den. 

Hvis sandsynligheden for at få en bøde vurderes til at være større end den faktisk er, vil der ske 

overafskrækkelse, og nogle efficiente direkte tildelinger vil ikke finde sted. Det modsatte vil være tilfældet, 

hvis ordregiver undervurderer sandsynligheden, hvorefter inefficient direkte tildeling vil forekomme. 
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Det afgørende for den optimale bøde er derfor den opfattede sandsynlighed for sanktionering og ikke den 

faktiske sandsynlighed, da den forventede bøde vil afhænge af ordregivers subjektive vurdering.318 

Problemet kan måske mindskes, hvis den faktiske sandsynlighed fastlægges ved en undersøgelse, hvorefter 

resultatet offentliggøres. 

9.4.3. Bødens størrelse 
I relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter må nettotabet forventes at variere betydeligt fra sag til sag. 

Derudover kan der som nævnt ovenfor være usikkerhed om sandsynligheden for sanktionering. Begge dele 

er medvirkende til, at det bliver svært for ordregiver at estimere den optimale bødes størrelse, hvorfor der 

vil ske over- eller underafskrækkelse. Som det var tilfældet med sandsynligheden for sanktionering er det 

også her opfattelsen af bødens størrelse og ikke den faktiske bøde, der er afgørende for bødens effekt i 

sidste ende. 

Det kan derfor vise sig billigere for samfundet, hvis usikkerheden om bødens størrelse kan mindskes ved at 

begrænse den til et givent interval, som det eksempelvis ses i forarbejderne til Kontrolloven. Kendes 

strafferammen er der grænser for, hvor meget straffen kan fejlvurderes, og over- eller underafskrækkelsen 

begrænses dermed. Intervallet kan dog i sig selv også medføre enten over- eller underafskrækkelse, da det 

kan udelukke små eller store bøder, som ellers ville være optimale. 

Vi antog indledningsvis, at ordregiver var risikoneutral, hvilket også synes at være plausibelt. Risikoprofilen 

har dog betydning for bødens afskrækkende effekt. I tilfælde af at ordregiver antages at være risikoavers, 

vil en optimal bøde, hvor sandsynligheden for sanktionering er lav, men hvor bødens størrelse er høj, virke 

mere afskrækkende end hvis den optimale bøde var sammensat af højere sandsynlighed, men lavere bøde. 

Den forventede bøde vil være ens i begge tilfælde, men udsigten til en høj bøde skræmmer den 

risikoaverse mere. Det omvendte vil gøre sig gældende, hvis ordregiver er risikovillig.319 

9.4.4. Incitament til at klage eller mangel på samme 
Som nævnt i indledningen til dette kapitel er det hovedsageligt private, der indbringer sager for 

Klagenævnet, da det må formodes, at de nemmest kan opnå viden om ulovligt direkte tildelt kontrakter. 

Der vil imidlertid ikke være noget incitament til at klage, hvis ordregiver kun får en bøde, som tilfalder 

statskassen. Dermed vil sandsynligheden for sanktionering nærme sig nul og den optimale bøde vil gå mod 

det uendelige. Dette problem kan dog i princippet løses ved at tildele klageren en andel af bøden. 

                                                           
318 Polinsky & Shavell (2000, 67-68). 
319 Se eksempelvis Becker (1968, 183-184) og Polinsky & Shavell (2000, 50). 
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9.5. Opsamling 

Formålet med den teoretisk optimale bøde er at afskrække alle inefficiente ulovligt direkte tildelte 

kontrakter, mens efficiente ulovligt direkte tildelte kontrakter ikke skal afskrækkes. Den økonomiske teori 

foreskriver, at bøden skal være lig det nettotab, som alle andre end ordregiver oplever. 

Nettotabet kan i relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter opgøres som summen af non-kontrahentens 

og andre aktørers (i vores eksempel nabokommunen) mistede profit, kontrolomkostningerne, der består af 

håndhævelses- og sanktionsomkostningerne, samt medkontrahentens gevinst. 

Teorien tager også højde for, at sandsynligheden for at blive sanktioneret ikke er 100 pct.. Hvis bøden skal 

modsvare nettotabet, men ordregiver kun modtager bøden med en vis sandsynlighed, skal bøden være lig 

med nettotabet delt med sandsynligheden for sanktionering. Derved bliver den forventede bøde lig med 

nettotabet, og ordregiver vil have de korrekte incitamenter i sin vurdering af om en kontrakt skal tildeles 

direkte. Normalt antages det, at sandsynligheden for sanktionering kan påvirkes ved at ændre på 

håndhævelsesomkostningerne, men eftersom håndhævelsen af ulovligt direkte tildelte kontrakter primært 

er baseret på private aktørers klager, vil denne antagelse ikke umiddelbart have samme berettigelse i 

relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter. 

I teorien bør bøden være så stor som mulig, hvormed sandsynligheden for sanktionering kan reduceres og 

dermed også de samlede udgifter til håndhævelse. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, når der tages højde 

for, at sandsynligheden for sanktionering kan fejlvurderes. Estimeres sandsynligheden for sanktionering 

forkert med en given procentsats vil konsekvensen for bødens afskrækkelse være større, jo større bøden er. 

Teorien kan være vanskelig at overføre på virkeligheden, for eksempel på grund af at nettotabet kan være 

svært at opgøre. Usikkerhed vedrørende sandsynligheden for sanktionering og bødens størrelse kan 

ligeledes medføre over- eller underafskrækkelse. Praktiske forhold kan derfor bevirke, at samfundet er 

bedre tjent med en mere enkel bøde. 

Sidst men ikke mindst skal man holde sig for øje, at der i udgangspunktet ikke vil være noget incitament til 

at klage over en ulovligt direkte tildelt kontrakt, hvis lovovertrædelsen kun sanktioneres med bøde. 

Anvendes bøder derfor alene, og forudsætter håndhævelsessystemet i vid udstrækning en indsats fra 

private aktører, vil det alt andet lige være nødvendigt at belønne klagerne med eksempelvis en andel af 

bøden.  
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10. Økonomisk delkonklusion 

Udbudsreglerne kan sikre en øget konkurrence, men afholdelsen af et udbud er forbundet med 

transaktionsomkostninger. Disse transaktionsomkostninger kan overstige værdien af den øgede 

konkurrence, og ulovligt direkte tildelte kontrakter vil derfor ikke altid være inefficiente. På den anden side 

er ordregivers incitamenter ikke altid sammenfaldende med det, som sikrer samfundet den størst mulige 

nytte, og inefficiente ulovligt direkte tildelte kontrakter kan derfor forekomme. 

Med udgangspunkt i kontraktteorien har vi analyseret effekterne af uden virkning på ordregivers 

incitamenter til ulovligt at tildele kontrakter direkte. Erklæres en kontrakt med sikkerhed for uden virkning 

ex tunc, vil det svare til, at parterne ikke har mulighed for at håndhæve kontrakten, og udsigten til de 

omkostninger, der er forbundet med at indgå den direkte tildelte kontrakt samt 

tilbagegivelsesomkostningerne, vil derfor bevirke, at kontrakten ikke vil blive indgået i første omgang. 

Uden virkning ex nunc vil ikke afskrække ordregiver fra at tildele kontrakten direkte i samme omfang, da 

han vil opnå en del af nytten ved den ulovligt direkte tildelte kontrakt, inden den erklæres for uden 

virkning. Hvis der ikke er nogen tilbagegivelsesomkostninger, og hvis transaktionsomkostningerne ved den 

direkte tildeling er beskedne, er det endda muligt, at uden virkning ex nunc slet ikke vil have nogen 

afskrækkende virkning på ordregiver. Effekten af uden virkning bliver yderligere begrænset, hvis der tages 

højde for, at uden virkning kun indtræder med en given sandsynlighed. 

Set i forhold til en velfærdsmaksimering for samfundet virker uden virkning ikke hensigtsmæssig, 

medmindre alle ulovligt direkte tildelte kontrakter er inefficiente, og de med 100 pct. sandsynlighed 

erklæres for uden virkning ex tunc. Til gengæld giver uden virkning et incitament til at klage, som dog 

aftager med tiden og formentlig helt ophører, hvis værdien af den resterende del af kontrakten kommer 

under tærskelværdien. 

Den optimale bøde er en sanktion, der sikrer maksimal samfundsmæssig nytte, idet den kun vil afskrække 

inefficiente ulovligt direkte tildelte kontrakter, hvorimod der stadig vil være et incitament til at tildele de 

ulovlige efficiente kontrakter. For at opnå denne virkning skal bødestørrelsen sættes lig med nettotabet for 

alle andre end ordregiver og divideres med sandsynligheden for sanktionering, hvorved ordregiver vil tage 

højde for de omkostninger, som en ulovligt direkte tildelt kontrakt vil påføre samfundet. 
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I relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter kan nettotabet opgøres som summen af øvrige aktørers 

mistede profit (herunder non-kontrahenten), kontrolomkostningerne, der består af håndhævelses- og 

sanktionsomkostningerne, samt medkontrahentens profit. Det kan dog i praksis være mere eller mindre 

svært at vurdere de forskellige elementer korrekt, og usikkerhed vedrørende sandsynligheden for 

sanktionering og bødens størrelse kan medføre over- eller underafskrækkelse. Det kan derfor være bedre 

for samfundet at opstille en mere enkel bøde. Bøder giver dog i udgangspunktet ikke non-kontraheten 

incitament til at klage, og da det udbudsretlige håndhævelsessystem i høj grad er baseret på private 

aktørers klager, vil de ikke umiddelbart kunne stå alene. 

  



110 
 

11. Konklusion 

Ulovligt direkte tildelte kontrakter skal erklæres for uden virkning, medmindre væsentlige hensyn til 

almenhedens interesser nødvendiggør, at kontrakten opretholdes. I henhold til implementeringen af Det 

nye kontroldirektiv i dansk ret er udgangspunktet, at retsvirkningen indtræder ex nunc. I særlige tilfælde er 

det dog muligt, at retsvirkningen indtræder allerede ex tunc eller først på et fremtidigt tidspunkt. 

Retsvirkningen, af at en kontrakt helt eller delvist erklæres for uden virkning, er, at en ordregiver efter 

påbud fra Klagenævnet er forpligtet til at bringe kontrakten til ophør, og at kontrakten ikke længere kan 

håndhæves af parterne. Kontrolloven efterlader dog nogle spørgsmål i relation til detaljerne vedrørende 

sanktionen uden virkning, og svarene på disse spørgsmål kan ikke til fulde udledes af hverken retspraksis 

eller fra kendte obligationsretlige begreber. Der er derfor en del uafklarede spørgsmål, der må afvente 

Klagenævnets og domstolenes behandling. 

En ulovlig direkte tildelt kontrakt, der ikke fuldt ud erklæres for uden virkning, skal også sanktioneres med 

alternative sanktioner. I Kontrolloven består alternative sanktioner af, at Klagenævnet kan idømme 

offentligretlige ordregivere en økonomisk sanktion, mens privatretlige ordregivere via anklagemyndigheden 

kan idømmes en bøde. Disse sanktioner skal i udgangspunktet ligge på mellem 25.000 kr. og 10 mio. kr. 

beregnet på baggrund af kontraktens værdi, overtrædelsens karakter samt hvor stor en procentdel af 

kontrakten, der opretholdes. 

Uden virkning synes grundlæggende at være baseret på et ønske om afskrækkelse, og uden virkning ex tunc 

fører da i udgangspunktet også til, at ordregivere aldrig vil have incitament til at indgå ulovligt direkte 

tildelte kontrakter. Dette er dog kun samfundsmæssigt efficient, hvis ulovligt direkte tildelte kontrakter 

altid er inefficiente. Tages der højde for, at ikke alle kontrakter bliver opdaget og sanktioneret, vil der dog 

ikke længere være fuldstændig afskrækkelse. Uden virkning ex nunc har i sit udgangspunkt ikke samme 

afskrækkende effekt, og også her mindskes effekten, desto mindre sandsynligt det er, at ordregiveren 

bliver pålagt sanktionen. Samlet set tyder det derfor ikke på, at uden virkning sikrer en optimal påvirkning 

af ordregivers incitamenter i relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter. Til gengæld giver uden virkning 

non-kontrahenten et incitament til at klage, da denne derved får mulighed for at få kontrakten. 

Bøder bør i relation til ulovligt direkte tildelte kontrakter fastsættes således, at de afskrækker alle 

inefficiente ulovligt direkte tildelte kontrakter, men ikke de efficiente ulovligt direkte tildelte kontrakter. Ud 

fra den økonomiske teori om den optimale bøde, bør den forventede bøde være lig med det nettotab, som 
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alle andre end ordregiveren oplever som følge af den ulovlige direkte tildeling. Den teoretisk optimale bøde 

er derfor givet ved nettotabet delt med sandsynligheden for sanktionering. Bøder kan i relation til ulovligt 

direkte tildelte kontrakter dog ikke stå alene, da bøder i udgangspunktet ikke giver non-kontrahenten et 

incitament til at klage. 

Hverken uden virkning eller bøder kan derfor umiddelbart stå alene, hvis ønsket er at maksimere 

samfundets samlede nytte. Kombinationen af de to sanktionsformer i Kontrolloven er et nyt og interessant 

skridt i retning af en mere effektiv håndhævelse af udbudsreglerne, som vi på baggrund af denne 

afhandling vurderer, bør undersøges yderligere. 
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tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. EU-Tidende nr. L 134 af 30.4.2004 
s. 114-240. 

DIR 2009/81/EF: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af 
fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og 
anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring 
af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF. EU-Tidende nr. L 216 af 20.8.2009 s. 76-136. 
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FOR 2009/1177/EF: Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2009 af 30. november 2009 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF for så vidt angår 
tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter. EU-Tidende nr. L 
314 af 1.12.2009 s. 64-65. 

Kommissionens meddelelse 2006/C 210/02: Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, 
litra a) i forordning nr. 1/2003. EU-Tidende nr. C 210 af 1.9.2006 s. 2-5. 

Kommissionens meddelelse 2009/C 292/01: Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF. EU-tidende nr. C 292 af 2.12.2009 s. 1-3. 

A6-0172/2007: Europa-Parlamentets mødedokument nr. 172 af 10. maj 2007. Betænkning om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så 
vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige 
kontrakter. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-
0172+0+DOC+PDF+V0//DA&language=DA 

15216/07 ADD 1: Addendum til protokol af 7. februar 2008 vedr. 2829. samling i Rådet for Den Europæiske 
Union den 15.-16. november 2007 i Bruxelles. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/07/st15/st15216-ad01.da07.pdf 

MEMO/07/465: Kommissionens memo nr. 465 af 15. november 2007. The new Directive to improve 
remedies in the area of public procurement – Frequently Asked Questions. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/465&format=PDF&aged=1&lang
uage=EN&guiLanguage=en 

 

12.4.2. Danmark 

Finansministeriets udbudscirkulære (CIR nr. 2 af 13.1.2010): Cirkulære nr. 2 af 13. januar 2010 om udbud 
af statslige drifts- og anlægsopgaver. Ministerialtidende 2010 udgivet den 20. januar 2010. 

Forslag til Lov om Klagenævnet for udbud (L 243 af 30.3.2000): Forslag til Lov om Klagenævnet for udbud 
af 30. marts 2000. Lovforslag L 243, Folketingssamling 1999-2000. Folketingstidende Tillæg A 6856. 

Forvaltningsloven (LBK nr. 1365 af 7.12.2007): Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 1365 af 7. 
december 2007, som ændret ved Lov nr. 501 af 12.6.2009 og Lov nr. 503 af 12.6.2009. 

Høringsnotatet (L 110 Bilag 1 af 27.1.2010): Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse 
af udbudsreglerne m.v. af 6. januar 2010. Lovforslag L 110 Bilag 1 (”Høringssvar og høringsnotat, fra 
økonomi- og erhvervsministeriet”), Erhvervsudvalget 2009-10. 
http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l110/bilag/1/797426.pdf 

Klagenævnsloven (LOV nr. 415 af 31.5.2000): Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud, som 
ændret ved Lov nr. 450 af 7.6.2001, Lov nr. 306 af 30.4.2003, Lov nr. 431 af 6.6.2005, Lov nr. 538 af 
8.6.2006, Lov nr. 572 af 6.6.2007 og Lov nr. 1336 af 19.12.2008. Loven blev ophævet med vedtagelsen af 
Kontrolloven, jf. § 26, stk. 2. 

Konkurrenceloven (LBK nr. 1027 af 21.8.2007): Bekendtgørelse af konkurrenceloven nr. 1027 af 21. august 
2007, som ændret ved Lov nr. 375 af 27.5.2008 og Lov nr. 1336 af 19.12.2008.324 

                                                           
324 Loven ændres igen fra 1.10.2010 med Lov nr. 495 af 12.5.2010. 
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Kontrolloven (LOV nr. 492 af 12.5.2010): Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne 
m.v. 

Købeloven (LBK nr. 237 af 28.3.2003): Bekendtgørelse af lov nr. 237 af 28. marts 2003 om køb, som ændret 
ved Lov nr. 523 af 6.6.2007. 

Lovforslaget (L 110 af 27.1.2010): Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. af 27. januar 
2010. Lovforslag L 110, Folketingssamling 2009-10. Folketingstidende A.325 

Lovudkastet (ERU 2009-10 Bilag 42 Alm. del): Forslag til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.326 
Erhvervsudvalget Bilag 42 almindelig del, Folketingssamling 2009-10. 
http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/eru/bilag/42/756645.pdf 

Offentlighedsloven (LOV nr. 572 af 19.12.1985): Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i 
forvaltningen, som ændret ved Lov nr. 347 af 6.6.1991, Lov nr. 504 af 30.6.1993, Lov nr. 276 af 
13.5.1998, Lov nr. 429 af 31.5.2000, Lov nr. 552 af 24.6.2005 og Lov nr. 433 af 4.6.2009. 

Retsplejeloven (LBK nr. 1053 af 29.10.2009): Bekendtgørelse af lov nr. 1053 af 29. oktober 2009 om 
rettens pleje, som ændret ved Lov nr. 1266 af 16.12.2009, Lov nr. 73 af 26.1.2010, Lov nr. 404 
21.4.2010, Lov nr. 536 af 26.5.2010, Lov nr. 551 af 26.5.2010, Lov nr. 651 af 15.6.2010, Lov nr. 652 af 
15.6.2010 og Lov nr. 711 af 25.6.2010. 

Straffeloven (LBK nr. 1034 af 29.10.2009): Bekendtgørelse af straffeloven nr. 1034 af 29. oktober 2009, 
som ændret ved Lov nr. 1107 af 1.12.2009, Lov nr. 651 af 15.6.2010, Lov nr. 711 af 25.6.2010 og Lov nr. 
716 af 25.6.2010. 

Tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 7.12.2007): Bekendtgørelse af lov nr. 1410 af 7. december 2007 om 
indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 

Toldloven (LBK nr. 867 af 13.9.2005): Bekendtgørelse af toldloven nr. 867 af 13. september 2005, som 
ændret ved Lov nr. 538 af 8.6.2006, Lov nr. 1573 af 20.12.2006 og Lov nr. 1336 af 19.12.2008. 

Udbudsbekendtgørelsen (BEK nr. 937 af 16.9.2004): Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Bekendtgørelse 
nr. 326 af 11.4.2006, Bekendtgørelse nr. 588 af 12.6.2006, Bekendtgørelse nr. 597 af 7.6.2007 og Lov nr. 
492 af 12.5.2010. 

 

12.5. Domme og kendelser 

12.5.1. EU-domme 

Sag 8/81 (Becker): Ursula Becker mod Finanzamt Münster-Innenstadt. Domstolens dom af 19. januar 1982. 
Samling af Afgørelser 1982 side 53. 

Sag 14/83 (von Colson): Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-Westfallen. 
Domstolens dom af 10. april 1984. Samling af Afgørelser 1984 side 1891. 

                                                           
325 Fra folketingsåret 2009-10 findes Folketingstidende ikke længere i trykt form, men kun på internettet: 
http://www.folketingstidende.dk 
326 Lovudkastet er ikke dateret, men oversendelsesbrevet fra Økonomi- og erhvervsministeren til Erhvervsudvalget er 
dateret den 11. november 2009. 
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Sag 152/84 (Marshall): M. H. Marshall mod Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority (Teaching). Domstolens dom af 26. februar 1986. Samling af Afgørelser 1986 side 723. 

Sag 80/86 (Kolpinghuis): Officier van Justitie mod Kolpinghuis Nijmegen BV. Domstolens dom (Sjette 
Afdeling) af 8. oktober 1987. Samling af Afgørelser 1987 side 3969. 

Sag 103/88 (Fratelli Constanzo): Fratelli Constanzo SPA mod Comune di Milano og Impresa Ing. Lodigiani 
SPA. Domstolens dom af 22. juni 1989. Samling af Afgørelser 1989 side 1839. 

Sag C-188/89 (British Gas): A. Foster m.fl. mod British Gas PLC. Domstolens dom af 12. juli 1990. Samling af 
Afgørelser 1990 side I-3313. 

De forenede sager C-6/90 og C-9/90 (Francovich). Andrea Francovich og Danila Bonifaci m.fl. mod den 
Italienske Republik. Domstolens dom af 19. november 1991. Samling af Afgørelser 1991 side I-5357. 

Sag C-91/92 (Dori). Paola Faccini Dori mod Recreb SRL. Domstolens dom af 14. juli 1994. Samling af 
Afgørelser 1994 side I-3325. 

De forenede sager C-20/01 og C-28/01 (Kommissionen mod Tyskland I). Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland. Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 10. april 2003. 
Samling af Afgørelser 2003 side I-3609. 

Sag C-26/03 (Stadt Halle): Stadt Halle og RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna. Domstolens dom (Første Afdeling) 
af 11. januar 2005. Samling af Afgørelser 2005 side I-1. 

Sag C-503/04 (Kommissionen mod Tyskland II): Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod 
Forbundsrepublikken Tyskland. Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. juli 2007. Samling af Afgørelser 
2007 side I-6153. 

 

12.5.2. Danske domme 

U.2009.1331Ø (Taxi Stig): Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark som mandatar for Taxi Stig mod 
Region Sjælland. Dom afsagt af Østre Landsret den 22. december 2008. UfR Online: U.2009.1331Ø 
(Ugeskrift for Retsvæsen side 1331-1339).327 

Sectra: Region Syddanmark mod Sectra A/S. Dom afsagt den 30. marts 2009 af Østre Landsrets 7. afdeling i 
sag nr. B-2541-07. Utrykt. 

12 By Gruppens Indkøbscentral: Holstebro Kommune, Svendborg Kommune og Sønderborg Kommune 
mod AV Form A/S. Dom afsagt den 5. november af Retten i Herning i sag nr. BS 1-542/2008. Utrykt. 

 

12.5.3. Kendelser fra Klagenævnet for Udbud 
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. april 2003: Dansk Taxi Forbund mod Vestsjællands Amt. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 28. april 2003: Central foreningen af Taxiforeninger i Danmark mod 
Vestsjællands Amt. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. maj 2005: 1. Taxa Stig ved Stig Marcussen, 2. Haslev Taxi ved 
Jesper Trust, 3. Nykøbing Sjælland Radio-Taxi ved Finn Kyllesbech Larsen og 4. Gunners Taxi ved Gunner 
P. PedersenCentral mod Vestsjællands Amt. 

                                                           
327 Sidetal henviser til sidetal i den trykte udgave (de trykte sidetal fremgår dog også af onlineudgaven). 



118 
 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 21. februar 2007: MT Højgaard A/S og Skanska Danmarks A/S mod 
Fonden for Frederiksborgcentret Hillerød. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 29. august 2007: Sectra A/S mod Region Syddanmark. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. marts 2008: AV Form A/S mod Esbjerg Kommune, Fredericia 
Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Kolding Kommune, 
Middelfart Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Svendborg 
Kommune, Sønderborg Kommune, Vejle Kommune og Århus Kommune. 

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 7. september 2010: Jørgen Rasmussen Gruppen A/S mod AFATEK 
A/S. 
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Bilag 1 

Mellemregning for: 

1) +$&9( � .#$& 0 +$&8 . -1 . </+$&8 . #$% 0 -1 . </+$%8 

� <-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$% 

Gevinst for den ordregivende myndighed ved direkte tildeling med uden virkning ex nunc, givet kontrakten 

bliver erklæret for uden virkning, er givet ved: 

2) +$&9( � .#$& 0 +$&8 . -1 . </+$&8 . #$% 0 -1 . </+$%8 

Gevinst uden transaktionsomkostninger for den ordregivende myndighed ved udbud er givet ved: 

3) +$%8 � +$% 0 #$% 

I ligning 3 isoleres +$%: 

4) +$%8 � +$% 0 #$% � 

+$% � +$%8 . #$% 

Ligning 2 reduceres: 

5) +$&9( � .#$& 0 +$&8 . -1 . </+$&8 . #$% 0 -1 . </+$%8 � 

+$&9( � <+$&8 . <+$%8 . #$& 0 +$%8 . #$% � 

+$&9( � <-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%8 . #$% 

Resultatet fra ligning 4 indsættes i resultatet fra ligning 5: 

+$&9( � <-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%8 . #$% � 

+$&9( � <-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$% 
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Bilag 2 

Mellemregning for: 

+$&9(� � �9-<=-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

0�9-<>-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

0�9-<?-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

0�9-<@-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

0�9-<A-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

0�9+$& 

Værdierne for �9 � 1/6 og < � )<= � 0; <> � 0,125; <? � 0,375; <@ � 0,625; <A � 0,875* indsættes: 

+$&9(� � 1/6-0-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

01/6-0,125-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

01/6-0,375-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

01/6-0,625-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

01/6-0,875-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 

01/6+$& 

Ligningen reduceres 

+$&9(� � .1/6#$& 0 1/6+$% 

01/48-+$&8 . +$%8/ . 1/6#$& 0 1/6+$% 

01/16-+$&8 . +$%8/ . 1/6#$& 0 1/6+$% 

05/48-+$&8 . +$%8/ . 1/6#$& 0 1/6+$% 

07/48-+$&8 . +$%8/ . 1/6#$& 0 1/6+$% 

01/6+$& 

  � .1/6#$& 0 1/6+$% 

01/48+$&8 . 1/48+$%8 . 1/6#$& 0 1/6+$% 

01/16+$&8 . 1/16+$%8 . 1/6#$& 0 1/6+$% 

05/48+$&8 . 5/48+$%8 . 1/6#$& 0 1/6+$% 

07/48+$&8 . 7/48+$%8 . 1/6#$& 0 1/6+$% 

01/6+$& 

  � 1/48+$&8 0 1/16+$&8 0 5/48+$&8 0 7/48+$&8 

01/6+$& 

01/6+$% 0 1/6+$% 0 1/6+$% 0 1/6+$% 0 1/6+$% 

.1/6#$& . 1/6#$& . 1/6#$& . 1/6#$& . 1/6#$& 

.1/48+$%8 . 1/16+$%8 . 5/48+$%8 . 7/48+$%8 

  � 1/6+$& 0 1/3+$&8 0 5/6+$% . 1/3+$%8 . 5/6#$& 

[fortsættes] 
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Værdierne for 

+$& � "� . "' 0 !"' . #$& 

+$&8 � "� . "' 0 !"' 

+$% � "� . "( . #$% 

+$%8 � "� . "( 

indsættes og ligningen reduceres: 

+$&9(� � 1/6-"� . "' 0 !"' . #$&/ 

01/3-"� . "' 0 !"'/ 

05/6-"� . "( . #$%/ 

.1/3-"� . "(/ 

.5/6#$& 
  � 1/6"� . 1/6"' 0 1/6!"' . 1/6#$& 

01/3"� . 1/3"' 0 1/3!"' 

05/6"� . 5/6"( . 5/6#$% 

.1/3"� 0 1/3"( 

.5/6#$& 
  � 1/6"� 0 1/3"� 0 5/6"� . 1/3"� 

.1/6"' . 1/3"' 

01/6!"' 0 1/3!"' 

.5/6"( 0 1/3"( 

.1/6#$& . 5/6#$& 

.5/6#$% 

  � "� . 0,5"' 0 0,5!"' . 0,5"( . #$& . 5/6#$% 
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Bilag 3 

Omkostninger før skat for medkontrahenten: 
#' 
Tilbagegivelsesomkostninger for medkontrahenten som følge af uden virkning: 
#'7 
Omkostninger før skat for non-kontrahenten: 
#( 
Transaktionsomkostninger for ordregiver ved direkte tildeling: 
#$& 
Transaktionsomkostninger for ordregiver ved udbud: 
#$% 
Tilbagegivelsesomkostninger for ordregiver som følge af uden virkning: 
#$7 
Tilbagegivelsesomkostninger i alt som følge af uden virkning: 
#6 � #$7 0 #'7 
Kontrolomkostninger ved bøde: 
#4 � #4J 0 #4L 

Sanktionsomkostninger ved bøde: 
#4L 

De variable håndhævelsesomkostninger ved bøde: 
#4J 
Andel af den ulovligt direkte tildelte kontrakt som opretholdes ved uden virkning ex nunc: 
<� � )<=, <>, <?, <@, <A, <B* 
Andel af den ulovligt direkte tildelte kontrakt som opretholdes ved uden virkning ex nunc, givet kontrakten 
bliver erklæret for uden virkning: 
< � )<=, <>, <?, <@, <@, <A* 
Forventet bøde: 
G� � � � G 
Bøde: 
G � H/� � -+3 0 +( 0 #4 . +'//� � -"( . #( . "' 0 !"' 0 #' 0 #4//� 
Nettotab for alle andre end ordregiver: 
H � +3 0 +( 0 #4 . +' � "( . #( . "' 0 !"' 0 #' 0 #4 
Sandsynlighed for bøde: 
� 
Sandsynlighed for hvert af undfaldende i <�: 
�9 
Sandsynlighed for at en kontrakt bliver erklæret for uden virkning: 
�1 
Reservationspris for ordregiver: 
"� 
Pris for ordregiver: 
" � )"' , "(* 
Pris hos medkontrahenten: 
"' 
Pris hos non-kontrahenten: 
"( 
Skattesats: 
! 
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Tærskelværdi: 
D 
Gevinst for medkontrahenten: 
+' � "' . !"' . #' 
Gevinst for non-kontrahenten: 
+( � "( . !"( . #( 
Nettoresultat for ordregiver ved udbud før indførelsen af skat: 
+$� � "' 0 #$& . "( . #$% 
Nettoresultat for ordregiver ved direkte tildeling efter indførelsen af skat i forhold til udbud: 
+$2 � +$& . +$% � "( 0 #$% . "' 0 !"' . #$& 
Gevinst for ordregiver ved direkte tildeling: 
+$& � "� . "' 0 !"' . #$& 
Gevinst uden transaktionsomkostninger for ordregiver ved direkte tildeling: 
+$&8 � +$& 0 #$& � "� . "' 0 !"' 
Gevinst for ordregiver ved direkte tildeling med uden virkning ex nunc, givet kontrakten bliver erklæret for 
uden virkning: 
+$&9( � .#$& 0 +$&8 . -1 . </+$&8 . #$% 0 -1 . </+$%8 � <-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$% 
Forventet gevinst for ordregiver ved direkte tildeling med uden virkning ex nunc: 
+$&9(�

� �9-<=-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0 �9-<>-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/

0 �9-<?-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0 �9-<@-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/

0 �9-<A-+$&8 . +$%8/ . #$& 0 +$%/ 0 �9+$& 

                � "� . 0,5"' 0 0,5!"' . 0,5"( . #$& . 5/6#$% 
Forventet gevinst for ordregiver ved direkte tildeling med en given sandsynlighed for uden virkning ex nunc: 
+$&9(�E � �1+$&9(� 0 -1 . �1/+$& 

Gevinst for ordregiver ved direkte tildeling med uden virkning ex tunc: 
+$&9: � .#$& . #$7 0 +$% 
Forventet gevinst for ordregiver ved direkte tildeling med en given sandsynlighed for uden virkning ex tunc: 
+$&9:E � �1+$&9: 0 -1 . �1/+$& � +$& 0 �1-+$% . +$& . #$& . #$7/ 

Forventet gevinst for ordregiver ved direkte tildeling med bøde: 
+$&L � "� . "' 0 !"' . #$& . �G 

Gevinst for ordregiver ved udbud: 
+$% � "� . "( . #$% 
Gevinst uden transaktionsomkostninger for ordregiver ved udbud: 
+$%8 � +$% 0 #$% � "� . "( 
Nettoresultat for ordregiver ved udbud efter indførelsen af skat i forhold til direkte tildeling: 
+$1 � +$% . +$& � "' . !"' 0 #$& . "( . #$% 
Nettoresultat for samfundet ved direkte tildeling i forhold til udbud: 
+42 � +4& . +4% � #( . #' 0 #$% . #$& 
Gevinst for samfundet ved direkte tildeling: 
+4& � +$& 0 +' � "� . #' . #$& 
Gevinst for samfundet ved udbud: 
+4% � +$% 0 +( 0 +3 � "� . #( . #$% 
Nettoresultat for samfundet ved udbud i forhold til direkte tildeling: 
+41 � +4% . +4& � #' . #( 0 #$& . #$% 
Gevinst for andre ved udbud (nabokommunens gevinst): 
+3 � !"( 
 


