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Executive Summary 

This Master thesis deals with section 185 (2) of the Danish Law of Public Procurement, which entails a 

duty for contracting authorities to terminate the public contract in case his decision of awarding the public 

contract to the winning tenderer is set aside, unless exceptional circumstances are evident.  

This Master thesis investigates the law in force of section 185 (2) of the Danish Law of Public Procure-
ment provision. Furthermore, the thesis analyses the contracting authorities´ rational behaviour in case 

the provision is initialized. Subsequently, the thesis investigates whether the rational behaviour of the 
contracting authority is in accordance with the objectives of the provision and public interest, and 

whether the rule should be interpreted different to ensure efficiency for the public. The thesis’ analysis 
is based on construction law, in particular turn-key contracts, because the economic effects on these 

contracts are expected to be extensive in this area of the law. 

The analysis concludes, that the rational behaviour of the contracting authorities is not in accordance 

with the objectives of section 185 (2) of the Danish Law of Public Procurement. The contracting author-
ities will exercise the available first exception to the rule of termination, which permits a continuing of 

the contract because exceptional circumstances can be argued. Furthermore, the analysis concludes, 
that the contracting authorities´ rational behaviour will be efficient for the public, only when they exercise 

the second available exception of continuing the contract, where the contracting authorities pays dam-

ages to the loosing tenderer. However, the second exception has a narrow scope of application, why a 
new interpretation of the exception is more efficient for the public and in accordance with the objectives 

of the provision. A new interpretation of the second exception should allow the contracting authorities to 
pay damages to the loosing tenderer through choice. 

The analysis thereby concludes, that the first exception of continuing the contract regarding exceptional 

circumstances, prevents the contracting authorities to behave in accordance with the objectives of the 
provision and in the interest of the public. 
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1 Kapitel 1 – Problemstilling, afgrænsning og metode 
 

1.1 Problemstilling 
Offentlige kontrakter udgør i dag ca. 20% af hele EU’s samlede BNP1, hvorfor udbudsretten 
spiller en stor rolle i det europæiske fællesskab og for åbningen af det indre marked. Ud-
budsreglerne indebærer, at ordregivende myndigheder har pligt til at overholde nogle be-
stemt regulerede udbudsprocedurer med henblik på at sikre ligebehandling og gennemsig-
tighed.2 Danmark fik sin første lov om indgåelse af offentlige kontrakter over EU-tærskel-
værdier den 1. januar 2016, jf. lov 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven). Udbudsloven 
implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet), men indehol-
der desuden en række nye danske særregler.  

Særligt har udbudslovens danske særregel § 185, stk. 2, påkaldt sig opmærksomhed, fordi 
den bevirker en skærpelse af håndhævelsesreglerne, som regulerer konsekvenserne af en 
tilsidesættelse af udbudsreglerne. Klagenævnet for Udbud har herudover set en stigning i 
antallet af klager siden bestemmelsens ikrafttræden. Der har dog endnu ikke været afsagt 
en endelig dom på området, hvorfor der fortsat er stor usikkerhed om retstilstanden.   

Udbudslovens § 185, stk. 2, 1. pkt., indebærer en handlepligt for den ordregivende myndig-
hed til at bringe en kontrakt til ophør med passende varsel, såfremt der er sket annullation 

af tildelingsbeslutningen ved endelig afgørelse eller dom, medmindre særlige forhold, der 
tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig gældende. Udbudslovens § 185, stk. 2, skal ses 
på baggrund af, at retsvirkningen af Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes annullation 
af en tildelingsbeslutning ikke har været klar før udbudslovens ikrafttræden.3 Udbudslovs-
udvalget anfører i sin rapport4, at "Hverken dansk retspraksis eller fra EU-Domstolen har 
medført en klarhed om denne problemstilling... Udvalget har på baggrund af retspraksis 

                                            
1Strategi for det indre marked for varer og tjenesteydelser. Det Europæiske Råd - Rådet for Den Europæiske 
Union. http://www2.consilium.europa.eu/da/policies/deeper-single-market/. Besøgt den 24. april 2018. 
2 Treumer, Steen. (2017), s. 317. 
3 Fabricius, Jesper. (2017), s. 865. 
4 Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, december 2014. 
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fundet det hensigtsmæssigt, at indføre bestemmelser, der klargør ordregivers forpligtelse til 
at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres".5  

Bestemmelsen kan potentielt påføre ordregiver et stort økonomisk tab samt store forsinkel-

ser, hvorfor det er relevant at etablere større sikkerhed om retstilstanden og belyse, hvad 
der er mest gunstigt for ordregiver at foretage sig inden for udbudsreglernes rammer. Dette 
er især tilfældet inden for entrepriseretten, hvor en forsinkelse af entreprisen påvirker hele 
den kritiske vej for et entrepriseprojekt, ligesom der generelt inden for totalentreprisekon-
trakter er tale om så store kontraktsummer, at det kan blive ganske omkostningsfuldt for 
ordregiver at bringe kontrakten til ophør.  

Der har på nuværende tidspunkt været afsagt en række kendelser, hvor Klagenævnet for 
Udbud annullerer en ordregivers tildelingsbeslutning. Retsvirkningen er dog fortsat uklar, 
hvorfor det er interessant at undersøge gældende ret på området, samt hvad ordregivers 
rationelle ageren er, såfremt hans tildelingsbeslutning bliver annulleret. Herefter undersøges 
det, om ordregivers rationelle ageren er i overensstemmelse med samfundets interesse, og 
om bestemmelsen kan fortolkes, så den er mere efficient for samfundet. 

Der tages i afhandlingen udgangspunkt i entrepriseretten, herunder totalentreprisekontrak-
ten, fordi der særligt på dette retsområde er opstået usikkerhed om rækkevidden af udbuds-
lovens § 185, stk. 2, og hvilke tab der hermed er forbundet for ordregiver. Generelt forekom-
mer ophævelse ikke ofte inden for entrepriseretten, da det betragtes som værende af ufor-
holdsmæssigt indgribende karakter.6 Det er derfor særligt, at der med udbudsloven er intro-
duceret en forpligtelse for offentlige bygherrer til at bringe en totalentreprisekontrakt til op-
hør, når en tildelingsbeslutning annulleres.  

 

                                            
5 Udbudslovsudvalgets rapport, s. 793. 
6 Iversen, Thorsten. (2017), s. 727-728.  
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1.2 Problemformulering 
Der er usikkerhed om indholdet og retsvirkningen af udbudslovens § 185, stk. 2. Endvidere 
er det usikkert, hvordan ordregiver agerer i forbindelse med bestemmelsen, og om ordregi-
vers ageren er i overensstemmelse med formålet med udbudslovens § 185, stk. 2. Det er 
ligeledes usikkert, om ordregivers ageren er efficient for samfundet.  

For at skabe klarhed over denne problemformulering, vil afhandlingen til start besvare de 
nedenfor anførte underspørgsmål til den juridiske analyse og den økonomiske analyse. 
Konklusionerne fra de juridiske og økonomiske analyser, vil lede til en integreret analyse, 
som afslutningsvis vil skabe klarhed over den overordnede problemformulering for afhand-
lingen.  

 
Juridiske underspørgsmål:  

• Hvad er formålet med udbudslovens § 185, stk. 2? 

• Hvad er indholdet af udbudslovens § 185, stk. 2, herunder ophørspligten og bestem-
melsens undtagelser, og hvad er retsvirkningen heraf for ordregiver? 

• Hvilke retsvirkninger følger for ordregiver af ophørspligten inden for entrepriseretten, 
og under hvilke omstændigheder vil en totalentreprisekontrakt blive omfattet af be-
stemmelsens undtagelser?  
 

Økonomiske underspørgsmål:  

• Hvilke incitamenter har indflydelse på ordregivers adfærd i forbindelse med sin tilde-
lingsbeslutning, og hvordan påvirker dette ordregiver i relation til udbudslovens § 185, 
stk. 2? 

• Hvilke transaktionsomkostninger kan identificeres for en ordregiver og en klager i 
forbindelse med udbudslovens § 185, stk. 2?   

• Hvad er ligevægtstilstanden af en ordregivers og en klagers respektive strategier, når 
en totalentreprisekontrakt skal bringes til ophør i medfør af udbudslovens § 185, stk. 
2? 
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1.3 Synsvinkel 
Afhandlingen tager udgangspunkt i udbudslovens § 185, stk. 2, som medfører en skærpelse 
af sanktioneringen for ordregivende myndigheders overtrædelse af udbudsreglerne. Be-
stemmelsen medfører en handlepligt af pønal karakter for ordregiver7, hvorfor det findes 
naturligt at analysere, hvilke økonomiske krav og øvrige tab ordregiver kan forvente som 
følge af annullationen af tildelingsbeslutningen.8 Afhandlingens synsvinkel vil derfor være 
ordregiver.  

 

1.4 Afgrænsning 
Denne afhandling vil undersøge retstilstanden samt ordregivers rationelle adfærd i den si-
tuation, hvor ordregiver skal bringe en totalentreprisekontrakt til ophør i medfør af udbuds-
lovens § 185, stk. 2. Afhandlingen afgrænses derfor således, at ikke alle offentlige kontrakt-
typer, der er omfattet af udbudsloven, behandles dybdegående. Der tages udgangspunkt i 
den situation, at ordregiver har foretaget udbud på et bygge- eller anlægsprojekt, som er 
sendt i udbud som totalentreprise. Øvrige kontrakttyper behandles overordnet i bilagene 1-
4, og vil blive inddraget i afhandlingens perspektivering.  

Der afgrænses i den juridiske analyse fra folkeretlige og internationale forskrifter og lovtek-
ster. Der tages udgangspunkt i udbudsloven, herunder § 185, stk. 2. Øvrige bestemmelser 
fra udbudsloven bliver alene anvendt til fortolkning. EU-retten inddrages i det omfang, det 
er relevant for udbudsretten, herunder udbudsdirektivet fra 2014 og kontroldirektiverne.9 Der 
afgrænses fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 (for-
syningsvirksomhedsdirektivet), da der ikke findes en bestemmelse svarende til udbudslo-
vens § 185, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1624 af 15/12/2015, som implementerer forsynings-
virksomhedsdirektivet i Danmark. Begrebet ”uden virkning”10 skal adskilles fra udbudslo-
vens § 185, stk. 2, da bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvor §§ 16 eller 17 om uden 

                                            
7 Fabricius, Jesper. (2017), s. 865. 
8 Margaryan, S. & Frøjk, K. (2016). 
9 Direktiv nr. 89/665/EØF af 21. december 1989, direktiv nr. 92/13/EØF af 25. februar 1992, som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007.  
10 Håndhævelsesdirektivets artikel 2 d, stk. 1 forpligter medlemsstaterne til at tillægge de nationale klagein-
stanser kompetence til at erklære en kontrakt for uden virkning, når ordregiveren har tildelt en kontrakt direkte, 
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virkning i lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016, finder 
anvendelse. Dette følger direkte af § 185, stk. 2, 2. pkt. I den situation, hvor en overtrædelse 
af udbudsloven derfor kan sanktioneres efter klagenævnslovens §§ 16 og 17, skal reglerne 

om uden virkning anvendes, og det vil således ikke være relevant at bruge § 185, stk. 2. 
Der afgrænses ligeledes fra behandlingen af den erstatningssag, som annullation af en til-
delingsbeslutning kan skabe grundlag for. Der tages i afhandlingen højde for, at ordregiver 
kan blive erstatningsansvarlig som følge af overtrædelse af udbudsreglerne. En sådan er-
statningssag behandles dog ikke særskilt i den juridiske analyse.  

Erstatningsniveauet fra en senere erstatningssag fra klager behandles ligeledes ikke i den 

økonomiske analyse. Der er for ordregiver en generel risiko for en senere erstatningssag 
ved klagesager, men da den konkrete sags omstændigheder er afgørende for den enkelte 
erstatningssag, inddrages denne risiko ikke i den økonomiske beregning af de samlede om-
kostninger for ordregiver. Der fokuseres alene på den del af klagesagen, som sætter ud-
budslovens § 185, stk. 2, i spil. I forhold til den økonomiske analyse, begrænses markedet 
til at omhandle det ”offentlige marked”. Dette beskrives ligeledes i den økonomiske analyse. 
I forhold til anvendelse af spilteori til at fastslå ordregivers rationelle adfærd, afgrænses der 
fra anvendelsen af kooperative spil, da det antages, at ordregiver og klager ikke samarbej-
der ved en klagesag. Der afgrænses endvidere fra at anvende spil i strategisk form.  

I den integrerede analyse afgrænses der fra at anvende Pareto som effektivitetskriterium. 
Retstilstandens effektivitet måles således ud fra Kaldor-Hicks kriteriet alene. Nærmere be-
grundelse og forklaring følger af den integrerede analyse.  

 

1.5 Terminologi og forkortelsesliste 
Ved omtale af udbudsloven menes lov 2015-12-15 nr. 1564, indført i Danmark den 1. ja-
nuar 2016 på baggrund af direktiv 2014/24/EU.  

                                            
når ordregiver har indgået en kontrakt i standstill-perioden, eller i en periode, hvor klagen har opsættende 
virkning. Bestemmelsen er implementeret ved lov om Klagenævnet for Udbud §§ 16 og 17.  
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Ved omtale af udbudsdirektivet menes Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 24. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 
2004/18/EF.  

Ved omtale af klagenævnsloven menes lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 593 af 2.6.2016, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 
92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse 
med indgåelse af offentlige kontrakter. Fra 1.7.2010 og frem til udbudslovens indførelse hed 
denne lov loven om håndhævelse af udbudsreglerne, eller håndhævelsesloven. Med ud-
budslovens § 197 blev loven omdøbt til lov om Klagenævnet for udbud.  

Ved omtale af håndhævelsesdirektivet menes Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 
92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse 
med indgåelse af offentlige kontrakter. 

Ved benævnelse af den tidligere retstilstand menes retstilstanden før udbudslovens ind-
førelse, hvor Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om 
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, of-
fentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter var gældende i 
Danmark, og hvor klagenævnsloven benævntes håndhævelsesloven. 

Ved betegnelsen ordregiver forstås offentlige myndigheder omfattet af udbudsloven som 
defineret ved udbudslovens § 24, stk. 28. Afhandlingen vil tage afsæt i den almindelig obli-
gationsret, hvorefter ordregiver vil betegnes realkreditor, som er én som har en realydelse 

til gode. Derfor vil ordregiver i aftaleforholdet, som finder sted efter tildelingen og indgåelse 
af kontrakten, betegnes køber eller kunde. Inden for entreprisekontrakter vil ordregiver dog 
betegnes som bygherre.  

Ved betegnelsen tilbudsgiver forstås en økonomisk aktør, som har afgivet tilbud, jf. ud-
budslovens § 24, stk. 34.  
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Ved benævnelse af vindende tilbudsgiver forstås den tilbudsgiver, som har fået tildelt or-
dregiverens udbudte kontrakt. Efter kontraktindgåelsen vil den vindende tilbudsgiver beteg-
nes sælger eller leverandør, og særligt inden for totalentreprisekontrakter vil tilbudsgiver 

betegnes som totalentreprenør. Efter den almindelige obligationsret vil den vindende til-
budsgiver være realdebitor, da vedkommende har en pengeydelse til gode.  

Ved offentlig kontrakt eller kontrakt forstås en gensidigt bebyrdende kontrakt efter ud-
budslovens § 24, stk. 24 og udbudsdirektivets artikel 2, stk. 1, nr. 5. Herunder gælder særligt 
for entrepriseretten, at man indgår kontrakt på baggrund af agreed documents, herunder AB 
92, ABT 93 og ABR 89. I denne afhandling fokuseres der på totalentreprisekontrakten, som 
indgås på baggrund af ABT 93. 

 

1.6 Juridisk metode 
Ved anvendelse af den klassiske retsdogmatik vil den juridiske analyse i nærværende af-

handling søge at fastlægge gældende ret for udbudslovens § 185, stk. 2. Retsdogmatikken 
går efter fremstilling af Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø ud på at systematisere, analy-
sere og anvende de relevante retskilder.11  
 

1.6.1 Retskildelæren 
Retskilderne er retsdogmatikkens grundstof. Ved retskilder må efter Alf Ross’ definition for-
stås ”indbegrebet af de faktorer der øver indflydelse på dommerens formulering af den regel 
hvorpå han baserer sin afgørelse”.12 Retsdogmatisk fortolkning kan dermed fremstilles som 
den anvendelse af retskilderne som domstolene og andre, der bliver forelagt juridiske pro-
blemer, følger.13 For at anvende retskilderne korrekt benyttes i denne afhandling Alf Ross’ 
realistisk retsteori, hvor bindende normer opdeles i fire hovedgrupper: regulering, retsprak-
sis, retssædvaner og forholdets natur. Til dette fastslår Alf Ross, at ”det tilkommer den dog-
matiske retskildelære, som del af den dogmatiske retsvidenskab, indenfor denne ramme for 

                                            
11 D. Tvarnø, C. & Nielsen, R. (2014), s. 30. 
12 Ross, Alf. (2013), s. 123. 
13 D. Tvarnø, C. & Nielsen, R. (2014), s. 34. 
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det enkelte retssystems vedkommende at give en nærmere beskrivelse af de enkelte kilder 
og deres relative vægt.”.14 For at beskrive den juridiske analyses metode nærmere, er det 
derfor nødvendigt at fastlægge, hvilke retskilder der benyttes i analysen, og hvordan de 

relevante retskilder anvendes i forhold til hinanden.  

Afhandlingens problemformulering vedrører udbudsloven, som hovedsageligt implemente-
rer udbudsdirektivet. Udbudslovens § 185, stk. 2, indeholder dog en dansk særregel, som 
ikke udspringer af udbudsdirektivet. Afhandlingens juridiske analyse vil på den baggrund 
fastlægge gældende ret ved integrering af national ret og EU-ret, hvorfor det er vigtigt at 
fastslå EU-udbudsrettens afgrænsning i forhold til og samspil med national ret. Særligt prin-
cippet om EU-rettens forrang samt EU-konform fortolkning er vigtig at fastslå for korrekt 
anvendelse af retskilderne. Direkte anvendelig EU-ret har forrang for national ret, jf. Co-
sta/ENEL-sagen, præmis 7-9.15 EU-udbudsretten er etableret ved bindende regulering, her-
under Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter TEUF) og udbudsdi-
rektivet. EU-udbudsretten har på baggrund heraf forrang for national ret, hvilket betyder, at 
udbudsloven ikke må stride imod TEUF eller udbudsdirektivet, samt at ordregivende myn-
dighed skal overholde de traktatfæstede principper. I forhold til EU-rettens fortolkning har 
EU-Domstolen i CILFIT-sagen, præmis 20,16 fundet, at hver enkelt bestemmelse skal fortol-
kes loyalt i overensstemmelse med den bagvedliggende målsætning, og i lyset af EU-retten 
som helhed. Pligten til EU-konform fortolkning er endvidere kodificeret i Traktaten om den 
Europæiske Union (herefter TEU) artikel 4, stk. 3, og TEUF artikel 288.  

EU-retten sondrer mellem primær og sekundær regulering. Til primær regulering henregnes 
de almindelige EU-retlige principper, som har en central rolle i udbudsretten. Særligt ligebe-

handlingsprincippet og det dertil knyttede gennemsigtighedsprincip er vigtige i udbudsretten, 
og er også fastsat i udbudsdirektivets præambel betragtning 1 samt i udbudslovens § 2. 
Ligeledes fastslår udbudsdirektivets præambel betragtning 1 samt Mousten-Vestergaard-

                                            
14 Ross, Alf. (2013), s. 150. 
15 Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL. EU-Domstolen benyttede denne sag til at fastslå, at EU-retten er en 
principielt anden slags ret end folkeret med forrang for national ret.  
16 Sag 283/81, SRL CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Ministry of Health. CILFIT, en uldvarefabrik havde 
sagsøgt det italienske sundhedsministerium idet de mente at have betalt for høj afgift på import af uld fra 
tredjelande.  
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sagen, præmis 1917, at tildelingen af offentlige kontrakter, uanset om de er omfattet af ud-
budsdirektivet eller ej, skal ske i overensstemmelse med TEUF’s regler om fri bevægelig-
hed.  

Bindende sekundær regulering, som er relevant for afhandlingens problemstilling, er ud-
budsdirektivet samt håndhævelsesdirektivet. I henhold til TEUF artikel 288 binder direktiver 
medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede mål, men ikke med hensyn til form og midler, 
der anvendes for at nå målet.18 Udbudsdirektivet er i Danmark implementeret ved den dan-
ske udbudslov19, og håndhævelsesdirektivet er implementeret ved lov om Klagenævn for 
Udbud20.  

EU-Domstolens praksis er en væsentlig retskilde i udbudsretten, som Klagenævnet for Ud-
bud tillægger vægt.21 EU-Domstolen udtaler sig generelt kun om fortolkning og ikke om kon-
kret subsumption, hvilket overlades til Klagenævnet for Udbud. Kendelser afsagt af Klage-
nævnet for Udbud er dermed i praksis en vigtig kilde til at udlede gældende ret i forskellige 
udbudssituationer.22  

Retssædvaner og forholdets natur, som er relevant for afhandlingens problemstilling, er 
f.eks. de grundlæggende erstatningsbetingelser (ansvarsgrundlag, kausalitet, adækvans 
m.v.). Det fremgår af forarbejderne til lov om Klagenævn for Udbud23, at tilbudsgivers eller 
en potentiel tilbudsgivers muligheder for at få erstatning beror på dansk rets almindelige 
regler om erstatning, der generelt er bygget på uskrevne regler og domspraksis.24 

Litteraturen anvendes ikke som retskilde. I forhold til obligationsretten, herunder de almin-
delige obligationsretlige grundsætninger, som udspringer af basale hensynsafvejninger og 

                                            
17 Sag C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab. EU-Domstolen anså et udbud under 
tærskelværdien for stridende mod art. 34 TEUF om fri bevægelighed for varer. 
18 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2010), s. 130 
19 Lov nr. 1564 af 15.12.2015, Udbudsloven. 
20 Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016, der bekendtgør lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Ud-
bud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013 og § 197 i lov 
nr. 1564 af 15.12.2015. 
21 Skovgaard Ølykke, G. & Nielsen, R. (2017), s. 51. 
22 Skovgaard Ølykke, G. & Nielsen, R. (2017), s. 69. 
23 Lovforslag L110 af 27.1.2010 
24 Fabricius, Jesper. (2014), s. 634 
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argumentationsmønstre25, inddrages litteraturen dog ved udledning af retsvirkninger af gæl-
dende ret for udbudslovens § 185, stk. 2.     

 

1.6.2 Fortolkningslæren 
Udbudslovens § 185, stk. 2, skal fortolkes nærmere for at fastlægge den juridiske betydning 
heraf. Alf Ross understreger, at ”Den ledende grundsætning for al fortolkning er grundsæt-
ningen om helhedens og sammenhængens primære meningsbestemmende funktion”.26 Af-
handlingen anvender en subjektiv fortolkning27, hvorved lovbemærkninger og andre forar-
bejder anvendes til fortolkning i den juridiske analyse.  

Udbudsloven er udarbejdet på baggrund af omfattende forarbejder fra udbudslovsudvalget, 
hvilket resulterede i en rapport udgivet i december 2014. Herudover har udbudsloven knap 
185 siders lovbemærkninger. Det er dog vigtigt at konstatere, at lovbemærkningerne til ud-
budsloven ikke besidder samme retskildemæssige værdi som lovtekst. Klagenævnet for 
Udbud er opmærksom på dette, og dette er eksemplificeret ved kendelse af 19. juni 201728, 
LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, hvor klagenævnet for Udbud blandt andet tilsidesatte 
en bemærkning til udbudslovens § 8, stk. 2, med henvisning til, at bemærkningen ikke var 
kommet til udtryk i lovteksten. Endvidere anførte Klagenævnet for Udbud i kendelse af 8. 
august 201729, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland, at udbudslo-
vens § 160 om kravene til offentliggørelse af evalueringsmetode ikke skal fortolkes videre, 
end hvad ordlyden og bemærkningerne giver sikker dækning for. I afhandlingens analyse 

                                            
25 Bryde Andersen, M. og Lookofsky, J. (2015), s. 19.   
26 Ross, Alf. (2013), s. 166. 
27 Således anvendes der i afhandlingen en subjektiv formålsfortolkning af de retskilder der benyttes, frem for 
en objektiv formålsfortolkning, hvor formålet inddrages, men på intet tidspunkt forarbejderne. D. Tvarnø, C. 
og Nielsen, R. (2014), s. 256.  
28Kendelse af 19. juni 2017, LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, som omhandlede delydelsesreglen i ud-
budslovens § 8, stk. 2. Klagenævnet for Udbud tilsidesatte supplerende krav for anvendelse af delydelses-
reglen med henvisning til, at de alene fremgik af lovbemærkningerne. 
29 Kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland, som omhand-
lede udbudslovens § 160 om offentliggørelse af ordregivers evalueringsmetode. Lovbemærkningerne hertil 
fremsætter et krav om, at ordregiver er forpligtet til at offentliggøre procentsatsen i en lineær pointmodel. 
Klagenævnet for Udbud tilsidesatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning af bestemmelsen med 
henvisning til, at der var tale om en ren national bestemmelse, som ikke er implementeret på baggrund af 
udbudsdirektivet, hvorfor rækkevidden af bestemmelsen ikke må fortolkes videre end hvad ordlyden og be-
mærkningerne giver sikker dækning for.  
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indgår på den baggrund en løbende vurdering af den retskildemæssige værdi af lovbemærk-
ningerne til udbudslovens § 185, stk. 2.   

 

1.7 Økonomisk metode 
Den økonomiske analyse søger først og fremmest at belyse de incitamenter, der har betyd-
ning i udbudsprocessen, og dermed for ordregivers rationelle ageren. Herunder undersøges 
de omkostninger, som specifikt udspringer af udbudslovens § 185, stk. 2. En analyse af 
omkostningerne skal danne baggrund for en spilteoretisk analyse af ordregivers rationelle 
adfærd under bestemmelsen. Analysen tager udgangspunkt i virksomhedsteorien med føl-
gende metodiske tilgang: 

 

1.7.1 Ortodoks neoklassisk teori 
Den neoklassiske teori har skabt grundlaget for en række økonomiske teorier, der kan be-
skrive virksomheders adfærd på markedet. Under den neoklassiske teori, forstår man virk-

somheden som en produktionsmæssig, homogen og ahistorisk enhed.30 Med udgangspunkt 
i den neoklassiske teori, forstår man, at virksomheder helt grundlæggende søger at profit-
maksimere, og at virksomhedens adfærd kan forklares ud fra de ydre situationsbegræns-
ninger, som virksomheden er underlagt. Den neoklassiske teori er således situations-deter-
ministisk.31  For at kunne beskrive de ordregivende myndigheders omkostninger i forbin-
delse med udbudsprocessen samt deres rationelle adfærd under en spilteoretisk analyse, 
er det afgørende, at det af den metodiske fremgangsmåde står klart, hvordan virksomheden 
anskues. Brugen af den neoklassiske teori medfører, at ordregiver anskues ud fra et forsim-
plet billede af virksomheders markedsadfærd, fordi der ikke tages hensyn til interne forhold 
og den organisatoriske struktur i virksomheden, ligesom det antages, at virksomheden alene 
søger at profitmaksimere.32 De offentlige ordregivende myndigheder er dog i praksis styret 

                                            
30 Virksomheden udvikler sig ikke gennem læring, og der eksisterer ikke et koncept om ’learning-by-doing’. 
Virksomhedens adfærd er alene afhængig af eksterne faktorer, som ændrer virksomhedens produktionsfunk-
tion. Defineret af Christian Knudsen i Knudsen, Christian. (1997), s. 52.  
31 Knudsen, Christian. (1997), s. 50. 
32 Knudsen, Christian. (1997), s. 54.  
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af andet end profit. Offentlige myndigheder er styret af politiske incitamenter, og dagsorde-
nen er derfor ikke alene sat af markedet. I den økonomiske analyse i denne afhandling, vil 
det derfor være en del af ordregivers rationelle adfærd på markedet, at der også er taget 

højde for den politik, som myndighederne kan være styret af. Dette kan trods den neoklas-
siske definition retfærdiggøres, da den politiske indflydelse ligesom markedet, kan betragtes 
som en ydre begrænsning for ordregiverens adfærd.  

Den situations-deterministiske tankegang er relevant at tage i betragtning ved analysen af 
blandt andet transaktionsomkostninger, fordi den offentlige myndigheds omkostningsni-
veau, kan være styret af ydre begivenheder. Neoklassisk teori giver ligeledes en grundlæg-
gende forståelse for virksomhedens adfærd på markedet ved mødet med andre virksomhe-
der, hvilket er relevant til forståelsen af, hvordan tilbudsgivere kan påvirke omkostninger i 
forbindelse med udfærdigelse af udbudsmaterialet. Denne adfærdsanalyse suppleres af 
Principal-agent teorien, som beskrevet i det understående. Spilteorien, som vil fylde meget 
i den økonomiske analyse, bygger ligeledes på den neoklassisk teori, og bruges til at fast-
lægge rational adfærd hos ordregiver. 

Igennem tiden har det økonomiske forskningsprogram dog ændret sig, hvorfor senere teo-
rier bygger på andre antagelser end dem, fastlagt i den neoklassiske teoris hårde kerne. 
Den neoklassiske teoris hårde kerne vil dog blive anvendt for hele analysen, og dermed ved 
behandling af alle teorier. Det er et kritikpunkt for metoden, at de tre grundlæggende teorier, 
som anvendes til at belyse den økonomiske problemstilling33, har base i forskellige forsk-
ningsprogrammer. Dette skal kritiseres, da forskningsprogrammerne er bundet op på en 
hård kerne af antagelser, som ikke kan tilsidesættes uden, at forskningsprogrammet forka-

stes som en helhed.34 For at kunne fastholde et konsekvent fokus på de antagelser, ordre-
giver og øvrige aktørers ageren er underlagt i analysen, er det dog fundet nødvendigt at 
tage udgangspunkt i ét forskningsprograms hårde kerne af antagelser.  

 

                                            
33 Principal-agent teorien, transaktionsomkostningsteorien og spilteorien. 
34 Knudsen, Christian. (1997), s. 54. 
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1.7.2 Principal-agent teori 
Neoklassisk teori har skabt grundlaget for efterfølgende økonomiske teorier: Herunder spil-
teorien og Principal-agent teorien. Der fokuseres i analysen på de modstridende målsæt-
ninger, som forskellige interessenter ofte har, og hvordan dette påvirker den ordregivende 

myndigheds ageren, når en tildelingsbeslutning bliver annulleret, samt ved udbudsproces-
sen generelt. Analysen tager ikke sigte på at analysere ordregiver som én produktiv enhed, 
men søger derimod at undersøge den enkelte økonomiske transaktion, og hvordan denne 
påvirkes ved samspillet med øvrige aktører på markedet.35 Et eksempel på en sådan trans-
aktion, kan være tildelingsbeslutningen for valg af vindende tilbudsgiver. Gennem et fokus 
på interessenters forskellige målsætninger og på den enkelte transaktion i forbindelse med 
den ordregivende myndigheds brug af omkostninger, kan analysen blive belyst gennem 
Principal-agent teorien. I Principal-agent teorien tages der udgangspunkt i, at der er asym-
metrisk information blandt parterne på markedet, at parterne er begrænset rationelle, og at 
parterne handler opportunistisk og dermed i egen interesse.36 Da der i analysen tages ud-
gangspunkt i den neoklassiske teoris hårde kerne, vil parterne i analysen dog være fuldt 
rationelle. Helt konkret er parterne det, vi kalder for strategisk rationelle. Dette vil blive be-
skrevet nærmere under afsnittet om spilteorien. Resultatet fra analysen under Principal-
agent teorien skal bruges til fastsættelse rationel ageren i kapitlets opstillede spil.  

 

1.7.3 Transaktionsomkostningsteori 
Formålet med den økonomiske analyse er ligeledes at fastslå, hvilke omkostninger der er 
forbundet med udbudslovens § 185, stk. 2. Omkostningsniveauet i udbudsprocessen er ge-
nerelt styret af ordregivers ønske om at skabe incitamentsforenelighed hos tilbudsgiver. 
Dette belyses som nævnt gennem Principal-agent teorien. Udbudsprocessen er dog også 

karakteriseret ved høje transaktionsomkostninger, som oprindeligt defineret af Ronald 

                                            
35 Et paradigmeskifte i den økonomiske teori, hvor man tidligere har analyseret ud fra et ’beslutningstager’-
perspektiv, ser man nu på den enkelte transaktion. Knudsen, Christian. (1997), s. 160. 
36 Knudsen, Christian. (1997), s. 164. 
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Coase.37 Transaktionsomkostningerne inddeles i analysen i henholdsvis søgeomkostnin-
ger, forhandlingsomkostninger og kontrolomkostninger.38 For at fastslå niveauet for disse 
transaktionsomkostninger, tages der udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien.39 

Fastsættelsen af disse omkostninger, skal anvendes til at fastslå de payoffs, der bliver op-
stillet i spil-analysen. Transaktionsomkostningerne og payoffs vil udmåles i ordregivers nyt-
teværdi og ikke i pengeværdi. Det primære argument for at foretage målinger i nytteværdi 
frem for pengeværdi er, at alt kan måles i nytteværdi, herunder ikke kun fysiske goder, men 
også normer, følelser, kvasirente mv.40   

 

1.7.4 Spilteori 
Inden for det ubegrænsede rationalitetsbegreb sondres der mellem et henholdsvis parame-
trisk og et strategisk rationalitetsbegreb. De strategiske rationalitetsmodeller er spilteoriens 
primære domæne, fordi de vidensmæssige forudsætninger i spilteorien kendetegnes ved et 
strategisk rationalitetsbegreb. Strategisk rationalitet forudsætter en interaktionsanalyse, 
hvor beslutningstagerne er gensidig afhængige, da det resultat som en aktør opnår, vil af-
hænge af de beslutninger, som de øvrige aktører i systemet træffer.41 

Formålet med afhandlingens spilteoretiske analyse er at klarlægge, hvordan aktørerne ræ-
sonnerer sig frem til det sæt af optimale beslutninger, som sikrer indbyrdes konsistens mel-
lem deres beslutninger og således fører frem til ligevægtstilstanden.42 43 Der vil i analysen 
derfor opstilles et spiltræ, det vil sige i den ekstensive form, som løses baglæns efter meto-
den backwards induction. Spillets strategier opstilles på baggrund af gældende ret udledt i 
den juridiske analyse, samt incitamenter udledt efter Principal-agent teorien. Spillernes pay-
offs tager afsæt i aktørernes nyttefunktion, som udledes på baggrund af afhandlingens 

                                            
37 Coase, Ronald H. (1973) – Hans analyse af virksomheden vs. markedet ledte til en forståelse for transakti-
onsomkostningernes betydning.  
38 Eidi, E. og Stavang, E. (2008), s. 129. 
39 Som defineret af Oliver Williamson i Williamson, Oliver E. (1975). 
40 Kerkmeester, Heico. (1999), s. 386 
41 Knudsen, Christian. (1994), s. 260. 
42 Der findes flere løsningskoncepter for strategiske spil. Afhandlingens spilteoretiske analyse af ligevægts-
løsningen vil tage afsæt i Nash ligevægten, som defineres ved den ligevægt, hvor ingen spiller får noget ud 
af at skifte strategi, forudsat, at den øvrige spiller fastholder sin strategi. Se Dutta, Prajit K. (1999), s. 64. 
43 Knudsen, Christian. (1994), s. 262. 
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transaktionsomkostningsanalyse. Analysen udleder aktørernes rationelle ageren og lige-
vægtsløsningen for spillet.  

 

1.8 Interdisciplinær metode 
Afhandlingens interdisciplinære analyse tager afsæt afhandlingens juridiske og økonomiske 
konklusioner. Hertil vil afhandlingen gå fra et analyserende til et primært vurderende niveau, 
hvor den juridiske fortolkning af udbudslovens § 185, stk. 2, og den økonomiske analyse af 
ordregivers adfærd vurderes ud fra efficiensbetragtninger. Disse betragtninger tager ud-
gangspunkt i Chicago skolen, som fremsætter, at ved skabelsen af civilretlige regler, vil 
ressourcer blive allokeret således, at løsningen enten er Pareto44 eller Kaldor-Hicks45 effek-
tiv.46 

Udgangspunktet for efficiensbetragtningerne i denne afhandling er Kaldor-Hicks kriteriet, 
som kan defineres som et velfærdsparadigme der vurderer den optimale allokering, ikke 

efter en retfærdig fordeling, men nærmere efter et netto-princip. Således er analyseniveauet 
i den integrerede analyse på markedsniveau. Hicks fastslår, at ”The main practical ad-
vantage of our line of approach is that it fixes attention upon the question of compensation. 
Every simple economic reform inflicts a loss upon some people; the reform we have studied 
are marked out by the characteristics that they will show a net advantage.”.47 Centralt i dette 
citat er, at efficienskriteriet er opfyldt, såfremt den bevirker en netto-fordel, som beriger hele 
samfundet. På baggrund af dette kriterie, foretages en samlet vurdering af retsvirkningen af 
udbudslovens § 185, stk. 2, ud fra foranstående juridiske henholdsvis økonomiske analyser. 

 

1.9 Struktur 
Afhandlingen tager udgangspunkt i den juridiske analyse, som skal klarlægge gældende ret 
for udbudslovens § 185, stk. 2. Analysen indledes med en redegørelse vedrørende den 

                                            
44 Den situation, hvor ingen agent kan stilles bedre uden en anden stilles værre. 
45 Den situation, hvor de totale omkostninger er lavest anses for værende samfundsefficient. 
46 Parisi, Francesco. (2004).  
47 Hicks, John R. (1939). 
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historiske retstilstand for at fastslå, hvorfor lovgiver har fundet det nødvendigt at indføre 
bestemmelsen. Herefter findes gældende ret ved en obligationsretlig analyse af bestemmel-
sen, herunder både af hovedreglen og de to undtagelser dertil. Afslutningsvis vil den juridi-

ske analyse klarlægge, hvilke retsvirkninger bestemmelsen har på især entreprisekontrak-
ten. 

Afhandlingen går dernæst over til den økonomiske analyse, hvor det klarlægges, hvilke ra-
tionelle valg ordregiver vil træffe i en situation, hvor udbudslovens § 185, stk. 2, finder an-
vendelse. Ordregivers valg vil være påvirket af tilbudsgivernes adfærd, herunder både vin-
dende tilbudsgiver og klagers adfærd, hvorfor disse parametre skal inddrages i et opstillet 
spil. Indførelsen af handlepligten i udbudslovens § 185, stk. 2, er medvirkende til at fordyre 
omkostninger for ordregiver, når tildelingsbeslutningen bag entreprisekontrakten bliver an-
nulleret. En analyse af disse omkostninger, skal ligeledes give et billede af ordregivers rati-
onelle adfærd, som afslutningsvis analyseres gennem spilteorien.  

Dernæst vil den integrerede analyse belyse, om ordregivers rationelle ageren ud fra den 
økonomiske analyses spil er i overensstemmelse med formålet med udbudslovens § 185, 
stk. 2. Herunder skal det fastslås, om Nash-ligevægten fra den økonomiske analyse er det 
Kaldor-Hicks efficiente resultat. Afslutningsvis konkluderes der i forhold til afhandlingens 
overordnede problemformulering. Konklusionen bliver derefter efterfulgt af en perspektive-
ring, som vil gennemgå de overordnede konklusioner for øvrige offentlige kontrakttyper, her-
under vareindkøbskontrakter, rammeaftaler, fagentreprisekontrakter og IT-kontrakter. Per-
spektiveringen anvendes til at give et samlet billede af den påvirkning, som udbudslovens § 
185, stk. 2, har på offentlige kontrakter, samt om bestemmelsen er mere efficient i enkelte 

retsforhold frem for andre.  
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2 Kapitel 2 – Juridisk analyse 
 

2.1 Indledning 
Håndhævelse af udbudsreglerne er central af flere årsager, men særligt fordi det er en væ-
sentlig forudsætning for, at udbudsreglerne effektivt efterleves. Baggrunden for indførelsen 
af udbudslovens § 185, stk. 2, var at give Klagenævnet for Udbud endnu en mulighed for at 
sikre effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. 

Udbudslovens § 185, stk. 2, har dog fået meget opmærksomhed, da retsvirkningen ved 
bestemmelsen er uklar, hvilket har skabt en usikker retstilling for offentlige ordregivere. På 
baggrund af denne usikkerhed er det relevant at udlede gældende ret for bestemmelsen, 
herunder retsvirkningen af ophøret på aftaleforholdet mellem ordregiver og vindende til-
budsgiver samt anvendelsesområdet for bestemmelsens undtagelser.  

For at udlede gældende ret er det nødvendigt først at fastslå, hvilke generelle rammer der 
gælder for udbudsretten og håndhævelsen heraf, herunder også det historiske perspektiv 
for ordregivers pligt til at bringe kontrakten til ophør. Dette er for at få en forståelse for, 
hvorfor udbudslovens § 185, stk. 2, er indført. Dernæst analyseres retsvirkningen af ophørs-
pligten, samt ordregivers mulighed for at videreføre kontrakten på trods af Klagenævnet for 
Udbuds annullation af tildelingsbeslutning.  

 

2.2 Den retlige ramme: udbudsretten og håndhævelsen heraf 
Udbudsretten er først og fremmest et EU-retligt anliggende, og den retlige ramme baserer 
sig overordnet set på TEUF, som regulerer det indre marked i EU og i forlængelse heraf de 
fri bevægelighedsregler. Analyser og fortolkning af udbudsretten skal altid tage udgangs-
punkt i ligebehandlings-, gennemsigtigheds- og proportionalitetsprincippet som efter EU-
Domstolens praksis udledes direkte af TEUF.48 Principperne er fastsat i udbudsdirektivets 
artikel 18, som er implementeret i udbudslovens § 2, stk. 1, og som fastslår, at ”En ordregiver 

                                            
48 For ligebehandlingsprincippet se eksempelvis Überschär-dommen, sag 810/79, Peter Überschärmod Bun-
desversicherungsanstalt, præmis 16. For gennemsigtighedsprincippet se eksempelvis Handelsgesellschaft-
dommen, sag 11/70, Internationale Handelsgesellschaft. Ølykke, G.S. og Nielsen, R. (2017), s. 105 og 130. 
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skal ved offentlige indkøb i henhold til afsnit II-IV overholde principperne om ligebehandling, 
gennemsigtighed og proportionalitet.”  For at sikre at ordregiver overholder udbudsreglerne, 
herunder udbudslovens § 2, stk. 1, er en tilstrækkelig effektiv håndhævelse af udbudsreg-

lerne nødvendig. Udbudslovens § 185, stk. 2, pålægger ordregiver en handlepligt af pønal 
karakter og er et håndhævelsesværktøj for Klagenævnet for Udbud. Derfor må formålet med 
bestemmelsen vurderes efter håndhævelsesdirektivet og klagenævnsloven til trods for, at 
bestemmelsen er indført i udbudsloven. 

Håndhævelsesdirektivet er udtryk for såkaldt minimumsharmonisering og har som sit gene-
relle udgangspunkt, at proces- og sanktionsspørgsmål primært henhører under national ret. 

I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at EU-Domstolen tager afstand fra, at mini-
mumsdirektiver skal lægge et lavt niveau efter laveste fællesnævner.49 Det følger således 
af håndhævelsesdirektivets artikel 1, stk. 2, at national ret skal respektere tre generelle prin-
cipper ved valget af sanktioner og procesregler: 1) ækvivalensprincippet, som medfører, at 
reglerne skal være ligeværdige med dem, der benyttes i national ret for retsbrud af tilsva-
rende art og grovhed, 2) effektivitetsprincippet, som medfører, at reglerne skal være effek-
tive og afskrækkende og 3) proportionalitetsprincippet, som medfører, at sanktionerne skal 
stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.50 En af de beføjelser Klagenævnet for Udbud har til 
at håndhæve udbudsreglerne, er ved at annullere ordregiverens beslutning om tildeling.    

 

2.2.1 Annullation af ordregiverens beslutning om tildeling 
Det fremgår af håndhævelsesdirektivets artikel 2, stk. 1, litra b, at medlemsstaterne skal 
påse, at der er en annullationsbeføjelse vedrørende beslutninger, der er i strid med udbuds-
reglerne. Klagenævnet for Udbud kan således i medfør af klagenævnslovens § 13, stk. 1, 

nr. 2, ”annullere ordregiverens ulovlige beslutninger eller udbudsforretning”. Annullation 
kræver, at klager har nedlagt påstand herom.51 

                                            
49 Se f.eks. Sag C-84/94, England mod Rådet, hvor EU-Domstolen tog afstand fra Englands påstand om, at 
arbejdstidsdirektivet var ugyldigt fordi det lagde et højt beskyttelsesniveau, da EU på dette retsområde kun 
har hjemmel til minimumsdirektiver, hvilket England fortolkede som et krav om, at der skal lægges et lavt 
niveau. Se Neergaard, U. & Nielsen, R. (2010), s. 132. 
50 Skovgaard Ølykke, G. & Nielsen, R. (2017), s. 773. 
51 Se f.eks. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 2014, Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene 
A/S mod Trafikselskabet Movia, hvor Klagenævnet for Udbud bemærkede, at klageren ikke havde nedlagt 
påstand om annullation af tildelingsbeslutning. 
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2.2.1.1 Ugyldighed og annullation efter den almindelige forvaltningsret 
I den almindelige forvaltningsret sker en annullation af en forvaltningsmyndigheds ulovlige 
beslutning, såfremt ulovligheden har været væsentlig. I denne vurdering indgår tre betingel-
ser. Første betingelse er, at der skal foreligge en retlig mangel. Dette kan f.eks. være hjem-
melsmangler eller fejl i forbindelse med skønsudøvelse, altså mangler, der har indflydelse 
på lovligheden af forvaltningsmyndighedens beslutning. Disse kan både tage form som ma-
terielle mangler og formelle mangler, hvor en materiel mangel langt oftere anses for væ-
rende væsentlig end en formel mangel.52 Anden betingelse er, at manglen skal være væ-
sentlig. Det afgørende for denne vurdering er, om manglen har haft konkret indflydelse på 

forvaltningsmyndighedens beslutning. Den sidste betingelse er, at der ikke må foreligge ter-
tiære momenter. Det vil sige, at der ikke må foreligge særlige forhold, der taler afgørende 
imod annullationen af forvaltningsmyndighedens beslutning.53 Klagenævnet for Udbuds be-
slutning om annullation af ordregiverens beslutning om tildeling er ligeledes en beslutning 
truffet af en forvaltningsmyndighed, hvorfor Klagenævnet for Udbud skal anvende samme 
væsentlighedsvurdering, når klager har nedlagt en sådan påstand.  

 

2.2.1.2 Annullation efter Klagenævnet for Udbuds praksis 
Beslutningen om annullation af ordregivers tildelingsbeslutning i en udbudsforretning anses 
for værende en indgribende sanktion, der typisk kun bringes i anvendelse ved ordregiverens 
grove overtrædelse af udbudsreglerne. Klagenævnet for Udbud vil alene annullere ordregi-
verens beslutning om tildeling, såfremt den påklagede overtrædelse er en retlig mangel. Der 
sondres også i udbudsretten mellem materielle overtrædelser og formelle overtrædelser. 
Formelle mangler er af mindre væsentlighed, da det drejer sig om regler af processuel ka-

rakter, der ikke umiddelbart har indflydelse på afgørelsen af, hvem der tildeles kontrakten, 
f.eks. hvis ordregiveren har angivet mangelfuld begrundelse efter udbudslovens § 171.54 

                                            
52 Bønsing, Sten. (2009), s. 342. 
53 Hamer, Carina R. (2015), s. 383. 
54 Se f.eks. kendelse af 14. oktober 2014, Grontmij A/S mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor 
Klagenævnet for Udbud udtalte ”...da en mangelfuld redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbe-
slutningen, ikke kan begrunde, at der skal ske annullation af tildelingsbeslutningen…”  
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Indenfor udbudsretten vil materielle mangler ofte tage form f.eks. som væsentlige fejl ved 
evaluering af tilbudsgiverens tilbud55 eller overtrædelse af forhandlingsforbuddet.56  

Klagenævnet for Udbud foretager herefter en konkret væsentlighedsvurdering, hvor det af-
gørende forhold er, om den påklagede overtrædelse har haft væsentlig betydning for tilde-
lingen, herunder at kontrakten er tildelt en forkert tilbudsgiver, eller risikoen herfor var til 
stede.57 Der skal dermed være årsagssammenhæng mellem den retlige mangel og ordre-
givers beslutning om at tildele kontrakten.58 

Klagenævnet for Udbud skal også vurdere, om der er tertiære momenter, der taler imod en 
annullation af ordregivers beslutning om tildeling. I denne vurdering kan f.eks. inddrages 
elementer som værdispild, den tildelte kontrakts varighed, klagers passivitet eller hensynet 
til medkontrahenten. 

Der inddrages dermed flere forhold i vurderingen af, om ordregiverens beslutning om tilde-
ling skal annulleres, men centralt står betingelsen om, at overtrædelsen skal være af grov 
og væsentlig karakter. Dog har selve retsvirkningen af en annullation af ordregiverens be-
slutning om tildeling imidlertid været uklar før udbudslovens ikrafttræden, hvilket fremstår 
som udbudslovsudvalgets og lovgivers baggrund for indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 
2. 

 

2.3 Historisk perspektiv 
For at få en forståelse for grundlaget for udbudslovens § 185, stk. 2, er det nødvendigt at se 
på retstilstanden forinden bestemmelsens indtræden. I nærværende afsnit gives derfor et 

                                            
55 Se f.eks. kendelse af 9. januar 2012, RenoNorden A/S mod Skive Kommune, hvor Klagenævnet for Udbud 
fandt, at ordregiveren havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved 
at anvende en pointmodel vedrørende pris under tilbudsevalueringen, som ikke kunne danne grundlag for 
en lovlig tildeling. 
56 Se f.eks. kendelse af 14. juli 2009, Updata Danmark A/S mod Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor kommunen 
ikke løftede bevisbyrden for, at en overtrædelse af forhandlingsforbuddet havde haft konkret væsentlig be-
tydning for tildelingsbeslutningen.  
57 Se f.eks. kendelse af 31. oktober 2013, Top-Rengøring mod Rebild Kommune, hvor ordregiver havde over-
trådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i forbindelse med evaluering, men da overtrædelsen 
ikke havde haft betydning for den samlede tilbudsevaluering valgte Klagenævnet for Udbud ikke at tage 
klagen om annullation af tildelingsbeslutning til følge. For et nyere eksempel på en tildelingsbeslutning, der 
blev annulleret se kendelse af 9. november 2017, C. F. Møller A/S og COWI A/S mod Region Hovedstaden 
v/Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.  
58 Jakobsen, P. S., Poulsen, S. T. & Kalsmose-Hjelmborg, S. E. (2016), s. 636. 
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retshistorisk tilbageblik på retstilstanden for konsekvensen af en annulleret tildelingsbeslut-
ning. Gennem en redegørelse for retstilstanden er det muligt at få indblik i, hvorfor det i 
Danmark er fundet nødvendigt at regulere konsekvensen af en annulleret tildelingsbeslut-

ning i udbudsreglerne.  

 

2.3.1 Kontroldirektivet fra 198959 
Kontroldirektivet fra 1989 fastsætter, at medlemsstaterne skal indføre passende procedurer, 
som gør det muligt at annullere ulovlige beslutninger og yde erstatning til personer, der har 
lidt skade på grund af en overtrædelse af udbudsreglerne.60 Direktivets artikel 2, stk. 1, giver 
medlemsstaterne beføjelse til at træffe midlertidige foranstaltninger med henblik på at bringe 
en påstået overtrædelse til ophør, til at annullere ulovlige beslutninger samt til at tilkende 
skadeserstatning. Det fastslås endvidere i direktivets artikel 2, stk. 6, at virkningen af disse 
beføjelser på den indgåede kontrakt efter udbudsprocessen skal fastlægges i national ret.   

Det følger heraf, at det er overladt til national ret at bestemme, hvilken virkning en annulleret 
tildelingsbeslutning har på den kontrakt, som er indgået mellem ordregiver og vindende til-
budsgiver. Således er det ikke reguleret i EU-udbudsretten, om en kontrakt skal ophøre som 
følge af, at tildelingsbeslutningen bag er blevet annulleret. Dette er ligeledes slået fast i 
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. maj 200561, hvor Klagenævnet for Udbud fastslog, 
at kontroldirektivet ikke stiller krav om, at der i national ret skal indføres en pligt til, at ordre-
giver skal ophæve en kontrakt, samt gennemføre nyt udbud, når det af Klagenævnet for 
Udbud forinden er fastslået, at tildelingsbeslutningen skal annulleres.  

 

2.3.1.1 Retsvirkningen af annullation overladt til national ret 
Som det fremgår af Kontroldirektivet fra 1989, er de postkontraktuelle virkninger af en an-
nullation overladt til national ret62. Således er der ikke efter EU-udbudsretten pligt til at bringe 
en kontrakt til ophør efter en sådan annullation. EU har alene reguleret forholdet om, hvornår 

                                            
59 I litteraturen også benævnt håndhævelsesdirektivet fra 1989. 
60 Betragtning 6 i præamblen til kontroldirektivet 89/665/EØF 
61 Kendelse af 3. maj 2005: Taxa Stig, J.nr.: 04-210.572.  
62 Jf. kontroldirektivets artikel 2, stk. 6.  
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ordregiver kan ophæve en kontrakt – ikke hvornår de har pligt hertil. Disse er i dag reguleret 
i Udbudslovens § 185, stk. 1, som implementerer artikel 73 i udbudsdirektivet. En begrun-
delse herfor er som ovenfor nævnt, at proces- og sanktionsspørgsmål generelt er overladt 

til national ret.63  

 

2.3.2 Kompetence til at vurdere aftaleretten 
Historisk set, har Klagenævnet for Udbud ikke haft kompetence til at vurdere aftaleretten. 
Det følger af klagenævnslovens § 1, stk. 2, nr. 1-3, at Klagenævnet for Udbud kan træffe 
afgørelse om, hvorvidt en ordregiver har overtrådt reglerne i udbudsloven, EU-udbudsretten 
eller i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Før implementeringen af 
udbudsdirektivet fra 2014 indeholdt den danske udbudslovgivning ingen bestemmelser om 
pligt til ophævelse af en offentlig kontrakt, hvorfor Klagenævnet for Udbud ikke havde kom-
petence til at behandle dette spørgsmål. Klagenævnet for Udbud havde alene kompetence 
til at tilkende en eventuelt skadelidte skadeserstatning, jf. kontroldirektivets artikel 2, stk. 1, 
nr. c, som implementeret ved klagenævnslovens § 14. Før indførelsen af udbudslovens § 
185, stk. 2, har en skadelidt således alene kunne kræve erstatning, når en påstand om 
annullation af tildelingsbeslutning er blevet taget til følge, når klagen er indbragt for Klage-

nævnet for Udbud.64 Annullationsbeføjelsen var alene rettet mod den ulovlige beslutning om 
valg af tilbudsgiver og ikke mod selve kontrakten. Det har dog stået klart, at ordregiver ikke 
efter annullation af tildelingsbeslutning kunne indgå kontrakt på baggrund af den annulle-
rede tildelingsbeslutning.65 

I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juni 200766 fastslog Klagenævnet for Udbud, at 
det ikke kunne tage stilling til konsekvensen af en annulleret tildelingsbeslutning eller et 

annulleret udbud, hvorfor konsekvenserne heraf måtte afgøres ved forhandling eller af dom-
stolene. Historisk set har behandlingen af spørgsmålet om, hvorvidt ordregiver har pligt til 

                                            
63 Neergaard, U. & Nielsen, R. (2010), s. 132. 
64 Dette fremgår klart at forarbejderne (Lovforslag L110 af 27. januar 2010) til håndhævelseslovens § 13, hvor 
det er angivet, at en annullation af ordregivers beslutninger ikke medfører, at en indgået kontrakt er uden 
virkning.  
65 Fabricius, Jesper. (2014), s. 633.  
66 Kendelse af 18. juni 2007: KPC Byg A/S mod Odense Tekniske Skole, J.nr.: 2005-0002483 
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at ophæve en kontrakt som følge af en annulleret tildelingsbeslutning, dermed været over-
ladt til domstolene. 

 

2.3.3 Udvikling i retspraksis hos domstolene 
En krænket tilbudsgiver, som har fået medhold hos Klagenævnet for Udbud om annullation 
af tildelingsbeslutning, kan efterfølgende nedlægge påstand ved de almindelige domstole 
om, at ordregiver skal bringe den konkrete kontrakt til ophør, jf. klagenævnslovens § 8.  

Den 30. marts 2009 kom der større klarhed om, hvornår en krænket tilbudsgiver kan kræve 
en indgået kontrakt ophørt, når denne er indgået på baggrund af en annulleret tildelingsbe-
slutning. Østre Landsret afsagde dom i en sag67, hvor Sectra A/S nedlagde selvstændig 
påstand om, at Region Syddanmark skulle bringe en kontrakt, indgået med GE Healthcare 
Technologies A/S, til ophør. Sectra A/S gjorde i sagen til gældende, at det følger af det EU-
retlige loyalitetsprincip, jf. artikel 10 TEUF, og det EU-retlige effektivitetsprincip, samt af EF-
domstolens dom i sag C 503/04, Kommissionen mod Tyskland, at Regionen under de om-
stændigheder, der forelå i sagen, var forpligtet til at ophæve kontrakten med GE Healthcare 
Technologies A/S. Østre Landsret henviste i deres afgørelse til, at det er op til national ret 
at fastslå virkningen af en annulleret tildelingsbeslutning, og at der ikke generelt gælder en 
pligt til at kræve en kontrakt ophørt. Landsretten henviste dernæst til, at EF-domstolens 
praksis har vist, at pligten til ophævelse kan gælde ved grove og alvorlige overtrædelser. 
Landsretten mente ikke, at der i den pågældende sag var tale om en så grov overtrædelse, 
at kontrakten skulle bringes til ophør.  

Som Østre Landsrets dom viser, var det et krav, at ordregivers overtrædelse af udbudsreg-
lerne var af alvorlig eller grov karakter, før domstolen ville kræve en indgået kontrakt ophæ-
vet, som følge af en annulleret tildelingsbeslutning. Der henvises til en traktatbrudssag mod 
Tyskland68 i Landsrettens afgørelse. EU-Domstolen udtalte i denne sag, at selvom det er 

                                            
67 Østre Landsrets dom af 30. marts 2009, B-2541-07. 
68 C-503/04, Kommissionen mod Tyskland. 
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overladt til national ret at regulere virkningen på den ulovligt indgåede kontrakt – som frem-
hævet af Tyskland -  er omstændighederne anderledes ved så grov en overtrædelse, at det 
har ledt til traktatbrudssag efter artikel 258 og 260 TEUF. 

Den 5. november 2010 pålagde Retten i Herning en indkøbscentral bestående af 12 kom-
muner at ophæve en indgået kontrakt.69 I kendelse af 27. marts 2008 fandt Klagenævnet for 
Udbud, at indkøbscentralen havde handlet i strid med udbudsdirektivet på en række områ-
der. Blandt andet havde centralen indgået kontrakt med den vindende tilbudsgiver på trods 
af at klager havde indgivet klage til Klagenævnet for Udbud inden for standstill-perioden 
med begæring om opsættende virkning. Da klager senere i Retten i Herning nedlagde selv-

stændig påstand om ophævelse af den indgåede kontrakt, fik klager medhold med den be-
grundelse, at kontrakten var indgået på trods af forbehold i kontrakten om Klagenævnet for 
Udbuds afgørelse om opsættende virkning. Retten i Herning fandt således, at en sådan 
overtrædelse var af så alvorlig karakter, at ordregiver var forpligtet til at ophæve kontrakten.  

De omtalte sager70 giver indtryk af, at retstilstanden forinden udbudslovens § 185, stk. 2, 
har været således, at det har været svært at få en kontrakt, som har været tildelt på bag-
grund af en annulleret tildelingsbeslutning, bragt til ophør. Kontroldirektivet lægger dog op 

til at en tilbudsgiver kan få erstatning ved ordregivers overtrædelse af udbudsreglerne.71 I 
dansk ret, er det de almindelige erstatningsbetingelser, der finder anvendelse.72 Praksis har 
dog vist, at bevisbyrden for erstatning kan være svær at løfte for tilbudsgiver. Erstatning i 
form af positiv opfyldelsesinteresse kræver, at tilbudsgiver kan godtgøre, at han ville have 
vundet kontrakten, hvis ikke ordregiver havde overtrådt udbudsreglerne.73 Dette er svært at 
påvise, medmindre tildelingskriteriet alene er laveste pris.74 Det gælder både ved tilbudsgi-
vers krav om positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse, at tilbudsgiver skal 

                                            
69 Retten i Hernings dom af 5. november 2009, BS 1-542/2008. 
70 Kendelse af 3. maj 2005: Taxa Stig, J.nr.: 04-210.572, Østre Landsrets dom af 30. marts 2009, B-2541-07 
og Retten i Hernings dom af 5. november 2009, BS 1-542/2008. 
71 Kontroldirektivets artikel 2, stk. 1, litra c, implementeret i klagenævnslovens § 14. Det var før klagenævns-
loven fra 2000 (lov nr. 415 af 31. maj 2000) forbeholdt de nationale domstole at have kompetence til at tildele 
erstatning for overtrædelse af EU's udbudsregler. Baggrunden for ændringen af kompetencefordelingen var, 
at den danske håndhævelse af EU's udbudsregler var blevet kritiseret for manglende effektivitet. Se Treumer, 
Steen (2000).  
72Jf. Lovforslag L110 af 27. januar 2001 
73 Hamer, Carina R. (2015), s. 438. 
74 Bevisbyrden er svær, da ordregiver ved andre tildelingskriterier har et skøn ved tildeling af kontrakten. 
Ølykke, G. S. og Nielsen, R. (2017), s. 831.   
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påvise en årsagssammenhæng mellem overtrædelsen og tabet. Ved tilbudsgivers krav om 
negativ kontraktinteresse, skal tilbudsgiver kunne godtgøre, at ordregivers overtrædelse har 
påvirket tilbudsgivers reelle muligheder for at få tildelt kontrakten. Tilbudsgiver kan ligeledes 

forsøge at bevise, at han ikke ville have afgivet tilbud, hvis han havde vidst, at ordregiver 
ville overtræde udbudsreglerne.75 Overordnet set, er der flere forhold, der kan tale for, at 
negativ kontraktinteresse ikke kan tildeles.76 

Det er blevet fremhævet i litteraturen, at EU’s udbudsregler har været kritiseret for ikke at 
være tilstrækkeligt effektive, da de krænkede tilbudsgivere ved ordregivers overtrædelse af 
udbudsreglerne, ikke har haft tilstrækkelige reaktionsmuligheder.77  

 

2.4 Delkonklusion 
Spørgsmålet om, hvorfor det i dansk ret har været nødvendigt at indføre Udbudslovens § 
185, stk. 2, kan besvares ved en analyse af retstilstanden forinden bestemmelsens indtræ-

den. Det generelle formål med håndhævelsesdirektivet er at sikre ordregivers effektive ef-
terlevelse af udbudsreglerne. Én af de beføjelser håndhævelsesdirektivet giver, er annulla-
tion af ordregivers ulovlige beslutning. Klagenævnet for Udbud bringer typisk kun denne 
beføjelse i anvendelse ved ordregivers grove overtrædelse af udbudsreglerne. Retsvirknin-
gen af en annulleret tildelingsbeslutning er overladt til national ret, og historisk set har alene 
de almindelige domstole haft kompetence til at foretage indgreb i postkontraktuelle forhold. 
Domstolene har i deres vurdering af, om en ordregiver har haft pligt til at ophæve den of-
fentlige kontrakt, lagt en væsentlighedsvurdering til grund. Praksis har vist, at domstolene 
kun i ganske få tilfælde har vurderet, at en overtrædelse har været så grov, at de har pålagt 
ordregiver en pligt til at ophæve kontrakten. Således kan det vurderes, at den væsentlig-
hedsvurdering, som domstolene har lagt til grund for ophævelse af kontrakten, sammenlig-
net med den væsentlighedsvurdering, som Klagenævnet for Udbud har lagt til grund for 
deres afgørelse om annullation, er væsentlig strengere.  

                                            
75 Hamer, Carina R. (2015), s. 448-449.  
76 Fabricius, Jesper. (2014), s. 641-644. Treumer, Steen i ed. Pagh, P. & Højgaard Mørup, S. & Fenger, N. 
(2017), s. 331. 
77 Ølykke, G. S. og Nielsen, R. (2017), s. 772. 
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På baggrund heraf kan der argumenteres for, at den tidligere retstilstand ikke har sikret en 
effektiv efterlevelse af udbudsreglerne, da domstolenes høje krav til overtrædelsens grov-
hed har medført, at kun ganske få ordregivere har oplevet en konsekvens ved at have fået 

en tildelingsbeslutning annulleret. Herudover har det ligeledes i praksis været svært for kla-
ger at opnå kompensation for den uberettigede tildeling. Dette kan være begrundelse for 
indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 2.  

 

2.5 Udbudslovens § 185, stk. 2 
Udbudslovens § 185, stk. 2, 1. pkt., bestemmer, at hvis en tildelingsbeslutning er annulleret 
ved endelig afgørelse eller dom, skal ordregiver bringe den kontrakt eller rammeaftale, som 
er indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med passende varsel, med mindre særlige 
forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig gældende. Bestemmelsen finder ikke 
anvendelse, hvor bestemmelserne om uden virkning i lov om Klagenævnet for Udbud finder 
anvendelse, jf. § 185, stk. 2, 2. pkt. Vælger ordregiver at videreføre kontrakten, skal dette 
offentliggøres samme sted som udbudsmaterialet. Ordregiver har da 7 kalenderdage efter 
den endelige afgørelse eller dom, til at offentliggøre denne beslutning, jf. § 185, stk. 2, 3. 
pkt.  

Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at der pålægges ordregiver en handlepligt i det til-
fælde, at deres tildelingsbeslutning bliver annulleret. Der er således ikke tale om en ugyldig-
hedsbestemmelse, der medfører, at den private aftale mellem ordregiver og vindende til-
budsgiver bliver ugyldig.78 Af den grund, er det relevant at undersøge, hvilken effekt hand-
lepligten har på den private aftale, og hvordan ordregivers pligt til at bringe en indgået kon-
trakt til ophør påvirker aftaleforholdet mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver.  

For at forstå bestemmelsens betydning og omfang, vil denne analyse undersøge hvert de-
lelement i bestemmelsen. Undersøgelsen vil besvare spørgsmålet om, hvad ordregiver har 
pligt til at gøre i henhold til bestemmelsen. Analysen følger bestemmelsens struktur, hvorfor 
hvert delelement bliver behandlet i den rækkefølge, som det optræder i bestemmelsen.  

                                            
78 Fabricius, Jesper. (2017), s. 865.  
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2.5.1 En annulleret tildelingsbeslutning ved endelig afgørelse eller dom 
Af udbudslovens § 185, stk. 2, 1. pkt., følger, at en ordregiver har pligt til at bringe en kontrakt 
til ophør, såfremt tildelingsbeslutningen, som kontrakten er indgået på baggrund af, er blevet 
annulleret ved endelig afgørelse eller dom. Af bemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 
2, fremgår, at ved endelig afgørelse eller dom menes en endelig afgørelse fra Klagenævnet 
for Udbud, det vil sige annullation efter klagenævnslovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller en dom 
fra de almindelige domstole, der ikke længere kan ankes.79  Hvor ordregiver vælger at anke 
afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud til de almindelige domstole, anvendes ikke udbuds-
lovens § 185, stk. 2, men derimod de regler som redegjort for i afhandlingens afsnit 2.3.3. 

 

2.5.2 Tilfælde, hvor kontrakten ikke er indgået 
Af klagenævnslovens § 3, som er implementeret på baggrund af håndhævelsesdirektivets 
artikel 2 a og 2 b, fremgår, at en ordregiver tidligst kan indgå en tildelt kontrakt efter udløbet 
af en standstill-periode på 10 kalenderdage. Såfremt standstill-perioden ikke overholdes, 
skal kontrakten erklæres for uden virkning, jf. Klagenævnslovens § 17, stk. 1, nr. 2.  Når en 
klage indgives i standstill-perioden gives klagen automatisk opsættende virkning. Det vil 
sige, at der sker en suspension af ordregivers ret til at indgå kontrakten, indtil Klagenævnet 
for Udbud har truffet afgørelsen om, hvorvidt klagen fortsat skal have opsættende virkning.80 
Baggrunden herfor er, at de deltagende ansøgere og tilbudsgivere skal have mulighed for 
at indgive en klage, inden kontrakten rent faktisk er blevet underskrevet og dermed på et 
tidspunkt, hvor overtrædelsen endnu kan afhjælpes.81  

Når en tildelingsbeslutning annulleres på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er indgået en 
kontrakt, vil der ikke være nogen kontrakt at bringe til ophør, som bestemmelsens handle-
pligt tilsiger.  

                                            
79 Klagenævnslovens § 8, stk. 1, 2. pkt., som fastslår, at en afgørelse om at annullere en tildelingsbeslutning 
er endelig, hvis den ikke er indbragt for domstolene inden for 8 uger.  
80 Ølykke, G. S. og Nielsen, R. (2017), s. 810. 
81 Hamer, Carina R. (2015), s. 157. 
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Såfremt en ordregivers tildelingsbeslutning er blevet annulleret ved afgørelse fra Klagenæv-
net for Udbud, har ordregiveren mulighed for at indbringe denne afgørelse til de almindelige 
domstole, jf. klagenævnslovens § 8. Ved en sådan indbringelse har sagsanlægget som ud-

gangspunkt ikke opsættende virkning, det vil sige, at virkningen af kendelsen ikke udsættes, 
jf. grundlovens § 63, stk. 1, som angiver, at det er udgangspunktet i dansk ret, at den, der 
anfægter gyldigheden af en administrativ afgørelse "ikke ved at bringe sagen for domsto-
lene, [kan] unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling."82 I kraft heraf 
må det pointeres, at i tilfælde, hvor Klagenævnet for Udbud har afsagt en delkendelse om 
at give en klage opsættende virkning efter klagenævnslovens § 12 og efterfølgende annul-
leret ordregiverens tildelingsbeslutning efter klagenævnslovens § 13, stk. 1, nr. 2, må ordre-
giver ikke indgå kontrakten, selvom han indbringer afgørelsen for de almindelige domstole 
efter klagenævnslovens § 8, jf. grundlovens § 63, stk. 1.  

 

2.5.3 Pligten til at bringe en kontrakt til ophør 
Ved indgåelse af offentlige kontrakter, vil det sidste skridt i en udbudsprocedure være kon-
traktindgåelsen, som sker på baggrund af tildelingsbeslutningen. Herefter vil det være kon-
trakten, aftaleretten og den almindelige obligationsret, som regulerer aftaleforholdet mellem 

ordregiver og vindende tilbudsgiver, og udbudsreglerne vil som udgangspunkt ikke længere 
finder anvendelse.  

Som følge af udbudslovens § 185, stk. 2, kan det opfattes således, at udbudsreglerne ræk-
ker ind i det efterfølgende aftaleforhold. Dog må det påpeges, at udbudslovens § 185, stk. 
2, pålægger ordregiver en handlepligt til at bringe en kontrakt til ophør, men regulerer ikke 
nærmere, hvordan kontrakten skal bringes til ophør. Dette reguleres efter aftalens indhold 

eller den almindelige obligationsret.  

 

                                            
82 Hamer, Carina R. (2015), s. 277 og Ølykke, G. S. & Nielsen, R. (2017), s. 803. 
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2.5.3.1 Aftalens indhold 
Udbudslovens § 185, stk. 2, er som nævnt ikke en ugyldighedsbestemmelse, og der er end-
videre ikke tale om en bestemmelse, som giver ordregiver særlig hjemmel til at opsige kon-
trakten uanset dennes indhold. Der skal dermed som udgangspunkt opsiges efter kontrak-

tens regulering heraf.83 

Parternes aftalefrihed84 indebærer, at ordregiver kan indsætte en hævebeføjelse i kontrak-
ten, således at der kan ophæves med rette, hvis Klagenævnet for Udbud annullerer en til-
delingsbeslutning. Såfremt ordregiver har indført et forbehold i kontrakten om, at kontrakten 
kan bringes til ophør på baggrund af en annulleret tildelingsbeslutning af Klagenævnet for 
Udbud, vil det være nærliggende at regulere en eventuel erstatningsopgørelse og ansvars-

fraskrivelser i samme klausul. Endvidere vil det være muligt at indføre en klausul om, at 
vindende tilbudsgiver ikke kan rejse krav om erstatning, såfremt han på tidspunktet for kon-
traktens indgåelse kendte eller burde kende til de faktiske og retlige omstændigheder, som 
bevirkede, at tildelingsbeslutningen blev annulleret.  

Aftalevilkår, der berettiger ophævelse ved bagatelagtige pligtbrud, kan dog tilsidesættes 
som urimelige, jf. aftalelovens § 36. Spørgsmålet bliver derfor, om et forbehold om Klage-
nævnet for Udbuds annullation af tildelingsbeslutning, kan betragtes som urimelig. Bryde 

Andersen og Lookofsky påpeger85, at hvis den hævende kontraktpart kan pege på en saglig 
begrundelse for forholdet, da vil domstolene opretholde vilkåret. En ophørspligt efter ud-
budsloven, som er krævet af Klagenævnet for udbud, må antages at udgøre en sådan saglig 
begrundelse. 

 

2.5.3.2 Den almindelige obligationsret  
Handlepligten for ordregiver til at bringe en kontrakt til ophør ligger i bestemmelsens ordlyd, 
"Er en tildelingsbeslutning annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal ordregiveren 
bringe en kontrakt eller rammeaftale, som er indgået på grundlag af beslutningen, til op-

                                            
83 Fabricius, Jesper. (2017), s. 866. 
84 Enkeltpersoner og virksomheder kan frit indgå de aftaler de ønsker at indgå som retligt bindende aftaler. 
85 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 216. 
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hør..."  Det er derfor nærliggende at undersøge, hvad ophøret karakteriseres som, så rets-
virkningerne, som kan tilfalde efter ordregiveren bringer en kontrakt til ophør, nærmere kan 
defineres. Derfor vil denne analyse søge at belyse denne pligt både ud fra den almindelige 

obligationsret med henblik på at fastslå, hvordan pligten til at bringe en kontrakt til ophør 
påvirker det private aftaleforhold mellem ordregiver og vindende tilbudsgiver samt ud fra 
betragtninger fra almindeligt anvendte standardkontrakter fra entrepriseretten.  

Den almindelige obligationsret sondrer mellem ophævelse og opsigelse. Opsigelse er en 
erklæring om at ville ud af en ikke-misligholdt aftale, hvorved der anvendes den opsigelses-
adgang, der findes i kontraktens indhold og regulering heraf. Ophævelse er derimod en 

misligholdelsesbeføjelse, som kommer til udtryk i form af en erklæring om at ville hæve 
aftalen på baggrund af medkontrahentens væsentlige misligholdelse af aftalen.86  

 

2.5.3.2.1 Hævebeføjelsen 
Misligholdelsesbeføjelser kan enten have karakter af opfyldelsesbeføjelser, hvor naturalop-
fyldelse af medkontrahentens forpligtelser søges gennemført. Misligholdelsesbeføjelser kan 
også have karakter af gensidighedsbeføjelser, som giver adgang til at udskyde, begrænse 
eller ophæve udvekslingen af ydelserne.  Ophævelsen af en aftale må således forstås som, 
at en medkontrahent ansvarsfrit bringer begge parters forpligtelser til naturalopfyldelse af 
aftalen til ophør.87  

Det må først bemærkes, at hævebeføjelsen er den mest vidtgående misligholdelsesbefø-
jelse. En part kan som udgangspunkt hæve, når dette udtrykkeligt har hjemmel i kontrakten, 
uden at der følgeligt kræves en væsentlighedsvurdering af medkontrahentens mislighol-
delse.88 Endvidere kan lovgivning om enkelte kontraktforhold fastsætte, hvornår og under 
hvilke omstændigheder en part kan hæve kontrakten berettiget.89 Såfremt der hverken er 
hjemmel i kontrakten eller i lovgivning, kan en part alene anvende beføjelsen om ophævelse, 

                                            
86 Werlauff, Erik. (2017), s. 66. 
87 Gomard, Bernhard. (2011), s. 115. 
88 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 216. 
89 Dette er f.eks. reguleret i købelovens § 42, stk. 1 og § 43, stk. 1 om mangelfuld levering af løsørekøb eller 
lejelovens § 93, stk. 1, litra a, om udlejerens ophævelse af lejeaftalen og lejelovens § 12 for lejerens ophæ-
velse af lejeaftalen.  
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såfremt det efter den almindelige obligationsret vurderes, at medkontrahenten er i væsentlig 
misligholdelse.90  Sker der ophævelse af en kontrakt som følge af en medkontrahents væ-
sentlige misligholdelse, ophører begge parters forpligtelser til at opfylde kontrakten in na-

tura, uden at ophævelsen efter omstændighederne medfører erstatningsansvar.91  

2.5.3.2.2 Annullation og uberettiget ophævelse 
Det karakteristiske ved ophævelse som defineret efter den almindelige obligationsret er, at 
den part der bringer aftalen til ophør, ikke ifalder ansvar ved at afbryde opfyldelse af kon-
trakten. Der må i denne sammenhæng derfor ligeledes sondres mellem ophævelse og an-
nullation.  Pligten efter udbudslovens § 185, stk. 2, gælder uanset om realdebitor/den vin-

dende tilbudsgiver har misligholdt sine forpligtelser væsentligt. Den vindende tilbudsgiver 
har ikke misligholdt den private aftale ved at have vundet udbuddet på ulovligt grundlag, 
hvorfor ordregiver ikke efter de almindelige obligationsretlige regler er berettiget til at hæve 
kontrakten. Som defineret af Bryde Andersen og Lookofsky, bliver den uberettigede ophæ-
velse at betragte som en uberettiget annullation, og dermed en meddelelse om, at kontrakt-
parten ikke agter at efterleve sine pligter efter aftalen. Uberettiget ophævelse anses som en 
misligholdelse, og ”forvandler den debitor, over for hvem ophævelsen blev afgivet med 
urette, til kreditor for de restitutions- og erstatningskrav, den uberettigede ophævelse udlø-
ser.”.92 Ordregiver er alene berettiget til at ophæve den private aftale på baggrund af ud-
budslovens § 185, stk. 2, hvis der er hjemmel hertil i aftalen. Det følger heraf, at i tilfælde, 
hvor der ikke er hjemmel i kontrakten til at bringe kontrakten til ophør på baggrund af en 
ulovlig tildelingsbeslutning, vil ophøret være en uberettiget ophævelse og have karakter af 
en annullation. 

 

                                            
90 Der kan som udgangspunkt ikke angives et konkret mål for, hvornår en misligholdelse er væsentlig. Den 
tidsmæssige eller procentvise afvigelse fra hvad der kræves efter aftalen spiller en rolle, men en vurdering 
af om en misligholdelse er væsentlig foretages ud fra en helhedsvurdering. Se f.eks. Gomard, Bernhard. 
(2011), s. 122 samt Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 355. 
91 Fabricius, Jesper. (2017), s. 866. 
92 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 215 
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2.5.3.3 Retsvirkninger ved ophøret 
En retsvirkning er udtryk for, at der indtræder konsekvenser af retlig karakter, når bestemte 
retlige forhold foreligger. At konsekvensen er af retlig karakter betyder, at virkningen under-
støttes af retsordenen.93 En analyse af ophørskravet i udbudslovens § 185, stk. 2, viser som 

nævnt ovenfor, at ophøret af den private aftale har karakter af annullation frem for ophæ-
velse.  

Annullationen kan udspringe af en uberettiget ophævelse. Annullation kan dog også karak-
teriseres som en afbestillingsret, hvor annullation her udspringer af, at realkreditor nægter 
en realydelse leveret. I forhold til bestemmelsens retsvirkning på den private aftale er det 
nødvendigt at slå fast, om § 185, stk. 2, udløser en pligt til uberettiget at ophæve, eller om 

ordregiver kan siges at blive pligtig til at afbestille realydelsen. Begge medfører, at kontrak-
ten skal annulleres. Ved realkreditors afbestilling bliver spørgsmålet dog, om der er tale om 
en så væsentlig misligholdelse fra realkreditors side, at realdebitor da selv bliver berettiget 
til at ophæve. Ved uberettiget ophævelse, kan spørgsmål med sikkerhed besvares bekræf-
tende.94 I forhold til retsvirkningen er der derfor forskel på, om udbudslovens § 185, stk. 2, 
udløser en pligt til at afbestille realydelsen, eller om ordregiver forpligtes til at ophæve den 
private aftale, hvilket dernæst udløser retsvirkningen ved uberettiget ophævelse. På trods 
af forskellen kan det dog konstateres, at diskussionen bliver irrelevant, da det i teorien om 
afbestilling også er konkluderet, at realdebitor bliver berettiget til erstatning for sin positive 
opfyldelsesinteresse. Retsvirkningen bliver således den samme, uanset om § 185, stk. 2, 
udløser en annullation på baggrund af ordregivers uberettigede ophævelse eller afbestilling.   

 

2.5.3.3.1 Om retsvirkningen ved annullation 

En annullation af aftale skal betragtes som en kontrahents protest mod medkontrahentens 
naturalopfyldelse.95 Realkreditors annullation af aftale kan derfor beskrives som en generel 
afbestilling af realdebitors ydelse. Når ordregiver efter udbudslovens § 185, stk. 2, bringer 
en kontrakt til ophør, kan det både siges, at ordregiver uberettiget ophæver den private 

                                            
93 Berg, Stinne R. (2008) s. 32 
94 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 215. 
95 Lyngsø, Preben, (1971), kap. 6. 
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aftale, og at han annullerer aftalen og dermed afbestiller realydelsen. Retsvirkningen er den 
samme, uanset hvordan ophøret karakteriseres.  

Når ordregiver uberettiget ophæver/annullerer den private aftale, bliver det første spørgs-
mål, om vindende tilbudsgiver kan kræve naturalopfyldelse og dermed kræve egen ydelse 
leveret. Spørgsmålet er relevant, fordi tilbudsgiver ikke har misligholdt aftalen. Det næste 
spørgsmål vedrører tilbudsgivers ret til erstatning.   

 

2.5.3.3.1.1 Om retten til at kræve naturalopfyldelse 

Der er i teorien ikke enighed om, hvorvidt den realdebitor, der har fået en aftale annulleret, 
fortsat kan stå fast og kræve naturalopfyldelse. Gomard udtaler, at en annullation af en aftale 
bevirker, at medkontrahenten mister kravet på naturalopfyldelse, men at denne dog har krav 
på erstatning for det tab han lider ved, at aftalen ikke gennemføres.96 Bryde Andersen og 
Lookofsky udtaler derimod, at annullation udgør en misligholdelse, hvilket medfører at real-

debitor kan vælge at fastholde sin ret til modpartens ydelse.97 Iversen påpeger i overens-
stemmelse med sidstnævnte, at annullation udgør en mulighed for realkreditor til at komme 
ud af en aftale mod at tilsvare modparten erstatning for hans positive opfyldelsesinteresse, 
for så vidt modparten ikke har mulighed for at fastholde kontrakten, dvs. kræve naturalop-
fyldelse.98  

Lyngsø kommer i sin afhandling om afbestillingsretten til den konklusion, at hovedreglen må 

være, at den af parterne, som skal erlægge en realydelse, ikke har krav på at præstere sin 
ydelse, hvis modparten protesterer herimod, men alene har krav på ikke at lide et tab som 
følge af, at medkontrahenten modsætter sig erlæggelsen.99 Denne konstatering kommer af 
en analyse af forskellige kontraktforhold, hvor der kun under entreprisekontrakter konstate-
res at være en begrænsning i bygherrens standsningsret. Denne begrænsning behandles 
nærmere under afsnit 2.5.4.1. Lyngsø påpeger endvidere, at realdebitor ikke rent økono-
misk har gevinst ved at kræve naturalopfyldelse. Vælger realdebitor at fastholde sin ret til at 

                                            
96 Gomard, Bernhard. (2011), s. 115. 
97 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 215. 
98 Iversen, Torsten. (2016), s. 728. 
99 Lyngsø, Preben. (1971), s. 289. 
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levere sin ydelse, da bringer han reglerne om fordringshavermora i brug. I dette tilfælde vil 
realdebitor kræve, at aftalen bliver fastholdt og derfor også, at realdebitors modydelse er-
lægges. Økonomisk, vil dette ikke stille realdebitor stærkere i forhold til at modtage erstat-

ning for sin positive opfyldelsesinteresse.100 Hvor realdebitor sidder med en ydelse, han har 
stor interesse i ikke at beholde101, kan det diskuteres, om realdebitor da vil foretrække at 
fastholde naturalopfyldelse. Lyngsøs konklusion må da forstås således, at erstatningen skal 
godtgøre realdebitor for denne gene, hvis omstændighederne taler for det.  

Om realdebitor kan kræve naturalopfyldelse på trods af en annullation af aftalen, er ganske 
afgørende ved konstateringen af, hvad retsvirkningen af udbudslovens § 185, stk. 2, er på 

det private aftaleforhold. Uanset om realdebitor modsætter sig realkreditors protest mod at 
lade realydelsen levere, da er realkreditor i udbudslovens forstand ikke berettiget til at mod-
tage realydelsen fra debitor. Af denne grund kan det være svært at se meningen for realde-
bitor i at kræve sin ydelse præsteret. I praksis må det således at antages, at realdebitor ikke 
vil kræve sin ydelse præsteret, men derimod kræve erstatning som følge af annullationen.  

 

2.5.3.3.1.2 Realdebitors krav på erstatning 

Der er i teorien enighed om, at den part der annullerer aftalen om levering af realydelsen, 
skal modsvare realdebitor erstatning for den positive opfyldelsesinteresse - uagtet om an-
nullationen udspringer af en uberettiget ophævelse eller afbestilling af realydelsen.102 I prak-
sis er det ligeledes flere gange konstateret, at en uberettiget ophævelse medfører erstat-
ningspligt for den krænkede medkontrahent.103 

Ved erstatning inden for kontrakt, bliver erstatningen udløst af misligholdelse af kontrakten. 
Erstatning er således en misligholdelsesbeføjelse, der allerede har hjemmel ved indgåelse 

                                            
100 Lyngsø, Preben. (1971), s. 416. 
101 Ydelsen kan være tilpasset realkreditor i et sådant omfang, at videresalg ikke er mulig. 
102 Lyngsø, Preben. (1971), s. 376, Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 215 og Iversen, Torsten. 
(2016), s. 728. 
103 Eksempelvis Højesterets dom af 22. maj 2013, sag 282/2008, hvor en køber ved uberettiget ophævelse 
blev dømt til at betale 2,7 mio. euro i erstatning til leverandøren. Ved udregning af erstatningen tog Højesteret 
udgangspunkt i den krænkede leverandørs mistede dækningsbidrag med fradrag af usikkerhedsmomenter 
i forbindelse med forventet produktion. Eller T:BB 2012.497 ØLD, hvor en bygherre uberettiget ophævede en 
entreprisekontrakt. Bygherren skulle dække totalentreprenøren tab som følge af ophævelse.  
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af aftalen. Der argumenteres i teorien for, at der er skærpet ansvar, når parterne er i kon-
traktforhold med hinanden, da parterne her er forpligtet til at tage hensyn til hinanden.104 
Herudover er der også enighed i teorien om, at adækvansgrænsen skal strækkes videre, 

når parterne er i kontraktforhold med hinanden.105 Dette er relevant ved konstateringen af, 
hvilke erstatningsposter der skal regnes med ved ophør efter udbudslovens § 185, stk. 2.  

Ved annullation af kontrakten skal kontrakten ikke opfattes som ugyldig. Af den grund, sker 
annullation som udgangspunkt ikke med tilbagevirkende kraft, men derimod ex nunc.106 At 
erstatningen sker postkontraktuelt betyder, at erstatningsudmålingen skal stille den kræn-
kede part, som var kontrakten korrekt opfyldt. Den krænkede part kan derfor ved annullation 

kræve erstatning for sin positive opfyldelsesinteresse.  

Ved erstatning af opfyldelsesinteressen kan den krænkede part forlange fuld erstatning for 
ethvert beviseligt tab, der er foranlediget af misligholdelse.107 Der kan ligeledes søges er-
statning for den mistede fortjeneste ved ikke at have mulighed for at opfylde kontrakten. 
Erstatning af opfyldelsesinteressen udgør en beregning, som er afhængig af det enkelte 
aftaleforhold. Generelt skal der ved udmålingen tages hensyn til følgende kategorier af tab: 
Tabt værdi, som svarer til det tab den krænkede part har lidt, ved ikke at kunne præstere 

efter kontrakten. Andet tab end værditab, herunder driftstab hvis ikke der er begrænsning 
herfor i særlovgivning, samt økonomiske tab. Ved udmålingen skal der tages hensyn til de 
økonomiske fordele, som den erstatningsberettigede part opnår ved ophævelse af aftalen, 
herunder sparede udgifter og afværgede tab. Sådanne beløb skal fratrækkes i erstatnin-
gen.108 

 

2.5.3.3.2 Om tilbagelevering af realydelsen 
Tilbagelevering er en retsvirkning ved ophævelse, og som konstateret også relevant ved 
annullation, da annullationen er en misligholdelse, der berettiger medkontrahenten til at 
hæve og kræve erstatning. Det er relevant for beregning af realdebitors erstatningskrav, i 

                                            
104 Bernard Gomard i Berg, Stinne R. (2008), s. 224. 
105 Torsten Iversen i Berg, Stinne R. (2008), s. 224. 
106 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 213, og Berg, Stinne R. (2008), s. 230. 
107 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 259. 
108 Andersen, M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 260-265. 
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hvilket omfang realydelsen skal tilbageleveres. Er der tale om løsøre, som realkreditor ikke 
har taget i brug inden annullation af aftalen, og som kan tilbageleveres i væsentlig samme 
stand og mængde, kan realdebitor videresælge genstanden, så hans tab som følge af an-

nullationen begrænses. Er der derimod tale om en annullation af en entreprisekontrakt, hvor 
byggeriet står halvt færdigt, da kan der opstå store omkostninger ved tilbagelevering, og 
hvis ikke der kan tilbageleveres, opstår godtgørelsesomkostningen som en del af erstat-
ningsberegningen.  

Generelt kan det konstateres, at tilbagelevering er relevant ved annullation. Dog er der en 
væsentlig forskel på tilbagelevering ved henholdsvis berettiget ophævelse og ophævelse 

som følge af annullation. Tilbagelevering i forbindelse med annullation er ikke en pligt, men 
derimod en ret, som den annullerende part har, for at kunne modregne et større beløb i 
erstatningen.109 Af den grund bliver tilbagelevering ofte ikke relevant ved entreprisekontrak-
ter. I forhold til annullation som følge af især afbestilling, konstaterer Lyngsø, at tilbageleve-
ring kun er relevant i forbindelse med løsørekontrakter.110 I dansk købsret er der dog den 
hovedregel, at en sælger, der har opfyldt sin forpligtelse efter kontrakten, hvilket er tilfældet 
i denne afhandlings situation, ikke kan mødes med et krav om, at salgsgenstanden skal 
tages tilbage.111 Således adskiller annullation sig fra ophævelse. I de tilfælde hvor realkre-
ditor ønsker tilbagelevering, skal de forhold, som er beskrevet under afsnit 2.5.3.3.2 inddra-
ges. Tilbagelevering må dog antages at ville spille en lille rolle i praksis ved udløsning af 
udbudslovens § 185, stk. 2, især ved entreprisekontrakter.  

Ovenstående analyse om definition af ophøret samt retsvirkningen at ophøret, er foretaget 
ud fra den generelle obligationsret. I praksis findes dog kontrakter, der kategoriseres som 
standardkontrakter, og som ikke følger den almindelige køberets bestemmelser om ophæ-
velse og afbestilling.  Særligt entreprisekontrakter udgør en stor del af de kontrakter, der 
bliver udbudt i Danmark. Det er derfor relevant at undersøge, om disse standardkontrakter 
behandler ordregivers ophør anderledes end efter den almindelige obligationsret. Er dette 
tilfældet, skal ordregiver have dette i mente, når § 185, stk. 2, bliver aktuel.  

                                            
109 Lyngsø, Preben. (1971), s. 420. 
110 Lyngsø, Preben. (1971), s. 422. 
111 En analyse af Lyngsø (1971), af motiverne til daværende betænkning om køb på afbetaling (i dag kredit-
aftaleloven).  
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2.5.4 Særligt om ophør af kontrakt i entrepriseretten 
Ovenstående analyse har slået fast, at ophørspligten efter udbudslovens § 185, stk. 2, skal 
fortolkes som en annullationspligt. Annullation medfører erstatningspligt for ordregiver og 
eventuelt tilbagelevering. Nærværende afsnit vil undersøge, om der gælder særlige vilkår i 
entrepriseretten, der ændrer ved det almindelige obligationsretlige udgangspunkt. Der tages 
i det følgende udgangspunkt i standardvilkårene ABT 93112. Hertil skal det kort bemærkes, 
at betingelserne er under revidering og forventes færdige i 2018. I de nye almindelige betin-
gelser, har man dog ikke valgt at tage højde for udbudslovens § 185, stk. 2. Totalentrepre-
nørens adgang til at afbestille entreprisen eller hans almindelige hæveadgang ændres så-

ledes ikke. 

 

2.5.4.1 Om bygherrens adgang til at annullere entreprisekontrakten 
I entrepriseretten er annullationsadgangen reguleret, dog alene for bygherren. Bygherren 
har ret til at forlange arbejdet standset uden pligt til at erstatte mistet fortjeneste, selvom der 
ikke foreligger misligholdelse.113 ABT 93 § 15, stk. 5, med de nye almindelige betingelser § 
26, stk. 4, hjemler adgangen til at afbestille og dermed annullere entreprisen. Bestemmelsen 
tager sigte på det forhold, at bygherren, trods gennemførelse af forundersøgelser, bliver i 
stand til at afbestille entreprisen, hvis der opstår uforudsete forhold. Ud over ABT 93 § 15, 
stk. 5, indeholder standardbetingelserne ikke hjemmel til at annullere kontrakten. Kun for-
brugeren har i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom adgang til at 
afbestille i helt særlige tilfælde. Spørgsmålet om forbrugerbeskyttelse er dog ikke relevant 
for denne afhandling. At afbestillingsretten er så begrænset reguleret, forklares af Hørlyck 
ved, at bygherren sjældent mister interesse for arbejdets udførelse, og fordi standsning af 

arbejdet sjældent vil medføre besparelser for bygherren.114 Udbudslovens § 185, stk. 2, in-
deholder dog en ophørspligt, hvorfor bygherrens interesse er underordnet. Spørgsmålet er, 

                                            
112 Almindelige betingelser for Totalentreprise [ABT 93]. Der tages alene udgangspunkt i ABT 93 og ikke AB 
92 for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Betingelserne er i store træk de samme. Det 
findes således ikke nødvendigt at sondre mellem de to standardbetingelser.  
113 Hørlyck, Erik. (2009), s. 217. 
114 Hørlyck, Erik. (2009), s. 218. 



 41 

hvordan retsstillingen er ved ophør i entrepriseretten, når annullation ikke finder hjemmel i 
AB-betingelserne.  

Lyngsø konkluderer, at der i overensstemmelse med den almindelige obligationsret eksiste-
rer en almindelig adgang for bygherren til at standse arbejdet, og at entreprenøren her mi-
ster retten til naturalopfyldelse, jf. også Vestre Landsrets kendelse af 4.  november 1944.115 
Bygherren kommer dog i misligholdelse i dette tilfælde, hvorfor entreprenøren bliver beret-
tiget til erstatning.116 Modsat den almindelige købsret kan annullationsadgangen dog være 
begrænset for bygherren. Dette er tilfældet, når entreprenøren har stillet sikkerhed i form af 
en panteret eller tilbageholdsret i byggeriet for at sikre sig selv vederlag fra bygherren.117 At 

der også i entrepriseretten gælder en almindelig annullationsadgang bevirker, at retsvirknin-
gen ved ordregivers ophørspligt ikke væsentligt er anderledes ved entreprise- og løsørefor-
hold.  

 

2.5.4.2 Særligt om erstatningsopgørelsen og tilbagelevering ved entrepriseforhold 
Totalentreprenøren har som følge af bygherrens uberettigede annullation, ret til erstatning 
af sin positive opfyldelsesinteresse. Erstatningen skal overordnet set udgøre en forholds-
mæssig entreprisesum for allerede udført arbejde, dækningsbidrag for ikke udført arbejde118 
samt særlige omkostninger som følge af afbestillingen. Denne opgørelse skal fradrages 
eventuelt sparede faste omkostninger, forventet fortjeneste fra erstatningsopgaver og kom-
pensation for frigørelse fra byggeriets risici. I forhold til dækningsbidraget er det særligt at 
bemærke, at totalentreprenøren efter praksis får erstatning svarende til godt og vel halvde-
len af det kalkulerede dækningsbidrag.119 

                                            
115 Landsretten konkluderer, at entreprenøren ikke har en almindelig ret til at udføre sit arbejde, uanset om 
bygherrens ophævelse var berettiget eller ej. Fra teknisk lovsamling 1944.145, og kommenteret af Preben 
Lyngsø. 
116 Lyngsø, Preben. (1971), s. 289. 
117  Lyngsø, Preben. (1971), s. 271. 
118 Restentreprisesum med fradrag af sparede variable omkostninger. 
119 Jf. eksempelvis KfE 1993.38 VBA, KfE 1988.42 VBA og KfE 1991.15 VBA. Skønnet er ikke begrundet af 
Voldgiftsnævnet, men Erik Hørlyck påpeger, at nedsættelsen er begrundet i usikkerheden med hensyn til, 
om entreprenøren virkelig kunne have opnået det kalkulerede dækningsbidrag (2009), s. 221. 
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Tilbagelevering ved en totalentreprisekontrakts ophør behandles ikke i teorien.120 En be-
grundelse herfor kan være, at bygherren løbende i forbindelse med betaling af totalentre-
prenørens arbejde opnår en ejendomsret over det byggede. Følger entrepriseretten også 

her den almindelige obligationsret, bliver tilbagelevering alene relevant, hvis bygherren selv 
ønsker dette. Især ved totalentreprisekontrakter må det findes ikke at være relevant med 
tilbagelevering, da totalentreprenøren formentlig ingen glæde har ved tilbagelevering af 
komponenter, der er inkorporeret i et samlet byggeri, ligesom bygherren formentlig ikke er 
interesseret i store omkostninger ved at omgøre og tilbagelevere byggeriet. Formentlig er 
det slet ikke muligt for bygherren at tilbagelevere materialerne i samme omfang og mængde. 
Umuligheden er især stor i de tilfælde, hvor bygherren gør brug af fagentreprise, hvor del-
komponenter i byggeriet kan være inkorporeret i andre entreprenørers materialer. Det må 
derfor konkluderes, at tilbagelevering ikke er relevant ved entreprisekontrakten. 

 

2.5.5 Passende varsel 
Udbudslovens § 185, stk. 2, fastslår, at ordregiver skal bringe kontrakten til ophør med et 
passende varsel. Bemærkningerne hertil anfører, at hvad der anses for værende et pas-
sende varsel skal vurderes efter forholdene og beror dermed på de konkrete omstændighe-

der. Bemærkningerne til udbudsloven tilføjer, at der også skal tages hensyn til den udbuds-
retlige overtrædelse, herunder må det ud fra ordlyden fortolkes således, at graden af over-
trædelsens grovhed må være af betydning. Endvidere anfører bemærkningerne til udbuds-
loven, at såfremt ordregiver vælger at gennemføre et nyt udbud, skal ordregiveren bringe 
kontrakten til ophør, når den nye udbudsprocedure er afsluttet. Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen angiver i deres "Vejledning om udbudsreglerne", at forhold som kontraktens ka-
rakter og den konkrete overtrædelse indgår i denne vurdering. Herunder skal der bl.a. tages 
hensyn til forsyningssikkerhed, tekniske forhold ved kontraktens gennemførelse, omkost-
ninger forbundet med ophævelsen mv.121  

                                            
120 En gennemgang af Erik Hørlyck, Torsten Iversen og Preben Lyngsøs behandling af entreprisekontrakter 
har vist, at forfatterne ikke forholder sig til spørgsmålet om tilbagelevering af den af entreprenøren leverede 
realydelse. 
121 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens “Vejledning om udbudsloven”, januar 2016. 
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Der er ikke ellers i bestemmelsen nogen konkret vejledning i, hvad passende varsel er. Man 
må derfor stille spørgsmålet, om passende varsel skal fortolkes som et ganske kort eller 
længere varsel. Det samme spørgsmål blev stillet af Halonen i hendes undersøgelse af 

opsigelsesforpligtelsen efter udbudsdirektivets artikel 73 - § 185, stk. 1, i udbudsloven. Gen-
nem en undersøgelse af artikel 73, søger hun bl.a. at belyse, hvor langt et opsigelsesvarsel 
EU-retten vil acceptere. Gennem en analyse af forskellige medlemsstaters implementering 
af artikel 73 samt af EU-rettens grundlæggende princip om proportionalitet, finder Halonen, 
at der ved fastsættelse af varslet, kan tages hensyn til, hvor lang tid det normalt tager at 
finde en ny leverandør på det specifikke fagområde. Hun påpeger, at EU-retten næppe vil 
stille krav om et så kort opsigelsesvarsel, at den offentlige myndighed står med betydeligt 
tab ved at stå uden leverandør.122 Dette er da også i overensstemmelse med lovbemærk-
ningerne til udbudslovens § 185, stk. 2, der fastslår, at kontrakten først skal bringes til ophør, 
når en ny udbudsprocedure er afsluttet, hvis der altså gennemføres nyt udbud. I artiklen 
påpeges dog også, at der ved varslets fastsættelse må tages højde for, at artikel 73 sigter 
efter at sikre effektiv håndhævelse af udbudsreglerne, og at bestemmelsen skal forstås som 
en sanktion.123 Samme sondring er bestemt også relevant ved udbudslovens § 185, stk. 2. 
Hvis det således kan fastslås, at ordregiver må antages at have et varsel, der svarer til den 
periode det normalt tager at finde en ny leverandør, da må dette fortolkes strengt. Det må 
kræves, at ordregiver skal handle ganske effektivt, hvis bestemmelsen skal have effekt som 
sanktion. Dette er i overensstemmelse med bemærkningerne til udbudsloven, som fastslår, 
at der skal tages højde for overtrædelsens grovhed. 

Ved fastsættelsen vil det være relevant, hvornår Klagenævnet for Udbud annullerer ordre-
givers tildelingsbeslutning. For visse kontrakttyper vil det nemlig have betydning, hvor langt 
inde i kontraktperioden, ordregiver forpligtes til at bringe kontrakten til ophør. Ved entrepri-
sekontrakter har det stor betydning for muligheden for at finde ny leverandør, om arbejdet 
er påbegyndt, da arbejdet i så fald kun kan overtages af en leverandør, der formår at bygge 
videre på det igangsatte arbejde. Klages der derimod i standstill-perioden, og får klagen 

                                            
122 Halonen, Kirsi-Maria. (2017). 
123 Halonen, Kirsi-Maria. (2017). 
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opsættende virkning, da vil kontrakten ikke være indgået, og det vil derfor være lettere for 
ordregiver at finde en ny leverandør. Varslet må da skulle fastsættes til at være kortere.  

 

2.5.6 Delkonklusion på ophørspligten 
På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at pligten efter udbudslovens § 
185, stk. 2, gælder uanset om vindende tilbudsgiver har misligholdt sine forpligtelser væ-
sentligt, hvorfor ophørsforpligtelsen kan karakteriseres som annullation. Retsvirkningen ved 
annullation konkluderes at være, at ordregiver kommer i misligholdelse overfor sin leveran-
dør, hvorefter ordregiver bliver erstatningsansvarlig efter den positive opfyldelsesinteresse. 
Endvidere vil tilbagelevering som retsvirkning af annullation spille en mindre rolle i praksis. 
Det kan ligeledes konkluderes, at når ordregiver skal bringe kontrakten til ophør med pas-
sende varsel, skal der tages højde for kontraktens karakter, den konkrete overtrædelse 
samt, hvor lang tid det normalvis tager ordregiver at finde en ny leverandør på det konkrete 
område. Ved vurderingen heraf må det fastslås, at et passende varsel fortolkes strengt.   

 

2.6 Særlige forhold som undtagelse 
Ordregiver vil ikke være forpligtet af ophørspligten i udbudslovens § 185, stk. 2, hvor "sær-

lige forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig gældende". Ifølge lovbe-
mærkningerne til bestemmelsen foreligger særlige forhold, når ophør af kontrakten vil stride 
imod væsentlige samfundsinteresser, eksempelvis den offentlige sikkerhed, menneskers og 

dyrs liv og sundhed, eller hvis ophør af kontrakten vil medføre et helt ekstraordinært værdi-
spild. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning om udbudsloven" understreger dog, 
at undtagelsen er ganske snæver og "at der skal derfor foreligge vægtige grunde til at fort-
sætte kontrakten".124 Hverken bestemmelsens ordlyd eller lovbemærkningerne fastsætter i 
detaljer, hvornår der er tale om særlige forhold og det må som følge heraf være overladt til 

                                            
124 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning om udbudsloven", januar 2016, s. 257. 



 45 

Klagenævnet for Udbud at fortolke dette. Analysen nedenfor ønsker at belyse, hvornår or-
dregiver har mulighed for at videreføre sin kontrakt med henvisning til, at særlige forhold gør 
sig gældende.  

 

2.6.1 Væsentlige samfundsinteresser 
Som det fremgår af bestemmelsens ordlyd, vedrører den første undtagelse til hovedreglen 
om ophørspligten særlige forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse. Dette afsnit vedrø-
rer lovbemærkningernes førstnævnte særlige forhold om væsentlige samfundsinteresser. 
Lovbemærkningerne specificerer, hvad der kan udgøre væsentlige samfundsinteresser. 
Herunder den offentlige sikkerhed samt menneskers og dyrs liv og sundhed. Lovbemærk-
ningerne indeholder dog ikke anvisninger af, hvad der udgør den offentlig sikkerhed, samt 
hvornår en interesse vedrørende menneskers og dyrs liv og sundhed er så væsentlig, at det 
kan begrunde ordregivers videreførelse af kontrakten.  

Udbudslovens § 185, stk. 2, er ikke nyskabende i forhold til, at samfundshensyn kan be-
grunde en tilsidesættelse af en retsregel eller aftale. I aftaleretten generelt spiller samfunds-
økonomiske hensyn en ikke ubetydelig rolle. Hvor særlige undskyldende forhold gør sig 
gældende, viser praksis, at domstolene viger fra misligholdelsessanktioner, der i uforholds-
mæssig grad indebærer, at værdier går til spilde.125 Begrebet væsentlig samfundsinteresse 
må dog formodes ikke alene at vedrøre samfundsøkonomiske hensyn. Væsentlige sam-
fundsinteresser må ligeledes omfatte forhold, som samfundet som en helhed har interesse 
i at bevare uanset de økonomiske omkostninger herved.  

Begrebet 'væsentlig samfundsinteresse' indgår ligeledes i udbudslovens § 135, stk. 5, ved-
rørende ordregivers mulighed for ikke at udelukke en tilbudsgiver på trods af, at denne er 
omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund. I lovbemærkningerne til denne undtagelse 
fremgår det, at væsentlig samfundsinteresse kan være et hensyn til sundhed, sikkerhed, 
offentlig orden eller miljøbeskyttelse. Det må antages at disse områder også er relevante 
for § 185, stk. 2.126 En nærmere forståelse af begrebet væsentlig samfundsinteresse kan 

                                            
125 Andersen M. B. og Lookofsky, J. (2015), s. 29. 
126 Hummelshøj, Lotte i Treumer, Steen (red.). (2016), s. 702.  
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ligeledes søges i EU-retten, hvor tilsvarende begreber har særlig stor betydning for TEUF’s 
bestemmelser om de fri bevægeligheder. Eksemplerne fra lovbemærkningerne er ligeledes 
at finde i artikel 36 i TEUF om de traktatfæstede undtagelser fra forbuddet mod handelsre-

striktioner. Det er her anført, at forbud og restriktioner mod varens fri bevægelighed kan 
tillades, hvis de er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyt-
telse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk 
værdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret.  

Om der er fundet inspiration i udbudslovens § 135, stk. 5, og artikel 36 i TEUF ved beskri-

velsen af de eksempler, der kan udgøre en væsentlig samfundsinteresse i relation til ud-
budslovens § 185, stk. 2, kan ikke vides. Er det tilfældet, kan dette tale for, at de øvrige 
forhold nævnt i de to bestemmelser, kan anvendes som undtagelse til udbudslovens § 185, 
stk. 2, hvor særlige forhold taler for det. Med ordlyden ”eksempelvis” i lovbemærkningerne 
kan det hvert fald udledes, at de to forhold nævnt i lovbemærkningerne, ikke udgør en ud-
tømmende liste.  

Klagenævnet for Udbud har endnu ikke haft lejlighed til at udtale sig om en ordregivers 

forsøg på at videreføre en kontrakt begrundet i væsentlige samfundsinteresser. Spørgsmå-
let er, hvilke forhold der kan være af så væsentlig interesse for samfundet, at kontrakten 
ikke kan afbrydes og tåle forsinkelse. I vurderingen skal der her inddrages, at forsinkelsen 
formentlig ikke bliver væsentlig, da ordregiver er berettiget til at lade kontrakten fortsætte, 
indtil en ny udbudsprocedure er slut, hvis ordregiver altså lader kontrakten ophøre efter 
hovedreglen.127 Dette afsnit vil ud fra EU-rettens fortolkning af ”menneskers liv og sundhed” 
samt ”den offentlige sikkerhed” i henhold til artikel 36 TEUF beskrive, hvilke forhold der kan 
udgøre væsentlige samfundsinteresser.  

 

                                            
127 Jf. lovbemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2.  
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2.6.1.1 Menneskers og dyrs liv og sundhed 
Artikel 36 i TEUF skal ligesom undtagelsen i udbudslovens § 185, stk. 2, 1. pkt., fortolkes 
indskrænkende.128 Menneskers liv og sundhed har dog i flere sager været brugt til at retfær-
diggøre en restriktion mod den fri varebevægelighed, jf. EU-Domstolens udtalelse i Deut-

scher Apotherkerverband-sagen129. Forhold der har retfærdiggjort en restriktion vedrører 
blandt forbud og restriktioner mod markedsføring og salg af lægemidler, alkohol samt 
spørgsmål om berigede fødevarer.130 Disse tre ’varegrupper’ kan således efter EU-retten, 
betegnes som forhold der vedrører menneskers liv og sundhed. Det kan især tænkes, at 
offentlige vareindkøbskontrakter vedrørende lægemidler samt tjenesteydelseskontrakter i 
forbindelse med sundhedssektoren, kan være af så væsentlig interesse for samfundet, at 
det begrunder en videreførelse af kontrakten. I bemærkningerne til udbudslovens § 135, stk. 
5, fremgår det ligeledes at væsentlige samfundsinteresser eksempelvis kan foreligge, "når 
der er et presserende behov for vacciner eller nødudstyr". 

I forhold til dyrs liv og sundhed har EU-Domstolen fundet, at forhold, der søger at beskytte 
sjældne eller truede dyrearter, hindring af udbredelse af sygdomme samt dyrevelfærd, kan 
begrunde en restriktion mod den fri bevægelighed for varer.131 Lignende forhold vil forment-
lig også være relevant i forbindelse med undtagelsen i udbudslovens § 185, stk. 2, 1. pkt.  

 

2.6.1.2 Den offentlige sikkerhed 
Den offentlige sikkerhed har ikke ligeså ofte været genstand for behandling hos EU-Dom-
stolen. Campus Oil-sagen132 er dog et eksempel på anvendelse af undtagelsen ”den offent-
lige sikkerhed” i forbindelse med artikel 36 i TEUF. Sagen vedrørte forsyningssikkerhed. 
Herudover indeholder TEUF bestemmelser vedrørende produktion af indkøb til militæret, jf. 
artikel 346(1)(b), som vedrører en medlemsstats offentlige sikkerhed. Begge områder findes 

at være relevante for fortolkningen af ”den offentlige sikkerhed” i lovbemærkningerne til § 
185, stk. 2.  

                                            
128 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2011), s. 365.  
129 Sag C-322/01, Deutscher Apothekerverband eV mod DocMorris NV og J. Waterval, præmis 46. 
130 C-320/93 Ortscheit-sagen, C-405/98 Gourmet-sagen og C-192/01 Kommissionen mod Danmark.  
131 Neergaard, U. og Nielsen, R. (2011), s. 369; og Gomard, Bernhard (2016), s. 162-163.  
132 Sag 72/83 Campus Oil m.fl. mod Ministeren for industri og energi m.fl.  
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Både forsvars- og sundhedsområdet udgør store poster i det offentlige budget133. Alene 
dette må tale for, at det ikke er nok, at kontrakten vedrører disse områder. Da undtagelsen 
skal fortolkes indskrænkende, må der være krav om, at der er tale om indkøb, der ikke kan 

tåle forsinkelse – eksempelvis fordi der er mangel på ydelsen generelt, eller fordi der er 
opstået et akut behov. Et lignende kriterium bruges også i EU-retten, hvor det er et krav for 
brug af den offentlige sundhed som restriktion, at beskyttelsesbehovet består på grund af 
et reelt sundhedsproblem.134  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbuds-
reglerne konstaterer ligeledes, at "vitale IT-systemer i sundhedssektoren eller levering af 
vigtige sundhedsydelser, konkret kan retfærdiggøre en videreførelse af kontrakten."135 

 

2.6.2 Ekstraordinært værdispild 
Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår ligeledes, at helt ekstraordinære værdispild 
tilsiger, at kontrakten kan videreføres. Det kan dog i sådanne tilfælde betvivles, om Klage-
nævnet for Udbud ville have annulleret tildelingsbeslutningen til at starte med. Klagenævnet 
for Udbud har tidligere afvist at annullere en tildelingsbeslutning i tilfælde, hvor det "ville 
medføre et samfundsmæssigt værdispil, som ikke ville stå i rimeligt forhold"136 med klage-
rens interesse i en annullation.137   

Ophør af kontrakten efter udbudslovens § 185, stk. 2, vil i mange tilfælde medføre et vær-
dispild for både ordregiver og vindende tilbudsgiver. Et godt eksempel herpå er navnlig, når 
ydelsen skal tilvirkes som led i aftalen, f.eks. ved totalentreprisekontrakter, hvorefter ydelsen 

                                            
133 Offentlige orden og sikkerhed samt forsvar udgør 4 %, sundhedsvæsenet 15 % af det offentlige budget. 
Der er tale om tal fra 2015 fra Danmarks Statistik. 
134 Sag 90/86 Criminal Proceedings mod Zoni.  
135 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning om udbudsloven", januar 2016, s. 257. Der skal dog ved 
denne konstatering, tages højde for vejledningens retskildeværdi. Klagenævnet for Udbud har ved kendelse 
af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland, som omhandlede udbuds-
lovens § 160 om offentliggørelse af ordregivers evalueringsmetode, tilsidesat Konkurrence- og Forbrugersty-
relsens fortolkning af bestemmelsen med henvisning til, at der var tale om en ren national bestemmelse, som 
ikke er implementeret på baggrund af udbudsdirektivet, hvorfor rækkevidden af bestemmelsen ikke må for-
tolkes videre end hvad ordlyden og bemærkningerne giver sikker dækning for. 
136 Se f.eks. kendelse af 8. august 2000, Visma Logistics ASA mod Københavns Amt., om ordregiverens pligt 
till ikke at tage et tilbud i betragtning på baggrund af forbehold over for grundlæggende elementer. Klage-
nævnet for Udbud udtalte, at gennemførelsen af udbuddet var fundamentalt i strid med EU's udbudsregler, men 
at annullation af ordregiverens tildelingsbeslutning ville medføre et samfundsmæssigt værdispild, der ikke 
ville stå i rimeligt forhold til klagerens interesse i en annullation. Klagenævnet for Udbud henviste til, at kon-
trakten med den valgte tilbudsgiver nu måtte formodes at være opfyldt i det væsentlige. 
137 Jakobsen, P. S., Poulsen, S. T. & Kalsmose-Hjelmborg, S. E. (2016), s. 645. 
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vil være vanskelig at afsætte til anden side i tilfælde af ophøret af kontrakten.138 Det er ved 
denne undtagelse også relevant at inddrage betragtninger om tidsperspektivet. Alt andet 
lige er værdispildet større, hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden eller ikke har fået 

tillagt opsættende virkning, og ordregiver på baggrund heraf fortsætter udførelsen af kon-
trakten, mens klagesagen behandles i Klagenævnet for Udbud.139  Værdispildet opstår, når 
leverandøren eller entreprenøren allerede er påbegyndt sit arbejde, hvorefter ordregiver for-
pligtes til at bringe kontrakten til ophør efter udbudslovens § 185, stk. 2. Modsat må det som 
nævnt ovenfor inddrages i vurderingen af særlige forhold, der tilsiger kontraktens viderefø-
relse, at forsinkelsen og dermed en del af værdispildet må betragtes at være begrænset, da 
ordregiver er berettiget til at lade kontrakten fortsætte indtil en ny udbudsprocedure er slut 
og en ny kontrakt følgeligt igangsættes, jf. lovbemærkningerne til bestemmelsen. Dog inden 
for entrepriseretten, kan en forsinkelse af én enkelt (under)entreprenør påvirke hele den 
kritiske vej140 for et entrepriseprojekt, ligesom der generelt inden for totalentreprisekontrak-
ter er tale om så store kontraktsummer, at det kan blive ganske omkostningsfuldt for ordre-
giver at bringe kontrakten til ophør. 

Kontraktens ophør kan medføre betydelige tab for ordregiver samt den vindende tilbudsgi-
ver, dog kan der argumenteres for, at dette må antages at være sædvanligt, hvorfor der ikke 
kan være tale om særlige forhold der tilsiger kontraktens videreførelse eller ekstraordi-

nære værdispild.141 

 

2.6.3 § 14 a udtalelse 
Efter klagenævnslovens § 14 a kan Klagenævnet for Udbud, efter påstand fra klageren eller 
indklagede, afgive en ikke bindende foreløbig udtalelse om, at der foreligger særlige forhold, 

der tilsiger kontraktens videreførelse. Bestemmelsen er fakultativ, hvorfor Klagenævnet for 

                                            
138 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015), s. 224. 
139 Sagsbehandlingstiden i 2016 på ca. 50% af materielle kendelser er på over seks måneder, hvoraf 17% af 
disse er på 12 måneder eller over. Se Årsberetning om Klagenævnet for Udbud 2016, s. 54. Endvidere skal 
det bemærkes i denne sammenhæng, at klagefristen på beslutninger om tildeling er på 45 kalenderdage 
regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af bekendtgørelse om, at ordregiveren har indgået kon-
trakt, og på 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren 
vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. 
140 Kritisk vej er udtryk for en række aktiviteter, der er indbyrdes afhængige af hinanden, således at én aktivitet 
ikke kan udføres før den forudgående aktivitet er færdiggjort. Se Pedersen, Bo S., (2011).	
141 Margaryan, S. og Frøjk, K. (2016). 
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Udbud ikke er forpligtet, men blot har mulighed herfor. Såfremt Klagenævnet for Udbud 
vælger at give en § 14 a-udtalelse, skal vurderingen af, om der foreligger særlige forhold, 
der tilsiger kontraktens videreførelse, baseres på de oplysninger, der var til stede på tids-

punktet for annullation af tildelingsbeslutningen.142 En sådan udtalelse vil give ordregiver en 
indikation af, hvorvidt ordregiver er forpligtet til at bringe kontrakten til ophør, uden at det 
binder ordregiver i sin fortsatte håndtering.  

Klagenævnet for Udbud afgav den første ikke-bindende foreløbig udtalelse efter klage-
nævnslovens § 14 a i kendelse af den 2. marts 2018, AV Form mod indkøbsfællesskaberne, 
Fællesindkøb Fyn, Fællesudbud Sjælland, Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Vestegnens 

Indkøbsforum.143 Kendelsen omhandlede et udbud efter udbudsloven af en rammeaftale om 
hobby- og beskæftigelsesmaterialer til 40 kommuner. Klagers påstand var, at ordregiver 
havde overtrådt ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, jf. udbudslovens 
§ 2, hvorfor tildelingsbeslutningen skulle annulleres.  Derudover ønskede klager en § 14 a 
– udtalelse. Klagenævnet for Udbud fastslog, at der ikke var særlige forhold, der tilsagde 
kontraktens videreførelse. Dog gav Klagenævnet for Udbud ikke en forklaring. Der kan dog 
som udgangspunkt lægges vægt på kontraktens genstand, hobby- og beskæftigelsesmate-
riale, hvorfor ophøret af kontrakten ikke vil stride imod væsentlige samfundsinteresser, her-
under den offentlige sikkerhed, menneskers og dyrs liv og sundhed. Endvidere vil ophøret 
af kontrakten ikke forårsage et ekstraordinært værdispild, da hobby- og beskæftigelsesma-
teriale som udgangspunkt må anses for værende standardvare produkter og ikke har krævet 
særlig tilpasning til ordregivers behov.  

 

                                            
142 Jakobsen, P. S., Poulsen, S. T. & Kalsmose-Hjelmborg, S. E. (2016), s. 645. 
143 Kendelse af 2. marts 2018, AV Form mod indkøbsfællesskaberne, Fællesindkøb Fyn, Fællesudbud Sjæl-
land, Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Vestegnens Indkøbsforum. Klager påstod, at ordregiver uberetti-
get havde afvist klagers tilbud som ukonditionsmæssigt, med henvisning til fejl i en produktkategori der re-
sulterede i, at mindstekravet om, at mindst 90% af de krævede varelinjer i hver produktgruppe ikke var op-
fyldt. Klagenævnet for Udbud udtalte, at fejlen skyldtes uklarheder i udbudsmaterialet, hvorefter det er fast 
praksis, at ordregiver bærer risikoen herfor. 
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2.7 Tilkendelse af positiv opfyldelsesinteresse som undtagelse  
Af lovbemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2, fremgår endvidere, at ordregiver har 
mulighed for at videreføre kontrakten "hvis en tilbudsgiver, der uretmæssigt er blevet forbi-
gået ved tildelingen, har fået erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, og den 
tilbudsgiver som har fået tildelt kontrakten, også skulle være tildelt kontrakten, såfremt den 
uretmæssigt forbigåede tilbudsgiver ikke havde afgivet tilbud." Det er dog vigtigt at be-
mærke, at undtagelsen udelukkende fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen og 
ikke kan læses ud fra ordlyden af bestemmelsens lovtekst. Klagenævnet for Udbud har et 
par gange kommenteret på denne problemstilling og konstateret, at lovbemærkningerne til 
udbudsloven ikke besidder samme retskildemæssige værdi som lovtekst144, samt at der ikke 
må fortolkes videre end, hvad ordlyden og bemærkningerne giver sikker dækning for.145 
Analysen nedenfor ønsker at belyse, hvordan undtagelsen skal forstås, da der i praksis har 
været uenighed om fortolkningen. Endvidere vil analysen belyse, hvor bred ordregiverens 

mulighed for videreførelse af kontrakten med henvisning til denne undtagelse er at benytte 
sig af.  

 

2.7.1 Fortolkning af undtagelsen  
En fortolkning af undtagelsen i lovbemærkningerne taler for, at en kontrakt kan videreføres, 
hvis en forbigået tilbudsgiver allerede har fået erstatning tilkendt af Klagenævnet for Udbud. 
Dette udspringer af lovbemærkningens ordlyd, hvor det fremgår, at klager har fået erstatning 
i form af positiv opfyldelsesinteresse. At sætningen er formuleret i datid må betyde, at kla-
geren har fået erstatningen tilkendt forinden undtagelsen kan gøres gældende.  

Der er i litteraturen uenighed om, hvordan undtagelsen i lovbemærkningerne skal fortolkes. 
Der er herunder tvivl om, hvorvidt sætningen ”En kontrakt kan også videreføres, hvis en 

                                            
144 Kendelse af 19. juni 2017, LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, som omhandlede delydelsesreglen i 
udbudslovens § 8, stk. 2. Klagenævnet for Udbud tilsidesatte supplerende krav for anvendelse af delydel-
sesreglen med henvisning til, at de alene fremgik af lovbemærkningerne. 
145 Kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland, som omhand-
lede udbudslovens § 160 om offentliggørelse af ordregivers evalueringsmetode. Lovbemærkningerne hertil 
fremsætter et krav om, at ordregiver er forpligtet til at offentliggøre procentsatsen i en lineær pointmodel. 
Klagenævnet for Udbud tilsidesatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning af bestemmelsen med 
henvisning til, at der var tale om en ren national bestemmelse som ikke er implementeret på baggrund af 
udbudsdirektivet, hvorfor rækkevidden af bestemmelsen ikke må fortolkes videre end hvad ordlyden og be-
mærkningerne giver sikker dækning for.  
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tilbudsgiver, der uretmæssigt er blevet forbigået ved tildelingen, har fået erstatning i form af 
positiv opfyldelsesinteresse…”, skal forstås således, at klager skal have fået tilkendt erstat-
ning forinden hos Klagenævnet for Udbud før undtagelsen til ophørspligten kan gøres gæl-

dende, eller om der er tale om en mulighed for ordregiver til at betale erstatning, for dermed 
at komme ud af ophørspligten.  

Landsdommer og næstformand i Klagenævnet for Udbud Kirsten Thorup har i sit bidrag til 
bogen ”Udbudsloven”, først og fremmest citeret undtagelsen fra lovbemærkningerne ved 
beskrivelse af undtagelsen. Herefter skriver hun: ”I betragtning af, hvor få udbudssager der 
ender med, at der tildeles erstatning, og da navnlig i form af positiv opfyldelsesinteresse, set 

i forhold til, i hvor mange sager tildelingsbeslutningen annulleres, er anvendelsesområdet 
for denne undtagelse snævert.”.146 Hendes beskrivelse af undtagelsen peger i retningen af, 
at klageren skal have fået tilkendt positiv opfyldelsesinteresse hos Klagenævnet for Udbud, 
før undtagelsen overhovedet kan tages i brug af ordregiver. Steen Treumers fortolkning af 
undtagelsens til lovbemærkningerne til § 185, stk. 2, i samme bog, er i overensstemmelse 
med denne fortolkning.147 Advokat Torkil Høg og advokatfuldmægtig Amanda Riberholt-Ri-
schel beskriver ligeledes, at kontrakten alene kan opretholdes efter undtagelsen, ”hvis den 
forbigåede tilbudsgiver allerede har fået erstatning i form af positiv opfyldelsesinte-
resse…”.148 

I Grith Skovgaard Ølykke og Ruth Nielsens dybdegående behandling af EU’s udbudsregler 
er deres fortolkning af undtagelsen en anden. De to forfattere beskriver her, at konstruktio-
nen i undtagelsen ”er lidt pudsig og betyder, at ordregiverne vil kunne betale sig fra at af-
holde et nyt udbud, hvis det er billigere at give positiv opfyldelsesinteresse… end at afholde 
et nyt udbud.” (vores udeladelse).149 Deres fortolkning af undtagelsen er således, at ordre-
giver kan vælge at betale positiv opfyldelsesinteresse, og ikke at erstatningen skal være 
tilkendt af Klagenævnet for Udbud før undtagelsen kan gøres gældende.  

                                            
146 Thorup, Kirsten i Treumer, Steen (red.). (2016), s. 681.  
147 Treumer, Steen i Treumer, Steen (red.) (2016), s. 45.  
148 Høg, T. og Riberholt-Rischel, A. i Treumer, Steen (red.). (2016), s. 724. 
149 Ølykke, G. S. og Nielsen, R. (2017), s. 819. 
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Efter Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 18. maj 2015150, hvor klager fik tilkendt er-
statning i form af positiv opfyldelsesinteresse, blev kendelsen holdt op imod udbudslovens 
§ 185, stk. 2, i en artikel af advokat Sara Klougart og advokat Thomas Thorup.151 I den 

konkrete sag, var det vindende tilbud ukonditionsmæssigt. De påpeger dog, at hvis det vin-
dende tilbud havde været konditionsmæssigt, ville undtagelsen ”have givet mulighed for 
kontraktens videreførelse…”, da klager havde fået tilkendt positiv opfyldelsesinteresse. De-
res fortolkning af bestemmelsen er således, at undtagelsen alene finder anvendelse, hvis 
det er Klagenævnet for Udbud, der har tilkendt klager erstatning i form af positiv opfyldel-
sesinteresse. 

Det må ud fra ordlydsfortolkning af undtagelsen i lovbemærkningerne og hovedparten af 
litteraturens omtale af bestemmelsen antages, at undtagelsen i lovbemærkningerne skal 
forstås således, at tilbudsgiver skal have fået tilkendt erstatning ved Klagenævnet for Ud-
bud, før ordregiver kan bringe undtagelsen til ophørspligten i anvendelse. Således er der 
ikke sikre holdepunkter for at antage, at ordregiver valgfrit kan betale sig ud af ophørspligten.   

 

2.7.2 Klagers tilkendelse af positiv opfyldelsesinteresse 
Hvis ordregiveren vil gøre brug af undtagelsen som fastsat i lovbemærkningerne, skal kla-
geren, den uretmæssige forbigåede tilbudsgiver, jf. præmissen oven for, have tilkendt er-
statning i form af positiv opfyldelsesinteresse i forbindelse med Klagenævnet for Udbuds 
behandling af sagen. Klagenævnet for Udbud har kompetencen til at tilkende klageren er-
statning efter klagenævnslovens § 14, implementeret på baggrund af kontroldirektivets arti-
kel 2, stk. 6. Desuden forudsætter tildelingen af erstatning, at klageren har nedlagt påstand 
herom.152 Klager om erstatning for ordregivers overtrædelse af udbudsreglerne skal ifølge 

forarbejderne til klagenævnsloven afgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler153, 

                                            
150 Kai Andersen A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen – kendelse af 18. maj 2015. 
121 Artikel af advokat Sara Kirstine Klougart og advokat Thomas Thorup Larsen fra Bird & Bird advokatpart-
nerselskab: ”Udbudslovens § 185, stk. 2, ændrer praksis”, UdbudsVagten, https://udbudsvagten.dk/udbuds-
lovens-%C2%A7-185-stk-2-aendrer-nugaeldende-praksis/, besøgt d. 26/02/2018. 
152Treumer, Steen i ed. Pagh, P., Højgaard, S. M. og Fenger, N. (2017). 
153 Lovforslag nr. 110 af 27. januar 2010. 
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hvilket indebærer, at der skal foreligge et ansvarsgrundlag samt et kausalt og adækvat 
tab.154  

Ifølge Klagenævnet for Udbuds praksis foreligger der en ansvarspådragende handling i til-
fælde, hvor ordregiver har handlet i strid med EU's udbudsregler. Der foreligger dermed ikke 
særlige krav for et ansvarsgrundlag.155 Domstolen har endda udtalt i Strabag-sagen156, at 
der ikke må stilles krav om, at erstatning er betinget af, at ordregiver har handlet culpøst.157  

Bevisbyrden for den uretmæssige forbigåede tilbudsgivers tab påhviler klageren selv. Be-
tingelsen om, at tabet skal være adækvat, vil som oftest være opfyldt, da ordregiver er un-
derlagt pligt til at overholde udbudsreglerne, og et tab er dermed som følge af ansvarsgrund-
laget påregneligt.158  

Til sidst skal der foreligge kausalitet, det vil sige årsagssammenhæng, mellem tabet og or-
dregiverens ansvarspådragende handling. Dette er i tilfælde af erstatning i form af positiv 
opfyldelsesinteresse sværere at bevise end ved erstatning i form af negativ kontraktinte-
resse. For at få tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, det vil sige den 
mistede fortjeneste for ikke at have fået tildelt kontrakten, skal klageren bevise, at denne 
ville have vundet og fået tildelt kontrakten.159 Kan klageren ikke løfte denne bevisbyrde, 
foreligger der ikke den fornødne årsagssammenhæng, og der kan ikke blive tilkendt erstat-
ning i form af positiv opfyldelsesinteresse.160 Først stilles der krav om, at det ikke skal kunne 
bevises, at ordregiver konkret og af lovlige grunde ikke kunne tildele kontrakten til klage-
ren.161 Dette indebærer, at klagerens tilbud ikke må indeholde forbehold, som gør tilbuddet 
ukonditionsmæssigt, og at tilbuddet er afleveret til tiden samt opfylder udbudsmaterialets 

                                            
154Jakobsen, P. S., Poulsen, S. T. & Kalsmose-Hjelmborg, S. E. (2016), s. 663. 
155 Fabricius, Jesper. (2017), s 854. 
156 EU-Domstolens dom af 30. september 2010, Sag C-314/09, Stadt Graz mod Strabag AG m.fl., præmis 39. 
Dommen omhandlede en ordregiver, som havde tildelt sin kontrakt til en leverandør, som ikke kunne levere 
til de i udbudsmaterialet accepterede tidsfrister. Den næstbedste tilbudsgiver klagede og påstod erstatning, 
men EU-Domstolen svarede ved den præjudicielle afgørelse, at et krav om culpøs adfærd fra ordregiverens 
side er i strid med kontroldirektivets formål, jf. præmis 40. 
157 Ølykke, G. S. og Nielsen, R. (2017), s. 825. 
158 Jakobsen, P. S., Poulsen, S. T. & Kalsmose-Hjelmborg, S. E. (2016), s. 671. 
159 Hamer, Carina R. (2015), s. 438. 
160 Fabricius, Jesper. (2017), s. 854. 
161 Se f.eks. kendelse af 20. Maj 2014, Maxys A/S og Solid Software Development ApS mod Region Sjælland. 
I sagen havde Regionen ikke sørget for overensstemmelse mellem udbudsbekendtgørelsen og udbudsbe-
tingelserne vedrørende optioner og forbehold. Endvidere var underkriterierne til tildelingskriteriet uegnet. Kla-
genævnet fandt dog, at der ikke kunne tilkendes erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, da udbud-
det ikke har været egnet til at danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning, hvorfor erstatningsbetingelsen 
om årsagssammenhæng ikke var opfyldt.   
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formkrav. Ydermere, skal klageren løfte bevisbyrden for, at kontrakten ville have været tildelt 
ham, såfremt ordregiver ikke havde handlet ansvarspådragende.162  For at løfte denne be-
visbyrde, skal klageren bevise, at de tilbud, der efter ordregiverens overbevisning er bedre 

end klagerens, er ukonditionsmæssige, eller at ordregiverens vurdering heraf er forkert med 
begrundelse i ulovlige tildelingskriterier eller anvendelse af en evalueringsmodel, som ikke 
er i overensstemmelse med den i udbudsbetingelserne offentliggjorte.163 Generelt gælder, 
at klageren som hovedregel ikke kan få tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinte-
resse, hvis udbudsmaterialet er i strid med udbudsreglerne, og at det dermed ikke er lovligt 
at tildele kontrakten på baggrund af udbudsmaterialet.164 Praksis stiller ikke krav om, at kla-
geren skal kunne dokumentere, at han ville have været tildelt kontrakten, såfremt ordregiver 
ikke havde handlet ansvarspådragende. Således skal klageren blot sandsynliggøre, at kon-
trakten skulle være tildelt ham.165 Til sidst stilles der krav om, at ordregiver ikke skal kunne 
påvise, at klageren ikke ville have været blevet tildelt kontrakten, f.eks. på baggrund af, at 
ordregiver ville annullere udbuddet.166 

I praksis må det derfor erindres, at det er særligt svært at få tilkendt erstatning i form af 
positiv opfyldelsesinteresse, da bevisbyrden herfor er svær. Nemmest er det at løfte bevis-
byrden i sager, hvor den vindende tilbudsgivers tilbud må anses for værende ukonditions-
mæssigt, men hvor klageren har afgivet et konditionsmæssigt tilbud og er blevet nr. 2. Sær-
ligt er bevisbyrden svær i sager, hvor tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og 
kvalitet", og hvor den vindende tilbudsgivers tilbud er konditionsmæssigt.167 Det må også 
her erindres, at baggrunden for udbudslovens § 185, stk. 2, ifølge bestemmelsens bemærk-
ninger, er, at Klagenævnet for Udbud før implementeringen af udbudslovens § 185, stk. 2, 
kun i ganske særlige tilfælde kunne pålægge ordregiveren at bringe sin kontrakt til ophør, 
og at klager herudover alene havde mulighed for at søge om erstatning. 

                                            
162 Hamer, Carina R. (2015), s. 438. 
163 Hamer, Carina R. (2015), s. 439. 
164 Fabricius, Jesper. (2017), s.855. 
165 Se f.eks. kendelse af 27. september 2013, Rent A/S mod Køge Kommune, hvor ordregiver havde overtrådt 
udbudsreglerne i flere henseender, bl.a. var anvendelsen af evalueringsmodellen fejlbehæftet. Som følge 
heraf udtalte Klagenævnet for Udbud, at der var "med en til vished grænsende sandsynlighed, at klageren, 
hvis bedømmelsen havde været korrekt, ville have fået tildelt kontrakten." 
166 Hamer, Carina R. (2015), s. 443. 
167 Fabricius, Jesper. (2017), s. 855. 



 56 

 

2.7.3 Den vindende tilbudsgivers tilbud 
Det er ovenfor behandlet, hvornår klager kan få erstatning i form af positiv opfyldelsesinte-
resse. I nærværende afsnit behandles det andet krav til den i lovbemærkningerne regule-
rede undtagelse til ophørspligten. For at undtagelsen kan gøres gældende, er der ligeledes 
krav om at ”den tilbudsgiver, som har fået tildelt kontrakten, også skulle være tildelt kontrak-
ten, såfremt den uretmæssigt forbigåede tilbudsgiver ikke havde afgivet tilbud.”, jf. lovbe-
mærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2. 

Hvis en klager får tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse hos Klagenævnet 
for Udbud, er det som ovenfor beskrevet, fordi klageren har kunne løfte bevisbyrden for, at 
han burde have vundet udbuddet og fået tildelt kontrakten. Således er det et krav, at klage-
ren reelt har det bedste tilbud blandt de bydende. Før at denne undtagelse kan gøres gæl-
dende, vil det endvidere være et krav, at den vindende tilbudsgiver har det andet bedste 
tilbud blandt de tilbud, ordregiver har modtaget. Er dette ikke tilfældet, vil undtagelsen ikke 
kunne gøres gældende, da den vindende tilbudsgiver i så fald ikke ville have fået kontrakten, 
hvis klageren (som kræves at have det bedste tilbud), ikke havde budt. Som Steen Treumer 
udtaler det i sit bidrag til bogen ”Udbudsloven”, er undtagelsen derfor "En situation der vil 

være yderst sjældent forekommende.".168 

Hvis tildelingskriteriet er laveste pris eller laveste omkostninger, og tilbuddene ellers er kon-
ditionsmæssige, da vil det være ligetil at vurdere, om den vindende tilbudsgiver har det 
næstlaveste tilbud. Er tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, da skal ordre-
giver ved evaluering gennem en korrekt offentliggjort evalueringsmetode bevise, om den 
vindende tilbudsgiver har det næstbedste bud. Igen er det et krav, at tildelingsbeslutningen 

ikke er blevet annulleret på baggrund af, at den vindende tilbudsgiver tilbud var ukonditions-
mæssigt. At klageren har det bedste tilbud, er allerede blevet vurderet af Klagenævnet for 
Udbud i deres tilkendelse af positiv opfyldelsesinteresse. Kan ordregiver løfte denne bevis-
byrde, og har klageren fået tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, da kan 

                                            
168 Treumer, Steen i Treumer, Steen. (2016), s. 45. 
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ordregiver videreføre kontrakten, og derfor vælge både at betale for kontrakten som videre-
føres, og betale det dækningsbidrag, som klageren har kunne dokumentere at ville have 
haft i kontraktens løbetid. 

 

2.7.4  Udsættelse af behandling af påstand om erstatning 
Som allerede bemærket, må det antages, at ordregiver først kan bringe undtagelsen i an-
vendelse, når klager har fået tilkendt erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse ved 
Klagenævnet for Udbud. Før Klagenævnet for Udbud kan tilkende erstatning skal de fast-
lægge et ansvarsgrundlag, hvorfor klagers påstand om erstatning først bliver behandlet efter 
Klagenævnet for Udbud har behandlet de øvrige påstande. Dette betyder, at ordregiver ikke 
kan træffe beslutning om anvendelse af undtagelsen fra lovbemærkningerne, før Klagenæv-
net for Udbud har behandlet klagers påstand om erstatning. Dette bevirker en uklarhed om, 
hvorvidt ordregiver er berettiget til at udsætte sin beslutning om enten at bringe kontrakten 
til ophør eller videreføre kontrakten, indtil erstatningssagen er færdigbehandlet. Det må dog 
formodes, at det alene er relevant at diskutere ordregivers ret til at udsætte sin beslutning, 
hvis betingelserne for undtagelsen i øvrigt er opfyldt. Det må eksempelvis være tydeligt for 
ordregiver, at han ikke kan gøre brug af undtagelsen, hvis den vindende tilbudsgivers tilbud 

var ukonditionsmæssigt. Det må formodes, at i de få tilfælde, hvor undtagelsen kan finde 
anvendelse, må ordregiver være berettiget til at udsætte sin beslutning.   

 

2.8 Delkonklusion til undtagelserne 
Den første undtagelse til ophørspligten er reguleret direkte i udbudslovens § 185, stk. 2, og 
vedrører særlige forhold, der tilsiger at kontrakten alligevel kan videreføres, på trods af, at 
ophørspligten er trådt i kraft. Som tilkendegivet i lovbemærkningerne til bestemmelsen, kan 
særlige forhold både vedrøre, at kontrakten skal videreføres, fordi det er af væsentlig inte-
resse for samfundet, eller fordi der er et ekstraordinært værdispild forbundet med kontrak-
tens ophør. Gennem en analyse af undtagelsen må det fastslås, at denne skal fortolkes 
snævert. Som anført ovenfor, er der mulighed for at kontrakten, som er indgået på baggrund 
af den annullerede tildelingsbeslutning, kan fortsætte indtil den nye udbudsprocedure er 
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afsluttet. På baggrund af dette vil der være ingen eller en meget lille risiko for forsinkelser, 
da ordregiver da ikke har en periode uden leverance og forsyning. Måske dog med undta-
gelse indenfor bygge- og anlægsprojekter, hvor overtagelsen kan blive problematisk. Derfor 

kan man kun i få tilfælde forestille sig, at den periode uden leverance udgør et sådan eks-
traordinært værdispild eller er af så væsentlig interesse for samfundet, at det kan udgøre 
særlige forhold.   

Den anden undtagelse til ophørspligten fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen. 
Undtagelsen vedrører den situation, at klager har nedlagt påstand om erstatning af sin po-
sitive opfyldelsesinteresse, og fået det tilkendt af Klagenævnet for Udbud i den sag, hvor 

Klagenævnet for Udbud i samme omgang har annulleret ordregivers tildelingsbeslutning. I 
dette tilfælde kan ordregiver beslutte at videreføre kontrakten, hvis ordregiver på samme tid 
kan bevise, at den vindende tilbudsgiver ville have vundet kontrakten, hvis klager ikke havde 
deltaget i udbuddet til at starte med. Også denne undtagelse må vurderes at være ganske 
snæver, og det forventes ikke, at undtagelsen vil blive brugt ofte i praksis. Dette er på bag-
grund af, at det i praksis er yderst sjældent, at klager får medhold i sin påstand om positiv 
opfyldelsesinteresse samtidig med, at den vindende tilbudsgiver ville have fået tildelt kon-
trakten, såfremt der ses bort fra klagers tilbud og tildelingen var foregået lovligt.   

 

2.9 Konklusion på den juridiske analyse 
Baggrunden for indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 2, stammer fra håndhævelsesdirek-
tivet hovedformål om at sikre effektiv efterlevelse af udbudsreglerne. Som det også fremgår 
af lovbemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2, har Danmarks tidligere retstilstand 
ikke sikret en sådan effektiv efterlevelse, da de almindelige domstoles høje krav til overtræ-
delsens grovhed har bevirket, at kun ganske få ordregiver er blevet pålagt en pligt til at 
bringe en kontrakt til ophør, trods Klagenævnet for Udbuds annullation af tildelingsbeslut-
ningen. Det vurderes således, at § 185, stk. 2, er indført i udbudsloven for at etablere en 
løsning på den problemstilling, at der ikke tidligere i Danmark har været sikret en effektiv 
efterlevelse af udbudsreglerne, da den tidligere retsvirkning ved en annulleret tildelingsbe-
slutning har været begrænset.   
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Ved at identificere retsvirkningen af hovedreglen og de to undtagelser, som findes i udbuds-
lovens § 185, stk. 2, udledes gældende ret. Det er først og fremmest vigtigt at fastslå, at 
ophørspligten i hovedreglen ikke giver hjemmel til lovligt at kunne ophæve den private aftale. 

Som udgangspunkt skal en privat aftale ophæves efter aftalens indhold. Regulerer aftalen 
ikke ordregivers adgang til at bringe aftalen til ophør på baggrund af Klagenævnet for Ud-
buds annullation af ordregivers tildelingsbeslutning, udledes retsvirkning af ophøret efter 
den almindelige obligationsret. Handlepligten karakteriseres rent obligationsretligt som en 
annullation af den indgåede kontrakt. Retsvirkningen ved annullation konkluderes at være, 
at ordregiver kommer i misligholdelse overfor sin leverandør, og at leverandøren kan kræve 
positiv opfyldelsesinteresse. Endvidere vil tilbagelevering som retsvirkning af annullation 
spille en mindre rolle i praksis. Ordregiver skal bringe kontrakten til ophør med passende 
varsel, hvilket i praksis betyder, at ordregiver først skal bringe kontrakten til ophør, når en 
ny udbudsprocedure er slut. Dette bevirker, at den reelle forsinkelse vil være begrænset, 
fordi ordregiver kan fortsætte sin kontrakt indtil en ny kontrakt er indgået.  

Ordregiver har på trods af hovedreglen om ophør to muligheder for at videreføre kontrakten. 
Den første mulighed indebærer, at ordregiver kan videreføre kontrakten, såfremt særlige 
forhold tilsiger dette. Et forhold der er af væsentlig interesse for samfundet kan udgøre et 
sådan særligt forhold, endvidere kan kontrakten videreføres, hvis ophøret heraf medføre et 
ekstraordinært værdispild. Som ovenfor beskrevet vil den reelle forsinkelse ved ordregivers 
ophør dog være så begrænset, at det må antages at forsinkelsen sjældent vil medføre et så 
stort værdispild eller være af så væsentlig interesse for samfundet, at det tilsiger kontraktens 
videreførelse. Det er dog usikkert, om der i praksis vil blive klaget over ordregivers beslut-

ning om at videreføre kontrakten på baggrund af særlige forhold, hvilket potentielt kan med-
føre, at ordregiver anvender undtagelsen oftere. Dette på baggrund af, at ordregiver kan 
vurdere, at beslutningen ikke vil blive udfordret.169  

                                            
169 Klage over ordregiverens beslutning om at videreføre kontrakten, skal indgives inden for 20 dage fra un-
derretningen herom, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 4. Klagen kan føres gennem både Klagenævnet for 
Udbud og de almindelige domstole. Klager skal derfor i værste fald gennem klage- og retssystemet to gange, 
hvorfor det er usikkert om klageren vil udfordre ordregivers beslutning om at videreføre kontrakten. Høg, T. 
og Riberholt-Rischel, A. i Treumer, Steen. (2016), s. 725-726.  
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Den anden mulighed for at ordregiver kan videreføre kontrakten, er den situation, at klager 
har fået tilkendt positiv opfyldelsesinteresse af Klagenævnet for Udbud samtidigt med, at 
den vindende tilbudsgiver havde det andet bedste tilbud blandt de tilbud ordregiver har mod-

taget. Der er i praksis meget lille sandsynlighed for, at begge disse betingelser vil være 
opfyldt.  

De to undtagelser vil derfor ud fra en fortolkning af deres anvendelsesområde, kun i lille 
grad finde anvendelse i praksis, hvorfor ordregivers mulighed for at kunne videreføre kon-
trakten, vil være indskrænket.  

Retsvirkningen af ophørspligten for ordregiver indenfor entrepriseretten reguleres efter den 
almindelige obligationsret, da ordregivers annullationsret ikke er reguleret af de almindelige 
betingelser. Efter den almindelige obligationsret er retsvirkningen for ophørspligten, at or-
dregiver kommer i misligholdelse ved at standse totalentreprisen, og derfor bliver ordregiver 
erstatningsansvarlig over for totalentreprenøren. Særligt for entrepriseretten, er det forbun-
det med høje omkostninger at omgøre og tilbagelevere totalentreprenørens ydelse, hvorfor 
hverken ordregiver eller totalentreprenør, som bliver fratrukket denne omkostning i sin er-
statningsopgørelse, vil have interesse i at gennemføre tilbagelevering. Tilbagelevering som 
retsvirkning vil derfor ikke finde sted ved ophør af bygge- og anlægsprojekter. En sådan 
betragtning omkring værdispild vil kunne anvendes ved ordregivers beslutning om at vide-
reføre kontrakten på baggrund af særlige forhold. Det er således særligt for entrepriseretten, 
at den ellers snævre undtagelse i lovteksten potentielt vil kunne finde anvendelse.  



 61 

3 Kapitel 3 – Økonomisk analyse 
 

3.1 Markedsredegørelse 
Indkøb i det offentlige har stor betydning for effektiviseringen og forbedringen af den offent-
lige sektor, som lige nu modtager meget politisk opmærksomhed. I takt med, at det offentlige 
indkøb er stigende, er der stor opmærksomhed på, om det offentlige indkøb er effektivt, 
både for den offentlige virksomhed samt for samfundets velfærd.170  

Offentlige virksomheder varetager en række interesser af såvel offentlig som kommerciel 
karakter i forbindelse med sit virke, og i den forbindelse ligeledes nationaløkonomiske inte-
resser om effektivisering af den offentlige sektor.171 På netop dette punkt bliver det tydeligt, 
hvor private og offentlige virksomheder adskiller sig fra hinanden. For private virksomheder 
synes én af de vigtigste objektiver at være maksimering af profit, og dermed øge aktionæ-
rernes værdi.172 For offentlige virksomheder synes der at være flere objektiver, så som mak-
simering af social velfærd, men også den offentlige direktørs maksimering af politisk støtte. 
Ved at øge politisk støtte, er der mulighed for, at en offentlig direktør øger sin indkomst og 
dermed sikrer sig sit job i en længere periode.173 En offentlig direktør vil dermed altid tilegne 
sig en opportunistisk adfærd og har incitament til at suboptimere ved ikke kun at varetage 
social velfærd og nationaløkonomiske interesser, men også varetage egne interesser og 
fokusere på den samlede værdiskabelse og transaktionsomkostning. Således har en ordre-
giver incitament til at suboptimere ved at opnå efficiente kontrakter og effektive indkøbspro-
cesser, og derved sikre forsyningssikkerhed og lave transaktionsomkostninger. Selvom ét 
af virkningerne ved at åbne det indre marked for offentlige kontrakter er større konkurrence, 
hænger udbudsretten dog ikke altid sammen med lave transaktionsomkostninger, effektive 
indkøbsprocesser og efficiente kontrakter. Udbudsprocesser kan være dyre og giver ikke 
altid mulighed for forhandling med tilbudsgiverne. Manglende fleksibilitet i udbudsreglerne 

bevirker et incitament for ordregiver til at gå lige til grænsen af udbudsreglerne, eller ligefrem 

                                            
170 Finansministeriets "Klogere indkøb, mere velfærd", Juni 2017, s. 3. 
171 Jakobsen, P. S., Poulsen, S. T. & Kalsmose-Hjelmborg, S. E. (2016), s. 73. 
172 Viscusi, W. K., E. Harrington, Jr., J. & M. Vernon, J. (2005), s. 505. 
173 Viscusi, W. K., E. Harrington, Jr., J. & M. Vernon, J. (2005), s. 508. 
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bryde dem. Efter udbudslovens § 185, stk. 2, ikrafttræden, kan ordregivers brud på ligebe-
handlings- og gennemsigtighedsprincippet dog medføre større konsekvenser. 

Nærværende kapitel ønsker at udlede de incitamenter og interesser ordregiver, vindende 
tilbudsgiver og klager hver især varetager. Herefter analyseres de transaktionsomkostnin-
ger, som er forbundet med udbudslovens § 185, stk. 2, og på baggrund heraf opsættes 
ordregivers og klagers forventede værdier som danner grundlag for en spilteoretisk analyse 
af ordregivers rationelle ageren i forbindelse med udbudslovens § 185, stk. 2. 

 

3.2 Økonomisk analyse af incitamenter 
Modstridende incitamenter blandt ordregiver og tilbudsgiver i en udbudsproces er et gen-
nemgående problem. Incitament-uoverensstemmelser opstår, når aktører som interagerer 
med hinanden har divergerende interesser. Nærværende økonomiske analyse af aktører-
nes incitamenter foretages efter Principal-agent teorien, da afhandlingens problemstilling 

tager udgangspunkt i et principal-agent-forhold. I nærværende analyse vil ordregiver være i 
rollen som principalen og tilbudsgiver i rollen som agenten. Gennem Principal-agent teorien 
simplificeres visse karakteristika af aktørernes forhold, således det er muligt at udforme en 
analyse, som har relevans for flere typer ordregivere.    

 

3.2.1 Principal-agent teori 
Et principal-agent-forhold i relation til en udbudsproces, er et forhold, hvor det primært er 
ordregiver, som har ansvar for udformning af udbudsprocessen indenfor udbudsrettens ram-
mer. Tilbudsgiver har information om produktionsomkostninger, som ordregiver ikke besid-
der. Således søger tilbudsgiver at maksimere sin egen nytte, ved at få den betaling som 
frembringer størst muligt overskud ved at yde mindst muligt, mens ordregiver søger at mak-
simere den netto sociale velfærd174 (net social benefit, NSB).175 En ordregiver har derudover 

                                            
174 Net social benefit er en udregning af en offentlig virksomheds investering, hvor nettoværdien af anskaffel-
sen udregnes baseret på, hvad den samlede transaktionsomkostning for anskaffelsen er.  
175 Anthon, S., Bogetoft, P. & Jellesmark Thorsen, B. (2007). 
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også incitament til at suboptimere sin egen nytte, ved at opnå efficiente kontrakter og effek-
tive indkøbsprocesser og derved sikre forsyningssikkerhed og lave transaktionsomkostnin-
ger, for at sikre sit job og opnå højere indkomst.176 Dette afspejler den grundlæggende an-

tagelse i teorien, at både principalen og agenten agerer rationelt, hvorfor de fremmer egen-
optimering og har hver en individuel nyttefunktion.177   

Omdrejningspunktet for Principal-agent teorien er asymmetrisk information. Asymmetrisk 
information er kilden til incitament-uoverensstemmelser, som opstår når handlinger ikke kan 
observeres og dermed ikke reguleres.178 Principalen har i sådanne situationer ikke mulighed 
for at fremtvinge agentens handlinger, som er ensrettet til principalens interesser.179 Asym-

metrisk information kan enten tage form som moral hazard, som er agentens skjulte hand-
ling, eller adverse selection, som er agentens skjulte information.  

På baggrund af en økonomisk analyse af principal-agent problematikker, herunder asym-
metrisk information, søges det at udlede, hvordan ordregiver skal agere for at opnå lavest 
transaktionsomkostninger inden for udbudsrettens rammer, i tilfælde, hvor ordregivers tilde-
lingsbeslutning bliver annulleret af Klagenævnet for Udbud. Nærværende analyse vil derfor 
primært tage udgangspunkt i fasen, efter at Klagenævnet for Udbud har annulleret ordregi-

vers tildelingsbeslutning.  

 

3.2.1.1 Adverse selection 
Adverse selection opstår, når dele af agentens information er skjult for principalen i proces-
sen op til en ansættelse, et indkøb eller en kontraktindgåelse.180 En agent kan f.eks. skjule 
sine omkostninger ved produktionen af anskaffelsen eller skjule kvaliteten af produktet, når 
han er dominerende på markedet.181 I en udbudsproces foreligger der skjult information, da 
ordregiver ikke ved, om anskaffelsen vil være efter den i tilbuddet lovede kvalitet, eller om 
tilbudsgiver vil gøre sin indsats, som han har givet udtryk for i sit tilbud. 

                                            
176 Viscusi, W. K., E. Harrington, Jr., J. & M. Vernon, J. (2005), s. 508. 
177 Thomsen, S. & Conyon, M. (2012), s. 19. 
178 Arrow, K. J. (1963). 
179 Dutta, Prajit K. (1999), s. 293. 
180 Frank, R. H. og Cartwright, E. (2013), s. 192. 
181 Mussa, M. og Rosen, S. (1978). 



 64 

 

3.2.1.2 Moral hazard 
Moral hazard opstår, når dele af en agents handling ikke kan observeres af principalen efter 
ansættelsen, indkøbet eller kontraktindgåelsen. Agenten har incitament til at tage større ri-
sici, da omkostningen bæres af principalen.182 Fagudtrykket moral hazard er opstået i litte-
raturen omhandlende forsikring, hvorefter der blev fundet en øget risiko for brand, når agen-
ter blev forsikret. Michael Spence og Richard Zeckhauser ønskede at komme forsikringsta-
gers skjulte handling til livs, og konkluderede, at forsikringsselskaberne skulle overvåge for-
sikringstager, herunder anvende den fremskaffede information til at strukturerer forsikrings-
tagers incitamenter for at fremtvinge en større påpasselighed.183 Både adverse selection og 

moral hazard vil ikke opstå, hvis principalen har mulighed for at observere agentens skjulte 
handling.184 Dog må det påpeges, at fuld overvågning er en umulighed, endvidere omkost-
ningsfuldt for principalen. Derfor er agenters skjulte handlinger svære at eliminere, uden 
principalens forudgående kendskab til agenten.185  

 

3.2.2 Ordregivers incitamenter (principal) 
Efter Principal-agent teorien, hvor det antages, at ordregiver handler rationelt, vil ordregiver 
vælge en tilbudsgiver, som han ved vil sikre ham mindst asymmetrisk information og dermed 
lavest transaktionsomkostninger. Med en lav asymmetrisk information, formindskes risikoen 
for omkostninger til tvister på baggrund af mere efficiente kontraktperioder og bedre kvalitet 
af produktet. Såfremt ordregiver genudbyder en kontrakt, hvor han allerede kender leveran-
dørerne og deres løsninger på markedet, vil ordregiver have opsamlet information om den 
kendte leverandør, som nye leverandører vil vælge at skjule. Da udbudsprocesser kan være 
ufleksible i medfør af ligebehandlingsprincippet, har ordregiver incitament til at bryde de 

udbudsretlige principper, for at opnå tildeling til den tilbudsgiver, som tilbyder ham lavest 
asymmetrisk information.  

                                            
182 Frank, R. H. og Cartwright, E. (2013), s. 194. 
183 Spence, M. og Zeckhauser, R. (1971). 
184  Frank, R. H. og Cartwright, E. (2013), s. 196. 
185 Holmström, Bengt. (1979). 
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3.2.3 Vindende tilbudsgivers incitamenter (agent) 
Vindende tilbudsgiver antages også at agere rationel, og egenoptimerer når han opnår mest 
muligt overskud ved at yde mindst muligt. Vindende tilbudsgiver er dermed drevet af at opnå 
en avance. Han er derfor indifferent mellem hans forpligtelser efter kontraktens indhold, og 
erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse på grund af ordregiverens uberettiget annul-
lation af kontrakten. Dog er vindende tilbudsgiver også interesseret i at vinde markedsan-
dele ved at udkonkurrere konkurrenter på markeder, hvorfor han ikke er interesseret i, at en 
anden tilbudsgiver vinder kontrakten i tilfælde af, at ordregiver påbegynder et nyt udbud. 

 

3.2.4 Klagers incitamenter (agent) 
En tilbudsgiver, som fastsat ovenfor, søger at vinde kontrakten med henblik på at opnå en 
avance og vinde markedsandele. En tilbudsgiver har derfor incitament til at klage, såfremt 
han ikke vinder kontrakten, da der hermed opstår en mulighed for at deltage i udbuddet 
igen, uden ligebehandlings- eller gennemsigtighedsprincippet bliver overtrådt. En klagepro-
ces kan også bevirke, at processen for den vindende tilbudsgiver forsinkes, og dermed ud-
skyder vindende tilbudsgivers mulighed for at opnå økonomisk overskud og større markeds-
andele, hvilket underbygger tabende tilbudsgivers incitament til at klage. Tabende tilbuds-
giver har også en begrænset mulighed for at opnå erstatning, enten i form af negativ kon-
traktinteresse eller positiv opfyldelsesinteresse.  

 

3.2.5 Standstill-periode 
Når en klage indgives i standstill-perioden, har ordregiver og vindende tilbudsgiver endnu 
ikke indgået i kontrakten. Det er dermed mere gunstig for tabende tilbudsgiver at klage i 
standstill-perioden, da der i medfør heraf er mindre mulighed for at ordregiver bliver undta-
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get til at bringe kontrakten eller rammeaftalen til ophør på baggrund af ekstraordinært vær-
dispild.186 Jo længere tabende tilbudsgiver venter med at klage, jo større bliver sandsynlig-
heden for, at et ophør af kontrakten eller rammeaftalen bliver undtaget. Endvidere er der 

større mulighed for, at kontrakten udføres fuldstændigt, inden ordregiver eventuelt afslutter 
en ny udbudsproces.187  

 

3.2.6 Delkonklusion 
Principal-agent teorien identificerer, hvor der ikke er forenelighed mellem ordregivers, vin-
dende tilbudsgiver og klagers incitamenter. Ordregiver vil egenoptimere ved at vælge en 
tilbudsgiver, som han ved vil sikre ham mindst asymmetrisk information og dermed lavest 
transaktionsomkostninger, bedre kvalitet samt større forsyningssikkerhed. Da udbudspro-
cesser kan være ufleksible og omkostningsfulde, har ordregiver incitament til at bryde de 
udbudsretlige principper for at opnå størst sandsynlighed for effektive kontrakter. De tilbuds-
givere, som ordregiver ikke tildeler kontrakten eller rammeaftalen, vil i kraft af udbudslovens 
§ 185, stk. 2, have incitament til at klage, for at få muligheden for at byde på kontrakten igen. 
Ydermere, har de tilbudsgivere, som ordregiver ikke tildeler kontrakten eller rammeaftalen, 
størst incitament til at indgive klagen i standstill-perioden, da dette mindsker ordregivers 

mulighed for at blive undtaget på baggrund af værdispild. Endvidere mindsker det mulighe-
den for, at kontrakten udføres fuldstændigt inden ordregiver eventuelt afslutter en ny ud-
budsproces. Disse incitamentsuforeneligheder indikerer, hvordan aktørerne vil agere samt, 
hvor de vil have størst omkostninger.  

Formålet med udbudslovens § 185, stk. 2, er effektiv håndhævelse, og hensigten med be-
stemmelsen er at bevirke, at ordregiver ikke bryder de udbudsretlige principper. Dette re-

sulterer også i, at ordregiver ikke har mulighed for at vælge den tilbudsgiver, hvor der er 
mindst asymmetrisk information, uden risiko for at de tabende tilbudsgivere indklager ham 

                                            
186 Af bemærkningerne til udbudsloven fremgår, at helt ekstraordinære værdispild tilsiger, at kontrakten kan 
videreføres selvom tildelingsbeslutningen er blevet annulleret og ordregiver dermed har pligt til at bringe 
kontrakten eller rammeaftalen til ophør efter udbudslovens § 185, stk. 2. Til denne vurdering inddrages bl.a. 
betragtninger om, hvorvidt ydelsen skal tilvirkes som led i aftalen, så som ved en it-udviklingsaftale eller ved 
entreprisekontrakter, hvorefter ydelsen vil være vanskelig at afsætte til anden side i tilfælde af ophøret af 
kontrakten. 
187 Bemærkningerne til udbudsloven anfører, at såfremt ordregiver vælger at gennemfører et nyt udbud, skal 
ordregiveren bringe kontrakten eller rammeaftalen til ophør, når den nye udbudsprocedure er afsluttet. 
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til Klagenævnet for Udbud. For at udlede ordregivers rationelle ageren i tilfælde af, at hans 
tildelingsbeslutning bliver annulleret, er det herefter nødvendigt at identificere de transakti-
onsomkostninger, som er forbundet med udbudslovens § 185, stk. 2. 

 

3.3 Transaktionsomkostningsteori 
Transaktionsomkostninger kan generelt være svært at definere, fordi de ikke nødvendigvis 

kan opgøres i en klar pengeværdi. Generelt kan det siges, at transaktionsomkostninger er 
forbundet med at indgå og opretholde kontrakter188. ”Every transaction invovles a cost in 
addition to the price…”.189 Ud fra citatet kan det udledes, at en transaktionsomkostning er 
den omkostning, som ordregiver betaler for en given transaktion, ud over den egentlige 
kostpris. En sådan omkostning kan bestå i forhandling med sælgeren, udfærdigelse af kon-
trakt omkring ydelsen mv.  

Som det også senere vil blive beskrevet, er Arthur Pigou og Ronald Coase de første, som 

har beskrevet betydningen af transaktionsomkostninger. Der er dog ikke i litteraturen en klar 
definition af, hvad transaktionsomkostninger kan bestå og ikke kan bestå af. Der er dog en 
fælles forståelse for, at transaktionsomkostninger sammen med produktionsomkostninger 
udgør de totale omkostninger ved en aktivitet.190 Oliver E. Williamson har videreudviklet 
transaktionsomkostningsbegrebet, og har på den baggrund skabt grundlaget for transakti-
onsomkostningsteorien. 

Transaktionsomkostningsteorien er en teori, som anvendes på det enkelte kontraktforhold, 
da teorien kan fastsætte niveauet af transaktionsomkostninger for den enkelte kontrakt. Tre 
faktorer påvirker overordnet set niveauet for transaktionsomkostninger, nemlig transaktions-
frekvensen, aktiv-specificitet og usikkerheden.191 Disse tre faktorer har indflydelse på, hvor 
høje transaktionsomkostningerne er for den enkelte kontrakt, og hvor stort et tab ordregiver 
dermed potentielt kan lide ved at skulle bringe kontrakten med den oprindeligt vindende 
tilbudsgiver til ophør. I det senere opstillede spil for ordregivers strategier ved udbudslovens 

                                            
188 Rapport af Petersen, O. H. og Bækkeskov, E. (2015), s. 8. 
189 Domberger og Jensen (1997) i rapport af Helby Petersen og Bækkeskov (2015), s. 8.  
190 Rapport af Petersen, O. H. og Bækkeskov, E. (2015), s. 10. 
191 Williamson, Oliver E. (1985), s. 53. 
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§ 185, stk. 2, skal der ligeledes inddrages øvrige tab som følge af bestemmelsen, der også 
kan kategoriseres som transaktionsomkostninger. Disse behandles nærmere i det under-
stående. Det følgende afsnit søger alene at belyse niveauet af transaktionsomkostninger 

ved forskellige kontrakttyper, og vil beskrive, hvorfor kontrakttypen kan have betydning for, 
hvordan ordregiver skal gribe udbudslovens § 185, stk. 2, an. 

 

3.3.1 Fastsættelse af transaktionsomkostningsniveauet 
Transaktionsomkostninger blev for første gang behandlet i den økonomiske teori af Arthur 
Pigou i hans behandling af markedssvigt. Pigou udfordrer den neoklassiske antagelse om, 
at markedet er i ligevægt. Pigou påpeger, at der eksisterer eksternaliteter i praksis, der er 
med til at rykke ligevægten fra optimum.192 Sådanne eksternaliteter udgør blandt andet om-
kostninger, der pådrages ved markedets transaktioner. Sådanne omkostninger bliver nær-
mere defineret af Ronald Coase i hans artikel ”The Nature of the Firm”.193 Coase forsøgte 
at besvare spørgsmålet ”Hvorfor eksisterer virksomheder?”, som den ortodokse neoklassi-
ske teori ikke kunne svare på. Coase kom i sin artikel frem til, at hvis virksomheders formål 
er at indtjene en så høj profit som muligt, må svaret på spørgsmålet være, at en administrativ 
koordinering af transaktioner er billigere end en markedsmæssig koordinering. Herudover 

kom Coase frem til, at der måtte være en ’omkostning’ ved at bruge prismekanismen.194 
Dette var banebrydende for den økonomiske teori, da man tidligere i det økonomiske system 
havde ’overset’ omkostninger i forbindelse med indhentelse af information eller omkostnin-
ger til udformning af kontrakter.195 Disse omkostninger kender vi i dag som transaktionsom-
kostninger.  

Transaktionsomkostningsteorien blev først til et selvstændigt forskningsprogram flere år se-

nere med Oliver E. Williamsons behandling af transaktionsomkostninger i ”Markets and Hie-
rarchies”.196 I denne bog beskriver Williamson de markedssvigt der fører til, at markeds-

                                            
192 Pigou, A. C. (1929), s. 773.  
193 Coase, Ronald H. (1937). 
194 Coase, Ronald H. (1937), s. 336. 
195 Knudsen, Christian (1997), s. 209. 
196 Williamson, Oliver E. (1975) 
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transaktioner bliver erstattet af virksomhedsinterne og organiserede transaktioner. William-
son fremfører, at den centrale idé med transaktionsomkostningsteorien er at definere, hvor-
dan forskellige transaktionsomkostninger er afgørende for, hvordan vi vælger at organisere 

transaktioner, og dermed hvilken virksomhedsform der er optimal.197 Williamson definerer 
således, at transaktionsomkostningerne vil variere, alt efter hvilken organisationsform virk-
somheden har. Nærværende analyse vil dog ikke sondre mellem organisationsformer. De 
ordregivende myndigheder antages i denne analyse at have en organisationsform, der ikke 
væsentligt adskiller sig fra hinanden, hvorfor niveauet af transaktionsomkostninger ikke va-
rierer for den enkelte ordregiver på baggrund af dens organisationsform.  

Williamson udfærdigede ligeledes i ”Markets and Hierarchies” de grundlæggende betingel-
ser for eksistensen af transaktionsomkostninger.198 Det er her defineret, at der er to ad-
færdsmæssige betingelser for, at transaktioner kan opstå: De økonomiske agenter skal 
være begrænset rationelle, og de økonomiske agenter skal være opportunistiske. Disse be-
tingelser skal også være til stede, ved analysen af transaktionsomkostninger i det enkelte 
kontraktforhold.199 

Som ovenfor nævnt søger transaktionsomkostningsteorien på det enkelte kontraktforhold at 

definere niveauet for omkostningerne. Der er således forskel på niveauerne for de enkelte 
transaktionsomkostninger. Der er tre vilkår, hvor transaktionen kan antages at variere: For 
det første, har frekvensen hvormed en transaktions gentages betydning.200 I en indkøbssi-
tuation kan der være tale om en længerevarende kontrakt, hvor ordregiver foretager indkøb 
hos den samme leverandør. Måske har ordregiver også tidligere været i kontraktforhold med 
den givne leverandør. Dette bevirker, at der er gennemgået læringsprocesser mellem par-
terne, og derfor er der lavere behov for at organisere og overvåge transaktionerne mellem 
parterne. Længerevarende kontraktforhold skaber således lavere transaktionsomkostnin-
ger.  

                                            
197 Williamson, Oliver E. (1975), kapitel 1, samt Knudsen, Christian (1997), s. 211. 
198 Williamson, Oliver E. (1975), kapitel 2. 
199 Her skal det bemærkes, at det metodisk er valgt, at den neoklassiske teoris hårde kerne er grundlæggende 
for hele den økonomiske analyse. Således antages de økonomiske agenter at være fuldt rationelle og ikke 
blot begrænsede. Her afspejles klart, hvorfor det er problematisk, når økonomiske teorier fra forskellige forsk-
ningsprogrammer anvendes. 
200 Williamson, Oliver E. (1985), s. 56. 
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For det andet, har graden af usikkerhed hvorunder transaktionen udføres, betydning for ni-
veauet af transaktionsomkostninger ved kontrakter.201 Herunder er det særligt relevant, at 
der kan opstå usikkerhed blandt parterne, og parternes tro om hinandens ageren. Dette er 

også belyst gennem Principal-agent teorien. Højere usikkerhed leder til højere kontrolom-
kostninger ved den enkelte kontrakt, fordi parterne vil gardere sig mod modpartens oppor-
tunisme.202 Er der usikkerhed omkring kontraktens ydelse, kan dette ligeledes skabe højere 
transaktionsomkostninger i forbindelse med planlægning for at opnå en maksimering af kon-
trakten.  

For det tredje, har graden af aktivspecificitet betydning for niveauet af transaktionsomkost-

ninger.203 Aktivspecificiteten øges jo større investeringer ordregiver og leverandøren foreta-
ger til den konkrete kontrakt. Disse investeringer er aktivspecifikke, når investeringerne ikke 
efterfølgende kan anvendes til øvrige transaktioner. Et klart eksempel herpå, er offentlige 
kontrakter, der bygger på offentligt-privat innovationspartnerskab. Entreprisekontrakter kan 
dog også være af så særlig karakter, at det er udfordrende at overføre kontrakten til andre 
parter. Herunder er der foretaget store investeringer i forbindelse med byggerådgivningen, 
som især er tilpasset det enkelte byggeri. Når en leverandør eller ordregiver investerer i 
modpartens ressource, kan parterne opnå kvasirente.204 Skal en sådan kontrakt bringes til 
ophør som følge af udbudslovens § 185, stk. 2, sker der tab af kvasirente, hvilket må opfat-
tes som et stort tab for ordregiver.  

Disse tre faktorer har betydning for, hvor høje transaktionsomkostningerne er for den en-
kelte kontrakt. I det nedenstående vil totalentreprisekontrakten kort blive behandlet, således 
at transaktionsomkostningsniveauet kan blive fastsat herfor. Analysen skal bidrage med at 
angive niveauet for det tab, ordregiver har ved at skulle bringe en totalentreprisekontrakt til 
ophør som følge af udbudslovens § 185, stk. 2. Analysen tager således udgangspunkt i den 
situation, at klagen indgives uden for standstill-perioden, hvorfor ordregiver allerede har ind-
gået kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Har de to parter ikke indgået kontrakt med 
hinanden, vil denne del af analysen ikke være relevant for ordregiver. I den spilteoretiske 

                                            
201 Williamson, Oliver E.  (1985), s. 57. 
202 Knudsen, Christian (1997), s. 215. 
203 Williamson, Oliver E. (1985), s. 53.  
204 Knudsen, Christian. (1997), s. 216. 
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analyse vil dette vise sig som et sidestillet spil, som udspiller den situation, at der er klaget 
i standstill-perioden.   

 

3.3.1.1 Totalentreprisekontrakter  
Entreprisekontrakter kan både vedrøre byggeri og anlæg. Entreprisekontrakter kan ligele-
des adskille sig ved, at ordregiver har indgået kontrakt med en totalentreprenør om den 
samlede ydelse, eller at ordregiver har indgået kontrakter med forskellige fagentreprenører 
samt én eller flere rådgivere. I forhold til transaktionsomkostningsteorien, er der forskel på, 
om ordregiver er indgået i en total- eller fagentreprise. Der i afhandlingen dog fokus på 
totalentreprisekontrakter, hvorfor der i nærværende analyse alene fokuseres herpå.   

I forhold til frekvensen for hvor ofte transaktionen gentages, må denne betragtes som meget 
lav for totalentreprisekontrakter. Ordregiver har ofte kun brug for ét byggeri, én parkerings-
plads eller én havn, og vil derfor ikke gøre brug af totalentreprenørernes ydelse på et spe-
cifikt område mere end én gang. Der foregår derfor ingen læringsproces for den enkelte 
proces/ydelse, fordi den ofte kun skal udføres én gang, hvilket taler for meget høje transak-
tionsomkostninger. Ofte er kontrakterne dog længerevarende, fordi parterne er i kontrakt-
forhold med hinanden både under byggeriet, men også efter dets færdiggørelse i forbindelse 
med 1- og 5 års eftersyn. Parterne kan derfor gennemgå en læringsproces i forhold til hin-
andens person, og derfor optimere samarbejdet. Det gør transaktionsomkostningerne la-
vere.  

I forhold til graden af usikkerhed vil der for den enkelte kontrakt være forskel på, om der er 
usikkerhed parterne imellem som følge af egenoptimering. Der kan derfor ikke siges noget 
generelt. Ved totalentreprise bærer totalentreprenøren ansvaret for hele entreprisen samt 
rådgivningen heraf, hvorfor totalentreprenøren ligeledes bærer omkostninger i forbindelse 
med koordinering af underentreprenører, når der opstår forsinkelse i byggeriet. Ordregiver 
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skal derfor kun agere over for én part, hvorfor der vil være lave kontrolomkostninger. Trans-
aktionsomkostningerne vil derfor være på mellemniveau for totalentreprise205 i forhold til 
usikkerhed. 

Graden af aktivspecificitet er meget høj for totalentreprisekontrakter. Både ordregiver og 
totalentreprenører foretager store investeringer i den enkelte kontrakt for at tilpasse anlæg-
get eller byggeriet til ordregivers indkøbsbehov. Derfor vil kontrakterne ofte også være me-
get svære at overføre til anden entreprenør. Ordregiver bruger ved totalentreprisekontrakter 
mange transaktionsomkostninger på investeringer og kontrol af investeringerne.  

Det kan konkluderes, at transaktionsomkostningsniveauet for totalentreprisekontrakter er 
meget høje.  

 

3.3.2 Transaktionsomkostninger ved udbudsprocessen generelt 
Transaktionsomkostninger opdeles generelt i søgeomkostninger, forhandlingsomkostninger 
og kontrolomkostninger.206 Når udbudslovens § 185, stk. 2, træder i kraft, er udgangspunk-
tet, at den af ordregiver indgåede kontrakt, skal bringes til ophør. Som fastslået ovenfor, 
afhænger niveauet af tabte omkostninger af, hvilken kontrakttype der er tale om. Transakti-
onsomkostninger ved en udbudsproces kan helt overordnet set opdeles i ex ante omkost-
ninger, som vedrører selve udbudsprocessen, samt ex post omkostninger, som udgør de 
kontrolomkostninger, der kan opstå efter kontraktindgåelsen. Følgende ex ante momenter 
inddrages ved fastsættelse af niveauet for transaktionsomkostninger med en ny udbudspro-
ces: 

Transaktionsomkostninger ved ny udbudsproces = markedsundersøgelser + udarbejdelse 
af udbudsmateriale + udbudsproces + kontraktindgåelse.207  

Det har betydning for niveauet af transaktionsomkostninger i udbudsprocessen, om den of-
fentlige myndighed har erfaring med at udbyde den pågældende ydelse eller ej. I denne 

                                            
205 Det vurderes at der kan opstå usikkerhed i en vis grad, da store entrepriser ofte kan være meget kom-
plekse, ligesom der kan opstå usikkerhed i forbindelse med forsinkelse af entreprisen samt ved mangler. 
206 Eidi, E. og Stavang, E. (2008), s. 129. 
207 Der er her fundet inspiration i rapport af Petersen, O. H. og Bækkeskov, E. (2015), s. 12. 
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økonomiske analyse tillægges det betydning, at der i tilfælde af ordregivers pligt til at fore-
tage nyt udbud i høj grad vil være tale om et genudbud. Ordregiver har således allerede en 
erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale på det pågældende område, hvorfor niveauet 

af søgeomkostninger i fasen for markedsundersøgelsen, må antages at være markant min-
dre end ved ordregivers første udbud af ydelsen. Antagelsen understøttes af rapport udar-
bejdet i 2015 vedrørende offentlige myndigheders udbudsomkostninger, hvor det konklude-
res, at transaktionsomkostningsniveauet, som angivet i procent af kontraktværdien, er la-
vere for flergenerationsudbud en førstegenerationsudbud.208  

Niveauet af transaktionsomkostninger, som anvendes i udbudsprocessen, er ligeledes af-

hængigt af kontrakttypen samt kontraktens længde. Som det ligeledes er beskrevet ovenfor, 
vil kontraktens kompleksitet være styrende for de transaktionsomkostninger der skal bruges 
til udfærdigelse af udbudsmateriale og kontrakt. I ovenstående afsnit er der argumenteret 
for, at særligt IT-kontrakter og entreprisekontrakter kan være af kompleks karakter, hvorfor 
de ordregivende myndigheder må bruge mange omkostninger på rådgivning. Omkostninger 
til udbudsprocessen for disse kontrakttyper kan derfor være særligt høje. Vurderingen finder 
ligeledes støtte i rapport over offentlige myndigheders udbudsomkostninger, hvor det på 
baggrund af 79 cases konkluderes, at transaktionsomkostningsniveauet ved udarbejdelse 
af udbudsmaterialet, er højest for IT-ydelser, på en andenplads kommer anlægsydelser og 
på en tredjeplads bygningsdrift og service.209 Kontrakter, der har vist sig at have lavere pro-
centvise andel af transaktionsomkostninger i forhold til kontraktværdien, er ydelser som ren-
gøring, kørsel, madservice og vikarydelser.  

Kontraktens størrelse har ligeledes en vis betydning for niveauet af transaktionsomkostnin-
ger. Dette stemmer overens med ovenstående vurdering, da kontrakter på IT- og entrepri-
seområdet ofte omfatter store kontraktsummer. Transaktionsomkostningsniveauer stiger 
dog ikke lineært i forbindelse med kontraktens størrelse. Transaktionsomkostningerne ud-
gør en lavere procentdel af kontraktsummen for større kontrakter end det er tilfældet for 
kontrakter med lavere kontraktsum. Derudover spænder transaktionsomkostningsniveauet 
generelt meget bredt mellem de enkelte kontrakter med lavere kontraktsummer, hvorfor det 

                                            
208 Rapport af Petersen, O. H. og Bækkeskov, E. (2015), s. 25. 
209 Rapport af Petersen, O. H. og Bækkeskov, E. (2015), s. 29. 
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næppe kan konkluderes, at der ved mindre kontrakter altid er et lavt niveau af transaktions-
omkostninger.210 Da der ikke enstemmigt kan konkluderes, at ordregivers brug af transakti-
onsomkostninger er direkte forbundet med kontraktsummen, vil der i denne analyse ikke 

blive skelnet mellem forskellige kontraktsummer. På dette område vil ordregivers strategier 
være generaliseret.  

 

3.4 Ligevægt: en spilteoretisk analyse 
En spilteoretisk analyse undersøger interaktionen mellem en gruppe aktører, som agerer 
rationelt baseret på en strategisk analyse af, hvad andre aktører i det pågældende interak-
tionssystem træffer af beslutninger og vice versa.211 Nærværende analyse vil anvende spil-
teorien til at analysere, hvordan aktørerne ræsonnerer sig frem til det sæt af optimale be-
slutninger, som sikrer indbyrdes konsistens mellem deres beslutninger og således fører 
frem til ligevægtstilstanden.212 

 

3.4.1 Aktørernes strategier og pay-offs 
3.4.1.1 Udledning af transaktionsomkostningsniveauet for de enkelte strategier 
Analysen belyser interaktionen mellem klager og ordregiver i den situation, hvor ordregiver 
rammes af ophørsbestemmelsen. For at opstille spillet må spillets strategier først defineres 
for begge spillere. Strategierne defineres på baggrund af gældende ret udledt af den juridi-
ske analyse. I afsnittene vil der blive opstillet en funktion for den forventede værdi for hver 
strategi, som definerer de transaktionsomkostninger der er forbundet med bestemmelsen. 

De to strategier som er mulige for klager at benytte sig af er: 

                                            
210 Både rapport af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde (2014) og rapport af Petersen, O. H. og Bækkeskov, 
E. (2015) når frem til denne konklusion. Sidstnævnte rapport har undersøgt transaktionsomkostningsniveauet 
for offentlige kontrakter på henholdsvis 0-19 mio., 20-39 mio., og kontrakter med en kontraktsum på over 40 
mio. Transaktionsomkostningerne udgør en lavere procentvis andel for kontrakter på mere end 40. mio. kr. 
end det er tilfældet for de mindre kontrakter. Dog konkluderes det også, at afvigelsen for de mindre kontrakter 
er meget stor, og niveauet af transaktionsomkostninger svinger mellem 0,08 til 12,36 % af kontraktværdien. 
Det er derfor svært at sige noget generelt om transaktionsomkostningsniveauet for de mindre kontrakter. 
211 Knudsen, Christian. (1994), s. 261. 
212 Knudsen, Christian. (1994), s. 259. 
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1. At indgive klagen inden for standstill-perioden, hvorefter ordregiver ikke må indgå i 
kontrakten med den vindende tilbudsgiver, jf. Klagenævnslovens § 3. Denne strategi 
kaldes "inden for". 

2. At indgive klagen uden for standstill-perioden, hvor ordregiver og vindende tilbudsgi-
ver sandsynligvis allerede er påbegyndt kontraktens udførelse når klagen indgives. 
Denne strategi kaldes "uden for". 

 

De fire strategier for ordregiver under udbudslovens § 185, stk. 2, udgør:  

1. Bringe den indgåedes kontrakt til ophør, og starte ny udbudsprocedure.  
Denne strategi kaldes for "Hovedreglen" (HR).  

2. Bevise at der foreligger særlige forhold så kontrakten kan videreføres.  
Denne strategi kaldes for "Undtagelse 1" (U1).  

3. Fortsætte kontrakten, fordi klager har fået tilkendt positiv opfyldelsesinteresse, og 
oprindeligt vindende tilbudsgiver havde andet bedste bud.  
Denne strategi kaldes for "Undtagelse 2" (U2).  

4. Indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse for de almindelige domstole. 
Denne strategi kaldes for "Anke" (Anke).  

Hvilken strategi klager og ordregiver skal vælge, er afhængigt af, hvilket pay-off der er for 
den enkelte strategi. Nærværende afsnit vil derfor opstille en funktion for den forventede 
værdi for hver af strategierne, som kan definere omkostningsniveauet og dermed det pay-
off, som aktørerne får ved at vælge strategien. Funktionerne vil derved definere, hvor meget 
en aktør vinder eller taber ved at vælge hver mulig strategi.213 Strategierne og deres tilhø-
rende pay-offs opstilles herefter i et spil, hvorved spillets Nash ligevægt udledes ved hjælp 
af løsningsmetoden backwards induction. 

Ovenstående analyse om transaktionsomkostninger vil blive inddraget i funktionerne i den 
grad, det er nødvendigt. Medfører en strategi eksempelvis, at en kontrakt skal, eller at der 

                                            
213 Dutta, Prajit K. (1999), s. 23. 
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er en sandsynlighed for, at en kontrakt skal bringes til ophør, har det betydning for strategi-
ens pay-off, hvilken kontrakttype der er indgået, at det nye udbud er et flergenerationsudbud 
mv. I denne analyse tages der alene udgangspunkt i totalentreprisekontrakter. Det vil lige-

ledes altid gælde, at der er tale om flergenerationsudbud, når ordregiver skal foretage nyt 
udbud som følge af udbudslovens § 185, stk. 2. 

 

3.4.1.1.1 Standstill-periode 
Hvis klager vælger at indgive klagen til Klagenævnet for Udbud inden for standstill-perioden, 
vil kontrakten mellem ordregiver og vindende tilbudsgiver ikke være indgået. Som følge 
heraf, undgår ordregiver adskillelige tab. F.eks. vil ordregiver ikke lide tab som følge af mi-
stede transaktionsomkostninger ved ophør af kontrakten. Ordregiver vil ligeledes ikke skulle 
betale erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse (fremover PO) til leverandøren som 
følge af, at den private aftale bringes til ophør. Der vil endvidere ikke være omkostninger i 
forbindelse med overlevering af det allerede startede arbejde. Det er ligeledes gunstigt for 
klager, at klagen indgives inden for standstill-perioden, da der er mindre mulighed for at 
ordregiver kan blive undtaget til at bringe kontrakten til ophør på baggrund af ekstraordinært 

værdispild. Dette gør sig gældende for alle fire strategier, når klagen indgives inden for 
standstill-perioden. 

Nedenstående afsnit opstiller både funktioner for den forventede værdi for klager og ordre-
giver, for hvert muligt resultat. 

 

3.4.1.1.2 Ordregivers strategi: Hovedreglen 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Når klager indgiver sin klage inden for standstill-perioden, og ordregiver efterfølgende væl-
ger at følge hovedreglen, vil ordregiver alene blive mødt med den omkostning, at der skal 
startes nyt udbud. Dette er tilfældet, da kontrakten endnu ikke er indgået. Som angivet oven-
for, vil der være tale om et flergenerationsudbud214, og udbuddet vedrører en totalentreprise. 

                                            
214 Se afsnit 3.3.2 vedrørende transaktionsomkostninger i udbudsprocessen. 
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Da totalentreprisekontrakter er af kompleks karakter, vil transaktionsomkostningerne ved 
udbudsprocessen være høj. Omkostningsniveauet for det nye udbud formindskes dog, da 
der bliver tale om et flergenerationsudbud, hvorfor søgeomkostningerne er lavere. Transak-

tionsomkostningsniveauet vurderes derfor at være på mellem niveau (M).     

Klagers forventede værdi ved at indgive klagen i standstill-perioden udgøres af den mulig-
hed, at der kan bydes ind på et nyt udbud. Klager skal i så fald bruge omkostninger på at 
udarbejde et nyt tilbud, og vil efterfølgende have en vis sandsynlighed for at vinde. 

FV(HRinden for)Ordregiver = Ny udbudsprocesO=M 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden 

Hvis klagen først bliver indgivet uden for standstill-perioden, har ordregiver allerede indgået 
kontrakt med den oprindeligt vindende tilbudsgiver og igangsat arbejdet. Som konstateret i 
afsnit 3.3.1.1, er tabet for ordregiver på højt niveau (H), når han skal bringe en totalentrepri-
sekontrakt til ophør, hvilket er begrundet i de høje transaktionsomkostninger der allerede er 
brugt på kontrakten. Ordregiver skal som følge af den uberettigede annullation give PO til 
den vindende tilbudsgiver, der er indgået kontrakt med. Ordregiver skal således betale den 
avance, som den vindende tilbudsgiver ville have haft ved at have udført kontrakten. Om-
kostningen vurderes til at være på højt niveau (H). Herudover skal ordregiver igangsætte en 
ny udbudsprocedure, som allerede er konstateret at være på mellem niveau (M). Ordregiver 
skal afslutningsvis dække de transaktionsomkostninger der opstår som følge af, at det 
igangsatte entreprisearbejde skal overdrages til en ny tilbudsgiver, hvis det altså ikke er den 
samme tilbudsgiver der vinder det nye udbud. Der er således en sandsynlighed for, at or-

dregiver skal afholde omkostninger på lavt niveau (L) i denne forbindelse. I dette omkost-
ningsniveau er det inddraget, at der kan opstå en mindre forsinkelse som følge af, at kon-
trakten skal overdrages efter en ny udbudsproces.  

Den forventede værdi for klager, når han klager uden for standstill-perioden og ordregiver 
vælger strategien HR, er den samme, som hvis der blev klaget inden for standstill-perioden.  
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FV(HRuden for)Ordregiver = Tab af kontraktO=H + POO=H + Ny udbudsprocesO=M + PNy tilbudsgiver 

vinder(OverdragelsesomkostningerO=L) 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

3.4.1.1.3 Ordregivers strategi: Undtagelse 1 
Det fremgår af § 185, stk. 2, at ordregiver har mulighed for at videreføre kontrakten, hvis 
særlige forhold tilsiger det. Ud fra den juridiske analyse af undtagelsen, er det konkluderet, 
at der er tale om en meget snæver undtagelse, der kun finder anvendelse, hvis ophør af 
kontrakten er forbundet med et helt ekstraordinært værdispild, eller hvis der er helt særlige 
hensyn i forhold til den offentlige sikkerhed eller sundhed, der bevirker, at kontrakten bør 
videreføres. Strategien er således ikke altid åben for ordregiver.  

Der er ved denne strategi ikke forskel på, om der klages inden eller uden for standstill. 
Sandsynligheden for at ordregiver kan bringe strategien til anvendelse, er dog mindre, når 
der klages inden for standstill-perioden, da der sjældent vil være tale om store værditab, når 
kontrakten ikke er indgået. I dette afsnit laves dog en udregning af, at ordregiver ønsker at 
gøre undtagelsen gældende.  

Når ordregiver har offentliggjort en beslutning, der beskriver, at kontrakten bliver videreført 
på grund af særlige forhold, vil der kunne klages over denne beslutning. Her vil der dog 
heller ikke være forskel på, om den oprindelige klage er indgivet inden eller uden for 
standstill, fordi ordregiver uanset vil indgå kontrakten, når beslutningen er offentliggjort. Om-
kostningsniveauet ved ikke at få medhold i en eventuel klagesag, er derfor den samme for 
ordregiver.  

Hvis ordregiver ønsker at gøre undtagelse 1 gældende, skal ordregiver udarbejde et skriv, 
der beskriver hvorfor ordregiver mener, at der er tale om særlige forhold, og hvorfor ordre-
giver derfor ikke bringer kontrakten til ophør. Omkostningsniveauet herved er lavt (L). Efter 
offentliggørelsen vil der være en risiko for, at der klages over den offentliggjorte beslutning 
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om at videreføre kontrakten. Får klageren her medhold i, at kontrakten ikke kan videreføres, 
skal ordregiver bringe kontrakten til ophør efter hovedreglen.215 

Klageren kan alene opnå en fortjeneste, hvis det viser sig, at der klages over den offentlig-
gjorte beslutning og denne klage får medhold. Da vil der være en sandsynlighed for at vinde 
et nyt udbud.  

FV(U1)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + SkrivO=L + (PEn klager får medhold i klagesag × (FV(HRuden 

for)Ordregiver)) 

FV(U1)Klager = PEn klager får medhold i klagesag(FV(HR)Klager) 

 

3.4.1.1.4 Ordregivers strategi: Undtagelse 2 
Af lovbemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2, fremgår, at ordregiver har mulighed 
for at videreføre kontrakten, såfremt klageren har fået tilkendt positiv opfyldelsesinteresse 
hos Klagenævnet for Udbud i forbindelse med klagesagen. Undtagelsen må dog konstate-
res at være snæver, da det hører til sjældenhederne, at klager får tilkendt positiv opfyldel-
sesinteresse samtidig med, at hans tilbud bliver anset for at være anden bedst, næst efter 
den oprindelige vindende tilbudsgiver. Denne strategi vil derfor i spillet illustreres således, 

at det er en yderst sjælden mulighed at benytte sig af. Det antages, at når funktionerne for 
den forventede nytte for denne strategi opstilles, er alle betingelserne for undtagelsens an-
vendelse opfyldt.  

Når alle betingelser er opfyldt for anvendelse af undtagelsen, vil ordregiver og vindende 
tilbudsgiver indgå kontrakten selvom klagen er indgivet i standstill-perioden, hvorfor strate-
giens funktioner for den forventede værdi opstilles samlet.  

                                            
215 Jo flere omkostninger ordregiver bruger på at undersøge undtagelsens anvendelsesområde, jo mere sik-
kert vil det være for ordregiver, om der kan gøres brug af undtagelsen eller ej. Ordregiver kan vælge at 
undersøge praksis på tilsvarende områder inde for udbudsloven, hvor der også anvendes 'særlige forhold', 
og ordregiver kan undersøge eventuelle § 14 a-sager. Har ordregiver brugt mange omkostninger på denne 
proces, er der større sandsynlighed for at ordregiver efterfølgende har ret i, at der eventuelt foreligger særlige 
forhold, og dermed også mindre sandsynlighed for at en klager vil teste denne beslutningen og mindre sand-
synlighed for at Klagenævnet for Udbud ikke giver ordregiver medhold i beslutningen.  
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Ordregiver holder søgeomkostninger i forbindelse med vurderingen af, om undtagelsen kan 
anvendes. Transaktionsomkostningsniveauet herfor vurderes at være på lavt niveau (L). 
Endvidere skal ordregiver betale PO til klager før ordregiver kan bringe undtagelsen i an-

vendelse. Ordregiver vil derfor skulle kompensere klager med den avance-fortjeneste klager 
ville have haft ved at udføre kontrakten.  

FV(U2)Ordregiver = Søgeomkostningero=L  + POO=H  

Bevisbyrden for at få tilkendt positiv opfyldelsesinteresse er svær, og dermed foreligger der 
søgeomkostningerne for klager, når han skal bevise, at han har ret til erstatning i form af 
positiv opfyldelsesinteresse. Transaktionsomkostningsniveauet for søgeomkostningerne for 
klager vurderes at være på lavt niveau (L).  

FV(U2)Klager = Søgeomkostningero=L +POo=H 

 

3.4.1.1.5 Ordregivers strategi: Anke 
Ordregiver har mulighed for at indbringe kendelsen om annullation af tildelingsbeslutningen, 
afsagt af Klagenævnet for Udbud, for de almindelige domstole, jf. klagenævnslovens § 8.  

 

Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Det må konstateres, at der altid foreligger søgeomkostninger ved at indbringe Klagenævnet 
for Udbuds kendelse for de almindelige domstole.  

Når klagen indgives inden for standstill-perioden, må ordregiver og vindende tilbudsgiver 
ikke indgå kontrakten indtil Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt klagen 
fortsat skal have opsættende virkning. Såfremt Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse 
om, at klagen fortsat skal have opsættende virkning, må ordregiver ikke indgå i kontrakten 

før, den endelige afgørelse er truffet af de almindelige domstole, hvis han vælger at ind-
bringe kendelse for de almindelige domstole. Denne strategi indebærer derfor en overordnet 
sandsynlighed for at klagen bliver tillagt opsættende virkning. Hvis klagen bliver tillagt op-
sættende virkning, ligger der en omkostning for, at ordregiver bliver forsinket indtil endelig 
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afgørelse er truffet hos de almindelige domstole i ankesagen. Niveauet for denne omkost-
ning vil for en totalentreprisekontrakt være meget høj (H), da forsinkelser påvirker alle un-
derleverandører, samt fastsatte milepæle i tidsplanen, som rammer kritisk vej. Derudover 

vil ordregiver stå uden forsyning i hele perioden frem til sagsafgørelse.  

Strategien indebærer også en sandsynlighed for, at ordregiver taber sagen, hvorefter han 
er forpligtet til at bringe kontrakten til ophør efter hovedreglens rammer og de hertil medførte 
omkostninger.216 Denne omkostning påvirkes også af, om klagen er blevet tillagt opsæt-
tende virkning. Hvis klagen er blevet tillagt opsættende virkning, men kontrakten ikke er 
indgået, vil den eneste omkostning for ordregiver være at gennemføre et nyt udbud. Om-

kostningsniveauet herfor anses for værende mellem (M). Hvis kontrakten ikke er blevet til-
lagt opsættende virkning, og kontrakten er indgået, vil omkostningen for at tabe sagen være 
høj, (H), da der både foreligger et tab ved at bringe kontrakten til ophør i form af positiv 
opfyldelsesinteresse til den oprindelige vindende tilbudsgiver, omkostninger ved en ny ud-
budsproces samt overdragelsesomkostninger til den nye vindende tilbudsgiver.  

Denne strategi medfører dog også, at ordregiver har mulighed for, at indbringe Klagenævnet 
for Udbuds kendelse for de almindelige domstole, med henblik på at færdiggøre kontrakten 

inden de almindelige domstole afsiger endelige dom. Der medregnes derfor en sandsynlig-
hed for, at ordregiver ikke skal afholde omkostninger forbundet med at bringe kontrakten til 
ophør, hvis han taber. Sandsynligheden for at kontrakten ikke bliver færdiggjort inden en-
delig dom i ankesagen, må dog anses for at være høj for totalentreprisekontrakter, da disse 
ofte har en lang varighed.   

Derudover skal ordregiver også betale sagsomkostningerne, hvis han taber. Modsat må det 

også siges, at der foreligger en sandsynlighed for, at ordregiver får medhold i sagen, hvor-
efter han blot viderefører kontrakten.  

FV(Ankeinden for)Ordregiver = Søgeomkostningero=L + (Popsættende virkning × Forsinkelsero=H) +( Ptab  ×  (Pop-

sættende virkning  × FV(HRinden for)Ordregiver ) + (Pikke færdiggjort kontrakt  × (Pikke opsættende × FV(HRuden for)Ordregiver ) 
+ sagsomkostningero=L) 

                                            
216 Se afsnit 3.4.1.1.2. 
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Såfremt ordregiver vælger at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse for de alminde-
lige domstole, vil klager også skulle afholde søgeomkostninger i forbindelse med sagsførin-
gen. Disse omkostninger må antages at være lave (L). Der foreligger dog en sandsynlighed 

for, at klager kan byde på kontrakten igen i tilfælde af, at ordregiver taber sagen og skal 
gennemføre en ny udbudsproces. Denne sandsynlighed er dog også afhængig af, om or-
dregiver når at færdiggøre kontrakten inden de almindelige domstole afsiger endelige dom, 
hvorefter klager ikke har mulighed for at vinde kontrakten alligevel. 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt  × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden 

Når den oprindelige klage indgives uden for standstill-perioden, antages det, at ordregiver 
og den oprindelige vindende tilbudsgiver har indgået kontrakten og at udførelsen heraf er 
påbegyndt. Ordregiver vil altid afholde søgeomkostninger i forbindelse med sagsførelsen, 
som anses for at være lave (L). Såfremt ordregiver taber sagen, vil han afholde de omkost-
ninger, der foreligger ved at bringe kontrakten til ophør efter hovedreglen (HRuden for)217. Or-
dregiver kan indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse for de almindelige domstole med 
henblik på at færdiggøre kontrakten indtil de almindelige domstole afsiger endelig dom, 
hvorfor der er en sandsynlighed for, at ordregiver ikke skal afholde de omkostninger, der er 
forbundet med at bringe kontrakten til ophør. Sandsynligheden for, at kontrakten ikke gen-
nemføres inden endelig dom, må dog anses for at være høj for totalentreprisekontrakter. 

FV(Ankeuden for)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + (PTab  × (Pikke færdiggjort kontrakt ×		FV(HRuden 

for)Ordregiver)+sagsomkostningerO=L) 

Den forventede værdi for klager, når den oprindelige klage er indgivet uden for standstill-

perioden, hvis ordregiver vælger at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse for de al-
mindelige domstole, er den samme, som hvis den oprindelige klage blev indgivet inden for 
standstill-perioden.  

                                            
217 Se afsnit 3.4.1.1.2. 
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FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt  × (Ptab ×  FV(HR)Klager) 

 

3.4.1.2 Fastsættelse af strategiernes pay-offs 
Strategiernes pay-off fastsættes på baggrund af de udledte funktioner, som udledt i afsnittet 
ovenfor. Strategiernes pay-offs vil opstilles arbitrært, da den præcise angivelse af aktører-
nes eventuelle tab afhænger af den specifikke kontrakt og anskaffelse. Derfor opstilles stra-
tegiernes pay-offs ud fra simplificerede antagelser om de forholdsmæssige størrelsesfor-
hold.  

Der anvendes i analysen et indeks på mellem 0-100, som både kan stå med negativt eller 
positivt fortegn. Med dette menes, at hver omkostning/delelement i strategien maksimalt kan 
udgøre 100/-100. Et eksempel på en omkostning, som kan udgøre 100, er positiv opfyldel-
sesinteresse (PO), da denne erstatning er den højeste omkostning ordregiver kan blive 
mødt med som følge af en overtrædelse. Fortjenesten ved at vinde den offentlige kontrakt, 
er ligeledes 100, og udgør som ved PO den avance, der kan tjenes ved at udføre en kon-
trakt. Et samlet pay-off for en aktør kan således overstige 100. Omkostninger vil fremgå med 
negativt fortegn, mens en fortjeneste fremgår med positivt fortegn. Er alle pay-offs negative, 
skal aktørerne vælge det pay-off med lavest værdi, og dermed den strategi, som er forbun-
det med de laveste omkostninger.  

Hvis ordregiver gennem en undtagelse eller ankesag kommer igennem med at kunne vide-
reføre kontrakten, vil ordregivers fortjeneste i denne forbindelse være 0. Ordregiver har intet 
vundet ved at fortsætte sin kontrakt, han slipper derimod blot for omkostningen ved, at den 
skal bringes til ophør. Dette kan ligeledes aflæses af de udledte funktioner, hvor den situa-
tion at ordregiver fortsætter sin kontrakt ikke er inddraget   

 

3.4.1.2.1 Fastsættelse af pay-offs for strategi: Hovedreglen 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

FV(HRinden for)Ordregiver = Ny udbudsprocesO=H 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 
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Forventede værdi Fortolkning Omk. 

Ny udbudsprocesO=H Omkostningen ved en ny udbudsproces for en totalentreprise-
kontrakt vil ligge på et højt niveau, da totalentreprisekontrakter 
er af kompleks karakter, hvorfor det kræver teknisk viden at 
udarbejde kravspecifikationen.  

-30 

Omkostninger på til-
budO=M 

Totalentreprisekontrakter er af kompleks karakter, hvor der 
indgår mange beregninger og koordineringsopgaver ved at ud-
arbejde et tilbud. 

-30 

Pvinde udbud(avance) Sandsynligheden for, at klager vinder det nye udbud afhænger 
af, hvor mange tilbudsgivere der deltager i det nye udbud. For 
udbud af totalentreprisekontrakter vil der typisk deltage mellem 
3-4 tilbudsgivere. Den oprindeligt vindende tilbudsgiver skal 
indgive et konditionsmæssigt tilbud, men har stadig en konkur-
rencefordel ved at have vundet kontrakten ved det oprindelige 
udbud.  

40% 

 

Pay-off udgør dermed:  

FV(HRinden for)Ordregiver = -30 

FV(HR)Klager = -30 + (0,4 × 100) = 10 

 

 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden 

FV(HRuden for)Ordregiver = Tab af kontraktO=H + PO + Ny udbudsprocesO=M + PNy tilbudsgiver vin-

der(OverdragelsesomkostningerO=L) 
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FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

Forventede værdi Fortolkning Omk. 

Tab af kontraktO=H For totalentreprisekontrakter er der ud fra transaktionsomkost-
ningsanalysen konstateret, at transaktionsomkostningsni-
veauet er højt, hvorfor tabet ligeledes er højt.  

-50 

PNy tilbudsgiver vinder Det antages, at der er 40% sandsynlighed for, at klager vinder 
det nye udbud. Endvidere antages det, at den oprindeligt vin-
dende tilbudsgiver har 50% sandsynlighed for at vinde det nye 
udbud, da han har en konkurrencefordel. Derudover vil der 
være øvrige tilbudsgivere, som har en mindre chance for at 
vinde.  

50% 

Overdragelsesom-
kostningerO=L 

Grundet kompleksiteten af en totalentreprise, vil der skulle af-
holdes høje omkostninger ved at overdrage et allerede påbe-
gyndt byggeri til en ny totalentreprenør.  

-20 

 

Pay-off udgør dermed: 

FV(HRuden for)Ordregiver = -50 - 100 - 30 +(0,5 ×	-20) = -190  

FV(HR)Klager = -30 + (0,4 ×	100) = 10 

 

3.4.1.2.2 Fastsættelse af pay-offs for strategi: Undtagelse 1 
FV(U1)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + SkrivO=L + PEn klager får medhold i klagesag × (FV(HRuden 

for)Ordregiver) 

FV(U1)Klager = PEn klager får medhold i klagesag(FV(HR)Klager) 
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Forventede værdi Fortolkning Omk. 

SøgeomkostningerO=L Omkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan omfat-
tes af første undtagelsen.  

-10 

SkrivO=L Omkostningen ved at udarbejde og offentliggøre notatet for 
at undgå en senere klagesag. Det antages, at ordregiver bru-
ger tid og ressourcer på at udarbejde notatet, for senere at 
undgå en klagesag.  

-5 

PEn klager får medhold i kla-

gesag 

I denne sandsynlighed ligger der både sandsynligheden for, 
at der klages over beslutningen om at videreføre kontrakten, 
samt at klageren efterfølgende får medhold. Der er tale om 
en uklar retstilstand, hvorfor der i praksis er lille sandsynlig-
hed for, at beslutningen om kontraktens videreførelse vil 
være genstand for selvstændig prøvelse. Der er dog en vis 
sandsynlighed for, at et entrepriseprojekt kan være af væ-
sentlig betydning for samfundet, eller at der er et uforholds-
mæssigt stort tab forbundet med at bringe kontrakten til op-
hør, hvis vi er uden for standstill-perioden. 

20% 

 

Pay-off udgør dermed:  

FV(U1)Ordregiver = -10 - 5 + (0,2 × -190) = -53 

FV(U1)Klager = 0,2 ×	10 = 2  

 

3.4.1.2.3 Fastsættelse af pay-offs for strategi: Undtagelse 2 
FV(U2)Ordregiver = Søgeomkostningero=L  + PO  

FV(U2)Klager = Søgeomkostningero=L + PO 
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Forventede værdi Fortolkning Omk. 

SøgeomkostningerO=L 

For ordregiver 

Omkostningerne ved at undersøge, om ordregiver kan omfat-
tes af anden undtagelsen, antages at være lavere end for sø-
geomkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan omfat-
tes af første undtagelse, da betingelserne for undtagelsen er 
mere klare.  

-5 

Søgeomkostnin-
gerO=LFor klager 

Bevisbyrden for at få tilkendt positiv opfyldelsesinteresse har 
vist sig i praksis at være svær at løfte, hvorfor klager har 
mange omkostninger forbundet hermed. 

-20 

 

Pay-off udgør dermed: 

FV(U2)Ordregiver = -5 – 100 = -105 

FV(U2)Klager = -20 + 100 = 80 

 

3.4.1.2.4 Fastsættelse af pay-offs for strategi: Anke 
Når klagen er indgivet inden for standstill-perioden 

FV(Ankeinden for)Ordregiver = Søgeomkostningero=L + (Popsættende virkning  × Forsinkelsero=H) +( Ptab 
×	 (Popsættende virkning ×	FV(HRinden for)Ordregiver ) + (Pikke færdiggjort kontrakt 	× (Pikke opsættende 

×	FV(HRuden for)Ordregiver ) + sagsomkostningero=L) 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt  × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi Fortolkning Omk. 

Søgeomkostningero=L Søgeomkostningerne for sagsføring for begge parter kan være 
mange. Særligt hvis aktørerne anvender eksterne rådgivere.  

-20 
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Popsættende virkning Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tillægge en klage 
opsættende virkning er kumulative, og det er i yderst sjældent, 
at det sker.  

10% 

Forsinkelsero=H Omkostningerne ved de forsinkelser der foreligger når ordregi-
ver indbringer kendelsen for de almindelige domstole til trods 
for, at kontrakten har fået tildelt opsættende virkning og derfor 
ikke kan igangsættes, før de almindelige domstole har afsagt 
endelig dom, er høj. Ordregiver vil ikke have mulighed for for-
syning i denne periode, hvilket potentielt kan fører til ekstreme 
tab. 

-60 

Ptab Ordregiver har allerede tabt sagen hos Klagenævnet for Ud-
bud. Dog anvender de almindelige domstole et andet regelsæt 
end Klagenævnet for Udbud, hvor det viser sig i retspraksis at 
reglerne er mere lempelige.218  

60% 

Pikke færdiggjort kontrakt  Sagsbehandlingstiden hos domstolene ligger i dag på omtrent 
13 måneder.219 Fristen for at klage over en indgået offentlig 
kontrakt er 45 dage, og sagsbehandlingstiden hos Klagenæv-
net for Udbud er på mellem 3 og 12 måneder. Der vil være en 
sandsynlighed for, at ordregiver kan nå at færdiggøre sin kon-
trakt inden klagesagen udløber. Det vurderes dog, at der ikke 
er stor sandsynlighed for en totalentreprise kan nå at blive fær-
diggjort på omtrent 2 år.   

90% 

Pikke opsættende Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tillægge en klage 
opsættende virkning er kumulative, og det er i praksis yderst 
sjældent, at det sker. 

90% 

sagsomkostningero=L Hvis ordregiver taber en klagesag, skal han betale egne og 
indklagedes sagsomkostninger. 

-10 

                                            
218 Se kapitel 2, afsnit 2.3.3. 
219 Tal hentet fra Vestre Landsrets hjemmeside:  
https://www.domstol.dk/VestreLandsret/talogfakta/aktuelle%20sagsbehandlingstider/Pages/default.aspx, 
siden er besøgt d. 4. april 2018.  
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Pay-off udgør dermed: 

FV(Ankeinden for)Ordregiver = -20  + (0,10 × -60) + (0,6 × (0,10 × -30) + (0,9 × (0,9 × -190) -
10))) = -191,7 

FV(Anke)Klager = -20 + 0,9 × (0,6 × 10)) = -14,6 

 

Når klagen er indgivet uden for standstill-perioden 

FV(Ankeuden for)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + (PTab 	× (Pikke færdiggjort kontrakt  ×	FV(HRuden 

for)Ordregiver)+sagsomkostningerO=L) 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt  × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Pay-off udgør dermed: 

FV(Ankeuden for)Ordregiver = -20 + (0,6 × (0,9 × -190) -10) = -132,6 

FV(Anke)Klager = -20 + (0,9 × (0,6 × 10)) = -14,6 

 

3.4.2 Opsætning af spillet 
Spillet i denne økonomiske analyse befinder sig indenfor den non-kooperative spilteori220, 
og tager således udgangspunkt i den situation, at parterne ikke kommunikerer med hinan-
den i spillet. Spillet er i ekstensiv form, og modellere således den rækkefølge, som klager 
og ordregiver træffer deres beslutninger i. I modsætning til spil i normal/strategisk form, 
træffes aktørernes beslutninger ikke simultant. Klager træffer den første beslutning ved at 
indgive klage for Klagenævnet for Udbud. Han har i denne forbindelse to strategier, enten 

                                            
220 Den del af spilteorien som åbnede sig op ved John Nash's artikel fra 1951, hvor Nash-ligevægts-begrebet 
blev introduceret som løsning på en spil, der ikke kunne karakteriseres som nul-sums spil. Nash kaldte spil-
lene for non-kooperative. Knudsen, Christian, (1991), s. 86. 
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at klage inden for eller uden for standstill-perioden.221 Da spillet er et sekventielt spil, vil 
klagers beslutning være synlig for ordregiver. Spillet stemmer da overens med praksis, da 
ordregiver bliver bekendt med klagers indgivelse af klage, og tidspunktet for klagens indgi-

velse. Når klager har indgivet klagen, tages der i spillet udgangspunkt i den situation, at 
Klagenævnet for Udbud træffer beslutning om at annullere ordregivers tildelingsbeslutning 
og dermed bringer udbudslovens § 185, stk. 2, i spil. Klagenævnet for Udbud er ikke ind-
draget som spiller i den økonomiske analyse, og beslutningstræet er derfor forsimplet for at 
overskueliggøre de strategier, som er særligt relevante for den økonomiske analyse.  

Både klager og ordregiver er bekendt med Klagenævnet for Udbuds beslutning, og de er 

begge bekendte med de fire strategier ordregiver har, når bestemmelsen træder i kraft. Ak-
tørerne er endvidere bekendte med de pay-offs, som er resultatet af enhver kombination af 
aktørernes handlinger. Den ekstensive form af spillet understreger, at spillerne ved alt om 
spillet og hinandens strategier, hvorfor spillerne har perfekt og komplet information.222  

Spillet løses ved at finde Nash-ligevægten gennem løsningsmetoden backwards induction, 
som beskrives nærmere i næste afsnit.  

                                            
221 Dette er meget forsimplet opstillet, og der indgår en lang række faktorer, som har indflydelse på om klager 
kan klage inden for standstill-perioden. For at overskueliggøre spillet, er det dog valgt at definere de to stra-
tegier som lige muligheder. I det integrerede afsnit for denne afhandling, vil vi undersøge nærmere, hvorfor 
det kan være problematisk, at dette ikke er tilfældet.  
222 Knudsen, Christian. (1991), s. 92. 
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3.4.3 Nash-ligevægt - løsningsmetoden  
Med John Nash's artikel fra 1951, blev begrebet Nash-ligevægt for første gang introduceret, 
og udgjorde en løsning på en række spil, som ikke kunne karakteriseres som nul-sums spil, 
men derimod som non-kooperative spil. Nash fremlagde, at det mest sandsynlige udfald på 
et spil, er den række af strategier, hvor ingen spiller kan opnå et bedre resultat ved at vælge 
en anden strategi, givet de strategier, som de andre spillere allerede har valgt.223  

I spil med ekstensiv form med perfekt og komplet information, vil man typisk bruge backwads 
induction-metoden til at identificere Nash-ligevægte.224 Metoden er særlig, da man til at 
starte med går til afslutningen af et beslutningstræ. Man starter således med at tage ud-
gangspunkt i de endelige pay-offs. Fordi aktørerne er rationelle, vil de vælge det højeste 
pay-off for dem selv.225 Metodens udgangspunkt er derfor, at den første spiller starter med 

                                            
223 Knudsen, Christian. (1991), s. 86. 
224 Knudsen, Christian. (1991), s. 97. 
225 Dutta, Prajit K. (1999), s. 65. 

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stand

Uden 
for 
stand

(10,-30) (2,-53) (80,-105) (-15,-192) (10,-190) (2,-53) (80,-105) (-15,-133) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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at forudse, hvad den anden spiller, som i denne analyse er ordregiver, vil vælge for hvert 
subgame. Derefter kan den første spiller, som i nærværende analyse er klager, identificere, 
hvilket af de to subgames der er mest fordelagtig for ham at spille, givet ordregivers beslut-

ning for hvert subgame. Dette valg udgør spillets Nash-ligevægt.226  

 

3.4.4 Delkonklusion: Løsning på spillet 
I nærværende analyse ligger Nash-ligevægten, når klager indgiver klagen inden for 
standstill-perioden, og ordregiver bringer kontrakten til ophør efter hovedreglen i udbudslo-
vens § 185, stk. 2. Det vil sige strategierne (inden for, HR), som giver et pay-off på (10,-30) 
til henholdsvis klager og ordregiver. Det betyder, at klager skal sikre sig, at klage indenfor 
standstill-perioden på 10 kalenderdage, for at opnå ligevægtstilstanden. Taget klagers be-
slutning i betragtning, kan det bedst svare sig for ordregiver at følge hovedreglen og bringe 
kontrakten til ophør.  

 

3.5 Økonomisk konklusion  
Tilbudsgiver har som aktør i udbudsprocessen incitament til at egenoptimere og nå størst 
muligt overskud, ved at yde mindst muligt. Dette er en kendt information for ordregiver, og 
han vil derfor selv egenoptimere ved at vælge en tilbudsgiver, som han ved vil sikre ham 
mindst asymmetrisk information og dermed lavest transaktionsomkostninger, bedre kvalitet 
samt større forsyningssikkerhed. Manglende fleksibilitet i udbudsreglerne bevirker et incita-

ment for ordregiver til at gå lige til grænsen af udbudsreglerne, eller ligefrem bryde dem for 
at opnå dette. Ligesom ordregiver ikke har interesse i at bringe en kontrakt til ophør på 
baggrund af en annulleret tildelingsbeslutning, da indgåelse af kontrakt med vindende til-
budsgiver udgør en optimering for ordregiver. Selvom det i den juridiske analyse konklude-
res, at undtagelserne om at videreføre kontrakten er snævre, har ordregiver altså alligevel 
incitament til at forsøge at bringe dem i anvendelse.  

                                            
226 Knudsen, Christian. (1991), s. 98. 
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De transaktionsomkostninger, der kan identificeres ved udbudslovens § 185, stk. 2, kan 
overordnet set opdeles i tre kategorier. For det første, vil der for ordregiver være spildte 
transaktionsomkostninger forbundet med, at en allerede indgået kontrakt skal bringes til op-

hør, herunder tab af kvasirente. Dette er især relevant for totalentreprisekontrakter, som er 
et længerevarende tæt samarbejde, hvor ikke kun værdispildsbetragtninger i form af tab af 
byggemateriel er relevante, men også værdispild i form at tabt samarbejde. For det andet, 
medfører udbudslovens § 185, stk. 2, også en risiko for, at ordregiver skal gennemføre en 
ny udbudsprocedure, hvilke er forbundet med høje transaktionsomkostninger for ikke kun 
ordregiver, men også for klager, som skal udarbejde et nyt tilbud. For det tredje, er der 
ligeledes øvrige omkostninger for både ordregiver og klager forbundet med de strategier 
ordregiver og klager kan benytte sig af, herunder bl.a. søgeomkostninger, sagsomkostnin-
ger og erstatning.  

Nash-ligevægten af en spilteoretisk analyse af ordregivers og klagers strategier som følge 
af, at en totalentreprisekontrakt rammes af udbudslovens § 185, stk. 2, er når klager indgiver 
klagen inden for standstill-perioden, og ordregiver bringer kontrakten til ophør efter hoved-
reglen i bestemmelsen, (Inden for, HR). Det betyder, at klager skal sikre sig at klage indenfor 
standstill-perioden på 10 kalenderdage, for at opnå ligevægtstilstanden. Taget klagers be-
slutning i betragtning, kan det derefter bedst svare sig for ordregiver at følge hovedreglen 
og bringe kontrakten til ophør, selvom ordregiver har vurderet ved tildelingsbeslutningen, at 
indgåelsen af kontrakten med vindende tilbudsgiver måtte udgøre en optimering for ordre-
giver. Dette kan begrundes i, at samarbejdet ikke er påbegyndt, da klagen indgives i 
standstill-perioden, og tabet ved kontraktens ophør, herunder tabet af kvasirenter, ikke er 
lige så stor, som hvis klagen var indgivet i standstill-perioden.  
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4 Kapitel 4 – Integreret analyse 
 

4.1 Indledning 
På baggrund af afhandlingens juridiske analyse kan det konkluderes, at formålet med ind-
førelsen af udbudslovens § 185, stk. 2, er at sikre effektiv efterlevelse af udbudsreglerne, 
herunder i medfør af håndhævelsesdirektivets artikel 1, stk. 2, at national ret skal respektere 
effektivitetsprincippet som medfører, at håndhævelsesregler skal være effektive og afskræk-
kende. Baggrunden for at indføre udbudslovens § 185, stk. 2, var, at den tidligere retstilstand 
ikke bevirkede effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. Hovedreglen i udbudslovens § 185, 
stk. 2, pålægger ordregiver en handlepligt som i obligationsretten kan karakteriseres som 
ordregivers annullation af den indgåede kontrakt, hvorefter ordregiver bliver erstatningsan-
svarlig i form af positiv opfyldelsesinteresse overfor leverandøren samtidig med, at han skal 
gennemføre en ny udbudsproces. Derfor er bestemmelsens handlepligt af pønal karakter, 
som skal sikre effektiv efterlevelse og afskrækkelse. Ordregiver har dog to muligheder for 
at videreføre kontrakten, den ene når der gør sig særlige forhold gældende, og den anden 
når klager får tilkendt positiv opfyldelsesinteresse samtidig med, at den oprindeligt vindende 
tilbudsgiver havde det andet bedste tilbud blandt de tilbud ordregiver har modtaget. Begge 
undtagelser må dog antages at have et snævert anvendelsesområde, den sidste mere end 
den første. 

Den økonomiske analyse belyser både ordregivers og klagers incitamenter i en udbudspro-
ces samt deres transaktionsomkostninger forbundet med udbudslovens § 185, stk. 2. Ved 
at videreføre ordregivers og klagers muligheder, som udledt ved fortolkningen af udbudslo-
vens § 185, stk. 2, i den spilteoretiske analyse, som indeholder ordregivers og klagers stra-
tegier, fandt analysen ligevægtstilstanden til at være, at klager skulle indgive sin klage inden 
for standstill-perioden, hvorefter ordregiver vil bringe kontrakten til ophør efter bestemmel-

sens hovedregel.  

Nærværende integrerede analyse ønsker at belyse, om formålet med udbudslovens § 185, 
stk. 2, er i sammenfald med ligevægtstilstanden, om bestemmelsen er i overensstemmelse 
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med den optimale allokering for samfundet, hvor de totale omkostninger er lavest, samt om 
fortolkningen af bestemmelsens undtagelser er efficiente.   

4.2 Standstill-periode 
Som beskrevet i afhandlingens kapitel 2, afsnit 2.5.2, kan ordregiver tidligst indgå en tildelt 
kontrakt efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage, jf. Klagenævnslovens § 
3, som er implementeret på baggrund af håndhævelsesdirektivets artikel 2 a og 2 b. Når en 
klage er indgivet i standstill-perioden, gives klagen automatisk opsættende virkning, indtil 
Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, hvorvidt klagen fortsat skal have opsæt-
tende virkning, indtil der er truffet afgørelse om klagesagen.227 Baggrunden herfor er, at de 
deltagende ansøgere og tilbudsgivere skal have mulighed for at indgive en klage, inden 
kontrakten rent faktisk er blevet underskrevet og dermed på et tidspunkt, hvor overtrædel-
sen endnu kan afhjælpes, jf. Håndhævelsesdirektivets betragtning 4.228 Standstill-perioden 
understøtter dermed principperne om effektiv håndhævelse af udbudsreglerne og retsbe-
skyttelse af tilbudsgivere.    

En ordregiver har mulighed for at indbringe en kendelse om annullation af hans tildelings-
beslutning for de almindelige domstole, jf. klagenævnslovens § 8. Ved en sådan indbrin-
gelse vil virkningen af kendelsen ikke udsættes, jf. Grundlovens § 63, stk. 1, som angiver, 
at den der anfægter gyldigheden af en administrativ afgørelse, ikke kan unddrage sig pligten 
til at efterleve afgørelsen.229 Klagenævnet for Udbuds kendelser har karakter af forvaltnings-
afgørelser og skal derfor efterleves uanset de almindelige domstoles prøvelse heraf. Derfor 
vil det i mange tilfælde heller ikke være relevant at indbringe Klagenævnet for Udbuds ken-
delser for de almindelige domstole, særligt hvis en delkendelse om at tillægge klagen op-
sættende virkning er blevet afsagt. Domstolens afgørelse vil komme så sent, at det kan få 
en praktisk betydning for den udbudsprocedure, som klagesagen angår, og ordregiver vil, 
som nævnt i kapitel 3, afsnit 3.4.1.1.5, blive forsinket indtil endelig afgørelse er truffet hos 
de almindelige domstole i ankesagen.230 Transaktionsomkostningsniveauet for en sådan 

forsinkelse vurderes at være meget højt for en totalentreprisekontrakt. 

                                            
227 Ølykke, G. S. & Nielsen, R. (2017), s. 810.  
228 Hamer, Carina R. (2015), s. 157. 
229 Hamer, Carina R. (2015), s. 277.  
230 Offersen, René. (2008). 
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4.2.1 En ny Nash-ligevægt 
Nash-ligevægten for analysen i afhandlingens kapitel 3 udgør strategierne (Inden for, HR). 
Det betyder, at klager skal sikre sig at klage inden for standstill-perioden på 10 kalender-
dage, for at opnå ligevægtstilstanden. Dog kan der argumenteres for, at mange angiveligt 
uretmæssige forbigåede tilbudsgivere vil være udfordrede i at nå at indgive klagen til Kla-
genævnet for Udbud inden for standstill-perioden.231 

En forbigået tilbudsgiver ønsker ofte at søge om aktindsigt, inden han indgiver en klage, så 
han kan vurdere, om der er et grundlag for at klage. Særligt er han interesseret i at få indsigt 
i vindende tilbudsgivers tilbud for at få oplyst, om vindende tilbudsgivers tilbud var ukonditi-
onsmæssigt.232 Udbudsdirektiverne indeholder ikke nærmere regler om adgang til aktind-
sigt, hvorfor reglerne om aktindsigt reguleres efter nationale regler. Aktindsigt i den offentlige 
forvaltning i Danmark er reguleret efter forvaltningsloven og offentlighedsloven.233 Offentlig-
hedsloven er den bredeste af de to love, hvor udgangspunktet er, at enhver uden begrun-
delse kan forlange aktindsigt i dokumenter der indgået til eller oprettet af en forvaltnings-
myndighed, herunder også udbudssager, jf. offentlighedslovens § 7.234 Det er imidlertid fast 
antaget, at forvaltningsloven ikke finder anvendelse på sagsbehandling i forbindelse med 

indgåelse af kontrakter, hvorfor en forbigået tilbudsgiver således ikke direkte over for ordre-
giver kan kræve aktindsigt efter forvaltningsloven, men blot efter offentlighedsloven.235 Fri-
sten for at besvare en anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven afhænger af sagens 
kompleksitet samt antallet af dokumenter. Efter offentlighedslovens § 36, stk. 2, skal "en 
anmodning om aktindsigt færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelse, medmin-
dre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt." 

                                            
231 Kun omkring halvdelen af alle klager indgivet til Klagenævnet for Udbud i 2016, blev indgivet i standstill-
perioden, hvorfor det kan konstateres at Nash-ligevægten ikke altid er realistisk. Data trukket fra "Årsberetning 
fra Klagenævnet for Udbud 2016", s. 48-50, hvor Erhvervsstyrelsen konstaterer at der kun er klaget inden for 
standstill-perioden i 30 ud af 55 sager.  
232 Hamer, Carina R. (2015), s. 126. 
233 Hamer, Carina R. (2015), s. 128. 
234 Fabricius, Jesper. (2014), s. 376.  
235 Ølykke, G. S. & Nielsen, R. (2017), s. 331. 
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Det vurderes, at det typisk udgør 3-7 arbejdsdage for lidt komplicerede sager og 14 arbejds-
dage for mere komplicerede sager med et stort antal dokumenter.236 Standstill-perioden er 
10 kalenderdage, hvorfor fristen for færdigbehandling af en aktindsigtsanmodning typisk 

ikke vil efterlade meget tid til den forbigåede tilbudsgiver at indgive klagen eller ligefrem vil 
overstige standstill-perioden. Dette er især tilfældet for større totalentreprisekontrakter, hvor 
udbudsmaterialet kan være ganske omfattende. Dette bevirker, at spillets Nash-ligevægt i 
mange tilfælde vil være praktisk ubrugelig, eftersom eksterne faktorer kan forårsage, at kla-
gers strategi, inden for, ikke er praktisk realistisk. Denne problemstilling understøttes af flere 
kendelser237, hvor en uretmæssigt forbigået tilbudsgiver ikke har nået at klage inden for 
standstill-perioden, selvom det utvivlsomt er fordelagtigt.  

Særligt har kendelse af 9. november 2017238, Bispebjerg-sagen, praktisk belyst flere pro-
blemstillinger omhandlende annullation af ordregivers tildelingsbeslutning for en totalentre-
prisekontrakt, herunder også problemstillingen om, at klagen ikke blev indgivet inden for 
standstill-perioden eller blev tillagt opsættende virkning. Totalentreprisekontrakten blev først 
udbudt ved en projektkonkurrence ved udbudsbekendtgørelse af 30. oktober 2013, hvoref-
ter de tre vindere af konkurrencen blev inviteret til at deltage i proceduren udbud med for-
handling uden forudgående bekendtgørelse i henhold til det gamle udbudsdirektiv artikel 31, 
nr. 3. Den 23. september 2015 meddelte regionen, at den havde besluttet at tildele totalen-
treprisekontrakten til KHR arkitekter A/S. Regionen indgik kontrakt med KHR den 3. decem-
ber 2015. Først den 22. januar 2016 indgav COWI klage til Klagenævnet for Udbud som 
blev behandlet sammen med C.F. Møllers klage. Klagen blev behandlet på et møde den 20. 
maj 2016. Denne konkrete sags forbigåede tilbudsgivere har dermed ikke indgivet klagen 
på et tidspunkt, hvor Nash-ligevægten, udledt i afhandlingens kapitel 3, er praktisk relevant.   

                                            
236 Aktindsigt efter den nye offentlighedslove - få styr på reglerne: Horten advokatpartnerselskab, 2017. 
http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2017/Februar/Aktindsigt-efter-den-nye-offentlighedslov-faa-styr-paa-reg-
lerne. Besøgt den 22. april 2018. 
237 Se f.eks. kendelse af 9. februar 2018, Dansk Cater A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, 
hvor Dansk Cater A/S gjorde gældende, at ordregiver havde handlet i strid med udbudslovens § 2, ved ikke 
at have fastsat en rimelig frist for tilbudsgiver til at anmode om opsættende virkning, selvom standstill-perio-
den ikke gælder for udbud uden forudgående udbudsbekendtgørelse, da der ellers ikke ville være nogen 
egentlig reaktionsmulighed som understøtter effektiv håndhævelse. Se kendelsens påstand 8 a og 8 b. 
238 Kendelse af 9. november 2017, C.F. Møller A/S og COWI A/S mod Region Hovedstaden v/Nyt Hospital og 
Ny Psykiatri Bispebjerg, hvor Klagenævnet for Udbud annullerede regionens tildelingsbeslutning til KHR ar-
kitekter A/S for grove overtrædelser ligebehandlings og gennemsigtighedsprincippet efter udbudslovens § 
2, på adskillige punkter, herunder særligt ved forskelsbehandling under forhandlingsmøder, usaglig pointtill-
deling ved tilbudsevaluering samt interessekonflikt ved vindende tilbudsgivers underleverandør. 
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Taget denne eksterne faktor i betragtning bør der derfor findes en ny ligevægtstilstand, hvor 
der tages udgangspunkt i, at klager indgiver sin klage uden for standstill-perioden. Herefter 

vil ordregiver vælge at gøre brug af bestemmelsens undtagelse 1, hvor ordregiver sigter 
efter at videreføre kontrakten på baggrund af særlige forhold. Den nye Nash-ligevægt er 
derfor strategierne (Uden for, U1), som giver pay-off (2, -53). 

 

4.3 Effektiv håndhævelse 
Udbudslovens § 185, stk. 2, er, som beskrevet i den juridiske analyse, indsat for at skabe 
grundlag for en effektiv efterlevelse af udbudsreglerne. Bestemmelsens formål er således 
at sikre, at Klagenævnet for Udbud effektivt kan håndhæve udbudsreglerne og dermed 
sikre, at ordregivere overholder dem. I retsøkonomien anses regulering for én af metoderne 

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(10,-30) (2,-53) (80,-105) (-15,-192) (10,-190) (2,-53) (80,-105) (-15,-133) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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til at kontrollere uønsket adfærd, da regulering sikrer, at agenten til en vis grad udviser for-
sigtighed for at mindske risikoen for at overtræde lovgivningen.239 Formålet med at bruge 
lovgivning til at kontrollere adfærd er således gennem afskrækkelse at sikre, at agenter ikke 

overtræder reglerne. Ved indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 2, har Danmark fået en 
lovfæstet retsvirkning for ordregiver ved at overtræde udbudsreglerne. Når ordregiver over-
træder udbudsreglerne, og som følge heraf får sin tildelingsbeslutning annulleret af Klage-
nævnet for Udbud, er ordregiver forpligtet til at bringe kontrakten til ophør. 

Om udbudslovens § 185, stk. 2, kan betragtes som et effektivt håndhævelsesmiddel, er 
afhængigt af, om ordregiver rent faktisk bliver afskrækket fra at overtræde udbudsreglerne 

som følge af retsvirkningen. For at bestemmelsen kan betragtes som et effektivt håndhæ-
velsesmiddel, skal bestemmelsen således medføre, at ordregiver bringer sin kontrakt til op-
hør, når ordregivers tildelingsbeslutning er blevet annulleret. Det er ophørspligten, der skal 
afskrække ordregiver. 

Regulering er alene egnet til at afskrække agenter fra at overtræde lovgivningen, hvis be-
stemmelsen er designet hensigtsmæssigt og håndhævet korrekt.240 Uklar lovgivning kan 
således medføre, at agenter på trods af håndhævelsesbestemmelsen ikke yder tilstrækkelig 

forsigtighed, hvilket medfører, at bestemmelsen ikke er egnet til at sikre en effektiv efterle-
velse af lovgivningen. En bestemmelse er ligeledes ikke hensigtsmæssigt designet, hvis 
agenter har mulighed for, gennem lovgivningen, at undgå at blive sanktioneret. Også dette 
vil lede til en for lav grad af forsigtighed og dermed en højere grad af overtrædelser. Dette 
kan alene retfærdiggøres, hvis en sådan undgåelse er efficient.241 Disse betragtninger er 
relevante i diskussionen af, om udbudslovens § 185, stk. 2, sikrer formålet med bestemmel-
sen, nemlig en effektiv efterlevelse af udbudsreglerne. Diskussionen kan indledes ved at 
sammenfatte bestemmelsens formål med ordregivers rationelle adfærd fra den økonomiske 
analyse.  

                                            
239 Polinsky, Mitchell A. (2011), s. 147.  
240 Polinsky, Mitchell A. (2011), kapitel 17.  
241 Det er ikke altid efficient for samfundet som en helhed, hvis de agenter som rammes af lovgivningen, 
udviser for høj grad af forsigtighed i deres adfærd. En overtrædelse af reglerne kan være efficient, hvis der 
er flere fordele for samfundet ved at lade en agent overtræde reglerne, frem for at føre en så stram lovgivning, 
at agenten udviser så stor forsigtighed, at han ikke vil producere det optimale outcome for samfundet. Be-
tragtningerne fremgår af en analyse i Polinsky, Mitchell A. (2011), kapitel 17.  
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4.3.1 Ordregivers rationelle adfærd 
Som den økonomiske analyse konkluderer, er ordregivers rationelle adfærd at følge hoved-
reglen i udbudslovens § 185, stk. 2, og dermed bringe den indgåede kontrakt til ophør. Da 
ophørspligten anses for at sikre en effektiv efterlevelse af udbudsreglerne, er Nash-ligevæg-
ten fra den økonomiske analyse i overensstemmelse med formålet i udbudslovens § 185, 
stk. 2.    

Nash-ligevægten fastslår dog, at klageren skal indgive sin klage inden for standstill-perio-
den. Som angivet ovenfor i afsnit 4.2, vil dette dog være problematisk at nå i mange af 
sagerne. Dette er især tilfældet for større totalentreprisekontrakter, hvor udbudsmaterialet 
kan være ganske omfattende. Det betyder som anført ovenfor, at Nash-ligevægten i praksis 
også kan ligge i (Uden for, U1), og viser således at ordregiver sigter efter at videreføre 
kontrakten på baggrund af særlige forhold.  

 

4.3.1.1 Undtagelse 1 som effektiv håndhævelse 
Som defineret af lovbemærkningerne til bestemmelsen, kan særlige forhold både vedrøre, 
at kontrakten skal videreføres, fordi det er af væsentlig interesse for samfundet, eller fordi 
der er et ekstraordinært værdispild forbundet med kontraktens ophør. Ved analysen af und-
tagelsen i afhandlingens kapitel 2, må det fastslås, at denne undtagelse dog skal fortolkes 
snævert.  

Risikoen for, at ordregivers beslutning om videreførelse af kontrakten bliver genstand for 
selvstændig prøvelse i Klagenævnet for Udbud, er medregnet i ordregivers forventede 
værdi. Dette betyder, at selvom denne undtagelse må fortolkes snævert, vil det stadig være 
fordelagtigt for ordregiver at sigte efter anvendelsen heraf på grund af de høje omkostninger 
ved de øvrige strategier. 

I sager, hvor den forbigåede tilbudsgiver ikke når at indgive klage inden for standstill-perio-
den, fastslår den nye Nash-ligevægt, at ordregiver ikke følger ophørspligten, hvorfor ordre-
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giver ikke sanktioneres som følge af overtrædelsen af udbudsreglerne. Hvorvidt det er effi-
cient, at undtagelsen er indsat som en undtagelse til ophørspligten, er ikke relevant for nær-
værende diskussion, men vil blive behandlet under afsnit 4.3.2. Det kan dog konstateres, 

ud fra en analyse af ordregivers rationelle adfærd, at § 185, stk. 2, ikke sikrer, at ordregiver 
bliver sanktioneret i en sådan grad for sin overtrædelse, at det sikrer formålet med bestem-
melsen. Kan ordregiver ræsonnere sig frem til den konklusion, at det kan svare sig at sigte 
efter bestemmelsens undtagelse 1, vil ordregiver ikke have incitament til at udvise forsigtig-
hed. Bestemmelsen afskrækker således ikke ordregiver og sikrer dermed ikke en effektiv 
efterlevelse af udbudsreglerne.  

 

Bispebjerg-sagen 

I Bispebjerg-sagen242, som omhandlede udbud af en kontrakt om totalrådgivning ved op-
førslen af et akuthus, blev klagen indgivet uden for standstill-perioden, og Region Hoved-
stadens tildelingsbeslutning blev annulleret af Klagenævnet for Udbud, efter kontrakten var 
indgået mellem regionen og vindende tilbudsgiver. Der er endnu ikke offentliggjort informa-
tioner om sagens videre proces efter udbudslovens § 185, stk. 2, trådte i kraft, men det kan 
ud fra afhandlingens spil-teoretiske analyse fastslås, at regionens rationelle adfærd bør 
medføre, at regionen vil gøre brug af bestemmelsens første undtagelse. Det er derfor nær-
liggende at belyse, om der i denne konkrete sag gør sig særlige forhold gældende, som 
tilsiger kontraktens videreførelse.  

Som anført i afhandlingens juridiske analyse er der mulighed for, at kontrakten som er ind-
gået på baggrund af den annullerede tildelingsbeslutning, kan fortsætte indtil den nye ud-
budsprocedure er afsluttet. På baggrund af dette, vil der være ingen eller en meget lille risiko 
for store forsinkelser, da ordregiver i sådanne tilfælde ikke har en periode uden leverance 
og forsyning. Måske dog med undtagelse indenfor bygge- og anlægsprojekter, hvor overta-
gelsen kan blive problematisk. Generelt er ophævelse ikke relevant indenfor entrepriseret-
ten, da det betragtes som værende af uforholdsmæssigt indgribende karakter243. Derfor kan 

                                            
242 Kendelse af 9. november 2017, C.F. Møller A/S og COWI A/S mod Region Hovedstaden v/Nyt Hospital og 
Ny Psykiatri Bispebjerg. 
243 Iversen, Torsten. (2016), s. 227-228. 
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man i sådanne tilfælde forestille sig, at den periode uden leverance udgør et sådan ekstra-
ordinært værdispild eller er af så væsentlig interesse for samfundet, at det kan udgøre sær-
lige forhold. Omvendt kan det gøres gældende, at det er sædvanligt, at et ophør af en kon-

trakt medfører et betydelige tab for ordregiver og den vindende tilbudsgiver, hvorfor der ikke 
kan være tale om særlige forhold eller ekstraordinære værdispild. Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen anfører i denne sammenhæng, at "vitale IT-systemer i sundhedssektoren eller 
levering af vigtige sundhedsydelser, konkret kan retfærdiggøre en videreførelse af kontrak-
ten."244 Genstanden af regionens udbudte kontrakt er totalrådgivning ved opførslen af et 
akutsygehus, som hverken kan siges at være et vitalt IT-system i sundhedssektoren eller 
levering af vigtige sundhedsydelser, men dog stadig kan sidestilles med disse. En forsin-
kelse af opførslen af et akut-sygehus kan umiddelbart ikke udgøre et ekstraordinært værdi-
spild, men kan dog stride imod væsentlige samfundsinteresser, og således vil det udgøre et 
særligt forhold.    

Det kan konkluderes, at det for den konkrete sag er realistisk, at undtagelse 1 udgør en 
ligevægtstilstand for ordregiver, når vi er uden for standstill-perioden. Det kan på baggrund 
heraf konkluderes, at følger regionen den udledte ligevægt, vil udbudslovens § 185, stk. 2, 
ikke påvirke regionen, og ordregiver vil ikke blive sanktioneret i en sådan grad for sin over-
trædelse, at det sikrer formålet med bestemmelsen.  

 

4.3.2 Efficient undtagelse 
Uklar lovgivning kan medføre, at agenter på trods af håndhævelsesbestemmelsen ikke yder 
tilstrækkelig forsigtighed, hvilket medfører, at bestemmelsen ikke er egnet til at sikre en 
effektiv efterlevelse af lovgivningen. En bestemmelse er ligeledes ikke hensigtsmæssigt de-

signet, hvis agenter har mulighed for gennem lovgivningen at undgå at blive sanktioneret. 
Også dette vil lede til en for lav grad af forsigtighed, og dermed en højere grad af overtræ-
delser. Som fastslået er dette imidlertid tilfældet, når klagen indgives uden for standstill-
perioden for udbudslovens § 185, stk. 2. Spørgsmålet er, hvorfor lovgiver har indført en 

                                            
244 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Vejledning om udbudsloven”, januar 2016, s. 257. 
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mulighed for at videreføre kontrakten på baggrund af særlige forhold, når formålet med be-
stemmelsen er at afskrække ordregiver fra at overtræde udbudsregler.  

En undtagelse kan alene retfærdiggøres, hvis en sådan undgåelse er efficient.245 Det er ikke 
altid efficient for samfundet som en helhed, hvis de agenter som rammes af lovgivningen, 
udviser for høj grad af forsigtighed i deres adfærd. En overtrædelse af reglerne kan være 
efficient, hvis der er flere fordele for samfundet ved at lade en agent overtræde reglerne, 
frem for at føre en så stram lovgivning, at agenten udviser så stor forsigtighed, at han ikke 
vil producere det optimale outcome for samfundet. 

Som ovenfor anført har ordregiver i Bispebjerg-sagen mulighed for at gøre anvendelse af 
bestemmelsens undtagelse 1, hvilket resulterer i, at regionen ikke bliver sanktioneret. Dog 
kan det rent økonomisk set konstateres, at undtagelsen i den konkrete sag er mere efficient 
end hovdreglen, hvor ordregiver skal bringe kontrakten til ophør.  

Netop dette kan retfærdiggøre og begrunde, at lovgiver har indført denne undtagelse. 
Selvom formålet med bestemmelsen er at afskrække ordregiver fra at bryde udbudsreg-
lerne, er det i nogle særlige tilfælde ikke optimalt for samfundet at bringe kontrakten til ophør. 
Lovgiver har formentlig ved denne undtagelse taget hensyn til, at visse kontrakter er af så 
væsentlig betydning for samfundet, eller at ophøret udgør et så ekstraordinært værdispild, 
at værdien ved at videreføre kontrakten er større end den vinding samfundet får ved at 
afskrække ordregiver. 

 

4.4 Undtagelse 2 – Den Kaldor-Hicks efficiente tilstand 
Som beskrevet under den interdisciplinære metode tager afhandlingen udgangspunkt i Kal-
dor-Hicks kriteriet, når den efficiente retstilstand skal findes. Der er tale om en analyse på 
markedsniveau, hvorfor den efficiente retstilstand ikke nødvendigvis er en efficient retstil-
stand for de to parter i spillet alene, men for samfundet som en helhed. Dette er valgt for at 
gøre analysen bredt anvendelig, hvilket vurderes at være nødvendigt, når analysen søger 

at belyse, om bestemmelsen generelt er efficient.  

                                            
245 Polinsky, Mitchell A. (2011), kapitel s. 147.  
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Nærværende efficiensanalyse tager således sigte på at vurdere, om bestemmelsen skaber 
velfærd for samfundet.246 Til måling af denne velfærd anvendes som nævnt Kaldor-Hicks 
kriteriet. Betydningen af at vælge denne metode til at måle velfærd på er, at der ikke tages 

højde for fordelingen af velfærden.247 Den efficiente løsning, måles alene på baggrund af, 
hvilken strategi der medfører det højeste niveau af velfærd (højeste nytteværdi) samlet set. 
Dette er uanset, at parterne i praksis ikke kompenserer hinanden. Kaldor-Hicks kriteriets 
måling af velfærd tager ikke nødvendigvis hensyn til, om velfærden fordeles retfærdigt mel-
lem samfundets parter. Kriteriet sigter alene efter at sikre samfundet den størst mulige for-
del.248  

 

4.4.1 Analysens Kaldor-Hicks efficiente løsning 
Da det er konstateret, at det ofte ikke er muligt for klager at klage inden for standstill-perio-
den, tages der ikke i analysen højde for dette subgame. Den Kaldor-Hicks efficiente strategi 
for dette spil udgør den strategi, hvor parterne samlet set har den største nytteværdi. De fire 
strategier har hver især en samlet nytte på:  

 

Strategi Nytteværdi 

HR -180 

U1 -51 

U2 -25 

Anke -148 

 

                                            
246 En vurdering der er central for den retsøkonomiske analyse. Ud fra en velfærdsanalyse kan det nemlig 
konstateres, om en retlig regulering øger eller reducere samfundsmæssig velfærd. En sådan analyse er re-
levant, fordi det må være afgørende for en regulering, om den skaber velfærd for samfundet eller ej. Betragt-
ninger i artikel af Riis, Thomas, (1999). 
247 Riis, Thomas. (1999). 
248 Eide, E. og Stavang, E. (2008), s. 211. 
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Nytteværdien for alle fire strategier er negative. Der er dog ikke i udregningen taget højde 
for, hvilken nytteværdi samfundet har ved retstilstanden. Bestemmelsen er af pønal karak-
ter, og skal betragtes som en sanktion. Det må således betragtes som normalt, at bestem-

melsen medfører et tab af nytte for den ordregiver, som skal sanktioneres for at have over-
trådt udbudsreglerne. Samfundet er ikke en part i spillet, og er derfor ikke medregnet ved 
målingen af velfærd. Samfundet har dog interesse i, og kan dermed opnå nytte ved, at or-
dregivere ikke overtræder udbudsreglerne, men derimod indgår konkurrencedygtige aftaler, 
hvor samfundets parter behandles ligeligt. Det er således stadig relevant at snakke om vel-
færd på trods af, at den samlede angivne nytteværdi er negativ.  

Der er i spillet lavest samlede totale omkostninger ved strategi U2. Undtagelse 2, som ved-
rører ordregivers mulighed for at videreføre kontrakten, når betingelserne for positiv opfyl-
delsesinteresse til klager samt oprindeligt vindende tilbudsgivers tilbud er opfyldt, er således 
den Kaldor-Hicks efficiente løsning for spillet.  

Det er bemærkelsesværdigt for spillet, og dermed for bestemmelsen, at den Kaldor-Hicks 
efficiente tilstand, og derfor den bedste strategi for samfundet, ikke udgør spillets Nash-
ligevægt, og dermed ordregivers rationelle adfærd. Undtagelse 2 er derimod i overensstem-

melse med bestemmelsens formål, da betalingen af positiv opfyldelsesinteresse til klager 
må anses for at være så omkostningstung, at undtagelsen har en afskrækkende effekt på 
ordregiver.  

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at undtagelse 2 ikke anses for at være en realistisk 
strategi i praksis, da dens anvendelsesområde er snævert. Det vil således i praksis være 
ganske sjældent forekommende, at der ved bestemmelsen kan opnås en Kaldor-Hicks effi-

cient tilstand.  
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4.4.2 Udvidelse af anvendelsesområdet for den Kaldor-Hicks efficiente løsning 
Det må erindres fra den juridiske analyse om undtagelse 2, at fortolkningen af undtagelsen 
ikke er klar, hvorfor der også i den juridiske litteratur kan findes uoverensstemmelser om-

kring fortolkningen af undtagelsens anvendelsesområde.249 Det blev konkluderet i den juri-
diske analyse, at undtagelsen må antages at skulle fortolkes således, at ordregiver alene 
kan anvende undtagelsen, hvis klageren har fået tilkendt positiv opfyldelsesinteresse af Kla-
genævnet for Udbud. Før den selvstændige erstatningssag er færdigbehandlet hos Klage-
nævnet for Udbud, og klager har fået medhold i at få tildelt positiv opfyldelsesinteresse, kan 
ordregiver ikke anvende undtagelsen og dermed videreføre kontrakten.  

Når det gennem den integrerede analyse kan konstateres, at den Kaldor-Hicks efficiente 

løsning for spillet udgør undtagelse 2, er det relevant at undersøge, om en anden fortolkning 

                                            
249 Denne uenighed er beskrevet under afsnit 2.7.1 i afhandlingens kapitel 2.  

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(10,-30) (2,-53) (80,-105) (-15,-192) (10,-190) (2,-53) (80,-105) (-15,-133) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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af undtagelsen er mere efficient. Herunder er det relevant at undersøge om en ny fortolkning 
af undtagelsen, vil åbne op for undtagelsens anvendelsesområde, og dermed muligheden 
for at opnå en Kaldor-Hicks efficient tilstand. Dette er relevant at undersøge, da der består 

en usikkerhed omkring fortolkning af undtagelsens anvendelsesområde. Det kan ved en 
økonomisk analyse vurderes, om der er en fortolkning, der er mere efficient for samfundet 
som en helhed, og dermed om undtagelsen i praksis bør fortolkes anderledes end den er 
blevet i den juridiske og økonomiske analyse.  

I nærværende analyse vil den fortolkning, der lægges til grund af Grith Skovgaard Ølykke 
og Ruth Nielsen, blive anvendt. De fortolker undtagelsen således, at ordregiver har en mu-

lighed for at betale positiv opfyldelsesinteresse til klager, og dermed betale sig til frihed.250 
Klager behøver ikke i henhold til denne fortolkning at have fået medhold i erstatningsspørgs-
målet hos Klagenævnet for Udbud. Ordregiver kan derimod selvstændigt vælge at betale 
klageren erstatningen, for derefter at kunne videreføre kontrakten. Givet fortsat, at den op-
rindeligt vindende tilbudsgiver ville have vundet udbuddet på lovlig vis, hvis klageren ikke 
havde afgivet tilbud.  

Fortolkningen vil danne grundlag for en ny funktion for strategi U2, og dermed også et andet 

pay-off. Det vurderes efterfølgende, hvilket pay-off der udgør spillets Nash-ligevægt samt 
den Kaldor-Hicks efficiente tilstand.  

 

4.4.3 Opstilling af spil med alternativ fortolkning af U2 
Ved den oprindelige opstilling af funktionen for strategi U2 blev der for ordregiver taget højde 
for de søgeomkostninger, som ordregiver har ved at finde ud af, om undtagelsen kan finde 
anvendelse. Disse søgeomkostninger vil fortsat eksistere, fordi ordregiver skal undersøge, 
om vindende tilbudsgiver har det andet bedste tilbud efter klager. Søgeomkostningerne vil 
dog være lavere end oprindeligt, fordi ordregiver ikke skal bruge omkostninger på at vurdere, 
om klager bliver berettiget til erstatning af sin positive opfyldelsesinteresse. Særligt kende-
tegnende for den alternative fortolkning af undtagelse 2 fra lovbemærkninger er, at ordregi-

                                            
250 Ølykke, G. S. og Nielsen, R. (2017), s. 819.  
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ver ikke er ligeså begrænset i sin anvendelse af undtagelsen, som ved den oprindelige for-
tolkning. Det faktum, at klager sjældent får medhold i erstatning af sin positive opfyldelses-
interesse hos Klagenævnet for Udbud, er ikke en faktor der skal inddrages ved den fortolk-

ning, som Ølykke og Nielsen lægger til grund. Her kan ordregiver blot træffe et valg om at 
ville betale sig ud af ophørspligten, så længe det kan bevises, at oprindeligt vindende til-
budsgiver ville have vundet, hvis ikke klager havde budt. Strategien vil i spillet således være 
åben i samme omfang som undtagelse 1 er det. De to strategier er ikke altid mulige for 
ordregiver at anvende, men sandsynligheden er der. Funktionen for ordregiver er fortsat:  

FV(U2)Ordregiver=Søgeomkostningero=L  + POO=H  

For klager ændrer funktionen sig, fordi klager ikke skal bruge transaktionsomkostninger på 
at løfte bevisbyrden for positiv opfyldelsesinteresse i en erstatningssag hos Klagenævnet 
for Udbud. Når ordregiver beslutter at anvende denne strategi, er det givet for klager, at han 
opnår PO.  

FV(U2)Klager= POo=H 

Fastsættelse af pay-off:  

Forventede værdi Fortolkning Omk. 

SøgeomkostningerO=L  

For ordregiver 

Omkostningerne til at undersøge om oprindeligt vindende 
tilbudsgiver har det bedste bud efter klager.  

-2 

PO Erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Denne post 
er negativ for ordregiver, og positiv for klager. 

100 

  

Pay-off udgør dermed: 

FV(U2)Ordregiver = -2 – 100 = -102 

FV(U2)Klager = 100 
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En ny fortolkning af undtagelse 2 åbner op for anvendeligheden af undtagelsen. Dette er i 
spillet afspejlet ved, at strategien ikke længere er stiplet. En alternativ fortolkning af undta-
gelsen åbner således op for, at ordregiver kan anvende den strategi, som for samfundet 
ligeledes er den efficiente strategi. Med den nye fortolkning er den samlede nytteværdi lige-
ledes højere end ved oprindelig fortolkning. Nytteværdien ved den nye fortolkning er -2 i 
forhold til –25 ved den oprindelige fortolkning. Det kan således konstateres, at den fortolk-
ning, som dog ikke finder meget støtte i den øvrige juridiske litteratur, hvor ordregiver kan 
betale sig til frihed, er mere efficient for samfundet.  

Undtagelse 2 er fortsat ikke en Nash-ligevægt, men vil være den rationelle strategi for or-
dregiver, hvis totalentreprisekontrakten er af sådan art, at det ikke kan komme på tale, at 
ordregiver viderefører kontrakten på baggrund af særlige forhold efter undtagelse 1.251 I 

                                            
251 Dette kan være tilfældet hvis ordregiver ikke er langt med kontrakten, og derfor ikke vil opnå et ekstraor-
dinært værdispil som følge af kontraktens ophør, og hvis kontrakten vedrører et sådant byggeri eller anlæg, 

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(10,-30) (2,-53) (100,-102) (-15,-192) (10,-190) (2,-53) (100,-102) (-15,-133) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 



 110 

denne situation vil undtagelse 2 med den nye fortolkning, være den rationelle strategi at 
vælge, når klager ikke når at indgive klagen inden for standstill-perioden. Fordi undtagelse 
1 udgør en Nash-ligevægt, vil ordregiver dog i praksis ved en totalentreprisekontrakt vælge 

at benytte denne undtagelse, uanset fortolkningen af undtagelse 2. Derfor forhindrer undta-
gelse 1, at ordregivers rationelle ageren bliver efficient samt i overensstemmelse med be-
stemmelsens formål.    

                                            
som ikke er væsentlig interesse for samfundet. Som perspektiveringen vil illustrere, vil undtagelse 1 i få til-
fælde være uanvendelig for andre kontrakttyper end entreprisekontrakter, da kontrakter kan vedrøre så stan-
dardiserede varer, at kontrakten ikke kan siges at vedrøre særlige forhold.  
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5 Kapitel 5 – Konklusion på problemformulering 
Der er for hele afhandlingen taget udgangspunkt i totalentreprisekontrakten, hvorfor afhand-
lingens konklusion skal læses i lyset af, at denne kontrakttype er særligt kompleks, og der 

dermed er store omkostninger forbundet med et ophør. Der tages derfor forbehold for, at 
konklusionen kan afvige for øvrige kontrakttyper. Disse afvigelser er kommenteret i afhand-
lingens perspektivering i kapitel 6.   

Baggrunden for indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 2, stammer fra håndhævelsesdirek-
tivets hovedformål, hvor man sikrer effektiv efterlevelse af udbudsreglerne. Formålet med 
bestemmelsen er således at sikre, at ordregiver afskrækkes fra at overtræde udbudsreg-

lerne.  

Udbudslovens § 185, stk. 2, indeholder en pligt til at bringe en kontrakt til ophør, som er 
tildelt på baggrund af en annulleret tildelingsbeslutning. Denne pligt skal betragtes som en 
annullationspligt, hvor retsvirkningen er, at ordregiver kommer i misligholdelse overfor den 
vindende tilbudsgiver. Ordregiver skal derfor betale erstatning i form af positiv opfyldelses-
interesse til den vindende tilbudsgiver samt gennemføre nyt udbud.  

Nash-ligevægten fra den økonomiske analyse udgør strategierne (Inden for, HR). Dette be-
tyder, at det rationelle for klager er at klage inden for standstill-perioden, hvorefter ordregi-
vers rationelle ageren er at bringe kontrakten til ophør. Omkostningerne for ordregiver ved 
at bringe kontrakten til ophør efter hovedreglen er høje, hvilket skaber en afskrækkende 
effekt. Ordregivers rationelle ageren er derfor i overensstemmelse med formålet for udbuds-
lovens § 185, stk. 2.  

I praksis er det dog kun omkring halvdelen af klagesager indgivet til Klagenævnet for Udbud, 
som indgives i standstill-perioden. Derfor er den udledte Nash-ligevægt ikke altid realistisk. 
Dette er især tilfældet for større totalentreprisekontrakter, hvor udbudsmaterialet kan være 
ganske omfattende. Det er derfor nødvendigt at udlede en mere realistisk Nash-ligevægt for 
de tilfælde, hvor klager ikke indgiver klagen i standstill-perioden, selvom det utvivlsomt er 
fordelagtigt. Når klagen indgives uden for standstill-perioden, er ordregivers rationelle age-
ren at benytte sig af bestemmelsens første undtagelse, hvor ordregiver sigter efter at vide-
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reføre kontrakten på grund af særlige forhold. Ordregiver bliver ved en videreførelse af kon-
trakten ikke sanktioneret i en sådan grad for sin overtrædelse, at det sikrer formålet med 
bestemmelsen. Således kan det konkluderes, at når klagen ikke indgives inden for standstill-

perioden, vil ordregivers rationelle ageren ikke understøtte formålet med udbudslovens § 
185, stk. 2.  

Det kan konstateres, at ordregivers ageren ikke er i overensstemmelse med formålet med 
udbudslovens § 185, stk. 2. Spørgsmålet er dog, om ordregivers ageren er efficient for sam-
fundet. Ud fra Kaldor-Hicks kriteriet, kan det konstateres at ordregivers ageren er efficient 
for samfundet, hvis ordregiver benytter bestemmelsens anden undtagelse, og dermed be-

taler klager erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Som anført, udgør Nash-lige-
vægten dog bestemmelsens første undtagelse, hvorfor ordregivers ageren ikke er i over-
ensstemmelse med hvad der er mest efficient for samfundet.  

Den nuværende fortolkning af den anden undtagelse i udbudslovens § 185, stk. 2, medfører, 
at undtagelsen har et ganske snævert anvendelsesområde. En ny fortolkning af undtagel-
sen, hvor ordregiver kan vælge at betale positiv opfyldelsesinteresse til klager, må siges at 
åbne op for anvendelsesområdet. Dette vil være mere efficient for samfundet at åbne op for 

undtagelsens anvendelsesområde, da undtagelsen med sine høje omkostninger for ordre-
giver, vil sikre afskrækkelse og dermed være i overensstemmelse med formålet for udbuds-
lovens § 185, stk. 2.  

Ordregivers rationelle adfærd vil dog uanset en anden fortolkning af bestemmelsens anden 
undtagelse, ikke ændres. Nash-ligevægten ligger fortsat i bestemmelsens første undta-
gelse. Muligheden for at videreføre kontrakten på baggrund af særlige forhold, forhindrer 

således, at ordregivers ageren bliver efficient samt understøtter bestemmelsens formål.  
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6 Kapitel 6 – Øvrige kontrakttyper 
 

6.1 Effektiv håndhævelse for øvrige kontrakttyper 
Kapitlet tager udgangspunkt i afhandlingens bilag 1-4, hvor en analyse af særlige forhold 
vedrørende retsvirkningen for den konkrete kontrakttype, transaktionsomkostningerne og 
ligevægten er udført for kontrakttyperne fagentreprisekontrakter, it-kontrakter, rammeaftaler 
og vareindkøbskontrakter. De øvrige kontrakttyper adskiller sig meget fra hinanden og be-
væger sig inden for forskellige retsområder.  

Afhandlingens analyser i kapitel 1-3, har både belyst nogle generelt anvendelige konklusio-
ner angående udbudslovens § 185, stk. 2, og samtidig haft særlig fokus på udbudslovens § 
185, stk. 2, i forbindelse med udbud af en totalentreprisekontrakt. Dette kapitel kaster imid-
lertid lys over øvrige kontrakttypers ligevægtstilstand og dermed ordregiverens rationelle 
ageren, hvorefter det er muligt at vurdere, om ligevægtstilstanden for de øvrige kontrakttyper 
adskiller sig fra ligevægtstilstanden vedrørende totalentreprisekontrakten. Dette kapitel er 
inddraget i afhandlingen, da det anses for væsentligt at vurdere, om § 185, stk. 2, er en 
mere effektiv håndhævelsesbestemmelse for bestemte kontrakttyper, men ikke for andre. 
Det er konkluderet i afhandlingens kap. 4, at bestemmelsen ikke sikrer en effektiv efterle-
velse af udbudsreglerne, når vi har med totalentreprisekontrakter at gøre. Spørgsmålet er, 
om dette også gør sig gældende for fagentreprisekontrakter, it-kontrakter, rammeaftaler og 
vareindkøbskontrakter.  

Som beskrevet kan juridiske betragtninger, beregninger og de spilteoretiske analyser for de 
øvrige kontrakttyper læses i bilag 1-4. Der kan konkluderes følgende for de øvrige kontrakt-
typer:  

 

6.2 Fagentreprisekontrakter 
Bilag 1, afsnit 1.5 konkludere, at Nash-ligevægten for fagentreprisekontrakter er den samme 
som for totalentreprisekontrakter, (Inden for, HR). Såfremt klagen indgives uden for 
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standstill-perioden, hvilket i et overtal af sager formentlig vil være tilfældet, er Nash-ligevæg-
ten (uden for, U1), som også er det samme som for totalentreprisekontrakter. Derfor kan de 
samme betragtninger om effektiv håndhævelse også udledes, når det gælder udbudslovens 

§ 185, skt. 2, i forbindelse med udbud af fagentreprisekontrakter.  

Således kan det også konkluderes for fagentreprisekontrakter, at det er økonomisk rationelt 
at sigte efter undtagelse 1, selvom det i den juridiske analyse er konstateret, at undtagelsen 
kun i sjældne tilfælde vil være anvendelig for ordregiver. Dette er ikke i overensstemmelsen 
med bestemmelsens formål, som skal sikre, at ordregiver gennem sanktion, bliver afskræk-
ket fra at bryde udbudsreglerne. Ordregivers rationelle adfærd er ligeledes ikke i overens-

stemmelse med den Kaldor-Hicks efficiente tilstand, som findes i undtagelse 2. I praksis vil 
denne undtagelse dog også have et snævert anvendelsesområde, med mindre den alter-
native fortolkning, som er undersøgt i kapitel 4 afsnit 4.4.2, bliver anvendt.   

 

6.3 IT-kontrakter 
Bilag 2, afsnit 3.3 konkludere, at Nash-ligevægten for it-kontrakter er den samme som for 
totalentreprisekontrakter, (Inden for, HR), og hvis klager ikke når at indgive klagen inden for 
standstill-perioden, hvilket ligeledes for it-kontrakter vil være tilfældet i et overtal af sagerne, 
er Nash-ligevægten (uden for, U1). Derfor kan de samme betragtninger om effektiv hånd-
hævelse, som beskrevet under kapitel 4 om totalentreprisekontrakter samt afsnit 6.2 i nær-
værende kapitel, også lægges til grund når det gælder udbudslovens § 185, skt. 2, i forbin-
delse med udbud af komplekse it-kontrakter.  

At den samme konklusion som for entreprisekontrakter generelt også finder anvendelse for 
it-kontrakter, kan forklares ved, at der i alle tre tilfælde er tale om komplekse kontrakter 
forbundet med høje transaktionsomkostninger. Hovedreglen i udbudslovens § 185, stk. 2, 
er derfor så omkostningsfuld for ordregiver, at det kan svare sig at satse på undtagelse 1. 
Der er tale om et sats, fordi ordregiver ikke i alle situationer kan være sikker på at blive 
lovligt omfattet af undtagelsen. Undtagelsen kan dog især tænkes at kunne gøres gældende 
ved it-kontrakter, der bruges inden for sundhedssektoren252. Risikoen er for ordregiver værd 

                                            
252 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "Vejledning om udbudsloven", januar 2016, s. 257. 
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at tage, fordi det er usikkert, om der i praksis vil blive klaget over ordregivers videreførelse 
af kontrakten på baggrund af særlige forhold.  

6.4 Rammeaftaler 
Ordlyden i udbudslovens § 185, stk. 2, lægger ikke op til, at selve rammeaftalen kan vide-
reføres, men blot de kontrakter som er indgået på grundlag af rammeaftalen jf. udbudslo-
vens § 185, stk. 2, 1. pkt. Klagenævnet for Udbuds praksis for rammeaftaler er, at ordregiver 
ikke må foretage yderligere anskaffelser under rammeaftalen, efter at tildelingsbeslutningen 
bag er blevet annulleret. Det kan derfor være svært at se meningen i, at rammeaftaler ikke 
kan undtages af ophørspligten, da praksis for rammeaftaler i så fald ikke ændres i medfør 
af bestemmelsen. 

Som angivet i afhandlingens bilag 3, kan det ikke endeligt konkluderes om en rammeaftale 
kan videreføre på baggrund af bestemmelsens undtagelser, og det antages derfor, at det er 
muligt at videreføre rammeaftalen på baggrund af undtagelserne i udbudslovens § 185, stk. 
2.  

Nash-ligevægten for en rammeaftale adskiller sig ikke fra entreprise- og it-kontrakter.  Derfor 
kan de samme betragtninger om effektiv håndhævelse også udledes når det gælder ud-
budslovens § 185, skt. 2, i forbindelse med udbud af rammeaftaler. Man kan dog være sær-
ligt kritisk i forhold til ligevægtstilstanden for rammeaftaler, fordi rammeaftalens genstand 
kan variere mellem alt fra hobbyartikler til sundhedsydelser. Man kan således sætte spørgs-
målstegn ved, om ligevægtstilstanden er realistisk. I praksis vil mange rammeaftaler vedrøre 
en genstand, hvor særlige forhold der tilsiger kontraktens videreførelse ikke kan gøres gæl-
dende.253 

 

                                            
253 Se eksempelvis kendelse af 2. marts 2018, AV Form mod indkøbsfællesskaberne, Fællesindkøb Fyn, Fæl-
lesudbud Sjælland, Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Vestegnens Indkøbsforum, hvor Klagenævnet for 
Udbud afgav den første ikke-bindende foreløbige udtalelse efter Klagenævnslovens § 14 a. Klagenævnet 
fastslog, at der ikke for rammeaftalen, som vedrørte hobby- og beskæftigelsesmaterialer til 40 kommuner, var 
tale om særlige forhold, der kunne tilsige kontraktens videreførelse.  
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6.5 Vareindkøbskontrakter 
Nash-ligevægten for vareindkøbskontrakter er, efter analysen i bilag 4, såfremt klager ind-
giver sin klage inden for standstill-perioden (Inden for, HR). Såfremt klager ikke indgiver sin 
klage inden for standstill-perioden er Nash-ligevægten (Uden for, Anke), hvilket adskiller sig 
fra de øvrige kontrakttyper. Sandsynlighed for, at en vareindkøbskontrakt når at blive fær-
diggjort under ankesagen, og ordregiver slipper for at betale positiv opfyldelsesinteresse til 
vindende tilbudsgiver, er større for vareindkøbskontrakter end for totalentreprisekontrakter. 
Ved denne konklusion kan påpeges, at aktørernes rationelle ageren som følge af den ud-
ledte gældende ret for udbudslovens § 185, stk. 2, ikke sikrer effektiv håndhævelse, da det 
er muligt for ordregiver at ”anke sig til frihed”. 

 

6.6 Konklusion på perspektivering 
Afhandlingen konkluderer, at formålet med indførelsen af udbudslovens § 185, stk. 2, er 
effektiv håndhævelse af udbudsreglerne. Dog konkluderes det også, at den ligevægtstil-
stand som bestemmelsen bevirker, ikke understøtter dette formål. Imidlertid har afhandlin-
gen haft særligt fokus på totalentreprisekontrakter, og perspektiveringens formål har derfor 

været at analysere, om det samme gør sig gældende for øvrige kontrakttyper.  

Analyserne i perspektiveringen viser, at formålet med udbudslovens § 185, stk. 2, ligeledes 
ikke understøttes ved de øvrige kontrakttyper. Det må dog erindres, at vi har udledt gene-
relle betragtninger for de enkelte kontrakttyper, for at kunne opstille overordnede konklusi-
oner for kontrakttyperne. Der vil i praksis altid være tale om konkrete vurderinger, når ud-
budslovens § 185, stk. 2, bliver bragt i anvendelse. Det er således eksempelvis ikke altid 

tilfældet, at det vil være rationelt at følge undtagelse 1 ved entreprisekontrakter, mens det 
for visse vareindkøbskontrakter, hvor genstanden vedrører levering af vitale varer inden for 
sundhedssektoren, godt kan være tilfældet, selvom den økonomiske analyse ikke under-
støtter dette. De ovenfor anførte konklusioner giver dog en indikation af, hvad der er relevant 
for ordregiver at undersøge under de enkelte kontrakttyper.
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Bilag 1 – Fagentreprisekontrakt 
 

1 Indledning 
Ved fagentreprise udbydes en entreprisekontrakt i mange delkontrakter til forskellige fagen-
treprenører, hvilket betyder, at bygherren har ansvaret for projekteringen og dermed også 
koordineringsomkostningerne. Dette er modsat udbud af en totalentreprisekontrakt, hvor to-
talentreprenøren står for både projekteringen og udførelsen. Har ordregiver valgt at benytte 
fagentreprise, vil ordregiver ligeledes have store omkostninger i kontraktperioden, fordi or-
dregiver også indestår for de omkostninger der er forbundet med de forsinkelser, der påvir-
ker fagentreprenørernes arbejde imellem.   

 

2 Transaktionsomkostningsteorien for fagentreprisekontrakter 
Som det også gælder for totalentreprisekontrakter, vil frekvensen for hvor ofte transaktionen 
gentages ofte være ganske lav. En entrepriseydelse er ikke en ydelse der gentages ofte, 
som det kan være tilfældet for mange vareindkøb. Ordregiver kan dog sagtens risikere at 
skulle indgå samarbejde med den givne fagentreprenør mere end én gang. Der er dog ikke 
tale om et gentagende samarbejde, hvor ordregiver som følge heraf, kan mindske sine 
transaktionsomkostninger til kontraktperioden gennem en gentagende læringsproces, da 
hver kontrakt vil vedrøre et nyt entreprisearbejde. En entreprisekontrakt er dog ofte af læn-
gerevarende karakter1, hvorfor ordregiver har mulighed for at gennemgå en læringsproces 
med den enkelte fagentreprenør, hvilket taler for, at parterne har incitament til at udvise 

hinanden tillid og loyalt samarbejde. Dette mindsker kontrolomkostningerne. Dog ikke i li-
geså høj grad som det er tilfældet for totalentreprise, hvor ordregiver alene skal koordinere 
med én entreprenør. Fagentreprenøren er én ud af mange entreprenører som ordregiver 
skal samarbejde med under det enkelte byggeri, hvorfor relationen må antages at fylde min-
dre end for totalentreprisen. Dette taler for transaktionsomkostninger på mellem niveau.  

                                            
1 Visse fagentreprisekontrakter kan dog være af kortere varighed, hvis ydelsen enten er specialiseret eller 
vedrører én speciel leverance. Dette må bero på en konkret vurdering. 
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I forhold til usikkerhed omkring ydelsen, er der ligeledes forskel på total- og fagentreprise. 
Ved fagentreprise er der ofte ikke usikkerhed omkring den overordnede ydelse for de en-
kelte fagentreprenører, fordi den enkelte fagentreprenør har ansvar for ét område. Dog kan 

der være en stor usikkerhed omkring, hvilken entreprenør der skal udføre forskelligt ’over-
gangsarbejde’2 samt hvordan parterne forholder sig, hvis én fagentreprenør forsinker eller 
ødelægger en anden fagentreprenørs arbejde. Denne usikkerhed kan i sidste ende påvirke 
ordregiver, da det er ordregivers opgave at sikre, at udbudsmaterialet er klart og entydigt i 
forhold til de enkelte ydelser jf. AB 92 § 2, stk. 2. Dette taler for høje transaktionsomkostnin-
ger.  

Graden af aktivspecificitet er høj for fagentreprisen. Både ordregiver og fagentreprenør fo-
retager store investeringer i forbindelse med det enkelte byggeri for at tilpasse arbejdet efter 
ordregivers indkøbsbehov. Investeringerne er dog ikke ligeså specifikke som ved totalentre-
prise, da fagentreprenørens arbejde kan vedrøre en standardiseret ydelse alene – eksem-
pelvis VVS, malerarbejder eller andet. Fagentreprenørens arbejde kan dog også vedrøre 
en ydelse, som kræver store aktivspecifikke investeringer – eksempelvis ydelser vedrø-
rende ventilation. Transaktionsomkostningsniveauet er afhængigt af den konkrete ydelse 
ved byggeriet, men vil generelt være højt.  

Det kan konkluderes, at transaktionsomkostningsniveauet for fagentrepriser er meget højt.   

 

3 Fastsættelse af omkostningsniveauer som følge af strategien 
3.1 Ordregivers strategi: Hovedreglen 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Som ved totalentreprisen, skal ordregiver igangsætte et nyt udbud som følge af hovedreg-
len. Der er også her tale om et flergenerationsudbud. Som argumenteret for i afhandlingens 
økonomiske analyse er en entreprise ofte af kompleks karakter, hvorfor der er mange om-
kostninger i udbudsprocessen. Dette er især tilfældet for fagentreprisen, fordi omkostnin-
gerne til rådgivning skal dækkes af ordregiver selv og ikke af entreprenøren. Herudover er 

                                            
2 Bygherren bærer ansvaret og risikoen for grænseflader mellem de enkelte fagentreprenørers arbejde.  
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der flere entrepriser der skal koordineres grundigt, fordi ordregiver bærer risikoen for den 
kritiske vej, når arbejdet skal overgå til ny fagentreprenør. Transaktionsomkostningsni-
veauet vurderes derfor at være på højt niveau (H).  

Klager bærer ikke omkostninger til rådgivningsdelen for entreprisen, hvorfor omkostninger 
til udarbejdelse af nyt udbudsmateriale er lavere end for totalentreprisen.  

FV(HRinden for)Ordregiver = Ny udbudsprocesO=H  
 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance)  
 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Ny udbudsprocesO=H  Omkostningen ved en ny udbudsproces for en fagentreprise-
kontrakt vil ligge på et højt niveau, da fagentreprisekontrakter 
er af kompleks karakter, og det kræver derfor teknisk viden at 
udarbejde kravspecifikationen.  Herudover er der store omkost-
ninger forbundet med rådgivningsprocessen.  

-50  

Omkostninger på til-
budO=M  

Fagentreprisekontrakter er af kompleks karakter, hvor der ind-
går mange beregning og koordineringsopgaver ved at udar-

bejde et tilbud.  

-20  

Pvinde udbud(avance)  Sandsynligheden for, at klager vinder det nye udbud afhænger 
af, hvor mange tilbudsgivere der deltagere i det nye udbud. For 
udbud af fagentreprisekontrakter vil der typisk deltage mellem 
3-4 tilbudsgivere. Den oprindelige vindende tilbudsgiver har en 
konkurrencefordel ved at have vundet kontrakten ved det op-
rindelige udbud.   

40%  

  

Pay-off udgør dermed:   

FV(HRinden for)Ordregiver = -50  
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FV(HR)Klager = -20 + (0,4 × 100) = 20  

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden   

Som ved totalentreprisekontrakten er de tabte transaktionsomkostninger høje, når ordregi-
ver skal bringe en allerede indgået kontrakt til ophør3. Tabet er på højt niveau (H), og er 
højere end for totalentreprisen. De øvrige omkostninger ved denne strategi adskiller sig ikke 
fra totalentreprisen.  

FV(HRuden for)Ordregiver = Tab af kontraktO=H + POO=H + Ny udbudsprocesO=H + PNy tilbudsgiver vin-

der(OverdragelsesomkostningerO=L) 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Tab af kontraktO=H  For fagentreprisekontrakter er det ud fra transaktionsomkost-
ningsanalysen konstateret, at transaktionsomkostningsni-
veauet er højt, hvorfor tabet ligeledes er højt. Det er ligeledes 
konstateret er omkostningsniveauet er højere for fagentreprise 

end for totalentreprise.   

-60  

PNy tilbudsgiver vinder  Det antages, at der er 40% sandsynlighed for, at klager vinder 
det nye udbud. Endvidere antages det, at den oprindelige vin-
dende tilbudsgiver har 50% sandsynlighed for at vinde det nye 
udbud, da han har en konkurrencefordel. Derudover vil der 
være øvrige tilbudsgivere som har en lille chance for at vinde.   

50%  

Overdragelsesom-
kostningerO=L  

Grundet kompleksiteten af en fagentreprise, vil der skulle afhol-
des høje omkostninger ved at overdrage et allerede påbegyndt 
byggeri til en ny fagentreprenør.   

-20  

  

                                            
3 Se dybdegående forklaring i kapitel 3 afsnit 3.1.2. 
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Pay-off udgør dermed:  
FV(HRuden for)Ordregiver = -60 - 100 - 50 +(0,5 × -20) = -220   

FV(HR)Klager = -20 + (0,4 ×	100) = 20 

 

3.2 Ordregivers strategi: Undtagelse 1 
Det gælder altid for denne strategi, at der ikke er forskel på ordregivers tab, om vi er inden 
for eller uden for standstill-perioden. Som ved totalentreprise er sandsynligheden for at or-
dregiver kan bringe strategien til anvendelse dog mindre, når der klages inden for standstill-
perioden, da der sjældent vil være tale om store værditab når kontrakten ikke er indgået. I 
dette afsnit laves dog en udregning af, at ordregiver ønsker at gøre undtagelsen gældende. 

Der er ved denne strategi ikke forskel på om vi har at gøre med en totalentreprise eller 
fagentreprise.   

FV(U1)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + SkrivO=L + (PEn klager får medhold i klagesag × 
(FV(HRuden for)Ordregiver)) 

FV(U1)Klager = PEn klager får medhold i klagesag(FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

Omkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan omfattes 
af første undtagelsen.   

-10  

SkrivO=L  Omkostningen ved at udarbejde og offentliggøre et skriv for at 
undgå en senere klagesag.   

-5  

PEn klager får medhold i klage-

sag  

I denne sandsynlighed ligger der både sandsynligheden for at 
der klages over beslutningen, samt at klageren efterfølgende får 
medhold. Der er tale om en uklar retstilstand, hvorfor der i prak-
sis er lille sandsynlighed for, at beslutningen om kontraktens vi-
dereførelse vil være genstand for selvstændig prøvelse. Der er 

20%  
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dog en vis sandsynlighed for, at et entrepriseprojekt kan være af 
væsentlig betydning for samfundet, eller at der er et uforholds-
mæssigt stort tab forbundet med at bringe kontrakten til ophør, 
hvis vi er uden for standstill-perioden.  

  

Pay-off udgør dermed:   

FV(U1)Ordregiver = -10 - 5 + (0,2 × -220) = -59 

FV(U1)Klager = 0,2 ×	20 = 4 

 

3.3 Ordregivers strategi: Undtagelse 2 
Også for denne strategi vil der ikke være forskel på, om strategien benyttes inden for eller 
uden for standstill perioden, hvorfor strategiens funktioner for den forventede værdi opstil-
les samlet. 

Omkostningsniveauet for ordregivers søgeomkostninger og betaling af PO til klager, adskil-
ler sig ikke fra totalentreprisekontrakten. Omkostningerne for ordregiver er som følge af 
denne strategi derfor:  

FV(U2)Ordregiver = Søgeomkostningero=L  + POO=H 

Det samme gør sig gældende for klager, da bevisbyrden for at få tilkendt PO er svær at løfte 
i alle sager. Set i forhold til de øvrige omkostningsniveauer for disse strategier, vurderes 
transaktionsomkostningsniveauet dog at være lavt (L).  

FV(U2)Klager = Søgeomkostningero=L +POo=H 
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Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

SøgeomkostningerO=L  

For ordregiver  

Omkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan omfattes 
af anden undtagelsen, antages at være lavere end for søgeom-
kostningerne ved at undersøge om ordregiver kan omfattes 
af første undtagelse, da betingelserne for undtagelsen er mere 
klare.   

-5  

SøgeomkostningerO=L  

For klager  

Bevisbyrden for at få tilkendt positiv opfyldelsesinteresse har vist 
sig i praksis at være svær at løfte, hvorfor klager har mange om-
kostninger herved. 

-20  

  

Pay-off udgør dermed:  

FV(U2)Ordregiver = -5 – 100 = -105   

FV(U2)Klager = -20 + 100 = 80 

 

3.4 Ordregivers strategi: Anke 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Tillægger Klagenævnet for Udbud klagen, som er indgivet af klager, opsættende virkning, 
bliver ordregiver væsentligt forsinket, da han ikke kan indgå fagentreprisekontrakten før der 
foreligger endelig afgørelse i ankesagen hos de almindelige domstole. Som ved totalentre-
prisekontrakten er omkostningsniveauet for en sådan forsinkelse meget høj (H), da forsin-
kelsen påvirker øvrige fagentreprenøren og derfor fastsatte milepæle i tidsplanen, som ram-
mer kritisk vej. Der er derfor en sandsynlighed for, at ordregiver vil stå uden forsyning i hele 
perioden frem til sagsafgørelse.  

Hvis ankesagen tabes og den oprindelige klage ikke er tillagt opsættende virkning, skal or-
dregiver gennemføre nyt udbud. Har ordregiver derimod indgået den oprindelige kontrakt, 
mens ankesagen kører hos de almindelige domstole, fordi den oprindelige klage ikke har 



 124 

fået tillagt opsættende virkning, vil ordregiver ved en tabt ankesag ligeledes lide tab som 
følge af spildte transaktionsomkostninger brugt på den indgåede kontrakt.  

Som ved totalentreprisekontrakten er der en sandsynlighed for, at kontrakten når at blive 
færdiggjort under ankesagen. Sandsynligheden for, at kontrakten færdiggøres er dog lille 
når vi har med et entrepriseprojekt at gøre.  

De øvrige omkostninger ved strategien er som ved totalentreprisekontrakten. Herunder for 
klager. 

FV(Ankeinden for)Ordregiver = Søgeomkostningero=L + (Popsættende virkning × Forsinkelsero=H) +( Ptab 

× (Popsættende virkning ×	FV(HRinden for)Ordregiver ) + (Pikke færdiggjort kontrakt ×  (Pikke opsæt-

tende ×	FV(HRuden for)Ordregiver ) + sagsomkostningero=L) 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden 

Når klagen indgives er uden for standstill-perioden, og kontrakten er indgået under ankesa-
gen, varierer strategien ikke for de forskellige kontrakttyper.  

FV(Ankeuden for)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + (PTab  × (Pikke færdiggjort kontrakt ×
	FV(HRuden for)Ordregiver)+sagsomkostningerO=L 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostningero=L  Søgeomkostningerne for sagsføring for begge parter kan være 
mange. Særligt hvis aktørerne anvender eksterne rådgivere. 

-20  
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Popsættende virkning  Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tildele en kontrakt 
opsættende virkning er kumulative, og det er i praksis ikke tit 
det sker.   

10%  

Forsinkelsero=H  Omkostningerne ved de forsinkelser der foreligger når ordregi-
ver indbringer kendelsen for de almindelige domstole, til trods 
for, at kontrakten har fået opsættende virkning og derfor ikke 
kan igangsættes før de almindelige domstole har afsagt ende-
lig dom, er høj. Ordregiver vil ikke have mulighed for forsyning 
i denne periode, hvilket kan føre til ekstreme tab.  

-60  

Ptab  Ordregiver har allerede tabt sagen hos Klagenævnet for Ud-
bud. Dog anvender de almindelige domstole et andet regelsæt 
end Klagenævnet for Udbud, hvor det viser sig i retsprak-
sis at reglerne er mere lempelige. 

60%  

Pikke færdiggjort kontrakt   Sagsbehandlingstiden hos domstolene ligger i dag på om-
trent 13 måneder. Fristen for at klage over en indgået offentlig 
kontrakt er 45 dage, og sagsbehandlingstiden hos Klagenæv-
net for Udbud er på mellem 3 og 12 måneder. Der vil være 
en sandsynlighed for, at ordregiver kan nå at færdiggøre sin 
kontrakt inden domstolens endelige afgørelse. Det vurderes 
dog, at der ikke er stor sandsynlighed for, at en fagentreprise 

kan nå at blive færdiggjort på omtrent 2 år4.    

80%  

Pikke opsættende  Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tildele en kontrakt 
opsættende virkning er kumulative, og det er i praksis ikke tit at 
det sker.   

90%  

Sagsomkostningero=L  Hvis ordregiver taber en klagesag, skal han betale egne og ind-
klagedes sagsomkostninger.  

-10  

  
 

                                            
4 Visse fagentreprisekontrakter kan dog være af kortere varighed, hvis ydelsen enten er specialiseret eller 
vedrører én speciel leverance. Dette må bero på en konkret vurdering. 
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Pay-off udgør dermed:  

Når klagen er indgivet inden for standstill-perioden  

FV(Ankeinden for)Ordregiver = -20  + (0,10 × -60) + (0,6 × (0,10 × -50) + (0,9 × (0,8 × -220) -
10))) = -197,4 

FV(Anke)Klager = -20 + 0,9 × (0,6 × 20)) = -9,2  

  

Når klagen er indgivet uden for standstill-perioden  

FV(Ankeuden for)Ordregiver = -20 + (0,6 × (0,9 × -220) -10) = -148,8 

FV(Anke)Klager = -20 + (0,9 × (0,6 × 20)) = -9,2 
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4 Ligevægt for fagentreprisekontrakt 

 

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(20,-50) (4,-59) (80,-105) (-9,-197) (20,-220) (4,-59) (80,-105) (-9,-149) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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Bilag 2 – IT-kontrakt 
 

1 Indledning 
Der er i Danmark meget fokus på digitalisering af den offentlige sektor, og staten brugte i 
2014 ca. 7 milliarder kr. på it.1 Dette betyder, at en lang række it-systemer som f.eks. un-
derstøtter sundhedsvæsenet eller skattevæsenet er af kritisk betydning for samfundet, og 
det har store konsekvenser, når systemerne bliver forsinket. Ydelser indenfor it i den offent-
lige sektor kan spænde helt fra udvikling, vedligeholdelse og drift af store komplekse syste-
mer til salg af standardsoftware.2 Nærværende analyse vil tage udgangspunkt i komplekse 
længerevarende offentlige it-kontrakter, som f.eks. udviklingskontrakter. Anskaffelse af 
standardsoftware vurderes som en vareindkøbskontrakt. 

 

2 Særligt om ophør IT-kontrakter 
Analysen nedenfor sigter at undersøge, hvilke muligheder ordregiver har for at bringe en it-
kontrakt til ophør, samt om der gælder særlige retsvirkninger herved. Som fastslået i af-
handlingens juridiske analyse gælder, at i tilfælde hvor der ikke er hjemmel i kontrakten til 
at bringe en kontrakt til ophør på baggrund af en ulovlig tildelingsbeslutning, vil ordregivers 
ophør være en uberettiget ophævelse og dermed få karakter af en annullation. 
  

2.1 Kundens annullationsret og afbestillingsret 
Det antages indenfor entrepriseretten, at bygherren har en annullationsret, hvilket som ud-
gangspunkt ligeledes gælder for øvrige kontrakttyper.3 Dermed må det må antages, at kun-
dens annullationsret som udgangspunkt kan videreføres til it-kontraktretten.4  

Det er imidlertid kun i et begrænset omfang, at der foreligger en afbestillingsret for kunden, 
hvorved han har mulighed for at træde tilbage fra aftalen uden at betale erstatning. Nørager-

                                            
1 Finansministeriets ”Regeringens kasseeftersyn på it-området”, januar 2017, s. 7. 
2 Udsen, Henrik. (2014), s. 29. 
3 Gomard, Bernhard. (2011), s. 73. 
4 Nørager-Nielsen, Jacob. (1987), s. 259. 
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Nielsen antager, at kunden muligvis har afbestillingsret i tilfælde hvor tilvirkningen af leve-
rancen endnu ikke er påbegyndt, eller kun en mindre del af leverancen er udført mod beta-
ling af rimeligt vederlag for allerede udført arbejde.5   

 

2.1.1 Ophør efter aftalens indhold (K-kontrakterne)  
En annulleringsadgang eller afbestillingsadgang kan også være reguleret i aftalen. Hverken 
K01 eller K02 regulerer adgangen til at annullere. Imidlertid indeholder både K01 og K02 
muligheden for, at kunden kan træde ud af kontrakten i projektets indledende fase jf. hen-
holdsvis pkt. 4 og pkt. 5.1. Endvidere regulerer K03 ikke adgangen til at annullere, men 
indeholder dog muligheden for, at kunden kan bringe aftalen til ophør med 20 arbejdsdage 
på et hvert tidspunkt mod betaling af et udtrædelsesvederlag jf. pkt. 33.1.6   

 

2.1.2 Retsvirkning ved ophør af it-kontraktforhold  
Kundens misligholdelse som påfører leverandøren et tab, medfører, at leverandøren kan 
kræve erstatning. I tilfælde af uberettiget ophævelse og annullation, kan leverandøren der-
med kræve erstatning når de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Retsvirkningen 
af kundens annullation er som i den almindelige obligationsret erstatning i form af positiv 
opfyldelsesinteresse.7   Endvidere kan leverandøren kræve erstatning for andre tabsposter 
som f.eks. provision til mægler, sagsomkostning og erstatning til underleverandører.8 

Ansvarsgrundlaget følger dansk rets almindelige erstatningsregler, culpa, som imidlertid er 
skærpet, nærmest grænsende til et objektivt ansvar i tilfælde af kundens misligholdelse. Det 
vil således også være culpøst at kunden ophæver it-kontrakten uberettiget.9  

 

                                            
5 Dette blev anerkendt i voldgiftsafgørelse N 221, om udvikling af programmel. Se Nørager-Nielsen, Jacob. 
(1987), s. 255. 
6 Udsen, Henrik. (2014), s. 255. 
7 Udsen, Henrik. (2014), s. 247. 
8 Nørager-Nielsen, Jacob. (1987), s. 280. 
9 Udsen, Henrik. (2014), s. 247. 
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3 Transaktionsomkostningsteorien for IT-kontrakter 
Frekvensen af en kompleks it-anskaffelse for den enkelte ordregiver er ikke høj, hvorfor der 
sjældent kan foregå en læringsproces.10 En ordregiver vil f.eks. som oftest kun have brug 

for at udvikle et ESDH-system11 én gang. Dog er kontraktforholdet som oftest længereva-
rende, fordi parterne både er i kontraktforholdet under udviklingen af systemet, og i forbin-
delse af vedligeholdelse eller drift af systemet, hvorfor parterne har mulighed for at optimere 
samarbejdet.      

Usikkerhed blandt parterne afhænger af, om parterne før har samarbejdet eller ej. Har par-
terne samarbejdet før, vil omkostningen fra den asymmetriske information mindskes. Usik-

kerhed omkring ydelsen forekommer ofte ikke, da løsningen typisk testes ved nogle fast-
satte milepæle for at sikre sig, at løsningen virker inden den fulde implementering heraf.  
Ordregiver agerer over for én part, hvorfor det vil være lavere kontrolomkostninger.  

Graden af aktivspecificitet kan variere meget for it-anskaffelser. En it-leverandør har ofte en 
platform eller en back-end som udgangspunkt for løsningen, hvorefter der tilføjes og modi-
ficeres med henblik på at tilpasse løsningen til ordregivers behov. Det kan derfor variere, 
hvor meget der skal tilføjes og modificeres. Men som udgangspunkt foretages der store 

investeringer i den enkelte kontrakt, for at tilpasse løsningen til ordregivers specifikke behov.  

Det kan konkluderes, at transaktionsomkostningsniveauet for komplekse it-kontrakter er 
meget høje. Ordregiver vil derfor lide et stort tab ved at skulle bringe en sådan kontrakt til 
ophør. 

 

4 Fastsættelse af omkostningsniveau og pay-offs for it-kontrakten  

4.1 Ordregivers strategi: Hovedreglen 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

                                            
10 Halvdelen af omkostningerne brugt på it-kontrakter i staten i 2014 blev brugt på Justitsministeriets, Finans-
ministeriets, Forsvarsministeriets og Skatteministeriets områder. Hvorfor de resterende områder må siges at 
have en begrænset omkostning på it-kontrakter.  
11 Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem 
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Når klagen indgives inden for standstill-perioden, har ordregiver og tilbudsgiver ikke indgået 
i en kontrakt, som de skal bringe til ophør. Derfor har ordregiver blot den omkostning at 
gennemføre et nyt udbud af it-kontrakten, såfremt han vælger at bringe kontrakten til ophør 

efter hovedreglen. Omkostningsniveauet for gennemførelse af dette udbud vil være højt (H), 
da der er tale om kontrakter af kompleks karakter, hvortil der typisk hyres ekstern rådgivning, 
afholdes markedsdialog mm. 

Såfremt klager indgiver klagen i standstill-perioden og ordregiver bringer kontrakten til ophør 
efter hovedreglen, har klager mulighed for at deltage i udbuddet igen, og dermed en sand-
synlighed for at vinde kontrakten. Klager har dog omkostninger på at udarbejde tilbuddet, 

som vurderes at ligge på mellem niveau (M). 

FV(HRinden for)Ordregiver = Ny udbudsprocesO=H 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Ny udbudspro-
cesO=H  

Omkostningen ved en ny udbudsproces for en it-kon-
trakt vil ligge på et højt niveau, da it-ydelser er af kom-
pleks karakter, hvorfor det kræver særlig teknisk viden 
at udarbejde kravspecifikationen.    

-50 

Omkostninger på til-
budO=M  

It-ydelser kan være af kompleks karakter, hvor der skal 
bydes på kontrakter som er kunde-specifikke. 

-30 

Pvinde udbud(avance)  Markedet for it-ydelser er i stor konkurrence, og for f.eks. 
et begrænset udbud12 vil der typisk deltage mellem 3-
4 tilbudsgivere. Den oprindelige vindende tilbudsgiver 

35% 

                                            
12 På grund af kompleksiteten af ydelsen, vil udbudsmaterialet, herunder kravsspecifikationen, være ganske 
omfattende. Derfor vil det være omkostningstungt for ordregiver at udbyde kontrakten efter offentligt udbud, 
da ordregiver kan risikere at skulle evaluere mange tilbud, fordi der er høj konkurrence på området. Derfor it-
kontrakter ofte udbydes efter begrænset udbud, hvor det er muligt for ordregiver at begrænse og udvælge 
konkurrencefeltet til de bedst egnede.  
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har en konkurrencefordel ved at have vundet kontrak-
ten ved det oprindelige udbud. 

 

Pay-off udgør dermed:   

FV(HRinden for)Ordregiver = -50  

FV(HR)Klager = -30 + (0,35 × 100) = 5 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden   

Såfremt klagen bliver indgivet uden for standstill-perioden standstill-perioden, vil der fore-
ligge flere og større tab, da det antages, at ordregiver og tilbudsgiver allerede har indgået 
kontrakten.  Det er kun i begrænset omfang, at der foreligger en afbestillingsret for kunden, 
hvorved han har mulighed for at træde tilbage fra aftalen uden at betale erstatning. Ordre-
giver skal derfor erstatte den oprindeligt vindende tilbudsgiver med positiv opfyldelsesinte-
resse, som er en høj omkostning (H). Endvidere skal ordregiver gennemføre et nyt udbud, 

samt dække de omkostninger der opstår ved at en ny tilbudsgiver vinder, som f.eks. over-
dragelsesomkostninger. Overdragelsesomkostninger for en kompleks it-ydelse kan potenti-
elt være ret store da grænseflader til det system, som allerede har påbegyndt sin udvikling, 
skal stemme overens med andre systemer og den nye leverandørs, hvorfor overdragelses-
omkostninger vurderes at ligge på mellem niveau (M). Dette kan også skabe forsinkelser, 
som potentielt kan bevirke et tab hos ordregiver.  

Den forventede værdi for klager, når han klager uden for standstill-perioden og ordregiver 
bringer kontrakten til ophør efter hovedreglen, er den samme hvis der bliver klaget inden for 
standstill-perioden. 

FV(HRuden for)Ordregiver = Tab af kontraktO=H + POO=H + Ny udbudsprocesO=H + PNy tilbudsgiver 

vinder(OverdragelsesomkostningerO=M)  

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 
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Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Tab af kontraktO=H  For it-kontrakter er det ud fra transaktionsomkostnings-

analysen konstateret, at transaktionsomkostningsni-
veauet er højt, hvorfor tabet ligeledes er højt.  

-60  

PNy tilbudsgiver vinder  Det antages, at der er 35% sandsynlighed for, at klager 
vinder det nye udbud. Endvidere antages det, at den op-

rindelige vindende tilbudsgiver har 40% sandsynlighed for 
at vinde det nye udbud, da han har en konkurrencefor-
del. Derudover vil der være øvrige tilbudsgivere som har 
en chance for at vinde.   

40%  

Overdragelsesom-
kostningerO=L  

Grundet kompleksiteten af it-ydelser, vil der skulle afhol-
des høje omkostninger ved at overdrage en allerede på-
begyndt udvikling af et it-system til en ny leverandør. 

-20  

 

Pay-off udgør dermed:   

FV(HRuden for)Ordregiver = -60 - 100 - 50 +(0,40 × -20) = -218   

FV(HR)Klager = -30 + (0,35 × 100) = 5 

 

4.2 Ordregivers strategi: Undtagelse 1 
Det gælder altid for denne strategi, at det ikke har betydning for ordregivers tab, om vi er 
inden for eller uden for standstill-perioden. Når ordregiver har offentliggjort den beslutning 
at videreføre kontrakten på baggrund af særlige forhold, er der mulighed for, at denne be-
slutning bliver genstand for selvstændig prøvelse hos Klagenævnet for Udbud. Der forelig-
ger søgeomkostninger og omkostninger ved at udarbejde beslutningen og skrivet.  
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I tilfælde af, at ordregiver offentliggør en beslutning om at videreføre kontrakten, har klager 
mulighed for at indklage beslutningen for Klagenævnet for Udbud, hvorefter det er sandsyn-
ligt, at klager får medhold og derefter kan byde på kontrakten igen ved et nyt udbud.  

FV(U1)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + SkrivO=L + (PEn klager får medhold i klagesag × (FV(HRuden 

for)Ordregiver)) 

FV(U1)Klager = PEn klager får medhold i klagesag(FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

Omkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan 
omfattes af første undtagelsen. 

-10  

SkrivO=L  Det antages at ordregiver bruger tid og ressourcer på at 
udarbejde skrivet. 

-5  

PEn klager får medhold i kla-

gesag  
Der er tale om en uklar retstilstand, hvorfor der i prak-
sis er lille sandsynlighed for, at beslutningen om kon-
traktens videreførelse vil være genstand for selvstæn-
dig prøvelse. Der er dog en vis sandsynlighed for, at en 
it-ydelse kan være af væsentlig betydning for samfun-
det, eller at der er et uforholdsmæssigt stort tab forbun-
det med at bringe kontrakten til ophør, særligt inden for 
sundhedssektoren.13 

20%  

  
Pay-off udgør dermed:   

FV(U1)Ordregiver = -10 - 5 + (0,2 × -218) = -58,6 

FV(U1)Klager = 0,2 × 5 = 1 

                                            
13 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Vejledning om udbudsloven”, januar 2016* 
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4.3 Ordregivers strategi: Undtagelse 2 
Det gælder altid for denne strategi, at det ikke har betydning for ordregivers tab, om vi er 
inden for eller uden for standstill-perioden. Ordregiver kan ved brug af denne strategi vide-
reføre kontrakten, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Omkostningsniveauet for ordre-
givers søgeomkostninger til vurdering og undersøgelse af om undtagelsen kan anvendes, 
er på lavt niveau. Det er ikke lige så omkostningstungt at vurdere betingelserne for denne 
undtagelse sammenlignet med bestemmelsens første undtagelse (L). Dog skal ordregiver 
betale positiv opfyldelsesinteresse til klager, for at være omfattet af betingelsen, hvilket er 
en høj omkostning (H). Omkostningerne for ordregiver er som følge af denne strategi derfor: 

FV(U2)Ordregiver = Søgeomkostningero=L  + POO=H 

Det samme gør sig gældende for klager, da bevisbyrden for at få tilkendt PO er svær at løfte 
i alle sager. Set i forhold til de øvrige omkostningsniveauer for disse strategier, vurderes 
transaktionsomkostningsniveauet dog at være lavt (L). 

FV(U2)Klager = Søgeomkostningero=L  + POo=H 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

For ordregiver  

Søgeomkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan 
omfattes af anden undtagelsen, antages at være la-
vere end ved at undersøge om ordregiver kan omfattes 
af første undtagelse, da betingelserne for anden undtagel-
sen er mere klare.   

-5  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

For klager  

Bevisbyrden for at få tilkendt positiv opfyldelsesinte-
resse har vist sig i praksis at være svær at løfte, hvor-
for klager har mange omkostninger herved.  

-20  
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Pay-off udgør dermed:  

FV(U2)Ordregiver = -5 – 100 = -105  

FV(U2)Klager = -20 + 100 = 80 

 

4.4 Ordregivers strategi: Anke 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Der vil altid foreligge søgeomkostninger ved at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse 
for de almindelige domstole.  

Tillægger Klagenævnet for Udbud klagen indgivet af klager opsættende virkning, bliver or-
dregiver væsentligt forsinket, da han ikke kan indgå it-kontrakten før der foreligger endelig 
afgørelse i ankesagen hos de almindelige domstole. Omkostningsniveauet for en sådan 
forsinkelse er meget høj (H), særligt for it-ydelser inden for skatteministeriets og sundheds-
sektorens område, da forsinkelsen bevirker en sandsynlighed for, at ordregiver vil stå uden 

forsyning i hele perioden frem til sagsafgørelse.  

Hvis ankesagen tabes og den oprindelige klage ikke er tillagt opsættende virkning, skal or-
dregiver gennemføre nyt udbud. Som fastslået under hovedreglen er omkostningsniveauet 
for en kompleks it-ydelse høj (H). Har ordregiver derimod indgået den oprindelige kontrakt 
mens ankesagen kører hos de almindelige domstole, fordi den oprindelige klage ikke har 
fået tillagt opsættende virkning, vil ordregiver ved en tabt ankesag ligeledes lide tab som 

følge af spildte transaktionsomkostninger brugt på den indgåede kontrakt. Som angivet tid-
ligere, er omkostningsniveauet ved at bringe en it-kontrakt til ophør højt (H).  

Der en sandsynlighed for, at kontrakten når at blive færdiggjort under ankesagen, og ordre-
giver slipper for at bringe den indgåede it-kontrakt til ophør – uanset om ordregiver taber 
eller vinder ankesagen. Sandsynligheden for, at kontrakten færdiggøres ved en it-kontrakt 
er mindre, hvis der er tale om et længerevarende kontraktforhold om drift eller vedligehold. 
Men er der tale om en udviklingsaftale, er sandsynligheden for, at systemet er færdigudviklet 
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inden de almindelige domstole træffer afgørelse i ankesagen. Såfremt ordregiver ikke får 
medhold i ankesagen, skal han betale sagsomkostningerne. 

FV(Ankeinden for)Ordregiver = Søgeomkostningero=L + (Popsættende virkning × Forsinkelsero=H) + ( 
Ptab × (Popsættende virkning ×	FV(HRinden for)Ordregiver ) + (Pikke færdiggjort kontrakt × (Pikke opsættende × 

FV(HRuden for)Ordregiver ) + sagsomkostningero=L) 

 

Vælger ordregiver at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelse for de almindelige dom-

stole, vil klager afholde søgeomkostninger. Hvis ordregiver ikke får medhold, skal han gen-
nemføre et nyt udbud. Derefter har klager mulighed for at vinde kontrakten, med mindre 
kontrakten er færdiggjort i mellemtiden.  

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gero=L  

Søgeomkostningerne for sagsføring for begge parter kan 
være mange. Særligt hvis aktørerne anvender eksterne 
rådgivere.   

-20  

Popsættende virkning  Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tildele en kon-
trakt opsættende virkning er kumulative, og det er i praksis 
ikke tit det sker.   

10%  

Forsinkelsero=H  Omkostningerne ved de forsinkelser der foreligger når or-
dregiver indbringer kendelsen for de almindelige domstole, 
til trods for at kontrakten har fået tildelt opsættende virk-
ning, er høj. Ordregiver vil ikke have mulighed for forsyning 
i denne periode, hvilket kan fører til store tab.  

-60  

Ptab  Ordregiver har allerede tabt sagen hos Klagenævnet for 
Udbud. Dog anvender de almindelige domstole et andet 

60%  
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regelsæt end Klagenævnet for Udbud, hvor det viser sig 
i retspraksis at reglerne er mere lempelige. 

Pikke færdiggjort kontrakt   Sagsbehandlingstiden hos domstolene ligger i dag på om-
trent 13 måneder. Fristen for at klage over en indgået of-
fentlig kontrakt er 45 dage, og sagsbehandlingstiden hos 

Klagenævnet for Udbud er på mellem 3 og 12 måne-
der. Der vil være en sandsynlighed for, at ordregiver kan 
nå at færdiggøre sin kontrakt inden klagesagen udløber, 
særligt hvis der er tale om en udviklingsaftale.  

50%  

Pikke opsættende  Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tildele en kon-
trakt opsættende virkning er kumulative, og det er i praksis 
ikke tit at det sker.   

90%  

Sagsomkostnin-

gero=L  

Hvis ordregiver taber en klagesag, skal han betale egne og 

indklagedes sagsomkostninger.  

-10  

  
Pay-off udgør dermed:  

FV(Ankeinden for)Ordregiver = -20  + (0,10 × -60) + (0,6 × (0,10 × -50) + (0,5 × (0,9 × -218) -
10))) = -137,1 

FV(Anke)Klager = -20 + 0,9 × (0,5 × 10)) = -17 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden, er elementet om opsættende virkning ikke 
relevant, hvorfor sandsynligheden herved ikke inddrages ved udledning af den forventede 
værdi. 

FV(Ankeuden for)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + (PTab 	× (Pikke færdiggjort kontrakt × FV(HRuden 
for)Ordregiver) + sagsomkostningerO=L 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt × (Ptab × FV(HR)Klager) 
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 Pay-off udgør dermed:  

FV(Ankeuden for)Ordregiver = -20 + (0,5 × (0,9 × -218) -10) = -128,1 

FV(Anke)Klager = -20 + (0,5 × (0,6 * 10)) = -17 

 

5 Ligevægt for it-kontrakten 

 

 
 

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(5,-50) (1,-59) (80,-105) (-17,-137) (5,-218) (1,-59) (80,-105) (-17,-128) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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Bilag 3 – Rammeaftaler 
 

1 Indledning 
Rammeaftaler forpligter som udgangspunkt ikke ordregiver til at indgå kontrakter på basis 
af rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem, og disse har således ikke karakter af 
en gensidigt bebyrdende kontrakt. Er ordregiver forpligtet af en rammeaftale gennem Sta-
tens- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), vil det derimod som hovedregel være tilfæl-
det, at ordregiver er forpligtet til at købe ind under aftalen. Rammeaftaler kan vedrøre alle 
former for ydelser, herunder vareindkøb, tjenesteydelser mm. I Danmark indgås mange 
rammeaftaler gennem SKI, hvor ordregiver kan tilmelde sig enkelte rammeaftaler efter be-
hov.1  

 

2 Ordregivers pligt til at bringe en rammeaftale til ophør 
Ordlyden i udbudslovens § 185, stk. 2, 1. pkt., omfatter både kontrakter og rammeaftaler, 
og fastslår, at "ordregiver (skal) bringe en kontrakt eller rammeaftale, som er indgået på 

grundlag af en annulleret tildelingsbeslutning til ophør med et passende varsel, medmindre 

særlige forhold der tilsiger kontraktens videreførelse gør sig gældende.". For så vidt angår 
rammeaftaler, har Klagenævnet for Udbud fastslået, at når tildelingsbeslutningen om indgå-
else af en rammeaftale annulleres, kan ordregiver ikke foretage yderligere anskaffelser un-
der rammeaftalen og fremtidige træk på en rammeaftale kan ikke finde sted.2 Imidlertid kan 
der herske tvivl om, hvorvidt en rammeaftale kan videreføres såfremt særlige forhold der 

tilsiger kontraktens videreførelse gør sig gældende. Klagenævnet for Udbuds praksis ved-
rørende en rammeaftales videreførelse blev udviklet inden udbudsloven ikrafttræden i 2016, 
hvorfor man ikke umiddelbart kan antage at bestemmelsen skal fortolkes mere restriktivt for 

                                            
1 Skovgaard Ølykke, G. & Nielsen, R. (2017), s. 410-411. 
2 Kendelse af 30. november 2012, Willis Danmark mod DSB, som omhandlede spørgsmålet om ordregiver 
overtræder udbudsreglerne ved for fremtiden at trække på en rammeaftale, selvom Klagenævnet for Udbud 
i en tidligere kendelse annullerede ordregiverens tildelingsbeslutning. Klagenævnet for Udbud udtalte, at 
"det følger af gældende ret, at der ikke for fremtiden kan trækkes på en rammeaftale, når Klagenævnet har 
annulleret tildelingsbeslutningen". 
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så vidt angår rammeaftaler. Bestemmelsens ordlyd anfører dog kun, at en kontrakt kan 
videreføres, og ikke som udgangspunkt en rammeaftale, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 1. 
pkt. Definitionen på en rammeaftale efter udbudslovens § 24, stk. 1, nr. 30, tydeliggør også 

sondringen mellem en rammeaftale og en kontrakt: "Rammeaftale: En aftale indgået mellem 

en eller flere ordregivere og en eller flere økonomiske aktører, og som fastsætter vilkårene 

for kontrakter, der tildeles i løbet af en nærmere fastsat periode navnlig med hensyn til pris 

og påtænkte mængder.". Denne definition hentyder, sammenholdt med ordlyden i udbuds-
lovens § 185, stk. 2, 1. pkt., at når der allerede er foretaget en bestilling på rammeaftalen, 
inden tildelingsbeslutningen bliver annulleret ved endelig afgørelse eller dom3, får denne 
karakter af en kontrakt, hvorefter det må antages, at ordregiver er forpligtet til at bringe 
kontrakten til ophør med mindre særlige forhold der tilsiger kontraktens videreførelse gør 
sig gældende. Usikkerheden er herefter om selve rammeaftalen, hvor der efter Klagenæv-
net for Udbuds praksis ikke kan foretages yderligere anskaffelse, kan videreføres såfremt 
særlige forhold gør sig gældende.  

Det samme kan gøres gældende for den anden undtagelse til ophørspligten i udbudslovens 
§ 185, stk. 2, som fremgår af lovbemærkningerne. Det fremgår heraf, at "En kontrakt kan 

også videreføres, hvis en tilbudsgiver, der uretmæssigt er blevet forbigået ved tildelingen, 

har fået erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse, og den tilbudsgiver som har fået 

tildelt kontrakten, også skulle være tildelt kontrakten, såfremt den uretmæssigt forbigåede 

tilbudsgiver ikke havde afgivet tilbud.". 

Umiddelbart skal udbudslovens § 185, stk. 2, ikke fortolkes mere restriktivt for rammeaftaler 
end for kontrakter. Bestemmelsens ordlyd lægger dog ikke op til, at selve rammeaftalen kan 
videreføres, men blot de kontrakter som er indgået på grundlag af rammeaftalen jf. udbuds-
lovens § 185, stk. 2, 1. pkt. Modsat er det svært at se meningen i, at rammeaftaler ikke kan 
undtages af ophørspligten, da praksis for rammeaftaler i så fald ikke ændres i medfør af 
udbudslovens § 185, stk. 2.  

                                            
3 Klagefristen for indgåelse af rammeaftaler efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for udbud 
inden 6 måneder, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 3. 
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Da det ikke endeligt kan konkluderes om en rammeaftale kan videreføre på baggrund af 
bestemmelsens undtagelser, antages det for det nedenstående, at det er muligt at videre-
føre rammeaftalen.  

 

3  Transaktionsomkostningsteorien for rammeaftaler 
Rammeaftaler er en særlig måde at indgå kontrakt på. En rammeaftale er en løbende aftale 
mellem én eller flere ordregivere på den ene side og en eller flere leverandører på den 
anden. Rammeaftalen fastsætter vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i en fastsat 
periode, der ofte lyder på fire år. Ofte vedrører rammeaftalerne standardiserede indkøb, da 

flere parter skal købe ind på den samme aftale.4 

Frekvensen for hvor ofte transaktioner gentages under rammeaftalen, kan variere i høj grad, 
da der er forskel på hvilken ydelse rammeaftalen vedrører. Læringsprocesser kan opstå, 
hvis ordregiver køber ofte ind på rammeaftalen. Rammerne for kontrakten kan dog ikke 
løbende tilpasses mellem den enkelte ordregiver og leverandøren, da der er flere ordregi-
vere på aftalen. Selvom læringsprocesser kan opstå, kan parterne dog ikke udnytte denne 
læring, og derfor ikke nedsætte niveauet af transaktionsomkostninger.  

Graden af usikkerhed under en rammeaftale, kan som ved de øvrige kontrakttyper variere, 
og det er derfor svært at udtale sig om et generelt niveau af usikkerhed. Da der er flere 
parter på rammeaftalen, vil parterne dog have sværere ved at opnå et personligt forhold til 
hinanden og derfor opnå kvasirente. Leverandøren skal handle med flere ordregivere, og 
har derfor ikke incitament til at indgå i et tæt samarbejde med én ordregiver. Egenoptimering 
vil derfor være rationelt for leverandøren, hvilket kan medføre større kontrolomkostninger 

for ordregiverne under rammeaftalen. I forhold til ydelsen er rammerne i en rammeaftale 
ofte meget klare. Der er fastsat regler for mængde og regulering af priser, således at alle 
parter kan bruge kontrakten på samme måde. Ordregiver vil derfor ikke skulle bruge mange 
transaktionsomkostninger på at undersøge hvad kontraktens genstand består af. 

                                            
4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne (januar 2016), s. 102.  
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Graden af aktivspecificitet er for rammeaftaler meget lav. Ordregiverne har tilsluttet sig en 
rammeaftale via en indkøbscentral, hvorfor det er indkøbscentralen der bærer risikoen for 
kontrakten og for forholdet til den enkelte leverandør. De enkelte ordregivere opnår derfor 

ikke meget ved at investere i rammeaftalen. Leverandøren kan have incitament til at inve-
stere i rammeaftalen overfor indkøbscentralen, hvilket dog ikke er en investering som ordre-
giverne kan få direkte nytte af.  

Det er under rammeaftaler meget svært at opnå kvasirente mellem den enkelte ordregiver 
og leverandør, hvilket kan medføre incitament til egenoptimering. Dette medfører høje trans-
aktionsomkostninger. Dog vil ordregiver ikke bruge omkostninger på at sikre høj grad af 

aktivspecificitet. Transaktionsomkostningsniveauet for rammeaftaler vurderes på baggrund 
heraf at være på mellem niveau.  

 

4 Fastsættelse af omkostningsniveau og pay-off for rammeaftaler 

4.1 Ordregivers strategi: Hovedreglen 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Ordregiver skal som følge af Klagenævnets annullering af tildelingsbeslutning, starte en ny 
udbudsprocedure. Der er som ved de øvrige kontrakttyper tale om et flergenerationsudbud. 
Rammeaftaler vedrører ofte tjenesteydelser eller vareindkøb, som er standardiserede. Om-
kostningsniveauet ved en udbudsproces er derfor lavere for rammeaftaler end det er for 
entreprise- og IT-kontrakter. Rammeaftaler kan derimod være komplekse i den forstand, at 

der kan indgå mange parter i rammeaftalen, hvilket medfører omkostninger i søgeprocessen 
for behovsfastsættelsen. Omkostninger ved udfærdigelse af udbud vurderes at være på 
mellem niveau (M). 

Klagers omkostninger til udfærdigelse af udbud vurderes ligeledes at være på mellem ni-
veau (M). Dog lavere end for fagentreprise, da der i højere grad er tale om standardiserede 
varer.  
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FV(HRinden for)Ordregiver = Ny udbudsprocesO=M  

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance)  

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Ny udbudsprocesO=M  Omkostninger ved en ny udbudsproces for en rammeaftale vil 
ligge på et mellem niveau, da rammeaftalen skal tilpasses 
mange parter, og der skal sikres effektiv kontrol på grund af 
sandsynlighed for egenoptimering. 

-35 

Omkostninger på til-
budO=M  

Rammeaftaler vurderes at være mere komplekse at byde ind 
på, fordi der kan være tale om store kontrakter, hvor tilbudsgi-
ver skal sikre sig at være i stand til at levere til flere ordregivere. 

-25 

Pvinde udbud(avance)  Sandsynligheden for, at klager vinder det nye udbud afhænger 
af, hvor mange tilbudsgivere der deltager i det nye udbud. Den 
oprindelige vindende tilbudsgiver skal indgive et konditions-
mæssigt tilbud, men har stadig en konkurrencefordel 
ved at have vundet kontrakten ved det oprindelige udbud. 

40%  

  

Pay-off udgør dermed:   

FV(HRinden for)Ordregiver = -35  

FV(HR)Klager = -25 + (0,4 × 100) = 15 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden   

Som angivet i afsnit 3.1.4 i afhandlingens juridiske analyse, er der stor sandsynlighed for, 
at parterne egenoptimerer under en rammeaftale, fordi det er svært at opnå kvasirente. 
Dette er forbundet med høje kontrolomkostninger. Endvidere bruges der ikke mange om-
kostninger på at sikre aktivspecificitet. Omkostningsniveauet for tab af denne kontrakttype 
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er derfor på mellem niveau (M). De øvrige omkostninger forbundet med strategien er på 
samme niveau som ved en totalentreprisekontrakt.  

FV(HRuden for)Ordregiver = Tab af kontraktO=M + POO=H + Ny udbudsprocesO=M + PNy tilbudsgiver vin-

der(OverdragelsesomkostningerO=L) 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Tab af kontraktO=M Som beskrevet i transaktionsomkostningsanalysen, vurderes ta-
bet ved ophør af indgået kontrakt at være på mellem niveau, som 
resultat af de spildte omkostninger ordregiver har brugt. Der er 
ikke her tab i form af kvasirente. 

-30  

PNy tilbudsgiver vinder  Det antages, at der er 40% sandsynlighed for, at klager vinder 
det nye udbud. Endvidere antages det at den oprindelige vin-
dende tilbudsgiver har 50% sandsynlighed for at vinde det nye 
udbud, da han har en konkurrencefordel. Derudover vil der være 

øvrige tilbudsgivere som har en lille chance for at vinde.   

50%  

Overdragelsesom-
kostningerO=L  

Det vurderes, at omkostningsniveauet ved eventuel overdra-
gelse af kontrakt til ny leverandør er meget lave, da der er tale 
om standardiserede varer.    

-5 

 
  

Pay-off udgør dermed:  

FV(HRuden for)Ordregiver = -30 - 100 - 35 +(0,5 × -5) = -167,5 

FV(HR)Klager = -25 + (0,4 × 100) = 15 
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4.2 Ordregivers strategi: Undtagelse 1 
Som angivet ovenfor antages det, at ordregiver kan gøre brug af undtagelserne i udbudslo-
vens § 185, stk. 2, selvom bestemmelsens ordlyd kan skabe usikkerhed om, hvorvidt vide-
reførelse af muligt for rammeaftaler. 

Det gælder altid for denne strategi, at det er uden betydning for ordregivers tab, om vi er 
inden for eller uden for standstill-perioden. Som ved totalentreprise er sandsynligheden 
for, at ordregiver kan bringe strategien til anvendelse dog mindre når der klages inden for 
standstill-perioden, da der sjældent vil være tale om store værditab når kontrakten ikke er 
indgået. I dette afsnit laves dog en udregning af, at ordregiver ønsker at gøre undtagel-
sen gældende. 

Der er ved denne strategi ikke forskel på de enkelte kontrakttyper i forhold til omkostnings-
niveauet. Søgeomkostninger, omkostninger til udarbejdelse af skrivet, og sandsynligheden 
for at vinde eller tabe en klagesag, antages derfor at være det samme for rammeaftalen 
som for de øvrige kontrakttyper. Der er dog mindre sandsynlighed for, at ordregiver kan få 
medhold i at gøre denne undtagelse gældende for en rammeaftale. Ofte er der tale om 
kontrakter vedrørende standardiserede varer, og der vil sjældent være tale om kontrakter 
vedrørende varer, der er af så væsentlig interesse for samfundet, at samfundet ikke tåler en 
mindre forsinkelse på området. Det vil alene være relevant i tilfælde, hvor rammeaftalen 
eksempelvis vedrører levering af varer til sundhedssystemet eller i forbindelse med den of-
fentlige sikkerhed. 

FV(U1)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + SkrivO=L + (PEn klager får medhold i klagesag ×  
(FV(HRuden for)Ordregiver)) 

FV(U1)Klager = PEn klager får medhold i klagesag(FV(HR)Klager) 

  

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

Omkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan omfattes 
af første undtagelsen.   

-10  
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SkrivO=L  Omkostningen ved at udarbejde og offentliggøre besluningen 
for at undgå en senere klagesag.  

-5  

PEn klager får medhold i klage-

sag  

I denne sandsynlighed ligger der både sandsynligheden for, at 
der klages over beslutningen om at videreføre kontrakten, samt 
at klageren efterfølgende får medhold. Der er tale om en uklar 
retstilstand, hvorfor der i praksis er lille sandsynlighed 
for, at beslutningen om kontraktens videreførelse vil være gen-
stand for selvstændig prøvelse.  I forhold til rammeaftaler vil det 
kun være ganske få kontrakttyper, der vil få medhold under 
denne undtagelse. Der er derfor større sandsynlighed for kla-
gesag og mindre sandsynlighed for, at ordregiver får lov at op-
retholde undtagelsen. 

30%  

  
Pay-off udgør dermed:   

FV(U1)Ordregiver = -10 - 5 + (0,3 × -167,5) = -65,25 

FV(U1)Klager = 0,3 × 15 = 4,5 

 

4.3 Ordregivers strategi: Undtagelse 2 
Også for denne strategi vil der ikke være forskel på, om strategien benyttes inden for eller 
uden for standstill perioden, hvorfor strategiens funktioner for den forventede værdi opstil-
les samlet. Omkostningsniveauet for ordregivers søgeomkostninger og betaling af PO til 
klager, adskiller sig ikke fra totalentreprisekontrakten. Omkostningerne for ordregiver er som 
følge af denne strategi derfor:  

FV(U2)Ordregiver = Søgeomkostningero=L  + POO=H 

Det samme gør sig gældende for klager, da bevisbyrden for at få tilkendt PO er svær at løfte 
i alle sager. Set i forhold til de øvrige omkostningsniveauer for disse strategier, vurderes 
transaktionsomkostningsniveauet dog at være lavt (L).  

FV(U2)Klager = Søgeomkostningero=L +POo=H 
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Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

SøgeomkostningerO=L  

For ordregiver  

Søgeomkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan om-
fattes af anden undtagelsen, antages at være lavere end ved at 
undersøge om ordregiver kan omfattes af første undtagelse, da 
betingelserne for undtagelsen er mere klare.   

-5  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

For klager  

Bevisbyrden for at få tilkendt positiv opfyldelsesinteresse har vist 
sig i praksis at være svær at løfte, hvorfor klager har mange om-

kostninger herved.  

-20  

  

Pay-off udgør dermed:  

FV(U2)Ordregiver = -5 – 100 = -105   

FV(U2)Klager = -20 + 100 = 80 

 

4.4 Ordregivers strategi: Anke 
Som angivet ovenfor gælder det særligt for rammeaftaler, at der ikke kan købes yderligere 
på rammeaftalen, når tildelingsbeslutningen bag er blevet annulleret. Om klagen er indgivet 
inden eller uden for standstill-perioden, har alene betydning for det tab ordregiver har ved 
at skulle følge hovedreglen. Ordregiver vil derudover under ankesagen stå uden forsyning, 
uanset Klagenævnet for Udbuds beslutning om at tillægge klagen opsættende virkning. Om-
kostningsniveauet for ordregiver ved at stå uden forsyning, er som ved de øvrige kontrakt-
typer høj (H). Omkostningsniveauet er dog ikke ligeså højt som ved entreprisekontrakter, 
da der ikke opereres med kritisk vej. Hvis ankesagen tabes skal ordregiver gennemføre nyt 
udbud.  

FV(Ankeuden for)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + PTab × (FV(HRinden for/ uden for)Ordregiver + 
sagsomkostningerO=L) 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Ptab × FV(HR)Klager 
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Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostningero=L  Søgeomkostningerne for sagsføring for begge parter kan være 
mange. Særligt hvis aktørerne anvender eksterne rådgivere.   

-20  

Ptab  Ordregiver har allerede tabt sagen hos Klagenævnet for Ud-
bud. Dog anvender de almindelige domstole et andet regelsæt 
end Klagenævnet for Udbud, hvor det viser sig i retsprak-
sis at reglerne er mere lempelige. 

60%  

Sagsomkostningero=L  Hvis ordregiver taber en klagesag, skal han betale egne og ind-
klagedes sagsomkostninger.  

-10  

  
Pay-off udgør dermed: 

Inden for standstill-perioden 

FV(Ankeinden for)Ordregiver = -20 + 0,6 × (-35 - 10) = -47 

FV(Anke)Klager = -20 + 0,6 × 15 = -11 

 

Uden for standstill-perioden 

FV(Ankeuden for)Ordregiver = -20 + 0,6 × (-107 - 10) = -90,2 

FV(Anke)Klager = -20 + 0,6 × 15 = -11 
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5 Ligevægt for rammeaftale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klager 
 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(15,-35) (5,-47) (80,-105) (-11,-47) (15,-107) (5,-47) (80,-105) (-11,-90) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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Bilag 4 – Vareindkøbskontrakter 
 

1 Indledning 
En vareindkøbskontrakt kan f.eks. vedrøre større sortimentsudbud om køb af kontor- og 
skolemøbler eller mindre kontrakter om anskaffelse af kaffe. I sådanne udbud byder tilbuds-
giverne typisk ind med et katalog over deres varer med tilhørende priser. Vareindkøbskon-
trakter omhandler løsørekøb, og derfor omfattes ophør af sådanne kontrakter af købeloven 
og de almindelige obligationsretlige grundsætninger.  

 

2  Transaktionsomkostningsteorien for vareindkøbskontrakter 
Vareindkøbskontrakter vedrører indkøb af varer til den ordregivende myndighed. Sælgeren 
og ordregiver behøver ikke at have et godt kendskab til hinanden, da vareindkøb ofte ikke 
kræver særskilte investeringer. Ordregiver køber ind efter behov, hvilket kan være skiftende. 
I forhold til frekvensen for hvor ofte transaktionen gentages er der tale om små transaktioner, 
som gentages meget ofte. Ordregiver køber måske den givne vare ind én gang om måne-
den. De to parter har derfor hurtigt mulighed for at optimere indkøbsprocessen, og vil lige-
ledes have incitament til at gøre det. Transaktionsomkostninger i forbindelse med at vedli-
geholde kontrakten, er derfor relativt lave, fordi transaktionerne er meget ens og hurtigt op-
timeres. Vareindkøbskontrakter kan sagtens være længerevarende, men vil ofte være be-
grænset når tærskelværdien for udbud overskrides.  

I forhold til graden af usikkerhed må det formodes at variere, om parterne har godt kendskab 
til hinanden, eller om der er usikkerhed blandt parternes egenoptimering. Da parterne ikke 
har investeret i kontrakten, vil parterne formentlig ofte forsøge at egenoptimere. Har parterne 
før samarbejdet er det dog ikke sikkert, at denne egenoptimering finder sted. Der kan ikke 
siges noget generelt omkring usikkerheden ved vareindkøbskontrakter. Der opstår ikke usik-
kerhed i forbindelse med kontraktens ydelse, hvilket bidrager til lavere transaktionsomkost-
ninger. 
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Graden er aktivspecificitet er lav for vareindkøbskontrakter. Der vil formentlig sjældent blive 
foretaget investeringer i samarbejdet og i den konkrete kontrakt. Ofte vil ordregiver kunne 
skaffe lignende varer hos andre leverandører, og ordregiver lider ikke tab ved at overlade 

kontrakten til anden leverandør. Transaktionsomkostningerne er derfor lave i forhold til in-
vesteringer i kontrakten.  

Det kan konkluderes, at transaktionsomkostningsniveauet for vareindkøbskontrakter er 
lave. Ordregivers tab som følge af tab af kontrakt ved ophørspligten i udbudslovens § 185, 
stk. 2, er derfor lavt.   

 

3 Fastsættelse af omkostningsniveauer og pay-offs for vareindkøbskontrakter 

3.1 Ordregivers strategi: Hovedreglen 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Ordregiver skal som følge af Klagenævnets annullering af tildelingsbeslutning, starte en ny 
udbudsprocedure. Der er som ved de øvrige kontrakttyper tale om et flergenerationsudbud. 
Omkostningsniveauet ved gennemførelsen af en ny udbudsproces, er lavere for vareind-
købskontrakter end det er for entreprise- og IT-kontrakter. Omkostninger ved udfærdigelse 

af udbud vurderes at være på mellem niveau (M).  

Klagers omkostninger til udfærdigelse af udbud vurderes ligeledes at være på mellem ni-
veau (M). Dog lavere end for fagentreprise, da der i højere grad er tale om standardiserede 
varer. 

FV(HRinden for)Ordregiver = Ny udbudsprocesO=M 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 
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Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Ny udbudspro-

cesO=M  

Omkostningen ved en ny udbudsproces for en vareind-

købskontrakt vil ligge på et mellem niveau, da varerne an-
tages at være standardiserede.  

-30 

Omkostninger på til-
budO=M  

Vareindkøbskontrakter antages ikke at være omkost-
ningsfulde at byde på, da det antages, at varerne er stan-

dardiserede.  

-25  

Pvinde udbud(avance)  Sandsynligheden for, at klager vinder det nye udbud af-
hænger af, hvor mange tilbudsgivere der deltager i det 
nye udbud. Den oprindelige vindende tilbudsgiver 

skal indgive et konditionsmæssigt tilbud, men har stadig 
en konkurrencefordel ved at have vundet kontrakten ved 
det oprindelige udbud.   

35%  

  

Pay-off udgør dermed:   

FV(HRinden for)Ordregiver = -30 

FV(HR)Klager = -25 + (0,35 × 100) = 10 

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden   

Som angivet i nærværende bilags afsnit 2, kræver vareindkøb typisk ikke aktivspecifikke 
investeringer, da ordregiver køber ind efter behov, hvilket kan være skiftende. Omkostnings-
niveauet for tab af denne kontrakttype er derfor på mellem niveau (M). Fordi varerne er 
standardiserede, er overdragelsesomkostningerne ej heller forbundet med store tab (L). 

Ligeledes er klagers omkostninger til at udarbejde et tilbud ikke høje, da varerne er standar-
diserede (M). Konkurrencen på markedet på vareindkøbskontrakter afhænger af kontrak-
tens genstand. Typisk er konkurrence høj når der er tale om standardiserede varer.  



 154 

FV(HRuden for)Ordregiver = Tab af kontraktO=M + POO=H + Ny udbudsprocesO=M + PNy tilbudsgiver vin-

der(OverdragelsesomkostningerO=L) 

FV(HR)Klager = Omkostninger på tilbudO=M + Pvinde udbud(avance) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Tab af kontraktO=M Der er for denne kontrakttype ikke tab i form af kvasirente, 
da investeringerne i en vareindkøbskontrakt ikke er aktiv-
specifikke. 

-20  

PNy tilbudsgiver vinder  Det antages, at der er 35% sandsynlighed for, at klager 
vinder det nye udbud. Endvidere antages det at den op-
rindelige vindende tilbudsgiver har 40% sandsynlighed for 
at vinde det nye udbud, da han har en konkurrencefor-
del. Derudover vil der være øvrige tilbudsgivere som har 
en mindre chance for at vinde. 

60%  

Overdragelsesom-
kostningerO=L  

Det vurderes, at omkostningsniveauet ved eventuel over-
dragelse af kontrakt til ny leverandør er meget lave, da 
der er tale om standardiserede varer.    

-5 

  
Pay-off udgør dermed:  

FV(HRuden for)Ordregiver = -30 - 100 - 20 +(0,6 × -5) = -153 

FV(HR)Klager = -25 + (0,35 × 100) = 10 

 

3.2 Ordregivers strategi: Undtagelse 1 
Det gælder for denne strategi, at det ikke har betydning for ordregivers tab, om der klages 
inden for eller uden for standstill-perioden.  
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Der er ved denne strategi ikke forskel på de enkelte kontrakttyper i forhold til omkostnings-
niveauet. Søgeomkostninger til vurderingen af om ordregiver kan omfattes af undtagelsen, 
omkostninger til udarbejdelse af skrivet om beslutningen, og sandsynligheden for at vinde 

eller tabe en klagesag antages derfor at være det samme som for de øvrige kontrakttyper. 
Dog er der mindre sandsynlighed for, at ordregiver kan få medhold i at gøre denne undta-
gelse gældende for en vareindkøbskontrakt, da der ofte er der tale om kontrakter vedrø-
rende standardiserede varer.  Der vil sjældent være tale om kontrakter vedrørende varer, 
der er af så væsentlig interesse for samfundet, at der er særlige forhold som tilsiger kon-
traktens videreførelse. Videreførelse vil alene være relevant i tilfælde, hvor kontrakten ek-
sempelvis vedrører levering af varer til sundhedssektoren eller i forbindelse med den offent-
lige sikkerhed. 

FV(U1)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + SkrivO=L + (PEn klager får medhold i klagesag  × 
(FV(HRuden for)Ordregiver)) 

FV(U1)Klager = PEn klager får medhold i klagesag(FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

Omkostningerne ved at undersøge om ordregiver kan 
omfattes af første undtagelsen. 

-10  

SkrivO=L  Omkostningen ved at udarbejde og offentliggøre beslut-
ningen om at videreføre kontrakten for at undgå en se-
nere klagesag. 

-5  

PEn klager får medhold i kla-

gesag  
I denne sandsynlighed ligger der både sandsynligheden 
for at der klages over beslutningen samt at klageren ef-
terfølgende får medhold. Der er tale om en uklar retstil-
stand, hvorfor der i praksis er lille sandsynlighed 
for, at beslutningen om kontraktens viderefø-
relse vil være genstand for selvstændig prøvelse. Som 

30%  
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ved rammeaftaler, vil det kun være ganske få kontraktty-
per, der vil få medhold under denne undtagelse. Der er 
derfor større sandsynlighed for klagesag og mindre sand-
synlighed for, at ordregiver får lov at opretholde undtagel-
sen. 

  
Pay-off udgør dermed:   

FV(U1)Ordregiver = -10 - 5 + (0,3 × -153) = -60,9 

FV(U1)Klager = 0,3 × 10 = 3 

 

3.3 Ordregivers strategi: Undtagelse 2 
Det gælder for denne strategi, at der ikke er forskel på aktørernes omkostninger, om der 
klages inden for eller uden for standstill-perioden. Omkostningsniveauet for ordregivers sø-
geomkostninger og betaling af PO til klager, adskiller sig ikke fra de øvrige kontrakttyper.  

FV(U2)Ordregiver = Søgeomkostningero=L  + POO=H 

Det samme gør sig gældende for klager, da bevisbyrden for at få tilkendt PO er svær at løfte 
i alle sager. Set i forhold til de øvrige omkostningsniveauer for disse strategier, vurderes 
transaktionsomkostningsniveauet dog at være lavt (L).  

FV(U2)Klager = Søgeomkostningero=L +POo=H 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gerO=L  

For ordregiver  

Søgeomkostningerne ved at undersøge om ordregiver 
kan omfattes af anden undtagelsen, antages at være la-

-5  
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vere ved at undersøge om ordregiver kan omfattes af før-
ste undtagelse, da betingelserne for undtagelsen er mere 
klare. 

Søgeomkostnin-
gerO=L  

For klager  

Bevisbyrden for at få tilkendt positiv opfyldelsesinte-
resse har vist sig i praksis at være svær at løfte, hvor-

for klager har mange omkostninger herfor.  

-20  

  

Pay-off udgør dermed:  

FV(U2)Ordregiver = -5 – 100 = -105   

FV(U2)Klager = -20 + 100 = 80 

 

3.4 Ordregivers strategi: Anke 
Når klagen indgives inden for standstill-perioden 

Såfremt Klagenævnet for Udbud tillægger klagen opsættende virkning, bliver ordregiver væ-
sentligt forsinket hvis han vælger at indbringe kendelsen for de almindelige domstole, da 
han ikke kan indgå vareindkøbskontrakten før der foreligger endelig afgørelse i ankesagen 
hos de almindelige domstole. Omkostningsniveauet for en sådan forsinkelse og dog ikke 
lige så høj for en vareindkøbskontrakt som for en totalentreprisekontrakt, da øvrige leveran-
dører og underleverandører ikke er afhængige af, at varerne leveres. Dette beror dog på 
den konkrete vare, og om forsinkelsen af denne er af kritisk betydning, som f.eks. for vare 
inden for sundhedssektoren, (M).  

Hvis ankesagen tabes og den oprindelige klage ikke har fået tillagt opsættende virkning, 
skal ordregiver gennemføre nyt udbud. Som fastslået under hovedreglen er omkostningsni-
veauet for ophør af en vareindkøbskontrakt på mellem niveau (M). Har den oprindelige kon-
trakt ikke fået tillagt opsættende virkning, vil ordregiver derimod indgå i kontrakten, mens 
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ankesagen kører hos de almindelige domstole. Ordregiver vil i det tilfælde han taber anke-
sagen, lide et tab som følge af spildte transaktionsomkostninger brugt på den indgåede 
kontrakt. Som angivet tidligere er omkostningsniveauet ved at bringe en vareindkøbskon-

trakt til ophør på mellem niveau (M).  

Sandsynlighed for, at kontrakten når at blive færdiggjort under ankesagen, og ordregiver 
slipper for at betale positiv opfyldelsesinteresse til vindende tilbudsgiver, er større for vare-
indkøbskontrakter end for totalentreprisekontrakter. 

FV(Ankeinden for)Ordregiver = Søgeomkostningero=L + (Popsættende virkning × Forsinkelsero=H) +( Ptab 

× (Popsættende virkning ×	FV(HRinden for)Ordregiver ) + (Pikke færdiggjort kontrakt ×  (Pikke opsæt-

tende × FV(HRuden for)Ordregiver ) + sagsomkostningero=L) 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt × (Ptab ×	FV(HR)Klager) 

 

Forventede værdi  Fortolkning  Omk.  

Søgeomkostnin-
gero=L  

Søgeomkostningerne for sagsføring for begge parter kan 
være mange. Særligt hvis aktørerne anvender eksterne 

rådgivere. 

-20  

Popsættende virkning  Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tillagt en 
klage opsættende virkning er kumulative, og det er i prak-
sis ikke tit at det sker. 

10%  

Forsinkelsero=H  Omkostningerne ved de forsinkelser der foreligger når or-
dregiver indbringer kendelsen for de almindelige dom-
stole, til trods for at kontrakten har fået tildelt opsættende 
virkning og derfor ikke kan igangsættes før de almindelige 

domstole, har afsagt endelig dom, er høj. Ordregiver vil 
ikke have mulighed for forsyning i denne periode. 

-30  
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Ptab  Ordregiver har allerede tabt sagen hos Klagenævnet for 
Udbud. Dog anvender de almindelige domstole et andet 
regelsæt end Klagenævnet for Udbud, hvor det viser sig 
i retspraksis at reglerne er mere lempelige. 

60%  

Pikke færdiggjort kontrakt   Sagsbehandlingstiden hos domstolene ligger i dag 

på omtrent 13 måneder. Fristen for at klage over en ind-
gået offentlig kontrakt er 45 dage, og sagsbehandlingsti-
den hos Klagenævnet for Udbud er på mellem 3 og 12 
måneder. Sandsynlighed for, at en vareindkøbskontrakt 
når at blive færdiggjort under ankesagen, og ordregiver 
slipper for at betale positiv opfyldelsesinteresse til vin-
dende tilbudsgiver, er større for vareindkøbskontrakter 
end for entreprisekontrakter. 

30%  

Pikke opsættende  Klagenævnet for Udbuds betingelser for at tildele en kon-
trakt opsættende virkning er kumulative, og det er i prak-
sis ikke tit at det sker.   

90%  

Sagsomkostnin-
gero=L  

Hvis ordregiver taber en klagesag, skal han betale egne 
og indklagedes sagsomkostninger.  

-10  

  
Pay-off udgør dermed:  

FV(Ankeinden for)Ordregiver = -20  + (0,10 × -30) + (0,6 × (0,10 × -35) + (0,3 × (0,9 × -153) -
10))) = -76,4 

FV(Anke)Klager = -20 + 0,4 × (0,6 × 10)) = -18,2  

 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden 

Når klagen indgives uden for standstill-perioden, og kontrakten er indgået under ankesagen, 
er elementet om kontraktens tildeling af opsættende virkning ikke relevant.  
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FV(Ankeuden for)Ordregiver = SøgeomkostningerO=L + (PTab × (Pikke færdiggjort kon-

trakt × FV(HRuden for)Ordregiver)+sagsomkostningerO=L 

FV(Anke)Klager = Søgeomkostningero=L + Pikke færdiggjort kontrakt × (Ptab × FV(HR)Klager) 

 

Pay-off udgør dermed:  

FV(Ankeuden for)Ordregiver = -20 + (0,6 × (0,4 × -153) -10) = -57,5 

 

4 Ligevægt for vareindkøbskontrakten 

 

Klager 

Ordregiver 

Inden 
for 
stands

Uden 
for 
stands

(10,-35) (3,-61) (80,-105) (-18,-76) (10,-153) (3,-61) (80,-105) (-18,-57) 

HR U1 U2 Anke HR U1 U2 Anke 
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