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Abstract	
	
The	purpose	of	this	thesis	is	to	investigates	horizontal	consortium	agreements	from	both	a	legal	

and	 an	 economics	 perspective.	 Under	 the	 legal	 analysis	 of	 the	 thesis,	 the	 legal	 position	 of	

consortia	is	examined	after	respectively	Danish	procurement	and	competition	law,	including	

latest	 practices	 from	 the	 Danish	 Maritime	 and	 Commercial	 Court	 under	 the	 case	 on	 road	

marking	 lines	 (“Vejstribesagen”).	 The	 analysis	 highlights	 a	 different	 approach	 to	 consortia	

agreements	within	both	legal	areas,	that	partially	contributes	to	an	unclear	legal	position	of	the	

juridical	framework	for	consortia’s.	Adding	to	this,	the	latest	court	practice	has	shown	changed	

standards	from	the	previous	practice	of	the	Danish	competition	authorities	in	consortia	cases	

and	 opened	 the	 possibility	 for	 more	 lenient	 claims	 for	 evaluating	 whether	 consortia	

agreements	in	tendering	procedures	are	limiting	fair	competition,	and	thus	infringing	Danish	

competition	law	section	6	(1).	This	development,	however,	leaves	legal	space	for	consortia	to	

freely	choose	between	bidding	on	sub-contracts	independently,	or	entering	into	a	consortium	

agreement	 and	 thereby	 bid	 jointly	 on	 the	 collected	 tender	 contract.	 In	 addition	 to	 this,	 the	

Danish	 court	has	assessed,	 in	discrepancy	with	 the	 council’s	previous	evaluations,	 that	 it	 is	

justified	for	companies	to	reserve	capacity	for	future	assignments	that	they	have	not	yet	signed	

in	contracts	at	the	time	of	the	tender.	That	is	without	providing	documentation	for	this.		

	

The	economics	analysis	of	 the	 thesis	 examines	 the	expected	competition	effects	 that	 follow	

from	 consortium	 participation	 in	 tendering	 procedures.	 The	 analysis	 concludes	 that	 these	

effects	 are	 non-monotonous	 why	 clear	 results	 on	 this	 background	 cannot	 be	 provided.		

Simultaneously,	it	shows	that	a	reduced	number	of	bids	do	not	directly	result	in	a	weakened	

competition	 intensity.	 If	 the	 consortium	 can	 realise	 synergies	 and	 from	 this	 minimise	 its	

expenses,	 this	 can	 result	 in	 a	 lower	 price	 setting	 in	 their	 bids.	 This	 effect,	 however,	 is	

conditioned	on	the	consortium	continuing	to	expect	to	meet	competition	from	other	tenders.	It	

is	 crucial	 for	 this	 condition	 whether	 the	 market	 is	 homo-	 or	 heterogenous.	 Homogenous	

markets	are	affected	by	high	symmetry,	which	makes	the	incentive	for	consortia	agreements	to	

be	driven	by	considerable	efficiency	gains,	that	enables	the	consortium	provide	more	attractive	

bids	to	the	benefit	of	the	contracting	authorities.		
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In	heterogenous	markets,	the	effects	are	to	a	greater	extent	conditioned	on	who	participates	in	

the	consortium.	If	larger	companies	eliminate	competition	between	them,	their	incentives	to	

bid	aggressively	will	be	eliminated	if	they	expect	lessened	competition	restraints	from	smaller	

potential	competitors.		If	smaller	bidders	realises	synergies,	they	can	potentially	reduce	the	gap	

in	 the	efficiency	 level	between	 the	heterogenous	 companies.	Theoretically,	 this	 effect	might	

strengthen	competition,	as	bigger	companies	will	expect	higher	levels	of	competition	intensity,	

but	 since	 tendering	 procedures	 in	 procurement	 does	 not	 provide	 information	 on	 the	

participating	tenderers,	such	a	theoretical	effect	is	not	applicable.		
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1.0 Introducerende		
Hvert	 år	 udbyder	 de	 offentlige	 myndigheder	 i	 Danmark	 kontrakter	 for	 store	 økonomiske	

summer,	når	ordregivende	myndigheder	på	vegne	af	 staten	 indkøber	varer,	 tjenesteydelser	

samt	bygge-	og	anlægsopgaver.	I	2018	konkurrenceudsatte	staten,	regionerne	og	kommunerne	

samlet	for	godt	105	mia.	kr.1	

I	 udbudsdirektivet	 er	 der	 foretaget	 en	 række	 tiltag	 med	 formålet,	 at	 fremme	 små-og	

mellemstore	 virksomheders	 (SMV’er)	 adgang	 til	 deltagelse	 i	 konkurrencen	 om	 offentlige	

udbudte	kontrakter.2	Dette	fokus	er	ligeledes	et	led	i	Europa-kommissionens	vækststrategi,	der	

har	 til	 formål,	 at	 sikre	 bedst	 mulig	 udnyttelse	 af	 de	 offentlige	 midler	 gennem	 en	 virksom	

konkurrence.3		

Det	kan	 imidlertid	endnu	konstateres,	 at	der	 foreligger	udfordringer	 for	SMV’ers	adgang	 til	

offentlige	 udbud,	 idet	 der	 er	 skabt	 en	 større	 efterspørgsel	 fra	 offentlige	 ordregivere	 på	

løsninger	til	opgaver	af	omfattende	og	kompleks	karakter.4	Dette	kan	blandt	andet	tilskrives	

statens	indkøbsstrategi	om	centralisering	af	offentlige	indkøb	med	henblik	på	bedre	udnyttelse	

af	stordriftsfordele	og	andre	effektiviseringsgevinster.5			

Mange	virksomheder	vælger	på	baggrund	heraf,	at	indgå	konsortieaftaler6,	og	i	regi	heraf	afgive	

et	fælles	bud	på	den	udbudte	kontrakt.7	Den	retlige	adgang	hertil	er	hjemlet	i	udbudsretten.	

Virksomheder	der	således	ikke	har	den	fornødne	kapacitet	til,	at	udføre	den	forestående	opgave	

i	 kontrakten	 selvstændigt,	 kan	 tiltræde	 konkurrencen	 i	 form	 af	 konsortier.	 Dette	 vil	

umiddelbart	 øge	 konkurrencen	 om	 kontrakterne,	 idet	 flere	 tilbudsgivere	 kan	 deltage	 i	

udbudsproceduren.		

Inden	 for	konkurrenceretten	 findes	 imidlertid	 forbud	mod	visse	 typer	af	 samarbejdsaftaler,	

som	kan	have	til	formål	eller	til	følge	at	begrænse	konkurrencen.	Udbuds-og	konkurrenceretten	

har	 således	 umiddelbart	 forskellige	 tilgange	 til	 konsortier,	 hvilket	 skaber	 risiko	 for	 at	

reststillingen	bliver	uklar.		

                                                        
1	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen:	”Status	for	Offentlig	Konkurrence”,	(2018)	s.	4.		
2	Europa-kommissionens	grønbog	”Om	modernisering	af	EU’s	politik	for	offentlige	indkøb”,	(2011)	s.	28.	
3	EU	Kommissionen:	”Europa	2020,	en	strategi	for	intelligent,	bæredygtig	og	inklusiv	vækst”,	(2010)	2020	s.	6.	
4	Jf.	Notat	af	Dansk	Industri	”Konsortier:	Problemstillinger	og	mulige	løsninger”,	Maj	2016	s.	1.		
5	Jf.	Statens	indkøbsstrategi.	Fremgår	af	økonomiaftalen	mellem	regeringen	og	KL:	”Aftale	om	kommunernes	
økonomi	for	2019”,	s.	20.	
6	Horisontale	samarbejdsaftaler	mellem	virksomheder,	der	afgiver	fælles	bud	i	udbudsprocedurer.   
7 Styrelsens	vejledning:	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	s.	4. 
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1.1	Problemstilling	

Retsstillingen	for	konsortier	har	været	et	debatteret	emne	inden	for	konkurrence-	såvel	som	

udbudsretlige	kredse	over	en	længere	årrække.8	I	den	økonomiske	litteratur	findes	ligeledes	

analyser,	 som	 baseret	 på	 økonomisk	 teori	 behandler	 konkurrenceeffekterne	 af	 fælles	

budafgivning	i	udbudsprocedurer.9	

Særligt	har	den	fornyligt	afsagte	dom	af	Sø-og	Handelsretten	i	Vejstribesagen	tiltrukket	sig	stor	

opmærksomhed,	 blandt	 andet	 grundet	 det	 faktum,	 at	 dommen	 er	 den	 første	 konsortiesag	 i	

dansk	praksis	 som	er	blevet	behandlet	ved	domstolene.10	 I	 Sverige	har	konsortier	 ligeledes	

skabt	 reaktioner11	 i	 kølvandt	på	 to	afgørelser	af	den	 svenske	Patent–	og	Markedsdomstol.12	

Fælles	for	de	svenske	sager	og	Vejstribesagen	er,	at	konsortieaftalerne	i	alle	tilfældene	først	er	

blevet	 omfattet	 af	 konkurrencelovens	 forbud13	 mod	 konkurrencebegrænsende	 aftaler,	men	

afgørelserne	dernæst	er	blevet	ophævet	af	højere	instanser.	

Den	 grundlæggende	 vurdering	 i	 konsortiesager	 beror	 på,	 hvordan	 aftalen	 påvirker	

konkurrencen.	 Retskildegrundlaget	 for	 vurderingen	 heraf	 er	 konkurrence-	 og	 udbudsloven	

samt	praksis.	 Særligt	har	 seneste	praksis	 i	Vejstribesagen14	 givet	udtryk	 for,	 at	der	hersker	

uenighed	 omkring	 hvordan	 denne	 vurdering	 skal	 foreligge,	 og	 specifikt	 hvornår	 en	

konsortieaftale	 er	 konkurrencefremmende	 eller	 modsat	 konkurrencebegrænsende.	

Konsekvensen	ved	denne	usikkerhed	er,	at	retstillingen	bliver	uklar	og	dermed	enten	afholder	

virksomheder	 helt	 fra,	 at	 indgå	 i	 konsortier	 eller	 omvendt	 foranlediger,	 at	 aftaler	 der	 reelt	

begrænser	konkurrencen	bliver	frifundet.			

Hvis	virksomhederne	afstår	fra,	at	indgå	i	konsortier	risikeres	det,	at	konkurrencen	svækkes	

eller,	at	de	potentielle	fordelene	ved	et	konsortiesamarbejde	ikke	bliver	udnyttet.	Det	gør	sig	

således	 interessant,	 at	 behandle	 netop	 dette	 emne	 ud	 fra	 både	 en	 retlige	 samt	 økonomisk	

vinkel.		

                                                        
8	Jf.	eksempelvis	høringssvar	fra	forskellige	brancheorganisationer	til	Styrelsens	udkast	til	vejledning	om	
konsortier:	https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/ny-vejledning-om-
konsortiesamarbejde-i-forhold-til-konkurrenceloven/.		
9	Vil	præsenteres	og	behandles	nærmere	i	kapitel	3.		
10	Sagen	vil	behandles	nærmere	i	den	juridiske	analyse	i	kapitel	2.	
11	Trine	Osen	Bergqvist:	”The	winner	does	not	take	it	all.	Swedish	Court	og	Appeal	says	co-operation	between	
competing	bidders	is	not	restrictive	by	object”,	Thomas	Reuters	and	Contributors,	(2019).	
12	Aleris	m.	fl.	mod	de	svenske	konkurrencemyndigheder	(PMT	7497-16)	af	28.	april	2017	&	Telia	m.	fl.	mod	de	
svenske	konkurrencemyndigheder	(PMT	761-17),	af	13.	februar	2018.		
13	Konkurrencelovens	§	6.		
14	Introduceres	og	behandles	nærmere	i	kapitel	2.  
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Afhandlingen	tilsigter,	at	belyse	denne	problemstilling	på	basis	af	en	juridisk,	økonomisk	såvel	

som	 integreret	 analyse.	 Følgende	 problemformulering	 og	 dertilhørende	 underspørgsmål	

ønskes	besvaret:	

	

1.2	Problemformulering		

Hvorvidt	 har	 seneste	 praksis	 af	 Sø-og	 Handelsretten	 i	 Vejstribesagen	ændret	 reststillingen	 for	

konsortier	og	hvilke	effekter	udleder	konsortiedeltagelse	på	konkurrencen	i	udbudsprocedurer?	

	

1.2.1	Juridisk	underspørgsmål		

Hvordan	 er	 retstilstanden	 for	 konsortier	 efter	 henholdsvis	 konkurrence-	 og	 udbudsretten	 og	

hvilken	betydning	har	Sø-	og	Handelsrettens	dom	i	Vejstribesagen	herfor?	

 

1.2.2	Økonomisk	underspørgsmål	

Hvilke	potentielle	 konkurrenceeffekter	og	heraf	 indvirkning	på	prissætningen	 i	 tilbuddene	kan	

forventes	at	opstå,	hvis	virksomhederne	efterlades	med	en	valgfrihed	mellem	at	byde	selvstændigt	

eller	i	et	konsortium?	

 
1.2.3	Integreret	underspørgsmål		

Hvorvidt	 er	 reststillingen	 for	 konsortier	 efter	 henholdsvis	 konkurrence-	 og	 udbudsretten	 samt	

seneste	praksis	understøttet	af	de	økonomiske	rationaler	udledt	af	den	økonomiske	analyse?		

	
1.3	Synsvinkel	

Afhandlingens	 overordnet	 formål	 er,	 at	 undersøge	 hvordan	 konsortiedeltagelse	 i	

udbudsprocedurer	 påvirker	 konkurrencen	 og	 ultimativt	 ordregivers	 forventede	 besparelse.	

Det	antages	således	at	effekterne	udledt	af	konsortiedeltagelse,	har	en	indvirkning	på	hvordan	

de	offentlige	midler	forvaltes.	Afhandlingens	synsvinkel	vil	baserer	sig	på	hensynet	om	effektiv	

ressourceanvendelse,	herunder	ordregivers	forudsætninger	for,	at	indhente	de	lavest	mulige	

tilbud	 på	 de	 offentlige	 kontrakter.	 	 Denne	 synsvinkel	 vil	 afspejle	 sig	 i	 den	 måde	 der	

argumenteres	og	diskuteres	i	analyserne.15		

                                                        
15 Christina	D.	Tvarnø	&	Sarah	Maria	Denta:	”Få	styr	på	metoden”,	Ex	Tuto	Publishing	A/S,	(2018),	s.	208. 
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1.4	Afgrænsning	

Der	vil	i	det	følgende	redegøres	for	de	trufne	valg	i	henhold	til	afgrænsningen	af	afhandlingens	

økonomiske	 samt	 juridiske	 analyse.	 Det	 findes	 ikke	 relevant	 at	 afgrænse	 den	 integrerede	

analyse,	idet	denne	ikke	vil	udgøre	en	selvstændig	analyse,	men	i	højere	grad	baserer	sig	på	

konklusionerne	fra	de	to	forudgående	analyser.	Der	gør	sig	således	relevant,	at	sondre	mellem	

afgrænsningerne	 i	 de	 to	 analyser	 enkeltvis.	 Afgrænsningen	 har	 til	 formål,	 at	 redegøre	 og	

begrunde	de	relevante	fravalg,	der	er	truffet	forud	for	indledningen	af	det	analytiske	arbejde.16	

	

1.4.1	Juridisk	afgrænsning	

Konkurrence-	 og	 udbudsretten	 er	 to	 retsområder,	 som	 begge	 er	 præget	 af	 omfattende	

regulering.	 Den	 juridiske	 analyse	 vil	 ikke	 behandle	 det	 overordnede	 forhold	mellem	 de	 to	

retsområder,	 men	 derimod	 specifikt	 tage	 afsæt	 i	 de	 konkurrenceretlige	 såvel	 som	

udbudsretlige	 reguleringer	 af	 samarbejdsaftaler	 som	 er	 relevante	 for	 konsortier.	 Inden	 for	

udbudsretten	sondres	mellem	tre	typer	af	samarbejdsaftaler,	som	virksomheder	kan	indgå	i,	i	

forbindelse	 med	 budafgivning	 på	 udbudte	 kontrakter.	 Alene	 en	 af	 disse	 samarbejdstyper	

vedrører	 konsortier,	 hvorfor	 de	 to	 andre	 vil	 blive	 nævnt	 kort,	 men	 ikke	 underlægges	 en	

uddybende	behandling.		

	

Den	 relevante	 bestemmelse	 i	 konkurrenceloven	 vedrører	 forbudsbestemmelsen	 mod	

konkurrencebegrænsende	aftaler	 i	§	6.	Denne	er	en	 implementering	af	TEUF	art.	101	stk.	1.	

Både	 konkurrence-og	 udbudsloven	 implementerer	 bagvedliggende	 EU-retskilder	 i	 form	 af	

henholdsvis	 en	 forordning	 og	 udbudsdirektivet.	 Disse	 vil	 introduceres	 og	 fungerer	 som	

fortolkningsbidrag	 i	 forhold	 til	 den	 danske	 lovgivning,	 men	 reguleringerne	 heri	 vil	 ikke	

behandles	 i	 nærmere	 grad.	 Analysen	 vil	 således	 tage	 sit	 udgangspunkt	 i	 dansk	 ret.	  Der	

afgrænses	således	ligeledes	for	udenlandsk	praksis,	idet	Sø-og	Handelsrettens	dom	skal	ses	i	

lyset	 af	 Konkurrencerådets	 tidligere	 praksis.	 De	 føromtalte	 sager	 i	 Sverige	 vil	 således	 ikke	

inddrages	i	analysen.	 

                                                        
16 Ibid.	s.	212.	
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1.4.2	Økonomisk	afgrænsning	

Der	bør	overodnet	afgrænses	for	vertikale	konsortiesamarbejder17,	da	disse	ikke	er	fokus	for	

analysen.	Den	økonomiske	analyse	har	til	formål,	at	afklare	hvordan	deltagelsen	af	horisontale	

konsortier	 i	 udbudsprocedurer	 påvirker	 konkurrencen,	 tilbudsgivernes	 prissætning	 i	

tilbuddene	 og	 ultimativt	 ordregivers	 forventede	 besparelse.	 Dette	 forhold	 er	 behandlet	 i	

litteraturen	 og	 baserer	 sig	 på	 de	 underliggende	 mekanismer	 fra	 henholdsvis	 auktion-	 og	

oligopolteori.	Der	vil	således	afgrænses	for	tekniske	og	kvantitative	beregninger,	idet	det	alene	

er	rationalerne,	som	er	af	interesse	for	nærværende	afhandling.		

I	 forbindelse	 hermed	 vil	 der	 inddrages	 teorier	 om	 horisontale	 fusioner	 i	 et	 oligopol.	 Der	

afgrænses	 dermed	 for	 vertikale	 fusioner.	 Teorien	 tager	 sit	 udgangspunkt	 i	 oligopolistiske	

markeder,	hvorfor	der	heller	 ikke	vil	 inddrages	analyser	af	andre	markedsstrukturer	såsom	

monopol,	fuldkommen	konkurrence	eller	duopol.	Dertil	bør	nævnes,	at	der	inden	for	teorier	om	

konkurrencestrukturer,	 opstilles	 modeller	 med	 specifikke	 antagelser	 som	 eksempelvis	 om	

virksomhederne	konkurrerer	på	pris	eller	mængde18,	om	de	er	homo-eller	heterogene	og	om	

der	 udbydes	 homogene	 eller	 differentierede	 produkter	 eller	 ydelser.	 Disse	 faktorer	 er	

væsentlige	for	det	resultat	analysen	udleder	i	forhold	til	de	effekter	der	kan	forventes	at	opstå	

når	 koncentrationen	 på	 markedet	 stiger.	 Da	 afhandlingen	 blandt	 andet	 har	 til	 formål,	 at	

undersøger	 påvirkningen	 af	 ordregivers	 forventede	 besparelse	 i	 forbindelse	med	udbuddet	

gøre	 det	 sig	 oplagt,	 at	 tage	 udgangspunkt	 i,	 at	 virksomhederne	 konkurrerer	 på	 pris.	 I	

forlængelse	 heraf	 antages	 dertil,	 at	 tilbudsgiverne	 udbyder	 homogene	 eller	 subsidiære	

produkter	eller	ydelser,	hvor	det	således	gælder	at	ordregiver	kun	er	interesseret	i	laveste	pris.	

	

Auktionsteorien	er	den	anden	teori	der	ligeledes	vil	blive	inddraget	i	den	økonomiske	analyse.	

Litteraturen	om	auktionsteori	er	omfattende	og	indeholder	undersøgelser	af	mange	forskellige	

auktionsmodeller,	 herunder	 hvordan	 de	 udleder	 forskellige	 effekter	 på	 salgsprisen	 grundet	

ændringer	i	budgivernes	adfærd	og	strategier.	Analysen	afgrænser	imidlertid	for	behandlingen	

af	 disse	 auktionsmodeller,	 idet	 den	 anvendte	 auktionsmodel	 i	 udbudsprocedurer	 er	

                                                        
17	Vertikale	samarbejder	er	aftaler	indgået	mellem	virksomheder	på	forskelligt	omsætningsled.		
18	Særligt	to	konkurrencemodeller	dominerer	i	den	industriøkonomiske	teori,	som	er	henholdsvis	en	teori	
introduceret	af	Antonie	Augustin	Cournot,	som	tager	udgangspunkt	i,	at	virksomhederne	konkurrerer	på	
producerede	mængde	og	Joseph	Bertrand,	som	omvendt	har	opstillet	en	model,	hvor	virksomhederne	
konkurrerer	på	pris.		
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lovbestemt,	og	det	vil	således	ikke	være	relevant,	at	indlede	nærmere	behandling	af	disse.	Alene	

de	 mekanismer	 der	 gøre	 sig	 gældende	 er	 af	 betydning	 for	 besvarelsen	 af	 det	 økonomiske	

underspørgsmål.		

	

1.5	Metode	og	teori	

Som	nævnt	vil	afhandlingen	undersøge	den	opstillede	problemstilling	ud	fra	et	retligt	såvel	som	

økonomisk	 perspektiv.	 Problemformuleringen	 kombinerer	 begge	 perspektiver,	 og	 skal	

anskues	 som	 det	 overordnede	 hovedspørgsmål	 afhandlingen	 tilsigter	 at	 besvare.	 Der	 er	

yderligere	 formuleret	 tre	 problemstillingsspørgsmål,	 som	 vil	 blive	 behandlet	 selvstændigt	 i	

hver	 deres	 analyse.	 Underspørgsmålene	 skal	 bidrage	 til	 at	 tilvejebringe	 den	 viden	 der	 er	

nødvendig	 for	besvarelsen	af	hovedspørgsmålet.	Det	økonomiske	spørgsmål	skal	undersøge	

konkurrenceeffekterne	af	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer	og	det	juridiske	spørgsmål	

skal	undersøge	den	nuværende	retsstilling	 for	konsortier.	 I	 tillæg	hertil	 vil	der	 foretages	en	

tværfaglig	 analyse,	 som	 integrerer	 fagelementerne	 fra	 de	 to	 forudgående	 analyser.	 I	 det	

følgende	vil	de	valgte	metodiske	tilgange	og	den	anvendte	 fremgangsmåde	til	hver	af	de	tre	

analyser	fremlægges.		

 
1.5.1	Juridisk	metode	

Det	 juridiske	problemstillingsspørgsmål	har	til	 formål,	at	 fastlægge	gældende	reststilling	 for	

konsortier	 også	 kaldet	 de	 lege	 lata	 inden	 for	 retspolitisk	 terminologi.19	 Spørgsmålet	 skal	

anskues	to-ledet,	hvortil	det	primært	vil	fastslås	hvordan	retsstillingen	for	konsortier	foreligger	

efter	konkurrence-og	udbudsretten	og	dernæst	hvilken	betydning	seneste	praksis	har	herfor.	

Den	retlige	analyse	vil	således	 foretages	efter	den	retsdogmatiske	metode	og	 indbefatter	en	

undersøgelse	af	retsgrundlaget	såvel	som	retsfølgen.20		

Det	gøre	sig	nødvendigt	på	baggrund	heraf	at	 inddrage	 flere	retskilder.	Disse	har	 imidlertid	

hver	deres	rang	på	retskildehierarkiet	og	kan	derfor	ikke	tillægges	samme	værdi,	hvorfor	der	

vil	redegøres	nærmere	for	hvordan	retskilderne	vil	blive	anvendt.21	 

	

                                                        
19	Christina	D.	Tvarnø	&	Ruth	Nielsen:	”Retskilder	og	retshistorie”,	4.	Udgave,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag,	
(2014),	s.	31.	
20	Ibid.	
21	Peter	Blume:	”Retssystemet	og	juridisk	metode”,	2.	Udgave,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag,	(2014),	s.	160.	
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Til	 den	 første	 del	 udgør	 de	 primære	 retskilder	 den	 danske	 udbuds-	 samt	 konkurrencelov.	

Analysen	vil	 således	 tage	udgangspunkt	 i	dansk	 ret,	men	vil	hertil	 inddrage	EU-retten	 i	det	

omfang	det	er	relevant	for	forståelsen	af	reguleringerne	inden	for	begge	retsområder.	Dertil	vil	

inddrages	soft	law	i	form	af	Styrelsens	vejledninger	samt	Kommissionens	retningslinjer.	Disse	

er	 ikke	 bindende	 retskilder	men	 vejledninger	 der	 bidrager	 til	 henholdsvis,	 at	 fortolke	 EU’s	

praksis	 i	 henhold	 til	 horisontale	 samarbejdsaftaler	 samt,	 at	 forstå	 hvordan	 de	 danske	

konkurrencemyndigheder	vurderer	konsortier.22	

	

Anden	del	af	spørgsmålet,	vil	undersøge	retsstillingen	efter	praksis	hvortil	det	gøre	sig	relevant,	

at	 supplere	 retskilderne	 med	 tidligere	 praksis.	 Konkurrencerådet	 har	 tidligere	 –	 foruden	

Vejstribesagen	–	behandlet	og	truffet	afgørelser	i	tre	sager	vedrørende	konsortier.	Disse	udgør	

administrative	 afgørelser,	 og	 har	 således	 en	 lavere	 rang	 i	 retshierarkiet	 end	 Sø-og	

Handelsrettens	 dom,	 som	 disse	 skal	 holdes	 op	 imod.	 Dette	 er	 begrundet	 i	 at	 domme	 har	

præjudiciel	værdi,	og	således	større	betydning	for	fremadrettet	praksis.23		

 

1.5.2	Økonomisk	metode		

Den	 økonomiske	 analyse	 vil	 overordnet	 bygge	 på	 neoklassisk	 teori,	 som	 det	

videnskabsteoretiske	 udgangspunkt,	 idet	 der	 hertil	 knytter	 sig	 antagelser	 om,	 at	

virksomhederne	er	rationelle	og	nyttemaksimerende	aktører.24		

Dette	 stemmer	 fint	 overens	 med	 de	 valgte	 teorier,	 hvor	 auktionsteorien	 baserer	 sig	 på	

antagelser	om,	at	tilbudsgivere	fastsætter	deres	prisstrategier,	ud	fra	en	vurdering	af,	hvordan	

denne	kan	maksimerer	sit	potentielle	overskud.	Dette	gør	sig	ligeledes	gældende	i	oligopolteori,	

hvor	der	hersker	strategisk	interdependens	mellem	virksomhederne,	således	at	de	fastsætter	

deres	 strategier	 baseret	 på	 forventningen	 til	 konkurrenternes	 strategi,	 med	 henblik	 på	 at	

maksimere	 sin	 profit	 i	 forhold	 til	 konkurrenternes	 strategi.25	 Horisontale	 fusioner	 tager	

ligeledes	 sit	 udgangspunkt	 i,	 at	 virksomhederne	 konstant	 søger	 at	 tilegne	 sig	 større	

markedsandele.		

                                                        
22	Ibid.	s.	153. 
23 Christina	D.	Tvarnø	&	Ruth	Nielsen:	”Retskilder	og	retshistorie”,	4.	Udgave,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag,	
(2014),	s.	177.	
24	Kim	Østergaard:	”Metode	på	Cand.	Merc.	Jur.	studiet”,	Julebog	s.	269-285,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag,	
(2003),	s.	272.		
25	Der	er	her	tale	om	Nash-ligevægt.	Dette	vil	imidlertid	ikke	indgå	i	analysen	men	er	blot	nævnt	for	at	fastlægge	
det	videnskabsteoretiske	udgangspunkt	for	anvendelsen	af	teorierne. 
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Som	kort	nævnt	i	afgrænsningen	vil	den	økonomiske	analyse	baserer	sig	på	mekanismerne	fra	

ovenstående	 teorier.	 Disse	 teorier	 danner	 grundlaget	 i	 den	 økonomiske	 litterattur	 om	

konsortier,	som	ligeledes	vil	inddrages	til	at	fastlægge	de	potentielle	effekter	der	kan	opstå	når	

der	gives	adgang	til	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer.		

	
1.5.3	Integreret	metode		

Den	 integrerede	 analyse	 har	 til	 formål,	 at	 kombinerer	 konklusionerne	 fra	 henholdsvis	 den	

juridiske	samt	økonomiske	analyse	og	skabe	sammenhæng	mellem	disse.26	Det	gør	sig	oplagt	i	

forhold	til	afhandlingens	problemformulering,	at	undersøge	hvorvidt	de	økonomiske	rationaler	

udledt	af	den	økonomiske	analyse	stemmer	overens	med	den	retsstillingen	for	konsortier,	som	

er	udledt	af	den	juridiske	analyse.	Reguleringen	af	konsortier	efter	henholdsvis	konkurrence-	

og	udbudsretten	vil	ligeledes	henholdes	med	konklusionerne	fra	den	økonomiske	analyse	for	

dermed	 at	 fastlægge	 hvorvidt	 disse	 harmonerer.	 	 Der	 vil	 således	 overordnet	 antages,	 at	

retsstillingen	 samt	 den	 retlige	 regulering	 bør	 baserer	 sig	 på	 de	 underliggende	 økonomiske	

rationaler	 for	 dermed,	 at	 sikre	 at	 de	 positive	 effekter	 af	 konsortiedannelser	 får	 lov	 til	 at	

dominere.	Analysen	vil	derudover	inddrage	artikler	fra	den	juridiske	litteratur,	som	hver	giver	

forfatterens	bud	på	hvordan	vurderingen	af	konsortier	bør	foreligge.	De	fremlagte	argumenter	

vil	ligeledes	henholdes	med	økonomisk	teori.		

																																																																																																																																																																						

1.6	Opbygning	og	struktur	

Afhandlingen	 har	 en	 simpel	 opbygning	med	henholdsvis	 tre	 analyser,	 der	 hver	 behandles	 i	

deres	separate	kapitel	samt	et	kapitel	som	afslutningsvist	vil	indeholde	afhandlingens	samlede	

konklusion.	

	

Kapitel	2	indeholder	den	retlige	analyse,	der	skal	fastlægge	konsortiers	retsstilling,	og	herunder	

behandle	og	besvarer	afhandlingens	juridiske	underspørgsmål.	Kapitlet	indledes	med	en	kort	

intro	og	afsluttes	med	en	delkonklusion.	Analysen	er	opdelt	efter	spørgsmålets	ordlyd	således,	

at	der	først	foreligger	en	præsentation	af	de	relevante	bestemmelser	der	regulerer	konsortier	

ud	 fra	 henholdsvis	 udbuds-og	 konkurrenceretten,	 som	 i	 tillæg	 vil	 danne	 grundlag	 for	 en	

                                                        
26 Christina	D.	Tvarnø	&	Sarah	Maria	Denta:	”Få	styr	på	metoden”,	Ex	Tuto	Publishing	A/S,	(2018),	s.	259. 
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fortolkning	 af	 samspillet	 mellem	 retsområderne.	 Dernæst	 vil	 tidligere	 praksis	 vedrørende	

sager	om	konsortier	introduceres	og	analyseres	i	lyset	af	Sø-og	handelsrettens	dom.		

	

Kapitel	 3	 udgør	 den	 økonomiske	 analyse,	 som	 har	 til	 formål,	 at	 behandle	 spørgsmålet	 om	

effekterne	 af	 konsortiedeltagelse	 i	 udbudsprocedurer.	 Udgangspunktet	 for	 analysen	 er	 en	

introduktion	af	de	teorier	der	vil	danne	grundlag	for	analysen.	Dernæst	vil	der	med	bidrag	fra	

litteraturen	 fastlægges	 hvordan	 konkurrencen	 og	 herunder	 priserne	 påvirkes	 når	 der	

foreligger	valgfrihed	mellem	at	byde	selvstændigt	eller	i	regi	af	et	konsortium.		

	

Kapitel	4	vil	inddrage	konklusionerne	fra	de	to	forudgående	analyser	og	danne	grundlag	for	en	

analyse	 og	 diskussion	 af	 hvorvidt	 der	 er	 samspil	mellem	økonomien	 og	 juraen	 i	 forhold	 til	

konsortier.	Først	vil	både	udbuds-og	konkurrencelovens	bestemmelser	undersøges	i	lyset	af	de	

økonomiske	rationaler,	og	dernæst	vil	der	inddrages	artikler	fra	den	 juridiske	litteratur,	der	

indeholder	forslag	til	vurderingen	af	konsortiers	lovlighed,	som	ligeledes	vil	underlægges	de	

økonomiske	overvejelser	på	området.		

	

I	kapitel	5,	vil	afhandlingens	hovedspørgsmål	besvares.	Konklusionen	vil	blive	opdelt	i	to	afsnit,	

som	hver	især	besvarer	henholdsvis	første	og	anden	del	af	problemformuleringen.		
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2.0	En	juridisk	analyse	af	konsortiers	retstilstand	
Den	 juridiske	 analyse	 er	 opdelt	 i	 to	 led.	 I	 den	 første	 del,	 vil	 de	 relevante	 reguleringer	 i	

henholdsvis	konkurrenceretten	og	udbudsretten	blive	belyst	og	sammenholdt	med	henblik	på	

at	undersøge	samspillet	mellem	de	to	retsområder	baseret	på	deres	tilgange	til	konsortier.	I	

andet	 led	 vil	 det	 i	 analysen	 blive	 undersøgt,	 om	 seneste	 dom	 af	 Sø-og	 Handelsretten	 i	

Vejstribesagen	adskiller	sig	fra	tidligere	praksis	og	på	baggrund	heraf	fastlægge	betydningen	

for	den	nuværende	reststilling.	Analysen	tilsigter	at	besvare	følgende	spørgsmål:		

	

Hvordan	 er	 retstilstanden	 for	 konsortier	 efter	 henholdsvis	 konkurrence-	 og	 udbudsretten	 og	

hvilken	betydning	har	Sø-	og	Handelsrettens	dom	i	Vejstribesagen	herfor?	

	

2.1	Retsstillingen	efter	konkurrence-og	udbudsretten	

I	udbudsloven	er	der	givet	adgang	til,	at	virksomheder	kan	organisere	sig	i	konsortier	og	i	regi	

heraf	afgive	 fælles	bud	på	offentligt	udbudte	kontrakter.	Muligheden	for	konsortiedannelser	

letter	adgangen	for	virksomheders	deltagelse	i	udbudsprocedurer	i	tilfælde	hvor	den	udbudte	

opgave	er	større	end	den	individuelle	virksomhed	har	kapacitet	til,	eller	hvor	kompleksiteten	

af	kontrakten	kræver	faglige	ressourcer	i	forskellige	fagområder.27			

Retstilstanden	 for	 konsortier	 i	 udbudsprocedurer	 er	 imidlertid	 et	 emne	 der	 rejser	

konkurrenceretlige	bekymringer,	idet	konkurrenceretten	indeholder	forbud	mod	visse	typer	af	

samarbejdsaftaler	mellem	virksomheder.		

Retstillingen	for	konsortier	er	således	funderet	i	de	to	retsområder,	hvor	det	umiddelbart	kan	

opfattes	som,	at	udbudsretten	opfordre	til	konsortiedannelser,	hvorimod	konkurrencen	ser	sig	

mere	 skeptisk	 på	 disse.	Det	 følgende	 vil	 belyse	 de	 relevante	 bestemmelser	 inden	 for	 begge	

retsområder,	og	på	baggrund	heraf	fastsætte	retstilstanden	for	konsortier	efter	lovgivningen.		

	
2.1.1	Udbudsretten	

Udbudsdirektivet	 har	 som	 bagvedliggende	 hensyn	 at	 skabe	 en	 åben	 og	 gennemsigtig	

udbudsprocedurer,	 der	 sikrer	 en	 effektiv	 konkurrence	 om	 de	 offentlige	 indkøb.28	 Af	

kommissionens	grønbog	 fremgår	det	ydermere,	 at	 et	 grundlæggende	 formål	er	at	styrke	de	

                                                        
27	Styrelsens	vejledning:	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	s.	8.	 
28	Præambelbetragtning	1	til	udbudsdirektivet.		
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europæiske	virksomheders	konkurrenceevne,	og	skabe	de	nødvendige	konkurrencevilkår	for,	

at	der	sker	en	optimal	ressourceanvendelse	af	de	offentlige	midler.29		

Flere	 initiativer	 i	 det	 nye	 udbudsdirektiv	 er	 indført	 med	 formålet,	 at	 styrke	

konkurrenceintensiteten	 om	 de	 offentlige	 opgaver	 og	 derved	 optimerer	 ordregivers	

besparelse.	Der	er	eksempelvis	indført	opdel-eller-forklar	princippet,	som	pålægger	ordregiver	

en	pligt	til	at	opdele	kontrakten	i	delkontrakter,	eller	forklare	hvorfor	ordregiver	vælger	ikke	

at	opdele.30		Derudover	er	der	implementeret	det	fælles	udbudsdokument31	i	European	Single	

Procurement	 Document,	 som	 fastlægger	 krav	 til	 hvordan	 en	 virksomhed	 skal	 bevise	 sin	

egnethed	 i	 forhold	 til	 den	 udbudte	 opgave	 og	 dermed	 letter	 de	 tidligere	 høje	

administrationsgebyrer	der	var	forbundet	ved	indhentning	af	certifikater.32	Der	er	ydermere	

indført	krav	til	minimumsomsætning,	hvoraf	det	fremgår,	at	virksomhedens	omsætning	ikke	

må	overstige	det	dobbelte	af	kontraktens	anslåede	værdi.33		

	

Initiativerne	er	ligeledes	indført	i	den	danske	udbudslov,	idet	denne	er	en	implementering	af	

EU’s	 udbudsdirektiv.	 I	 udbudsloven	 findes	 der	 bestemmelser	 der	 har	 til	 formål	 at	 øge	

deltagelsen	 i	 de	 offentlige	 udbud.	 Ansøgere	 og	 tilbudsgivere	 kan	 blandt	 andet	 ansøge	 om	

prækvalifikation34	eller	afgive	tilbud	på	udbudte	kontrakter	igennem	samarbejdsaftaler.35	Der	

sondres	mellem	 tre	 typer	 af	 samarbejdsformer,	 som	muliggøre	 virksomheders	 deltagelse	 i	

udbudsprocedurer,	til	trods	for	individuel	manglende	evne	til	opfyldelse	af	minimumskravene	

i	udbudsbekendtgørelsen.36		

Ansøgere	og	tilbudsgivere	kan:	

1) Baserer	 sig	 på	 andre	 enheders	 tekniske	 og	 faglige	 eller	 økonomiske	 og	 finansielle	

formåen	jf.	udbudslovens	§	144.		

2) Gøre	brug	af	underleverandører	efter	udbudslovens	§	177.		

                                                        
29	Europa-Kommissionens	grønbog	om	offentlige	indkøb	i	EU,	27.	november	1996.		
30	Udbudsdirektivet	art.	46.	
31	Ibid.	art.	56.		
32	Ibid.	art.	59 
33	Ibid.	art.	58.	
34	Under	udbudsform	med	prækvalifikation,	skal	de	økonomiske	aktører	ansøge	om	prækvalifikation	med	
henblik	på	udvælgelse	til,	at	aflægge	bud	på	kontrakten.	Alene	de	prækvalificerede	ansøgere	kan	afgive	tilbud.		
35	De	ovenfornævnte	samarbejder	fremgår	ligeledes	af	udbudsdirektivet.	Analysen	vil	dog	tage	udgangspunkt	i	
den	danske	regulering,	men	inddrager	dog	EU-retten	hvor	dette	er	relevant.		
36	Grith	S.	Ølykke	&	Ruth	Nielsen:	”EU’s	udbudsregler	–	i	dansk	kontekst”,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag,	2.	
udgave	(2017),	s.	186.		
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3) Organiserer	sig	i	sammenslutninger	af	flere	aktører	og	afgive	fælles	bud	på	kontrakten	

jf.	§	139	stk.	2.37		

	

De	 to	 førstnævnte	 konstellationer,	 giver	 adgang	 til	 vertikale	 samarbejdsaftaler	 mellem	

virksomheder,	hvor	kun	én	virksomhed	er	den	officielle	ordregiver.	Disse	vil	ikke	gennemgås	

uddybende,	 idet	 konsortier	 er	 fokus	 for	 nærværende	 analyse,	 som	betragtes	 at	 høre	 under	

sidste	samarbejdsform.	Det	er	imidlertid	værd	at	nævne,	at	disse	samarbejdsformer	ligeledes	

underlægges	forbuddet	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler.		

	

2.1.1.1	Udbudslovens	§	139	

Adgangen	til	virksomheders	deltagelse	i	sammenslutninger	er	hjemlet	i	udbudslovens	§	139	

stk.	2	med	følgende	ordlyd:		

”Sammenslutninger	 af	 økonomiske	 aktører,	 herunder	midlertidige	 sammenslutninger,	

kan	deltage	i	udbudsprocedurer.	Ordregiveren	kan	ikke	kræve,	at	sammenslutninger	af	

økonomiske	aktører	skal	have	en	bestemt	retlig	form,	jf.	dog	stk.	5.”(E.k.f)	

	

Af	bestemmelsens	pkt.	2	er	det	interessant	at	bemærke,	at	det	for	den	ordregivende	myndighed	

ikke	er	tilladt,	at	kræve	at	et	konsortium	antager	en	bestemt	retlig	form.	I	undtagelsen	hertil	er	

det	imidlertid	muligt	for	den	ordregivende	myndighed	jf.	§	139	stk.	5	at	kræve	at	konsortiet	

antager	en	bestemt	retlig	form	efter	tildelingen	af	kontrakten,	såfremt	det	foreligger	nødvendigt	

for	tilfredsstillende	opfyldelse	af	denne.38		

Efter	udbudslovens	§	139	stk.	3	kan	den	ordregivende	myndighed	opstille	gældende	krav	for	

konsortier	 i	 henhold	 til	 prækvalifikation	 og	 tilbudsafgivelse	 forudsat,	 at	 disse	 er	 objektivt	

begrundede	 samt	 proportionale.	 Endvidere	 kan	 kravene	 afvige	 fra	 dem	 der	 opstilles	 for	

ansøgere	 og	 tilbudsgivere	 der	 deltager	 alene	 jf.	 udbudslovens	 §	 139	 stk.	 4	 hvis	 det	 er	

nødvendigt	 for	 udførelsen	 af	 kontrakten,	 som	eksempelvis,	 at	 der	 udpeges	 en	 ledende	 part	

blandt	konsortiedeltagerne	i	relation	til	udbudsproceduren.39	

	

                                                        
37	En	implementering	af	udbudsdirektivet	art.	19	stk.	2.	
38	Eksempelvis	grundet	krav	om	solidarisk	hæftelse;	Præambelbetragtning	15	til	udbudsdirektivet.		
39	Lovbemærkningerne	til	udbudsloven,	s.	159.	
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Det	kan	således	udledes	af	den	udbudsretlige	regulering,	at	der	er	givet	meget	brede	rammer	

for	 konsortiesamarbejder,	 idet	 der	 ikke	 foreligger	 nogle	 krav	 til	 konstellation	 eller	

sammensætning	 af	 konsortiet.	 Udbudsdirektivet	 regulerer	 heller	 ikke	 sammensætningen	 af	

konsortier,	og	har	overladt	det	til	den	enkelte	medlemsstats	kompetence,	at	vurdere	behovet	

for	 fastsættelse	 af	 eventuelle	 nærmere	 regler	 og	 krav	 herom	 i	 den	 nationale	 regulering.40	

Danmark	har	imidlertid	ikke	benyttet	sig	af	denne	kompetence.		

Udbudsloven	giver	således	isoleret	set	adgang	til,	at	alle	konsortier	kan	blive	dannet,	selv	dem	

der	 skaber	 risiko	 for	 konkurrencebegrænsning.	 Konsortier	 der	 eksempelvis	 begrænser	

konkurrencen,	 fordi	 de	 reducerer	 antallet	 af	 bud	 unødigt,	 er	 ikke	 forbudte	 efter	

udbudsreglerne,	 men	 kan	 være	 ulovlige	 efter	 konkurrencereglerne.	 Dette	 efterlader	

tilbudsgiverne	med	den	byrde	om,	at	skulle	forholde	sig	til	to	retsområder.	

	

2.1.1.2	Udelukkelse	

Konsortiedeltagelse	 i	 udbudsprocedurer	 kan,	 som	 nævnt	 afføde	 risiko	 om	

konkurrencefordrejning.	 Den	 ordregivende	 myndighed	 har	 således	 gennem	 de	 frivillige	

udelukkelsesgrunde,	givet	en	ret	til	udelukkelse	af	økonomiske	aktører	såvel	som	konsortier,	

hvis	 der	 opstår	 mistanke	 om	 udøvelse	 af	 konkurrencebegrænsende	 adfærd.	 Ifølge	

bestemmelsens	 stk.	 1	 gælder	 det	 imidlertid,	 at	 ordregiver	 skal	 anfører	 dette	 i	

udbudsbekendtgørelsen.	Bestemmelsen	har	følgende	ordlyd:		

”Ordregiveren	har	tilstrækkelige	plausible	indikationer	til	at	konkludere,	at	ansøgeren	

eller	tilbudsgiveren	har	indgået	en	aftale	med	andre	økonomiske	aktører	med	henblik	på	

konkurrencefordrejning.”(E.k.f.)	

	

Ordregiver	er	således	 ikke	 forpligt	 til	at	bevise	konkurrencefordrejningen,	men	alene	at	der	

foreligger	 tilstrækkelige	 plausible	 indikationer	 herfor.	 Der	 er	 således	 lempeligere	 krav	 til	

bevisbyrden	end	ved	øvrige	fakultative	udelukkelsesgrunde.41		

Der	følger	ydermere	af	ordlyden,	at	bestemmelsen	alene	gælder	for	aftaler,	der	har	henblik	på	

konkurrencefordrejning.	Det	er	således	et	krav	at	aftalens	formål	er	konkurrencebegrænsning,	

                                                        
40	Jf.	Sag	C-57/01,	Makedoniko	Metro	og	Michaniki	AE	mod	Elliniko	Dimosio,	pr.	60	–	63	samt	efterfølgende	
bekræftet	i	Sag	C-396/14	MT	Højgaard	A/S	og	Züblin	A/S	mod	Bane	Danmark,	pr.	35.		
41	Grith	S.	Ølykke	&	Ruth	Nielsen:	”EU’s	udbudsregler	–	i	dansk	kontekst”,	2.	udgave,	Jurist-	og	Økonomforbundets	
forlag,	(2017),	s.	580.		
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førend	 der	 kan	 foreligge	 udelukkelse	 efter	 bestemmelsen.	 Dette	 står	 i	 modsætning	 til	

konkurrenceretten,	hvor	aftaler	der	både	har	til	formål	og	til	følge,	at	begrænse	konkurrencen	

kan	anses	for	at	være	konkurrencefordrejende.42	Grunden	herfor,	kan	muligvis	forklares	med,	

at	ordregivende	myndigheder	ikke	har	kompetence	og	pligt	til,	at	vurdere	konkurrenceretlige	

forhold.43		

	

2.1.2	Konkurrenceretten	

Ligesom	udbudsloven	tager	den	danske	konkurrencelov	sit	udspring	i	EU-rettens	regulering	på	

området.	 De	 EU-retlige	 konkurrenceregler	 er	 primært	 reguleret	 i	 TEUF,	 og	 er	 baseret	 på	

forbudsprincipper.	TEUF	art.	101	indeholder	et	forbud	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler	

og	art.	102	indeholder	et	forbud	mod	misbrug	af	dominerende	stilling.	Det	er	alene	forbuddet	

mod	 konkurrencebegrænsende	 aftaler,	 som	 er	 af	 interesse	 for	 nærværende	 analyse.	

Konkurrencereglerne	bygger	på	et	overordnet	formål	om	optimal	markedsintegration	mellem	

medlemsstaterne,	hvilket	bedst	sikres	gennem	beskyttelsen	af	en	virksom	konkurrence.44		

	

Den	danske	konkurrencelov	er	en	implementering	af	TEUF	samt	andre	EU-retlige	retsakter,	så	

som	kommissionens	meddelelser	m.v.	Trods	sproglige	forskelle,	må	det	lægges	til	grund,	at	den	

EU-retlige	konkurrenceret	og	den	danske	konkurrenceret	skal	fortolkes	ens.	Dette	er	ligeledes	

i	overensstemmelse	med	princippet	om	EU-konform	fortolkning.45		

I	den	danske	konkurrencelov	fremgår	det	af	§	1,	at	det	er	formålet:	

”At	sikre	effektiv	samfundsmæssig	ressourceanvendelse	gennem	virksom	konkurrence	til	

fordel	for	virksomheder	og	forbrugere”.(E.k.f.)	

	

Konkurrencen	 er	 således	 midlet,	 som	 skal	 sikre	 målet	 om	 effektiv	 samfundsmæssig	

ressourceanvendelse.	Derudover	fremgår	det	af	lovbemærkningerne	til	konkurrenceloven,	at	

det	ligeledes	er	et	formål,	at	skabe	det	optimale	samspil	mellem	de	danske	konkurrenceregler	

og	EU’s	konkurrenceregler.46	Nationale	konkurrencemyndigheder	og	domstole	er	forpligtede	

                                                        
42	Vil	uddybes	yderligere	i	nedenstående	afsnit	om	konkurrenceretten.		
43	Dette	er	alene	egen	fortolkning,	og	ikke	noget	der	findes	belæg	for	i	litteraturen.		
44	Jf.	Sag	C-126/97	Eco	Swiss	China	Time	Ltd	mod	Benetton	International	NV,	hvor	EU-domstolen	udtaler,	at	TEUF	
art.	101	har	en	nødvendig	bestemmelse,	der	sikre	fællesskabets	mest	grundlæggende	mål.		
45	Caroline	Heide-Jørgensen:	”Lærebog	i	konkurrence-	og	markedsføringsret”,	3.	Udgave,	Jurist-	og	
Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	148. 
46	Lovmærkningerne	til	konkurrenceloven	s.	3648.	
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til,	 at	 bringe	 de	 traktatbundende	 artikler	 i	 anvendelse,	 som	 følge	 af	 Rådets	 forordning.	Det	

følger	ydermere	af	bemærkningerne	til	konkurrenceloven,	at	den	nationale	bestemmelse	skal	

fortolkes	i	overensstemmelse	med	EU-konkurrenceretten.47	

	

2.1.2.1	Konkurrencelovens	§	6	

Konkurrencelovens	§	6	er	den	centrale	forbudsregel	i	konkurrenceretten	som	skal	sikre	en	fri	

og	 effektiv	 konkurrence	 på	 markedet.48	 Kommissionen	 har	 udarbejdet	 retningslinjer	 for	

anvendelsen	af	bestemmelsen,	som	medlemsstaterne	er	forpligtede	til	at	følge.49		

Heraf	 fremgår	 det,	 at	 vurderingen	 af	 om	 en	 aftale	 er	 forbudt	 efter	 konkurrencelovens	 §	 6	

foretages	 efter	 en	 to-trins	 test,	 hvor	 første	 trin,	 skal	 fastlægge	 hvorvidt	 der	 foreligger	 en	

overtrædelse	 af	 forbuddet	 og	 andet	 trin	 vurderer	 om	 aftalen	 kan	 fritages	 efter	

konkurrencelovens	§	8.		

	

2.1.2.1.1	Trin	1:	Konkurrencebegrænsende	aftaler	

Konkurrencelovens	§	6	stk.	1	har	følgende	ordlyd:		

”Det	er	forbudt	for	virksomheder	mv.	at	indgå	aftaler,	der	direkte	eller	indirekte	har	til	

formål	eller	til	følge	at	begrænse	konkurrencen.”(E.k.f.)		

	

Af	bestemmelsens	 stk.	3	 følger	det	 endvidere,	 at	 forbuddet	 ligeledes	gælder	 for	vedtagelser	

inden	for	sammenslutninger	af	virksomheder.		

Der	 kan	 udledes	 heraf,	 at	 følgende	 kumulative	 betingelser	 skal	 være	 opfyldte	 førend	 en	

overtrædelse	kan	statueres:		

1) En	sammenslutning	af	virksomheder	har,		

2) indgået	en	aftale,	sammenordning	eller	vedtagelse50,		

3) som	direkte	eller	indirekte	har	i)	til	formål	eller	ii)	til	følge	at	begrænse	konkurrencen,	

4) mærkbart.51	

                                                        
47	Ibid.	s.	3649.	
48	Caroline	Heide-Jørgensen:	”Lærebog	i	konkurrence-	og	markedsføringsret”,	3.	Udgave,	Jurist-	og	
Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	146.	
49	Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	1.	
50	Afhandlingen	anvender	”aftaler”,	som	en	samlebetegnelse	for	aftaler,	samordning	eller	vedtagelse. 
51	Jf.	EU-praksis	i	sag	C-226/11,	Expedia	pr.	16	og	17	følger	det,	at	konkurrencebegrænsningen	skal	være	
mærkbar.	Dette	betragtes	som	værende	en	fjerde	betingelse.	
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Ved	vurderingen	af	aftalen	efter	TEUF	art.	101	stk.	1,	er	der	tilføjet	en	femte	betingelse	om,	at	

aftalen	 ligeledes	 påvirker	 samhandlen	 mellem	 medlemslandene	 mærkbart.52	 Dette	 vil	

imidlertid	ikke	inddrages	i	følgende	gennemgang	af	betingelserne.	

	

Virksomhedsbegrebet:	 Af	 konkurrencelovens	 §	 2	 fremgår	 det,	 at	 virksomhedsbegrebet	

omfatter	 enhver	 form	 for	 erhvervsvirksomhed.	 Herunder	 enhver	 økonomisk	 aktivitet	 der	

foregår	 i	 et	 marked	 for	 varer	 og	 tjenester.53	 Af	 de	 horisontale	 retningslinjer	 kan	 ligeledes	

udledes,	at	begrebet	skal	fortolkes	bredt,	og	gælder	alle	uafhængige	virksomheder,	der	indgår	

i	aftaler.54	Typisk	er	de	virksomheder	der	indgår	i	aftaler,	som	har	konkurrencebegrænsende	

virkninger	enten	indgået	mellem	aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter.		

	

Aftalebegrebet:	 Ifølge	 anden	 betingelse,	 skal	 virksomhederne	 have	 indgået	 en	 aftale.	

Aftalebegrebet	skal	ligeledes	fortolkes	bredt	og	omfatter	både	skriftlig,	mundtlig	eller	stiltiende	

aftaler.55	 Fælles	og	 afgørende	 er,	 at	 aftaleparterne	 har	 udvist	 en	 samstemmende	 vilje	 til,	 at	

agere	på	en	 bestemt	måde	på	det	pågældende	marked.	Derudover	 stiller	konkurrenceloven	

ingen	 specifikke	 formkrav	 til	 selve	 aftalen	 eller	 hvordan	 den	 er	 indgået.	 Forbuddet	 gælder	

endvidere	horisontale	som	vertikale	aftaler.56		

	

Til	formål	eller	til	følge	at	begrænse	konkurrencen:	Der	sondres	mellem	aftaler	der	i	deres	form,	

har	 konkurrencebegrænsende	 formål,	 og	 aftaler	 med	 konkurrencebegrænsende	 følge.	

Førstnævnte	 type	 vedrører	 aftaler	 “der	 ifølge	 selve	 deres	 natur	 er	 egnet	 til	 at	 begrænse	

konkurrencen”.57	Ved	vurderingen	af	denne	type	aftale	foretages	en	objektiv	vurdering	af	selve	

aftalens	karakter58,	herunder	indhold,	formål	samt	aftalens	retlige	og	økonomiske	kontekst.	Hvis	

der	på	baggrund	heraf	kan	konstateres,	at	aftalen	har	et	konkurrencebegrænsende	formål,	vil	

                                                        
52	Levinsen	m.fl.:	”Konkurrenceloven	med	kommentar”,	4.	udgave,		Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	
201.	
53	Ibid.	fremgår	også	af	sag	C-118/85,	Kommissionen	mod	Italien,	pr.	7.	
54	Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	11.	
55	Caroline	Heide-Jørgensen:	”Lærebog	i	konkurrence-	og	markedsføringsret”,	3.	udgave,	Jurist-	og	
Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	116.	
56	Horisontale	aftaler	omfatter	aftaler	indgået	mellem	virksomheder	i	samme	branche,	hvorimod	vertikale	aftaler	
omfatter	aftaler	indgået	mellem	virksomheder	der	operere	på	forskelligt	omsætningsled.  
57 Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	24. 
58	Jf.	sag	C-67/13,	P,	Groupement	des	cartes	bancaires,	pr.	53.	
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det	ikke	være	nødvendigt	efterfølgende,	at	undersøge	om	den	ligeledes	har	til	følge	at	begrænse	

konkurrencen	da	betingelserne	ikke	er	kumulative.59	

Hvis	det	omvendt	ikke	kan	fastlægges,	at	aftalen	har	til-formål,	at	begrænse	konkurrencen,	vil	

vurderingen	overgå	til	en	analyse	af	aftalens	konkurrencebegrænsende	følger.	Dette	foretages	

efter	 en	 undersøgelse	 af	 hvordan	 konkurrencen	 havde	 udspillet	 sig,	 hvis	 aftalen	 ikke	 var	

indgået.60	Heri	indgår	en	vurdering	af	virkningerne	på	forskellige	konkurrenceparametre	som	

eksempelvis	 pris,	 produktion,	 produktkvalitet	 osv.	 Dertil	 om	 aftalen	 mindsker	

konkurrenceforholdet	mellem	de	involverede	parter.61		Det	er	endvidere	tilstrækkeligt,	at	de	

aktuelle	eller	potentielle	konkurrenceskadelige	virkninger	kan	sandsynliggøres	i	rimelig	grad	

for	at	omfattes	af	forbuddet.62	

	

Aftaler	der	ikke	har	hverken	til	formål	eller	til	følge,	at	begrænse	konkurrencen,	vil	ikke	være	

omfattet	 af	 forbuddet	 i	 konkurrencelovens	 §	 6	 og	 det	 vil	 derfor	 ikke	 være	 nødvendigt,	 at	

undersøge	den	fjerde	og	sidste	betingelse.	

	

Mærkbarhedskravet:	Mærkbarhedskriteriet	har	til	formål,	at	undersøge	aftalens	virkninger	på	

konkurrencen	på	det	pågældende	marked.	Vurderingen	heraf	beror	på	et	kvalitativt	såvel	som	

kvantitativt	mærkbarhedskrav.63		

Den	 kvantitative	 vurdering	 tager	 udgangspunkt	 i	 tærskelværdier	 der	 er	 givet	 af	

konkurrencelovens	 §	 7	 stk.	 1,	 som	 er	 en	 implementering	 af	 Kommissionens	

bagatelmeddelelse.64	Det	fremgår	heraf,	at	aftalepartnernes	samlede	markedsandele	ikke	må	

overstige	10	procent	hvis	virksomhederne	er	direkte	konkurrenter	og	15	procent	hvis	de	ikke	

er	direkte	konkurrenter.	Falder	aftalen	inden	for	de	opstillede	tærskelværdier,	vil	aftalen	ikke	

blive	 omfattet	 af	 forbuddet,	 idet	 der	 således	 ikke	 vil	 være	 tale	 om	 en	 mærkbar	

konkurrencebegrænsning.	 Omvendt,	 er	 det	 ikke	 nødvendigvis	 afgørende,	 at	

                                                        
59	Jf.	Sag	C-219/95,	P.	Ferriere	Nord	SpA,	pr.	14	og	15.		
60	Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	75.			
61	Jf.	Sag	C-5/69,	Völk/Vervaecke,	pr.	5.	
62	Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	26.		
63	Caroline	Heide-Jørgensen:	”Lærebog	i	konkurrence-	og	markedsføringsret”,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag	
(2017),	3.	udgave,	s.	183. 
64	Bagatelmeddelelsen	(2014/C	291/01)	pkt.	8.	 
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konkurrencebegrænsningen	er	mærkbar	hvis	den	overstiger	tærskelværdien.65	Værdierne	er	

således	vejledende	og	dermed	ikke	den	eneste	parameter	vurderingen	baseres	på.		

Den	kvalitative	vurdering	er	baseret	på,	om	aftalen	egner	sig	til	at	begrænse	konkurrencen	det	

relevante	marked	i	et	vist	omfang.66	I	Expedia-dommen	fandt	domstolen,	at	en	aftale	der	har	til	

formål,	 at	 begrænse	 konkurrencen	 altid	 vil	 udgøre	 en	 kvalitativ	 mærkbar	

konkurrencebegrænsning.67	

	

2.1.2.1.2	Trin	2:	Fritagelse	efter	konkurrencelovens	§	8		

En	 aftale	 mellem	 aktuelle	 eller	 potentielle	 konkurrenter,	 der	 opfylder	 de	 ovenfornævnte	

betingelser,	vurderes	at	være	ulovlige	efter	konkurrencelovens	§	6	stk.	1.	Der	gælder	imidlertid	

en	undtagelse	til	forbuddet.		

Konkurrencelovens	§	8	er	den	danske	pendant	til	TEUF	art.	101	stk.	3,	som	indeholder	samme	

betingelser	der	kan	undtage	en	aftale	fra,	at	blive	omfattet	af	forbuddet	i	§	6	stk.	1.	Ordlyden	i	

bestemmelserne	 indeholder	 få	 afvigelser,	 men	 er	 indholdsmæssigt	 ens.68	 Betingelserne	

vurderer	 overordnet	 om	 aftalen	 opfylder	 et	 legitimt	 formål,	 som	 kan	 opveje	

konkurrencebegrænsningen.	 Modsat	 konkurrencelovens	 §	 6	 stk.	 1	 gælder	 for	

fritagelsesgrundene,	 at	 det	 er	 virksomhederne	 der	 bærer	 bevisbyrden	 i	 forhold	 til,	 at	

dokumentere	opfyldelsen	af	betingelserne.69	Af	betingelserne	fremgår	det,	at	aftalen	skal:			

1)	 bidrage	 til	 at	 styrke	 effektiviteten	 i	 produktionen	 eller	 distributionen	 af	 varer	 eller	

tjenesteydelser	eller	fremmer	den	tekniske	eller	økonomiske	udvikling,		

2)	sikre	forbrugerne	en	rimelig	andel	af	fordelene	herved,		

3)	ikke	pålægge	virksomheder	begrænsninger,	som	er	unødvendige	for	at	nå	disse	mål,	og		

4)	ikke	give	virksomhederne	mulighed	for	at	udelukke	konkurrencen	for	en	væsentlig	del	af	de	

pågældende	varer	eller	tjenesteydelser.70	

	

                                                        
65	Ibid.	pkt.	3.	
66	Caroline	Heide-Jørgensen:	”Lærebog	i	konkurrence-	og	markedsføringsret”,	3.	udgave,	Jurist-	og	
Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	183.	
67	Jf.	sag	C-226/11	Expedia	pr.	37.	
68	Levinsen	m.fl.:	”Konkurrenceloven	med	kommentarer”,	4.	udgave,	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	
454. 
69	Styrelsens	vejledning:	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	s.	27.	
70	Disse	uddybes	nærmere	i	kapitel	4	afsnit	4.2.1. 
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Effektiviseringsgevinster:	 Aftaleparterne	 kan	 gennem	 samarbejdet	 realiserer	

effektiviseringsgevinster,	som	de	ikke	ellers	ville	være	i	stand	til	at	opnå	selvstændigt.	Det	er	

afgørende,	 at	 disse	 er	 objektive	 og	 der	 er	 direkte	 årsagssammenhæng	 mellem	 aftalen	 og	

effektiviseringsgevinsterne.71		

	

Forbrugerfordele:	Aftalen	skal	være	værdiskabende	for	andre	end	aftaleparterne	og	skal	derfor	

medfører	en	fordel	for	forbrugerne.	Det	er	ikke	afgørende,	at	forbrugerne	opnår	en	fordel	af	

samtlige	effektiviseringsgevinster,	men	generelt	gælder,	at	jo	højere	konkurrencebegrænsning,	

des	større	andel	skal	forbrugerne	opnå	herved.72		

																																																																				

Proportionalitet:	Konkurrencebegrænsningen	må	ikke	have	længere	rækkevidde	end	hvad	der	

er	nødvendigt	 for,	at	opnå	effektiviseringsgevinsterne.	Det	er	således	afgørende,	at	parterne	

sikre	sig,	at	der	 ikke	 foreligger	en	mindre	konkurrencebegrænsende	måde,	hvorpå	parterne	

kunne	have	gennemført	aftalen.73		

	

Udelukkelse	af	konkurrencen:	Sidste	betingelse	har	 til	 formål	at	sikre	 imod	en	 fuldkommen	

elimineret	konkurrence	på	markedet.	Aftaleparterne	skal	fortsat	møde	konkurrence	fra	andre	

markedsaktører	 og	 der	 skal	 dermed	 foreligge	 et	 vist	 minimum	 af	 konkurrence.74	 Ved	

vurderingen	 heraf	 indgår	 aftaleparternes	markedsandele	 og	 den	 generelle	 konkurrence	 på	

markedet	forud	for	aftalens	indgåelse.75	

 
2.2	Samspillet	mellem	retsområderne		

Som	 det	 er	 belyst	 ovenfor	 tilsigter	 begge	 retsområder	 at	 opnå	 et	 foreneligt	 formål.	 Dette	

kommer	 til	 udtryk	 i	 det	 fælles	 hensyn	 om	 at	 fremme	 effektiv	 samfundsmæssig	

ressourceanvendelse	gennem	en	virksom	konkurrence.		

Imidlertid	 bemærkes	 det,	 at	 lovgivningerne	 er	 henvendt	 til	 to	 forskellige	 pligtsubjekter.	

Udbudsretten	 indeholder	 processuelle	 regler	 for	 den	 ordregivende	 myndighed,	 og	 har	 en	

                                                        
71	Jf.	De	forende	sager	C-56/64	og	C-58/64	af	13.	juli	1966,	Consten	&	Grundig.	
72 Levinsen	m.fl.:	”Konkurrenceloven	med	kommentarer”,	4.	udgave,		Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag	(2017),	s.	
476.		
73	Ibid.	s.	472.		
74	Ibid.	s.	480.	
75	Ibid.	s.	481. 
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konkret	 og	 praktisk	 indvirkning	 på	 sit	 anvendelsesområde.	 Det	 er	 således	 ordregivers	

indkøbsadfærd	 der	 er	 reguleret	 igennem	 procedurereglerne,	 som	 skal	 sikre	 imod	

protektionistiske	 indkøb.76	 Konkurrenceretten	 regulerer	 omvendt	 adfærden	 hos	 de	

opererende	virksomheder	på	markedet.77		

Problematikken	opstår	når	disse	retsområder	mødes	i	spørgsmålet	om	konsortiedeltagelse	i	

udbudsprocedurer.	Udbudsretten	har	ingen	krav	eller	betingelser	til	indgåelsen	eller	formen	af	

konsortieaftalen	forud	for	tilbudsafgivning.	Dette	betyder	i	praksis,	at	det	er	muligt	at	indgå	i	et	

konsortium,	 som	 ikke	 er	 problematisk	 efter	 udbudsloven	 men	 viser	 sig	 omvendt,	 at	 være	

ulovligt	efter	konkurrenceloven	hvis	det	opfylder	de	ovenfornævnte	krav	 i	§	6	stk.	1.	Der	er	

således	 grundlag	 for,	 at	 udlede	 at	 de	 to	 retsområder	 er	 i	 en	 form	 for	 ubalance	 hvad	 angår	

tilgangen	til	konsortier.78	

	

2.2.1	Traktatens	forrang	

Der	er	herudover	en	forskel	i	de	bagvedliggende	EU-retskilder	der	regulerer	retsområderne.	

Som	det	 tidligere	er	nævnt,	 er	den	danske	udbudslov	direktivbaseret.	EU's	direktiver	 er	en	

retsakt	der	fastsætter	et	mål,	som	de	nationale	myndigheder	i	medlemslandende	skal	omsætte	

til	national	lovgivning.	Der	er	imidlertid	tildelt	medlemslandene	kompetence	til,	at	bestemme	

form	 og	 midler	 til	 gennemførelsen.79	 Eksempelvis	 som	 nævnt	 ovenfor	 er	 der	 i	

udbudsdirektivets	 art.	 19	 stk.	 2	 givet	 frihed	 til,	 at	 medlemsstaterne	 kan	 fastsætte	 krav	 til	

konsortiedannelser	den	nationale	udbudslov.		

																																																																																																																																																																																					

Konkurrenceloven	er	derimod	en	implementering	af	TEUF,	og	har	dermed	sin	hjemmel	i	en	lov	

der	har	 forrang	 i	 form	af	Rådets	 forordning.	EU’s	 forordninger	adskiller	sig	 fra	direktiverne,	

idet	 de	 er	 direkte	 anvendelige	 og	 gælder	 umiddelbart,	 og	 må	 således	 ikke	 inkorporeres	 i	

national	 lovgivning,	 men	 gælder	 derimod	 direkte	 i	 deres	 EU-retlige	 form.80	 Den	

traktatbundende	forbudsbestemmelse	i	art.	101	går	under	EU’s	primærret,	og	har	således	den	

                                                        
76	Udbudsdirektivet	præambelbetragtning	2.		
77Grith	S.	Ølykke	&	Ruth	Nielsen:	”EU’s	udbudsregler	–	i	dansk	kontekst”,	2.	Udgave,	Jurist-	og	Økonomforbundets	
forlag,	(2017),	s.	787.	
78	Bent	Iversen	m.	fl:	”Regulering	af	konkurrencen	i	EU”,	3.	Udgave,	Jurist-	og	Økonomiforbundets	Forlag,	(2012),	
s.	757-758. 
79	TEUF	art.	288;	Ulla	Neergaard	&	Ruth	Nielsen:	”EU-ret”,	6.	Udgave,	Karnov	Group,	(2013),	s.	130.		
80	Forordninger	er	almengyldige	efter	TEUF	art.	288.  
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højeste	hierarkisk	placering	i	retskildehierarkiet.	 	Det	kan	dermed	udledes,	at	de	to	regelsæt	

opererer	på	forskellige	niveauer.		

Dertil	 følger	 det	 af	 Rådets	 forordning	 art.	 3	 stk.	 1	 og	 stk.	 2,	 at	 de	 nationale	

konkurrencemyndigheder	og	domstole	er	forpligtede	til	at	anvende	artikel	101	og	102	i	TEUF,	

samt	at	de	ikke	skal	forbyde	aftaler	i	medfør	af	konkurrenceloven,	som	er	i	overensstemmelse	

med	 EU-reglerne.	 Dermed	 gælder,	 at	 det	 ikke	 er	 tilladt	 for	 medlemslandende	 at	 udvide	

rækkevidden	 for	 forbuddet	 eller	 indfører	 forbud	 mod	 aftaler	 der	 er	 tilladte	 efter	

konkurrencereglerne.	 Det	 kan	 på	 baggrund	 heraf	 udledes	 at	 efter	 konkurrencereglerne,	 er	

indgåede	 samarbejdsaftaler,	 der	 ikke	 overtræder	 konkurrencereglerne,	 dermed	 lovlige.	Det	

kan	 ligeledes	 udledes	 fra	 den	 konkurrenceretlige	 praksis	 der	 er	 refereret	 til	 i	 analysen,	 at	

aftaler	der	ikke	blev	vurderet	til,	at	være	omfattet	af	forbuddet	blev	erklæret	lovlige.		

Konkurrencereglerne	 regulerer	 ikke	 hvad	 der	 er	 tilladt,	 men	 har	 derimod	 indført	

forbudsprincipielle	bestemmelser,	hvilket	bevirker	at	det	ligeledes	efter	konkurrencereglerne	

er	lovligt	at	indgå	i	samarbejdsaftaler,	såfremt	disse	ikke	overtræder	konkurrencelovens	§	6.		

	

2.2.2	Er	udbudslovens	§	139	stk.	2	overflødig?	

Udbudsreglernes	reguleringer	af	samarbejdsaftaler	giver	således	virksomhederne	en	adgang	

der	principielt	allerede	er	givet	efter	konkurrencereglerne.	Dette	rejser	umiddelbart	spørgsmål	

om	hvorvidt	det	er	nødvendigt,	at	denne	adgang	ligeledes	er	hjemlet	i	en	anden	lovgivning,	og	i	

så	fald	om	det	faktum	i	sig	selv	faktisk	viser	sig,	at	gøre	mere	skade	end	gavn?		

	

Der	hersker	ingen	tvivl	om,	at	de	forskellige	reguleringer	inden	for	begge	retsområder	i	deres	

grundessens	og	tilgang	kan	opfattes	modsættende,	med	konkurrenceretten	der	på	den	ene	side	

begrænser	 og	 udbudsretten	 der	 åbner	 meget	 bredt	 op	 for	 samarbejder.	 Dette	 faktum	 kan	

bidrage	 til,	 at	 skabe	 uklarhed	 omkring	 retsstillingen,	 da	 virksomhederne	 er	 nødsaget	 til,	 at	

forholde	sig	til	to	restområder.		

Man	må	antage,	at	der	med	fordel,	kan	optimeres	i	samspillet	mellem	retsområderne,	både	til	

fordel	for	ordregivere	og	tilbudsgivere,	så	der	er	klarhed	omkring	hvad	der	gælder.		
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2.3	Retstilstanden	for	konsortier	efter	praksis	

Som	udgangspunkt	er	konsortier,	der	dannes	med	henblik	på	at	give	virksomheder	muligheden	

for	 at	 deltage	 i	 et	 udbud,	 lovlige	 efter	 konkurrencereglerne.	 Af	 forarbejderne	 til	

konkurrenceloven	fremgår	følgende:		

”Konsortieaftaler,	 der	 giver	 de	 pågældende	 virksomheder	 mulighed	 for	 at	 deltage	 i	

projekter,	 som	 de	 ikke	 ville	 have	 kunnet	 gennemføre	 enkeltvis.	 Da	 parterne	 i	

konsortieaftaler	 derfor	 ikke	 er	 potentielle	 konkurrenter	 i	 forbindelse	 med	

gennemførelsen	af	projektet,	 foreligger	der	 ingen	begrænsning	af	konkurrencen	som	

omhandlet	i	artikel	101,	stk.	1”.81(E.k.f.)		

	

I	 sådan	 et	 tilfælde	 vil	 antallet	 af	 deltagende	 virksomheder	 i	 udbuddet	 således	 stige	 og	

sandsynligvis	øge	konkurrenceintensiteten.		

Det	er	derimod	problematisk	hvis	virksomheder	der	er	aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter	

indgår	i	konsortier,	og	dermed	reducerer	antallet	af	afgivne	bud,	da	det	skaber	risiko	for	højere	

priser	og	dermed	en	dårligere	udnyttelse	af	de	offentlige	midler.		

																																																																																																																																																																																			

I	Styrelsens	vejledning	om	konsortiedannelser82	er	der	udarbejdet	retningslinjer	der	definerer	

hvornår	konsortier	i	en	udbudskontekst	overtræder	forbuddet	mod	konkurrencebegrænsende	

aftaler.	Overodnet	er	det	afgørende,	at	aftalen	er	objektivt	nødvendig.	Den	konkurrenceretlige	

vurdering	 af	 om	 en	 konsortieaftale	 har	 overtrådt	 forbuddet	mod	 konkurrencebegrænsende	

aftaler,	foretages	ud	fra	to-trins	testen.	I	det	første	trin	skal	det	fastlægges	om	aftalen	udgør	en	

konkurrencebegrænsning.	 Særligt	 to	 forhold	 undersøges	 herved;	 1)	 Det	 indbyrdes	

konkurrenceforhold	mellem	konsortiedeltagerne,	herunder	om	de	er	aktuelle	eller	potentielle	

konkurrenter	i	forhold	til	det	konkrete	udbud.	Dernæst	undersøges	om	2)	aftalen	har	til-formål	

eller	til-følge,	at	begrænse	konkurrencen.83	

	

Aktuelle	konkurrenter:	Virksomheder	der	er	aktuelle	konkurrenter,	har	den	fornødne	kapacitet	

til,	at	udføre	den	konkrete	udbudte	opgave	selvstændig,	og	må	som	udgangspunkt	dermed	ikke	

                                                        
81	Forarbejdernes	til	konkurrenceloven	1996-97,	tillæg	A,	s.	3659.	
82	Styrelsens	vejledning	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	Oktober	2018.	
83	Ibid.	s.	6.		
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indgå	i	et	konsortium.	Det	vil	bero	på	en	undersøgelse	af	de	opstillede	krav	til	tilbudsgiverne	i	

udbudsmaterialet	sammenholdt	med	virksomhedernes	opgjorte	ledige	kapacitet.84		

	

Potentielle	 konkurrenter:	 Det	 er	 pålagt	 konkurrencemyndighederne,	 at	 påvise	 hvorvidt	

konsortiedeltagerne	 har	 reel	 mulighed	 for,	 at	 udvide	 deres	 kapacitet.	 Hvis	

konkurrencemyndighederne	formår,	at	løfte	denne	bevisbyrde,	overføres	bevisbyrden	herefter	

til	virksomhederne,	hvis	disse	vil	gøre	modsat	gældende.85		

Vurderingen	af	det	potentielle	konkurrenceforhold	mellem	konsortiedeltagerne,	foretages	på	

baggrund	 af	 virksomhedens	muligheder	 for,	 at	 indtræde	 på	 markedet	 som	 en	 konkurrent,	

herunder	 udvide	 sin	 kapacitet,	 således	 at	 den	 opfylder	 kravene	 i	 udbudsmaterialet.86	 Af	

kommissionens	retningslinjer	fremgår	følgende:		

”Denne	vurdering	skal	bygge	på	realistiske	forhold,	og	det	er	ikke	tilstrækkeligt,	at	der	

blot	 foreligger	 en	 teoretisk	 mulighed	 for,	 at	 virksomheden	 kommer	 ind	 på	

markedet.”87(E.k.f.)	

				

Til	 formål	 eller	 til-følge	 vurderingen	 foretages	 efter	 ovenfornævnte	 vurderinger	 i	

konkurrenceloven.		

	

I	 første	 led	 er	 kapacitetsvurderingen	 essentiel	 i	 vurderingen	 af	 det	 indbyrdes	

konkurrenceforhold	 mellem	 konsortiedeltagerne,	 og	 om	 konsortiet	 således	 er	 objektivt	

nødvendigt.	Ligeledes	er	det	afgørende	om	det	konkrete	udbud	er	opdelt	i	delkontrakter,	så	det	

letter	adgangen	for	selvstændige	bud.	Netop	disse	afgørende	elementer	danner	grundlag	for	

tvisten	 i	den	 verserende	Vejstribesag,	 som	blandt	 andre	 afgørelser	 vil	 blive	 behandlet	 i	det	

følgende.	

	

                                                        
84	Ibid.		 
85	Jf.	Sag	C-204/00,	P	Aalborg	Portland,	pr.	79.	
86	Styrelsens	vejledning	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	Oktober	2018.	s.	6.		
87 Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	10.	 
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2.3.1	Tidligere	sager	om	konsortier	i	dansk	praksis	

Inden	for	dansk	praksis	findes	der	udover	Vejstribesagen,	tre	andre	rådsafgørelser	vedrørende	

konsortieaftaler;	 Sko-sagerne88,	 Cateringsagen89	 og	 SOV-sagen90.	 Disse	 sager	 vil	 blive	

præsenteret	 kronologisk	 i	 det	 følgende,	 som	 led	 i	 analysen	 af	 hvorvidt	 Vejstribesagen	 er	 et	

udtryk	for	en	ændring	af	konsortiers	retsstillingen.	Kun	de	relevante	forhold	fra	afgørelserne	

vil	blive	behandlet.		

	

2.3.1.1	Sko-Sagerne	

Den	første	sag	vedrørte	et	udbud	fra	Horsens	Kommune	om	leveringen	af	ortopædisk	fodtøj,	

hvor	fire	leverandører	blev	prækvalificeret	til	at	afgive	tilbud.	Disse	valgte	imidlertid,	at	indgå	

et	konsortium,	som	medførte	at	kommunen	kun	modtog	et	enkelt	bud	på	kontrakten.	Styrelsen	

fandt,	 at	 aftalen	 var	 i	 strid	 med	 konkurrencelovens	 §	 6	 stk.	 1	 og	 lagde	 til	 grund,	 at	

leverandørerne	havde	mulighed	for,	at	afgive	bud	på	delkontrakterne.	De	blev	dermed	anset	

som	aktuelle	konkurrenter,	og	heraf	 at	 aftalen	havde	 til	 formål,	 at	begrænse	konkurrencen.		

Konsortiedeltagerne	 argumenterede	 blandt	 andet	 for,	 at	 der	 forelå	 administrative	

vanskeligheder	samt	omkostninger	ved	at	afgive	bud	enkeltvis.	Styrelsen	fandt	imidlertid	ikke,	

at	argumentet	kunne	begrunde	aftalen,	idet	de	administrative	udgifter		blev	anset	som	værende	

en	konkurrenceparameter	mellem	virksomhederne	indbyrdes.		

Anden	afgørelse	vedrørte	konkurrencebegrænsning	inden	for	markedet	for	ortopædiske	sko,	

hvor	det	viste	sig,	at	virksomhederne	ofte	var	indgået	 i	konsortier	og	afgivet	 fælles	bud	ved	

kommunale	 udbud,	 som	 havde	 til	 følge,	 at	 begrænse	 konkurrencen.	 Grundet	 de	 tidligere	

konsortieaftaler	 havde	 kommunerne	 modtaget	 bud	 der	 lå	 meget	 tæt	 på	 hinanden,	 som	

indikerede	 at	 prisniveauet	 var	 drøftet	 inden	 budafgivning.	 Rådet	 afgjorde	 ligeledes	 her,	 at	

aftalen	var	i	strid	med	konkurrencelovens	§	6	stk.	1.		

	

                                                        
88	Konkurrencerådets	afgørelse	af	24.	november	1999	i	”Påbud	til	leverandører	om	ortopædiske	sko”	og	
Konkurrencerådets	afgørelse	af	23.	februar	2000	i	”konkurrencebegrænsninger	på	markedet	for	ortopædiske	
sko”.		
89	Konkurrencerådets	afgørelse	af	26.november	2003	i	”Samarbejdsaftale	mellem	Ove	Juel	Catering	A/S	og	Th.	
Schulz	A/S”.	
90	Konkurrencerådets	afgørelse	af	30.	april	2014	i	”Skive	og	Omegns	Vognmandsforenings	Tilbudskoordinering”.	
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2.3.1.2	Catering-sagen	

Cateringgrossisterne	Ove	Juel	Catering	A/S	og	Th.	Schulz	A/S,	som	opererer	på	hver	deres	side	

af	Storebælt	havde	afgivet	et	fælles	bud	på	levering	af	cateringsvarer	til	landsdækkende	kunder,	

hvor	den	ene	skulle	leverer	vest	og	den	anden	øst	for	Storebælt.91	I	vurderingen	af	hvorvidt	

aftalen	var	objektivt	nødvendig,	blev	det	undersøgt	om	virksomhederne	havde	mulighed	for,	at	

udvide	deres	kapacitet,	og	dermed	selvstændigt	servicere	landsdækkende	kunder.	Rådet	lagde	

til	grund,	at	det	faktum,	at	virksomhederne	var	nødsagede	til,	at	investere	store	summer	for,	at	

deltage	 i	større	udbud	 ikke	 i	sig	selv	udgjorde	sådan	en	barrierer	der	således	gjorde	aftalen	

objektivt	nødvendig.92	

Aftalen	 blev	 omfattet	 af	 konkurrencelovens	 §	 6	 stk.	 1,	men	 blev	 i	 næste	 trin	 fritaget	 efter	

konkurrencelovens	§	8,	idet	effektiviseringsgevinster	og	heraf	fordelene	til	forbrugerne	blev	

godtgjort.93	Rådet	lagde	blandt	andet	vægt	på,	at	ganske	få	aktører	var	i	stand	til,	at	opererer	

landsdækkende,	og	samarbejdet	således	vil	medvirke,	at	en	tilbudsgiver	mere	var	i	stand	til	at	

varetage	disse	kunders	leverancer.	Det	blev	vurderet	til,	at	dette	ville	skabe	øget	konkurrence	

og	mere	effektiv	distribution	af	cateringvarer.94	

 
2.3.1.3	SOV-Sagen	

Det	 bærmærkes	 indledningsvist,	 at	 sagen	 ikke	 vedrørte	 bud	 fra	 et	 konsortium,	 men	 en	

vedtagelse	inden	for	en	sammenslutning	af	virksomheder.	Sagen	er	imidlertid	relevant	til,	at	

belyse	det	forhold	hvor	flere	virksomheder	afgiver	fælles	bud.		

Sagen	vedrørte	et	udbud	af	Skive	Kommune	om	snerydning	og	glatførebekæmpelse	på	i	alt	11	

ruter.	Efter	udbudsformen	var	det	muligt,	at	afgive	bud	på	enkelte	såvel	som	flere	ruter,	alt	

afhængigt	 af	 tilbudsgivers	 kapacitet.95	 SOV,	 som	 en	 brancheforening	 af	 vognmænd	 bød	 på	

samtlige	 ruter,	 som	 efterfølgende	 blev	 fordelt	 mellem	 ti	 af	 foreningens	 medlemmer	 via	

lodtrækning.96	Konkurrencerådet	lagde	til	grund,	at	SOV	havde	overtrådt	konkurrencelovens	§	

6	stk.	1	gennem	koordinering	af	tilbud	samt	opdeling	af	markedet.	I	afgørelsen	blev	der	særligt	

lagt	 vægt	 på,	 at	 de	 individuelle	 entreprenører	 havde	 den	 fornødne	 kapacitet	 til,	 at	 byde	

selvstændigt	på	de	enkelte	ruter.	Muligheden	for,	at	afgive	bud	på	delkontrakterne	blev	således	

                                                        
91 Catering-sagen,	pkt.	2.	
92	Ibid.	pkt.	7.	
93	Ibid.	pkt.	9.	
94	Ibid.	pkt.	11 
95	SOV-sagen,	pkt.	9.		
96	Ibid.	pkt.	22.		
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anset,	som	en	udvidelse	af	konkurrencen,	og	entreprenørenes	kapacitet	blev	vurderet	i	henhold	

hertil,	 og	 ikke	 den	 samlede	 kontrakt.	 SOV	 anførte,	 at	 der	 var	 en	 vis	 risiko	 forbundet	 med	

udførelsen	af	vintertjenester,	idet	det	ikke	var	muligt,	at	forudse	hvor	stor	opgaven	var	og	hertil	

hvor	meget	den	enkelte	vognmand	reelt	skulle	kører.97	På	baggrund	heraf,	ville	det	dermed	ikke	

være	muligt,	at	påtage	sig	andre	opgaver,	når	vognmændene	også	skal	efterleve	reglerne	om	

hviletid.	Rådet	 fandt	 imidlertid,	at	dette	 ikke	var	et	validt	argument,	særligt	set	 i	 lyset	af,	at	

tildelingen	 af	 ruter	 forelå	 efter	 lodtrækning.	 Dermed	 var	 vognmændenes	 kapacitet	 uden	

betydning.		

 
 
2.3.2	Vejstribesagen	

I	et	udbud	af	Vejdirektoratet	om	genmarkering	af	det	statslige	vejnet	i	tre	geografisk	forskellige	

distrikter	i	Danmark,	herunder	Hovedstaden,	Sjælland	og	Syddanmark	var	tildelingskriteriet	

”laveste	pris”.	Det	var	muligt	for	tilbudsgiverne,	at	byde	på	enkelte	såvel	som	alle	entrepriserne.	

Virksomhederne	LKF	Vejmarkering	A/S	 (LKF)	og	Eurostar	Danmark	A/S	 (Eurostar)	havde	 i	

regi	af	Dansk	Vejmarkerings	Konsortium	(Konsortiet)	budt	og	vundet	den	samlet	kontrakt,	som	

resultat	af	deres	tilbud	om	en	rabat	på	20	procent	ved	tildelingen	af	alle	tre	distrikter.	

	

Det	følgende	vil	analyserer	afgørelserne	af	Rådet,	konkurrenceankenævnet	(Ankenævnet)	og	

Sø-og	 Handelsretten	 (Retten)	 ud	 fra	 ovenfornævnte	 to	 trins-test.	 De	 bagvedliggende	

betragtninger	 vil	 henholdes	 med	 de	 præsenterede	 sager	 fra	 tidligere	 praksis	 vedrørende	

konsortier.		

	

2.3.2.1	Aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter	

Vurderingen	 af	 om	 konsortiedeltagerne	 er	 aktuelle	 eller	 potentielle	 konkurrenter	 skal	

foretages	 i	 henhold	 til	 de	 opstillede	 krav	 i	 udbuddet.	 Rådet	 vurderede	 i	 tråd	med	 tidligere	

praksis	 i	både	Sko-sagerne,	Cateringsagen	og	SOV-sagen	at	konkurrencen	udspillede	sig	om	

delkontrakterne.98	 	 LKF	 og	 Eurostar	 havde	 imidlertid	 udarbejdet	 individuelle	

kapacitetsberegninger	forud	for	aftalens	indgåelse,	som	havde	til	formål,	at	vurdere	hvorvidt	

                                                        
97	Ibid.	pkt.	34.  
98	Konkurrencerådets	afgørelse	i	Vejstribesagen,	pkt.	508.	
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de	 bestred	 tilstrækkelig	 ledig	 kapacitet	 til,	 at	 løfte	 den	 samlede	 opgave	 selvstændigt.	

Virksomhederne	begrundede	konsortieaftale	med	begrænset	kapacitet.99	

Rådet	bemærkede,	at	der	i	begge	af	virksomhedernes	kapacitetsberegninger,	var	hensat	ledig	

kapacitet	til	forventede	fremtidige	opgaver	og	nye	kunder,	som	der	ikke	var	indgået	aftaler	om	

på	tidspunktet	for	udbuddet.100	Hertil	fremførte	Rådet,	at	der	i	praksis	ikke	findes	en	specifik	

angivelse	for,	om	eller	i	hvilket	omfang	det	er	berettiget,	at	reservere	kapacitet	til	nye	kunder	

eller	 forventede	 fremtidige	 opgaver,	 som	 der	 ikke	 er	 indgået	 aftale	 om	 på	 tidspunktet	 for	

udbuddet.101	Det	var	imidlertid	Rådets	egen	vurdering,	at	der:		

”Kun	i	særlige	tilfælde	kan	tages	hensyn	til	forventede	opgaver	fra	kernekunder,	fx	hvis	

det	kan	dokumenteres,	at	der	er	tale	om	forventede	opgaver	fra	kernekunder,	som	har	en	

sådan	 fast	 tilbagevendende	 karakter,	 at	 det	 er	 realistisk	 og	 dermed	 retvisende	 at	

reservere	kapacitet	til	at	udføre	disse	opgaver.”102	(E.k.f.).		

	

I	SOV-sagen	havde	brancheforeningen	fremført	samme	argument	om,	at	vognmændene	 ikke	

ville	være	i	stand	til,	at	påtage	sig	andre	kunder	hvis	de	skulle	afgive	selvstændige	bud.103	Her	

havde	 Rådet	 ligeledes	 afvist	 argumentet	 og	 forholdt	 sig	 til	 vognmændenes	 aktuelle	 ledige	

kapacitet.104	Rådets	afgørelse	er	således	i	tråd	med	tidligere	praksis.		

Rådet	 fandt	 på	 baggrund	 heraf,	 at	 under	 en	 mere	 retvisende	 kapacitetsberegning,	 uden	

reservering	af	kapacitet,	ville	resultatet	af	den	opgjorte	ledige	kapacitet	være	større.		LKF	såvel	

som	Eurostar	havde	således	med	deres	eksisterende	kapacitet	faktisk	været	i	stand	til,	at	byde	

på	den	samlede	kontrakt	individuelt.105	Konsortiedeltagerne	var	således	aktuelle	konkurrenter	

om	 den	 samlede	 kontrakt,	 hvorfor	 aftalen	 ikke	 var	 objektivt	 nødvendig.106	 Ud	 fra	 den	

fordelingsaftale	der	var	indgået	mellem	konsortiedeltagene	fremgår	det,	at	LKF	skulle	udfører	

arbejdet	 i	 distrikt	 Syddanmark	 samt	 Hovedstaden	 selvstændigt	 og	 Eurostar	 skulle	 udfører	

arbejdet	i	Sjælland.107	De	var	således	i	stand	til,	at	byde	selvstændigt	på	de	enkelte	distrikter.		

                                                        
99	Ibid.	pkt.	256.	
100	Ibid.	pkt.	446	og	447.	
101	Ibid.	pkt.	442.			
102	Ibid.	pkt.	444.	
103	SOV-sagen,	pkt.	35.		
104	Se	ovenstående	afsnit	1.5.1.3	SOV-sagen.  
105	Konkurrencerådets	afgørelse	i	Vejstribesagen,	pkt.	635.		
106	Ibid.	pkt.	443.	
107	Ibid.	pkt.	562.		
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Rådet	gik	videre	og	undersøgte	konsortiedeltagernes	mulighed	for	at	udvide	deres	kapacitet,	

herunder	om	de	var	potentielle	konkurrenter.	Her	var	det	styrelsens	vurdering,	at	det	var	både	

rimeligt	og	muligt	for	LKF	og	Eurostar,	at	udvide	sin	kapacitet.108	De	var	således	også	potentielle	

konkurrenter.		

	

Ankenævnet	fandt	ligesom	Rådet,	at	konsortiedeltagerne	var	aktuelle	konkurrenter,	og	mente	

således	ikke	det	var	nødvendigt,	at	foretage	en	yderligere	undersøgelse	af	hvorvidt	de	ligeledes	

var	potentielle	konkurrenter	eller	om	de	havde	den	fornødne	kapacitet	til,	at	byde	selvstændigt	

på	den	samlede	kontrakt.109		

	

Retten	fandt	modsætningsvist,	at	konkurrencen	udspillede	sig	om	den	samlede	kontrakt,	idet	

tilbudsgivers	mulighed	for,	at	 tilbyde	en	rabat	ved	tildelingen	af	 flere	kontrakter	blev	tolket	

som	 en	 tilskyndelse	 til	 samlet	 tilbud.	 Endvidere	 blev	 der	 lagt	 vægt	 på,	 at	 udbuddet	 var	

inspireret	 af	 en	 rapport110	 udarbejdet	 af	 konsulentfirmaet	 McKinsey,	 der	 anbefalede	

centralisering	af	offentlige	indkøb.111	Ud	fra	dette	udgangspunkt	mente	Retten	således	ikke,	at	

LKF	og	Eurostar	var	aktuelle	konkurrenter.	Endvidere	mente	Retten	ikke,	at	Rådet	havde	løftet	

den	 tilstrækkelige	 bevisbyrde	 for,	 hvordan	 udvidelse	 af	 kapacitet	 var	 forretningsmæssigt	

ansvarlig	 for	 virksomhederne,	 og	 afviste	 således	 også,	 at	 der	 var	 tale	 om	 et	 potentielt	

konkurrenceforhold.112		

Retten	mente	derudover,	at	det	 ikke	var	berettiget	af	Rådet,	at	kræve	dokumentation	 for,	at	

virksomhedernes	kapacitetshensættelse	var	legitim.	I	dommen	udtalte	retten	følgende:		

”Retten	finder	ikke	et	sådant	krav	berettiget,	idet	det	må	være	tilladeligt	for	de	bydende	

firmaer	med	udgangspunkt	i	indvundne	erfaringer	at	hensætte	kapacitet	til	kunder,	som	

erfaringsmæssigt	henvender	sig	og	som	det	forretningsmæssigt	ville	være	uansvarligt	

ikke	 at	 kunne	 betjene	 og	 dermed	 afskære	 sig	 fra	 højere	 dækningsbidrag	 fra	 andre	

opgaver.”113	(E.k.f.)		

                                                        
108	Ibid.	pkt.	693.  
109	Konkurrenceankenævnets	kendelse	af	11.	april	2016,	i	sagerne	KL-2-2015	og	KL-3-2015.	
110	Udarbejdet	for	Regeringens	Vækstforum	2009-2011	med	formålet,	at	optimere	offentlige	indkøb.	
111	Samling	af	flere	indkøb	på	færre	leverandører.	
112	Sagerne	U-2-16	og	U-3-16	med	dom	afsagt	27.	august	2018	af	Sø-og	Handelsretten	s.	358 
113	Ibid.		 
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Retten	 fandt	 således	 ikke,	 at	 konsortiet	 var	 omfattet	 af	 konkurrencelovens	 §	 6	 stk.	 1	 og		

ophævede	således	Rådet	og	Ankenævnets	afgørelser.	Hermed	går	Retten	imod	rådets	tidligere	

praksis,	 og	udvider	 dermed	 virksomhedernes	mulighed	 for	 at	 indgå	 konsortier,	 idet	 der	 nu	

gælder,	at	virksomheder	ikke	afskæres	fra	at	indgå	i	konsortier,	blot	fordi	de	er	i	stand	til	at	

byde	på	delkontrakterne.	

	

2.3.2.2	Til-formål	eller	til-følge	konkurrencebegrænsning	

Rådet	og	Ankenævnet	fandt	begge,	at	aftalen	havde	til	formål,	at	begrænse	konkurrencen.	Rådet	

lagde	 til	 grund,	 at	 konsortieaftalen	 byggede	 på	 underaftaler	 om	 fastsættelse	 af	 priser	 og	

fordeling	af	de	enkelte	distrikter	imellem	konsortiedeltagerne,	hvorfor	aftalen	i	sig	selv	havde	

til	formål	at	begrænse	konkurrencen.114				

Ankenævnet	stadfæstede	efterfølgende	Rådets	afgørelse	i	sin	kendelse115,	hvor	det	blev	lagt	til	

grund,	at	aftalen	i	sig	selv	havde	medført	et	reduceret	antal	afgivne	bud.			

	

Retten	 behandlede	 imidlertid	 ikke	 dette	 spørgsmål,	 idet	 den	 jf.	 ovenstående	 ikke	 fandt,	 at	

konsortiedeltagerne	var	hverken	aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter.	

	

2.3.2.3	Hvorvidt	har	praksis	ændret	sig?		

Vejstribesagen	 er	 nu	 godkendt	 til,	 at	 føres	 for	 Højesteret,	 som	 i	 den	 forbindelse	 har	 udtalt	

følgende:		

”Sagen	rejser	et	principielt	spørgsmål	om	forståelsen	af	konkurrencelovens	§	6	og	TEUF	

artikel	 101,	 og	 sagens	 udfald	 må	 antages	 at	 kunne	 få	 væsentlig	 samfundsmæssig	

betydning.”116(E.k.f.)	

	

Rådets	 vurdering	 samt	 de	 præmisser	 denne	 har	 baseret	 afgørelsen	 i	 Vejstribesagen	 på,	 er	

samstemmende	med	tidligere	praksis.	Det	er	imidlertid	Rettens	dom	og	betragtningerne	der	

har	 lagt	 til	 grund	 herfor,	 som	 adskiller	 sig	 fundamentalt	 med	 den	 tilgang	 og	 vurdering	 af	

konsortieaftaler,	som	der	hidtil	har	været	kendt.	Først	og	fremmest	har	dommen	ændret	det	

udgangspunkt	konsortieaftalen	 skal	 vurderes	 i	henhold	 til.	Praksis	har	 tidligere	konsekvent	

                                                        
114	Konkurrencerådets	afgørelse	i	Vejstribesagen,	pkt.	738.	
115	Konkurrenceankenævnets	kendelse	af	11.	april	2016,	i	sagerne	KL-2-2015	og	KL-3-2015.	
116	Udskrift	af	anke-og	kæremålsudvalgets	retsbog	d.	13.	december	2018	i	sag	191/2018.	
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vurderet	en	virksomheds	kapacitet	i	henhold	til	de	kriterier	der	er	opstillet	i	forhold	til	bud	på	

delkontrakterne.	Dommen	har	derimod	vurderet,	at	adgangen	til,	at	byde	på	delkontrakter	ikke	

skal	afholde	et	konsortium	fra	at	byde	på	den	samlede	kontrakt.	Derudover	har	retten	vurderet,	

at	dokumentationskravet	til	eventuel	reserveret	kapacitet	ikke	er	berettiget.	Slutligt	efterlader	

dommen	 uklarhed	 omkring,	 hvordan	 bevisbyrden	 for,	 at	 virksomhederne	 har	 en	 realistisk	

mulighed	for,	at	udvide	deres	kapacitet	skal	opgøres.		

Overordnet	kan	det	udledes,	at	dommen	har	gjort	op	med	en	tidligere	lettere	restriktiv	tilgang	

til	konsortieaftaler	og	åbnet	op	 for	muligheden	for,	at	vurdere	konsortier	 i	et	andet	lys	med	

bredere	rammer.	Det	er	imidlertid	værd,	at	undersøge	hvordan	disse	ændre	forventes	at	have	

betydning	for	den	fremadrettede	praksis	og	retsstilling.			

	

2.3.3	Betydningen	for	konsortiers	retsstilling		

Den	ovenfornævnte	ændringer,	som	følger	af	Rettens	afgørelse	vil	blive	behandlet	enkeltvis	i	

det	følgende	for	dermed,	at	diskutere	hvordan	de	spiller	sammen	med	den	retlige	regulering	i	

henholdsvis	konkurrence-	og	udbudsretten,	som	blev	belyst	i	det	tidligere	afsnit.		

	

2.3.3.1	Kapacitetshensættelse	uden	dokumentation			

Som	det	 netop	 er	 fremhævet,	 har	 retten	 vurderet,	 at	 det	 er	 tilladeligt	 for	 virksomheder,	 at	

indregne	 fremtidige	opgaver	 i	deres	kapacitetsberegninger,	 såfremt	disse	er	 forventelige	og	

baseret	på	tidligere	indvundne	erfaringer.	Dette	er	i	sig	selv	i	overensstemmelse	med	Rådets	

vurdering.	 Ændringen	 foreligger	 imidlertid	 i,	 at	 Rådet	 opstillede	 krav	 om	 dokumentation	

herfor.	Retten	fandt	derimod	dette	krav	uberettiget.		

Det	interessante	ved	denne	betragtning	er	de	overvejelser	der	rejses	i	forbindelse	herved.	Hvis	

der	ikke	kræves	dokumentation	for	reservering	af	ledig	kapacitet,	kan	der	opstå	risiko	for,	at	

virksomhederne	 finder	 incitament	 til,	 at	 indgå	 i	 konsortieaftaler,	 som	 ikke	 er	 objektivt	

nødvendige	 og	 begrunde	 dette	 med	 begrænset	 kapacitet,	 som	 således	 er	 hensat	 i	

beregningerne.	Som	det	er	lige	nu,	er	det	ikke	defineret	hvor	meget	kapacitet	det	er	tilladeligt	

at	reservere.	

I	den	ene	radikale	ende	vil	manglede	regulering	af	dette	forhold	efterlade	virksomhederne	med	

en	 ubegrænset	 valgfrihed	 mellem,	 at	 byde	 selvstændigt	 og	 i	 et	 konsortium,	 og	 dermed	

foranledige	risiko	for	konsortiedannelser	der	potentielt	har	skadelige	effekter	på	konkurrencen	
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og	herunder	ordregivers	forventede	besparelse.	På	den	anden	side,	kan	der	argumenteres	for,	

at	adgangen	til,	at	hensætte	kapacitet	kan	forøge	konkurrenceintensiteten	på	andre	udbudte	

opgaver,	 eller	 på	 det	 pågældende	 marked	 virksomhederne	 operer	 på,	 idet	 de	 således	 kan	

servicerer	flere	kunder.		

Kapacitetsspørgsmålet	 er	 særligt	 afgørende,	 idet	 der	 på	 baggrund	 heraf	 kan	 udelukkes	 et	

aktuelt	konkurrenceforhold	mellem	konsortiedeltagerne.	Havde	Retten	eksempelvis	fundet	det	

illegitimt,	 at	 hensætte	 kapacitet	 med	 manglende	 dokumentation	 herfor,	 ville	

konsortiedeltagernes	 kapacitetsberegninger	 omvendt	 have	 vist,	 at	 virksomhederne	 reelt	

bestred	den	fornødne	kapacitet	til	individuel	deltagelse	i	konkurrencen	om	det	samlede	bud	og	

dermed	vil	afgørelsens	udfald	med	rimelig	sandsynlighed	have	været	anderledes.		

 
2.3.3.2	Bevisbyrden	for	kapacitetsudvidelse	

Det	er	ligeledes	gjort	svære,	at	gøre	et	potentielt	konkurrenceforhold	gældende.	Retten	fastslog,	

at	 Rådet	 ikke	 havde	 løftet	 den	 tilstrækkelige	 bevisbyrde	 for,	 at	 LKF	 og	 Eurostar	 havde	 en	

realistisk	mulighed	for,	at	udvide	deres	kapacitet.	På	baggrund	heraf	blev	der	ikke	statueret	et	

potentielt	konkurrenceforhold	imellem	dem.		

Rådet	og	Ankenævnet	har	anvendt	en	teoretisk	tilgang	til	spørgsmålet	om	kapacitets	udvidelse,	

idet	det	alene	blev	vurderet	hvorvidt	det	var	muligt,	at	foretage	kapacitetsudvidelsen	men	ikke	

om	disse	investeringer	havde	været	rentable	for	LKF	og	Eurostar	henholdt	med	den	forventede		

profit	ved	tildelingen	af	kontrakten.		

	

Rådet	og	Ankenævnet	havde	ydermere	 ikke	 forholdt	sig	realistisk	til	de	 forretningsmæssige	

overvejelser	som	konsortiedeltagerne	havde	gjort	sig	forud	for	indgåelsen	af	aftalen.	Ligesom	

der	 heller	 ikke	 blev	 taget	 hensyn	 til	 virksomhedernes	 behov	 til,	 at	 servicere	 andre	 kunder	

sideløbende	med	udførelsen	af	opgaven	i	kontrakten.		

Derudover	 kan	 det	 ud	 fra	 et	 forretningsperspektiv,	 opfattes	 noget	 vidtgående,	 at	

konkurrencemyndighederne	 skal	 vurderer	 hvorvidt	 virksomhederne	 burde	 udvide	 deres	

kapacitet	fremfor,	at	byde	i	et	konsortium.	Hvis	det	i	tillæg	hertil	antages,	at	virksomhederne	er	

rationelle	aktører,	må	det	lægges	til	grund,	at	disse	bedst	selv	kan	vurderer	hvorledes	det	er	

optimalt	og	hensigtsmæssigt,	at	investere	i	udvidelsen	af	forretningens	kapacitet.		

Denne	vurdering	tager	sit	udspring	i	den	konkurrenceretlige	vurdering	af	samarbejdsaftaler,	

hvor	de	horisontale	retningslinjer	anfører	at	virksomhederne	skal	undersøge	muligheden	for,	
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at	 tiltræde	markedet.117	 Det	 er	 imidlertid	 et	 lidt	 anderledes	 forhold	der	 gør	 sig	gældende	 i	

udbudsprocedurer,	idet	en	kontrakt	har	en	udløbsdato,	hvorefter	den	forøgede	kapacitet	kan	

risikere	ikke	at	være	nødvendig	længere.		

Omvendt,	er	det	efter	Styrelsens	vurdering	nødvendigt	for,	at	sikre	den	effektive	konkurrence,	

at	 konsortiet	 ikke	 reducere	 antallet	 af	 bud	 unødvendigt,	 som	 således	 indebærer	 en	

undersøgelse	 af	 det	 potentielle	 konkurrenceforhold.	 Det	 er	 med	 dommen	 gjort	 svære,	 at	

vurdere	netop	dette,	idet	det	er	uklart	hvornår	bevisbyrden	herfor	er	løftet	i	tilstrækkelig	grad.		

 

2.3.3.3	Den	samlede	kontrakt	

Den	nuværende	retsstilling	gør	det	muligt,	at	indgå	i	konsortier	med	henblik	på,	at	byde	på	den	

samlede	kontrakt	på	 trods	af,	 at	 virksomhederne	har	den	 fornødne	kapacitet	 til,	 at	byde	på	

delkontrakterne.	Dette	 forhold	må	vurderes,	 at	 være	den	væsentligste	ændring	 fra	 tidligere	

praksis,	idet	det	medfører	en	ændring	i	den	måde	udbuddet	skal	anskues	på.		

Som	 tidligere	 nævnt	 har	 udbudsdirektivet	 indført	 et	 tiltag	 kaldet	 ”opdel	 eller	 forklar”	 –	

princippet,	som	påbyder	ordregiver,	at	opdele	kontrakten	i	mindre	dele	eller	forklare	hvorfor	

kontrakten	 ikke	 deles.	 Princippet	 havde	 til	 formål,	 at	 lette	 adgangen	 for	 SMV’er	 til	

udbudsprocedurerne	med	henblik	 på,	 at	 øge	 konkurrencen.	Det	 kan	 dermed	 anses,	 som	 en	

undermindering	af	formålet	med	princippet	hvis	det	nu	skal	antages,	at	konkurrencen	udspiller	

sig	om	den	samlede	kontrakt.	Dette	kan	nemlig	potentielt	øge	antallet	af	konsortier	og	dermed	

gøre	det	svære	for	de	mindre	virksomheder	at	tiltræde	konkurrencen.	

Det	kan	ligeledes	være	problematisk	set	i	lyset	af	øget	risiko	for	”subcontracting”,	som	netop	

var	tilfældet	med	sko-sagerne	hvor	de	fire	prækvalificerede	leverandører	afgav	et	enkelt	bud	

på	 kontrakten,	 og	 fuldstændig	 eliminerede	 konkurrenceforholdet	 for	 derefter	 at	 tildele	

delkontrakterne	imellem	sig.	Dette	var	ligeledes	tilfældet	med	LKF	og	Eurostar	der	delte	de	tre	

distrikter	imellem	sig	i	stedet	for	at	skabe	konkurrence	om	disse.		

 
2.4	Delkonklusion	

Udbudsretten	opstiller	meget	brede	rammer	for	samarbejdsaftaler	og	stiller	ingen	krav	til	den	

retlige	 form	 af	 konsortieaftaler.	 Konkurrenceretten	 er	 modsætningsvist	 meget	 specifik	

omkring	hvilke	kriterier	der	gælder	for,	hvornår	samarbejdsaftaler	er	omfattet	af	 forbuddet	

                                                        
117	Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01),	pkt.	11.	Se	også	afsnit	
2.1.2.1.1. 
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mod	konkurrencebegrænsende	aftaler.	Retsområderne	har	et	foreneligt	formål	om,	at	sikre	den	

effektive	konkurrence,	men	tager	ikke	specifikt	hensyn	til	hinanden118,	og	efterlader	dermed	

virksomhederne	med	den	byrde,	at	skulle	forholde	sig	til	to	retsområder,	når	de	overvejer	om	

de	vil	indgå	i	konsortier	i	forbindelse	med	afgivelsen	af	tilbud	på	offentlige	kontrakter.	Styrelsen	

har	 udarbejdet	 en	 vejledning	 med	 formålet,	 at	 skabe	 større	 klarhed	 omkring,	 hvordan	

bestemmelserne	inden	for	de	to	regelsæt	skal	fortolkes	i	forhold	til	spørgsmålet	om	konsortier.	

Denne	er	blandt	andet	baseret	på	Rådets	tidligere	afgørelse	i	konsortiesager	inden	for	dansk	

praksis.	 Seneste	 dom	 af	 Sø-og	 Handelsretten	 i	 Vejstribesagen	 har	 imidlertid	 gjort	 op	 med	

Rådets	tidligere	praksis,	og	i	højere	grad	åbnet	op	for,	at	der	nu	gælder	mere	lempelige	krav	til	

konsortiesamarbejder.	Specifikt	adskiller	Rettens	afgørelse	sig	fra	tidligere,	i	to	henseende;	1)	

det	er	nu	muligt	for	virksomheder,	at	byde	 i	konsortier	på	den	samlede	kontrakt	uagtet	om	

disse	har	muligheden	for	at	byde	på	en	eller	flere	af	delkontrakterne.	2)	Det	er	nu	berettiget,	at	

virksomhederne	 i	 deres	 kapacitetsberegninger	 hensætter	 ledig	 kapacitet	 til	 fremtidige	

opgaver,	som	der	ikke	er	indgået	aftale	om	på	tidspunktet	for	udbuddet	uden,	at	der	kræves	

dokumentation	herfor.	

	

Retsstillingen	for	konsortier	er	efter	konkurrence-og	udbudsretten	uklar,	og	det	vurderes,	at	

seneste	praksis	af	Sø-og	Handelsretten	har	haft	betydning	herfor	i	form	af	bidrag	til,	at	denne	

fortsat	er	uklar	retstilstand,	idet	Retten	har	ændret	den	hidtil	kendte	vurdering	af	konsortier	

og	ifølge	heraf	efterladt	en	del	spørgsmål	om	fremadrettet	praksis,	som	Højesteret	formodes	at	

hjælpe	med	besvarelsen	af	når	sagen	forelægges	herfor.	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                        
118	Med	undtagelse	af	Bagatelmeddelelsen,	som	er	indført	specifikt	af	hensyn	til	konsortier.		
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3.0	En	økonomisk	analyse	af	effekterne	fra	konsortiedeltagelse	
For	den	ordregivende	myndighed	er	en	succesfuld	konkurrenceudsættelse	af	opgaver,	i	form	af	

lave	priser	og	høj	kvalitetsstandarder	fundamentalt	forbundet	med	den	konkurrenceintensitet	

der	udspiller	sig	mellem	tilbudsgiverne	om	kontrakten.119	En	svækkelse	af	konkurrencen	kan	

således	skade	ordregivers	formål	om	effektiv	ressourceanvendelse	af	de	offentlige	midler	og	

øge	risikoen	for	højere	priser	i	tilbuddene.	

Konsortier	 i	 udbudsprocedurer	 betegner	 en	 praksis,	 hvor	 to	 eller	 flere	 tilbudsgivere	 i	

fællesskab	 afgiver	 ét	 enkelt	 tilbud	 på	 den	 udbudte	 kontrakt.	 Som	udgangspunkt	 kan	 denne	

praksis	 udlede	 to	 modstridende	 effekter.	 I	 tilfælde	 hvor	 adgangen	 til,	 at	 danne	 konsortier	

opfordrer	til	deltagelse	af	økonomiske	aktører,	som	ikke	er	i	stand	til,	at	byde	selvstændigt	vil	

antallet	af	afgivne	tilbud	på	den	udbudte	kontrakt	forøges.	Imidlertid	vil	konsortiedannelser	

mellem	 virksomheder	 der	 har	 den	 fornødne	 kapacitet	 til,	 at	 deltage	 individuelt,	 reducerer	

antallet	af	afgivne	tilbud	og	dermed	potentielt	reducerer	omfanget	af	ordregivers	forventede	

besparelse.	

																																																																																																																																																																																			

I	Sø-og	Handelsrettens	dom	i	Vejstribesagen,	havde	den	norske	økonom	Nils-Henrik	Mørch	von	

der	Fehr120		i	sit	input	til	sagen	inddraget	perspektiver	fra	underliggende	økonomisk	teori	til,	

at	 redegøre	 for	 den	 konkurrencesituation	 der	 udspiller	 sig	 når	 konsortier	 deltager	 i	

udbudsprocedurer.121	Heraf	fremgik,	at	nogle	konsortier	kan	foranledige	lavere	priser	på	trods	

af	en	reduktion	i	antallet	af	afgivne	bud.		

I	 nærværende	 analyse	 vil	 der	 baseret	 på	 økonomiske	 teori	 og	 mekanismerne	 heraf	 samt	

litteraturen	 undersøges	 hvordan	 konsortier	 påvirker	 konkurrencen	 og	 herunder	

prissætningen	i	tilbuddene,	ud	fra	den	antagelse	at	der	ikke	foreligger	retlige	begrænsninger	

herfor.	Analysen	tilsigter,	at	besvare	nedenstående	spørgsmål:		

	

Hvilke	potentielle	 konkurrenceeffekter	og	heraf	 indvirkning	på	prissætningen	 i	 tilbuddene	kan	

forventes	at	opstå,	hvis	virksomhederne	efterlades	med	en	valgfrihed	mellem	at	byde	selvstændigt	

eller	i	et	konsortium?	

	

                                                        
119	N.	Dimitri	m.	fl.:	”Handbook	of	Procurement”,	Cambridge	University	Press	(2006),	s.	11.	
120	Professor	i	økonomi	med	speciale	i	markeds-	og	konkurrenceanalyse	fra	Oslo	Universitet.	
121 Sagerne	U-2-16	og	U-3-16	med	dom	afsagt	27.	august	2018	af	Sø-og	Handelsretten,	s.	177	–	197. 
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3.1	Det	teoretiske	grundlag	

Litteraturen	der	behandler	konsortier	ud	 fra	et	økonomisk	perspektiv,	hviler	overordnet	på	

principper	 og	 mekanismer	 udledt	 fra	 henholdsvis	 auktions-	 samt	 oligopolteori.	

Auktionsteorien	 anvendes	 til,	 at	 forklare	 dynamikker	 om	 strategisk	 budgiveradfærd,	 og	

betydningen	 af	 informationsdeling.	Markedsmekanismerne	 i	 oligopolteori	 vil	 bidrage	 til,	 at	

belyse	konkurrencestrukturer	og	incitamentet	til	konsortiedannelser.		

	

Auktionsteorien	 gør	 sig	 relevant,	 idet	 konkurrenceudsættelse	 i	 udbudsprocedurer	 fungerer	

som	en	omvendt	auktionsform,	hvor	den	ordregivende	myndighed	er	køber	og	tilbudsgiverne	

er	sælgere,	som	således	byder	på	retten	til,	at	udfører	den	forestående	opgave	 i	kontrakten.	

Modsat	klassiske	auktioner	er	formålet,	at	indhente	den	lavest	mulige	pris122	på	den	udbudte	

kontrakt.123	 Mekanismerne	 er	 imidlertid	 de	 samme	 og	 vil	 blive	 præsenteret	 og	 uddybet	 i	

følgende	afsnit.	

Litteraturen	 om	 konsortier	 har	 ydermere	 draget	 paralleller	 mellem	 konsortiedannelser	 i	

udbudsprocedurer	 og	 de	markedsmekanismer	 der	 følger	 af	 forhøjet	markedskoncentration	

igennem	horisontale	fusioner	i	et	oligopol.	Horisontale	fusioner	forekommer	når	to	eller	flere	

virksomheder	inden	for	samme	branche	går	sammen	og	danner	en	fælles	enhed.	Dette	skaber	

umiddelbart	 risiko	 om	 et	 svækket	 konkurrenceforhold	 på	 markedet	 og	 heraf	 højere	

markedspriser	til	ugunst	for	forbrugerne,	idet	der	sker	en	reducering	i	antallet	af	opererende	

virksomheder	 på	 markedet.124	 Samme	 mekanismer	 kan	 potentielt	 gøre	 sig	 gældende	 ved	

konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedure,	når	konsortier	indgås	mellem	flere	virksomheder,	som	

potentielt	kunne	have	deltaget	på	egen	hånd	og	således	reducerer	antallet	af	afgivne	bud.		

	

I	 det	 følgende	 vil	 teorierne	 blive	 belyst,	 herunder	 hvordan	 de	 er	 relevante	 i	 forhold	 til,	 at	

definere	hvilke	effekter	på	konkurrencen	og	heraf	prissætningen	der	kan	forventes	at	opstå,	

som	følge	af	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer.		

	

                                                        
122	Inden	for	udbudsretten	kan	tildelingskriteriet	enten	være	laveste	pris	eller	det	økonomisk	mest	fordelagtige	
bud.	Afhandlingen	vil	imidlertid	alene	tage	udgangspunkt	i	førstnævnte.	
123 R.	Preston	McAfee	&	John	McMillan:	“Auctions	and	bidding”,	(1987)	s.	295. 
124 Massimo	Motta:	”Competition	Policy,	Theory	&	Practice”,	Cambridge	University	Press	(2004),	s.	235. 
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3.1.1	Auktionsteori		

Auktioner	 adskiller	 sig	 fra	 traditionelle	 køb-	 og	 salgsforhold,	 idet	 prisen	 på	 det	 udbudte	

produkt	 ikke	 er	 fastlagt	 på	 forhånd.	 I	 udbudsprocedurer	 er	 ordregiver	 ikke	 bekendt	 med	

tilbudsgivernes	omkostninger	ved,	at	udfører	opgaven,	hvorfor	det	er	vanskeligt	at	fastsætte	

en	pris	på	kontrakten.	Derudover	er	det	 ligeledes	et	 formål	med	konkurrenceudsættelse,	 at	

ordregiver	 udnytter	 konkurrenceforholdet	 mellem	 tilbudsgiverne	 til,	 at	 indhente	 det	 mest	

økonomisk	fordelagtige	bud.125	Mens	ordregiver	søger,	at	maksimere	sin	besparelse,	tilsigter	

tilbudsgiver	at	maksimere	sit	potentielle	overskud,	og	skal	således	 fastsætte	en	budstrategi,	

som	 er	 både	 konkurrencedygtig	 samt	 sikrer	 en	 profit	 ved	 eventuel	 tildeling	 af	 kontrakten.	

Behandlingen	af	 spørgsmålet	om	effekterne	af	konsortiedeltagelse	 i	udbudsprocedurer,	 kan	

således	 anskues	 som	 den	 indvirkning	 der	 foreligger	 på	 fordelingen	 af	 overskuddet	mellem	

ordregiver	og	tilbudsgiver.	

																																																																																																																											

3.1.1.1	Asymmetrisk	information		

Et	af	grundelementerne	i	auktionsteori	er	den	asymmetrisk	og	ufuldstændige	information	der	

hersker	mellem	udbyder	og	budgiverne	–	vil	herefter	blive	benævnt	tilbudsgiver	og	ordregiver	

for	 simplificeringens	 skyld.126	 Ordregiver	 er	 som	 nævnt	 ubekendt	 med	 tilbudsgivernes	

værdisætning127	 og	 heraf	 betalingsvillighed.	 Hvis	 ordregiver	 havde	 adgang	 til	 denne	

information	 ville	 det	 muliggøre,	 at	 tilbyde	 kontrakten	 til	 den	 tilbudsgiver	 der	 tillægger	

kontrakten	den	højeste	værdi,	til	den	laveste	pris	denne	er	villig	til,	at	udfører	arbejdet	for.128		

Auktionsteorien	sondrer	mellem	to	typer	værdisætningsmodeller,	som	betegnes	henholdsvis	

privat-	og	fælles	værdi.129	Førstnævnte	tager	udgangspunkt	i,	at	tilbudsgiveren	har	en	subjektiv	

og	 uafhængig	 vurdering	 af	 sin	 egen	 værdi,	 men	 derimod	 ingen	 information	 om	

konkurrenternes	værdisætning.130	Med	en	privat-værdi	model	fastsætter	tilbudsgiveren	som	

udgangspunkt	sin	pris	uafhængigt	af	sine	konkurrenter.	Dette	gør	sig	eksempelvis	gældende	

for	tilbudsgivere	i	udbudsprocedure,	idet	de	er	bekendte	med	deres	omkostninger	forbundet	

                                                        
125	Udbudsloven	§	1.	Analysen	tager	udgangspunkt	I,	at	dette	er	“laveste	pris”.	
126	R.	Preston	McAfee	&	John	McMillan:	“Auctions	and	bidding”,	(1987)	s.	704.		
127	Med	værdisætning	forstås	ordregivers	omkostninger	og	potentielle	gevinst	ved	tildeling	af	kontrakten.	
128	Vijay	Krishna:	“Auction	Theory”,	2.	Udgave,	Academic	press,	(2010),	s.	2.	
129	De	teoretiske	analyser	inden	for	auktionsteorien	sondre	skarpt	mellem	de	to	modeller.	I	praksis	vil	auktioner	
imidlertid	indeholder	elementer	fra	begge	modeller,	idet	langt	de	fleste	produkter	har	både	en	privat-	og	fælles	
værdi. 
130	Paul	Milgrom:	“Auctions	&	Bidding:	A	primer”	Journal	of	Economic	Perspectives,	(1989),	s.	8.	
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med	 udførelsen	 af	 opgaven,	 og	 den	 potentielle	 profit	 de	 vil	 realiserer	 hvis	 de	 blev	 tildelt	

kontrakten	 til	 den	 pris	 de	 har	 budt.	 Eventuel	 tilegnet	 information	 om	 en	 konkurrents	

værdisætning,	vil	som	udgangspunkt	 ikke	påvirke	budgiverens	egen	værdisætning,	men	kan	

ændre	sit	bud	af	strategiske	grunde.131	

	

Modsætningsvist	refererer	 fælles	værdi	 til	 et	 forhold,	hvor	det	udbudte	produkt	har	en	 fast	

objektiv	 markedsværdi,	 men	 som	 er	 ubekendt	 for	 tilbudsgiverne	 ex	 ante.	 Den	 enkelte	

tilbudsgiver	har	en	subjektiv	estimering	af	produktets	forventede	værdi,	typisk	baseret	på	en	

vis	grad	af	information.132	I	dette	tilfælde	vil	vinderen	være	den	tilbudsgiver	der	har	den	mest	

optimistiske	vurdering	af	produktets	værdi.	Under	denne	model	er	budafgivelse	forbundet	med	

større	usikkerhed,	idet	tilbudsgiver	kan	risikere,	at	overvurdere	værdien	markant	og	dermed	

lide	 et	 betydeligt	 økonomisk	 tab.133	 Antag	 eksempelvis,	 at	 det	 udbudte	 produkt	 er	

borerettigheder	ved	olie	leasing,	hvor	værdien	udgør	den	mængde	af	olie	der	reelt	findes	under	

jorden.	Hvis	tilbudsgiveren	har	vurderet,	at	der	er	væsentligt	mere	olie	end	det	viser	sig	ex	post,	

vil	denne	således	lide	under	Winner’s	curse.	

Offentligt	udbudte	kontrakter	er	 ligeledes	 forbundet	af	en	vis	grad	af	 fælles	værdi,	som	kan	

betragtes,	at	være	de	potentielle	meromkostninger	der	kan	opstå	ved	udførelsen	af	kontrakten	

eller	den	risiko	der	er	 forbundet	ved,	at	maskinerne	eksempelvis	bryder	sammen	eller	syge	

medarbejdere	der	således	kræver	vikarer	til	en	højere	timeløn.	Disse	risici	indberegnes	således	

i	den	pris	der	tilbydes.			

	

3.1.1.2	Winner’s	curse		

Winner’s	curse	er	et	teoretisk	term,	der	beskriver	et	velkendt	fænomen	inden	for	auktioner.	

Betegnelsen	refererer	til	det	forhold	hvor	vinderen	af	den	udbudte	kontrakt	opdager	ex	post,	

at	denne	har	overvurderet	værdien	kontrakten.134	Dette	forekommer	ved,	at	tilbudsgiveren	har	

baseret	sit	bud	på	ukorrekte	informationer	eller	udarbejdet	forkerte	beregninger.135	

                                                        
131	R.	Preston	McAfee	&	John	McMillan:	“Auctions	and	bidding”,	(1987)	s.	705. 
132	John	Kagel	&	Dan	Levin:	”Common	value	auctions	&	the	winner’s	curse”,	Princeton	University	Press,	(2002),	s.	
1.	
133	Uddybet	nærmere	i	nedenstående	afsnit	3.1.1.2.		
134	Paul	Klemperer:	“Auction	Theory:	A	guide	to	the	literature”,	Blackwell	Publishers	Ltd.	(1999),	s.	230.		
135	Ibid.  
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Som	 nævnt	 kan	 en	 vindende	 tilbudsgiver	 af	 den	 udbudt	 kontrakt	 risikere,	 at	 rammes	 af	

Winner’s	curse,	hvis	denne	eksempelvis	har	undervurderet	omkostningerne	ved	udførelsen	af	

den	forestående	opgave.	Risikoen	for	at	rammes	af	Winner’s	curse	vil	inducerer	den	rationelle	

tilbudsgiver	til,	at	byde	mere	forsigtigt	og	dermed	hæve	prisen	i	sit	tilbud.136		

	

3.1.1.3	Auktionsmodellen	

I	udbudsprocedurer	er	auktionsformen	bestemt	ud	fra	de	lovfæstede	regler	i	udbudsloven.	Det	

gør	sig	derfor	ikke	relevant,	at	gennemgå	de	forskellige	auktionsformer	der	opereres	med	inden	

for	 auktionsteorien.	 Det	 er	 imidlertid	 interessant,	 at	 redegøre	 kort	 for	 udbudsformen	 og	

budafgivningsmetoden	i	udbudsprocedurer	ud	fra	en	auktionsteoretisk	tilgang.		

Auktionsformen	i	udbudsprocedurer	betegnes	som	”first	price	sealed-bid”.	Første	del	refererer	

til	tildelingskriteriet	og	anden	del	til	budafgivningsmetoden.	Af	litteraturen	fremgår	det	blandt	

andet,	at	denne	auktionsform	er	særligt	deltageropfordrende	når	tilbudsgiverne	er	heterogene.	

Dette	skyldes	at	tilbudsgiverne	ikke	er	bekendte	med	deres	konkurrerer	hvilket	bevirker,	at	

mindre	 virksomheder	 ikke	 afholder	 sig	 fra	 at	 deltage.	 I	 andre	 auktionsformer	 har	 man	

observeret,	at	små	virksomheder	ikke	deltager,	hvis	de	ved	at	store	tilbudsgivere	deltager,	idet	

det	således	er	forventeligt,	at	en	af	disse	vil	vinde.137	De	mindre	virksomheder	sparer	således	

omkostningerne	ved	at	byde.		

Det	 er	 ydermere	 betragtet	 som	 den	 auktionsmodel	 der	 bedst	 reducerer	 risikoen	 for	

koordineret	 adfærd	 mellem	 budgiverne,138	 idet	 der	 foreligger	 en	 begrænsning	 af	

sandsynligheden	for,	at	tilbudsgiverne	har	information	om	konkurrenternes	værdisætning.139	

Denne	virkning	bliver	imidlertid	undermineret	når	der	åbnes	op	for,	at	der	dannes	konsortier	

og	deraf	at	virksomhederne	således	kan	kommunikerer	med	hinanden.	Dette	kan	bevirke,	at	de	

får	oplysninger	om	konkurrenternes	omkostninger	og	andre	konkurrenceparametre.		

	

3.1.2	Oligopolteori		

Som	kort	præsenteret	indledningsvist	bidrager	oligopolteori,	herunder	specifikt	teorierne	om	

horisontale	fusioner	til	interessante	perspektiver	til	emnet	om	konsortiedannelse.		

                                                        
136	Nicola	Dimitri	m.	fl.:	”Information	and	competitive	tendering”,	Cambridge	University	Press,	(2009),	s.	144.	
137	G.	L.	Albano	m.	fl.:	“Fostering	participation	in	competitive	procurement”,	Handbook	of	procurement,	Cambridge	
university	press,	(2006),	s.	6	
138	N.	Dimitri	m.	fl.:	”Handbook	of	Procurement”,	Cambridge	University	Press	(2006),	s.	20.	
139	I	engelske	auktioner	kan	tilbudsgiverne	eksempelvis	observerer	konkurrenternes	bud.  
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Oligopolistiske	 markeder	 er	 præget	 af	 en	 relativ	 høj	 markedskoncentration	 med	 få	 store	

virksomheder,	som	optager	de	største	markedsandele.140	Under	denne	markedsstruktur	har	en	

del	 økonomer	 beskæftiget	 sig	 med	 effekterne	 af	 horisontale	 fusioner,	 idet	

markedskoncentrationen	 stiger	 herved	 og	 skaber	 risiko	 for	 stigende	 markedspriser.	

Virksomheder	 der	 realiserer	 synergieffekter	 igennem	 fusionen	 kan	 imidlertid	 nedsætte	

priserne	og	være	velfærdsfremmende.			

	

3.1.2.1	Horisontale	fusioner	i	markeder	med	oligopol	

Den	 i	 forvejen	høje	koncentration	af	markedsaktører,	 gør	effekterne	af	horisontale	 fusioner	

særligt	mærkbare.141	Intuitivt	foranlediges	bekymringer	om	et	svækket	konkurrenceforhold,	

idet	markedet	efterlades	med	mindst	én	aktør	mindre	post-fusionen.	Dette	har	ligeledes	gjort	

horisontale	fusioner	til	et	retligt	reguleret	område.142		

Teorierne	om	horisontale	fusioner	beskæftiger	sig	som	udgangspunkt	med	incitamentet	til	at	

fusionere,	 såvel	 som	 de	 konkurrencemæssige	 effekter	 der	 følger	 af	 fusionen,	 herunder	

effekterne	 på	 forbrugervelfærden	 i	 form	 af	 priser.	 Området	 bærer	 præg	 af	 en	 vis	 grad	 af	

kompleksitet,	idet	horisontale	fusioner	kan	udlede	modsættende	effekter,	som	kan	være	både	

positive	 såvel	 som	 negative,	 afhængigt	 af	 hvem	 der	 fusionerer	 og	 hvordan	

konkurrencesituationen	efterlades	som	følge	herefter.																																																																																																																																														

																																																																																																																																																																														

3.1.2.2	Ensidige-	og	koordinerede	virkninger			

De	negative	effekter	af	horisontale	fusioner	vurderes	ud	fra	påvirkningen	af	konkurrencen	på	

markedet	og	heraf	hvorvidt	forbrugervelfærden	falder	grundet	forhøjede	markedspriser.		

Der	sondres	mellem	to	potentielt	skadelige	virkninger	på	markedet,	som	følger	af	horisontale	

fusioner,	hvoraf	den	første	betegnes	ensidige	virkninger.143	Denne	effekt	opstår	når	den	ny-

fusionerede	enhed	udgør	en	større	og	mere	effektiv	konkurrent	på	markedet,	som	deraf	opnår	

                                                        
140	Robert	S.	Pindyck	&	Daniel	L.	Rudinfeld:	“Microeconomics”,	6.	Udgave,	Pearson	Education	Limited,	(2005),	s.	
262.	
141	I	mere	fragmenterede	markeder,	som	eksempelvis	under	fuldkommen	konkurrence,	vil	effekterne	være	
mindre	mærkbare,	idet	et	reduceret	antal	aktører	ikke	vil	udlede	mærkbare	virkninger,	og	dertil	er	
adgangsbarriererne	lave,	således	kan	andre	konkurrenter	let	tiltræde	markedet.		
142	I	EU	er	horisontale	fusioner	reguleret	gennem	Rådets	Forordning	(EF)	Nr.	139/2004	af	20.	januar	2004	om	
kontrol	med	fusioner	og	virksomhedsovertagelser.	
143 Massimo	Motta:	”Competition	Policy,	Theory	&	Practice”,	Cambridge	University	Press	(2004),	s.	233. 
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en	 forhøjet	 markedsmagt.144	 Konkurrencen	 mellem	 fusionsdeltagerne	 elimineres	 i	 kraft	 af	

fusionen,	og	de	udgør	således	ikke	længere	en	konkurrencebegrænsning	for	hinanden,	hvorfor	

det	vil	give	anledning	til	at	hæve	markedspriserne.145	

Den	 anden	 virkning	 betegnes	 koordinerede	 virkninger,	 som	 opstår	 grundet	 den	 nye	

markedsstruktur	 post-fusionen,	 som	 lettere	 facilitere	muligheden	 for,	 at	 koordinere	 adfærd	

med	konkurrenterne,	som	følge	af	den	forhøjede	markedskoncentration.	Modsat	ovennævnte	

ensidige	virkninger,	opstår	denne	risiko	ikke	ved,	at	den	fusionerede	virksomhed	alene	opnår	

forhøjet	markedsmagt,	men	derimod	er	der	tale	om	en	kollektiv	dominans	genereret	gennem	

de	favorable	omstændigheder	der	er	skabt	post-fusionen.146	

																																																																																																																																																																																			

3.1.2.3	Synergi	

Som	netop	nævnt	ovenfor	kan	fusionen	medfører	en	mere	effektiv	konkurrent	på	markedet.	

Dette	 kan	 skyldes,	 at	 de	 fusionerede	 virksomheder	 formår,	 at	 realisere	 synergier	 i	 kraft	 af	

fusionen.	 Det	 kan	 eksempelvis	 forekomme	 gennem	 en	 reducering	 i	 omkostninger,	

stordriftsfordele,	 teknologisk	 udvikling	 eller	 andet	 der	 gør	 den	 fusionerede	 enhed	 en	mere	

effektiv	virksomhed	end	de	individuelle	fusionsdeltagere	var	inden	fusionen.147	

Af	afsnittet	ovenfor	illustreres	de	virkninger,	der	er	grunden	til,	at	visse	horisontale	fusioner	er	

anmeldelsespligtige.	Det	 er	 imidlertid	 ligeledes	 bredt	 anerkendt	 i	 den	 økonomiske	 teori,	 at	

potentielle	 effektiviseringsgevinster	 realiseret	 gennem	 horisontale	 fusioner	 kan	 opveje	 de	

negative	virkninger	og	resulterer	i	en	velfærdsstigning.148	Eksempelvis	hvis	den	ny-fusionerede	

enhed	formår,	at	reducere	sine	omkostninger	til	et	niveau	under	summen	af	fusionsdeltagernes	

individuelle	 omkostninger	 inden	 fusionen,	 vil	 fusionen	 potentielt	 resulterer	 i	 lavere	

markedspriser.149		

	

Synergier	 for	 konsortier	 kan	 eksempelvis	 opstå	 i	 forbindelse	 med	 reduceringen	 af	 faste	

omkostninger	forbundet	med	udførelsen	af	en	opgave.	En	kontrakt	der	kræver	ydelser	udført	

                                                        
144	Markedsmagten	defineres	som	evnen	til	at	påvirke	markedsprisen.	
145 Ibid.	s.	250	-	251. 
146	Ibid.	
147	Röller	m.	fl.:	“Efficiency	Gains	from	Mergers”,	WZB	Social	Science	Center,	(2000),	s.	12. 
148	Efterfulgt	af	flere	andre,	var	økonomen	Oliver	Williamson	den	først	til,	at	illustrerer	dette	i	sin	skelsættende	
artikel:	“Economies	as	an	Antitrust	Defense:	”The	welfare	Trade-offs”,	(1968).		
149	En	reduktion	i	omkostninger	kan	potentielt	resultere	i	lavere	priser.	Men	incitamentet	til	at	hæve	priserne	
afhænger	imidlertid	i	højere	grad	af	virksomhedernes	symmetri.	Dette	vil	blive	uddybet	ydereligere	i	det	
følgende.		
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på	 nationalt	 plan	 og	 to	 virksomheder	 opererer	 på	 to	 forskellige	 geografiske	 områder,	 kan	

konsortiesamarbejdet	 potentielt	 udlede	 synergi	 ved,	 at	 aktørerne	 sparer	 de	 forventede	

omkostninger	i	form	af	transport	eller	opstillingen	af	administrative	kontorer	i	begge	regioner.	

Besparelsen	 i	omkostninger	muliggøre	det	 for	konsortiet,	 at	 reducerer	prisen	 i	 tilbuddet	og	

dermed	konkurrerer	mere	aggressivt150,	end	konsortiedeltagerne	vil	være	i	stand	til	havde	de	

deltaget	selvstændigt	i	udbuddet.	

	

3.1.2.4	Incitamentet	til	at	fusionere	og	fusionsparadokset	

Overodnet	 er	 incitamentet	 til	 fusioner	 behandlet	 ud	 fra	 et	 eksogent	 såvel	 som	 endogent	

perspektiv.	Førstenævnte	analyserer	markedet	med	vist	antal	opererende	virksomheder	med	

nogle	specifikke	antagelser;	herunder	om	virksomhederne	er	homo-	eller	heterogene,	om	der	

foreligger	kapacitetsberegninger	osv.	Baseret	herpå	antages	endvidere,	at	nogle	bestemte	af	

disse	virksomheder	fusionere	for	dernæst,	at	undersøge	konkurrence-	og	priseffekterne	som	

følge	 deraf.	 Endogene	 fusioner	 behandler	 imidlertid	 fusioner	 ud	 fra	 den	 tilgang,	 at	

virksomhederne	selv	vurderer	hvem	de	vil	fusionere	med.	Disse	viser	imidlertid	ikke	effekterne	

på	markedspriserne	men	fokuserer	derimod	på	profit.		

	

Analyser	af	horisontale	fusioner	fra	et	eksogent	perspektiv	har	vist	det	kontraintuitive	resultat,	

at	 fusioner	 på	 symmetriske	 markeder	 med	 homogene	 produkter,	 og	 ingen	

kapacitetsberegninger,	 kan	 være	 til	 større	 gunst	 for	 de	 udenforstående	 aktører151	 end	 de	

virksomheder	der	deltager	i	fusionen.	Økonomen	George	Stigler152,	efterfulgt	af	Salant,	Switzer,	

&	 Reynolds153	 samt	 Davidson	 &	 Deneckere154	 fandt,	 at	 fusionen	 kan	 medføre,	 at	

fusionsdeltagernes	profit	falder	til	et	punkt	under	summen	af	deres	individuelle	profit	inden	

fusionen.	Denne	effekt	kaldes	’fusionsparadokset’,	og	henviser	til	den	dynamik	der	opstår	post-

fusionen,	når	den	fusionerede	enhed	hæver	prisen	i	et	forsøg	på,	at	internalisere	fusionen	og	

konkurrenterne	 som	 reaktion	 heraf,	 hæver	 deres	 produktionsniveau	 eller	 sænker	

                                                        
150	Aggressiv	konkurrence	henviser	til,	at	tilbudsgiverne	reducere	deres	priser	yderligere.		
151	De	aktører	der	forbliver	selvstændige	post-fusionen.		
152	George	J.	Stigler:	“Monopoly	and	oligopoly	by	merger”,	(1950).	
153	Salant,	Switzer	&	Reynolds:	”Losses	from	horizontal	merger:	“The	effect	of	an	exogenous	change	in	industry	
structure	on	Cournot	Nash-Equilibrium”,	(1983).			
154	Carl	Davidson	&	Reymond	Deneckrere:	”Horisontal	mergers	and	collusive	behavior”,	(1984).	 
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markedspriserne155	 i	 forsøget	 på	 at	 tilegne	 sig	 større	 markedsandele.	 På	 den	 nye	

markedsligevægt156	 er	 markedspriserne	 højere,	 men	 den	 fusionerede	 enheds	 kombinerede	

andel	af	industriens	profit	vil	være	lavere.	Økonomerne	anfører,	at	denne	negative	eksternalitet	

vil	afholde	virksomheder	fra	at	fusionere.		

	

Lignende	 mekanismer	 kan	 perspektiveres	 til	 udbudsprocedurer.	 Antager	 man,	 at	

tilbudsgiverne	 i	 en	 udbudsprocedurer	 er	 homogene	 og	 ikke	 kan	 realiserer	

effektiviseringsgevinster	 gennem	 en	 konsortieaftale,	 vil	 virksomhedernes	 incitament	 til	 at	

byde	sammen	ikke	nødvendigvis	forøge	deres	vinderchancer	i	udbuddet	uden	ligeledes,	at	øge	

konkurrenternes	vinderchancer.	Hvis	der	eksempelvis	er	fem	individuelle	virksomheder,	som	

agter	at	byde	på	en	kontrakt,	vil	hver	især	af	disse	i	første	omgang,	have	en	vinderchance	der	

udgør	20	procent.	Reduceres	antallet	dernæst	til	fire	tilbudsgivere	ved,	at	to	deltagere	byder	i	

et	konsortium,	vil	vinderchancerne	stige	til	25	procent,	 for	hver	af	de	enkelte	 tilbudsgivere,	

dermed	uden	en	særskilt	konkurrencefordel	for	konsortiet.		

	

Farrell	og	Sharpio157	fandt	imidlertid,	at	incitamentet	til	horisontale	fusioner	kan	stige,	hvis	det	

er	 muligt	 for	 de	 fusionerede	 virksomheder,	 at	 realisere	 synergi.	 I	 deres	 teoretiske	 model	

fremgår	det,	at	hvis	den	fusionerede	enhed	formår,	at	reducere	marginalomkostningerne	i	en	

signifikant	 grad,	 således	 at	 dens	 mark-up158	 er	 højere	 end	 summen	 af	 fusionsdeltagernes	

individuelle	mark-ups	inden	fusionen,	vil	denne	være	profitabel.159	

																																																																																																																							

Relativ	nyere	litteratur	på	området	har	imidlertid	udfordret	den	traditionelle	eksogene	tilgang	

og	 analyseret	 incitamentet	 til	 konsortiedannelser	 endogent	 ud	 fra	 et	 deterministisk	

udgangspunkt.	Både	Kamien	og	Zang160	samt	senere	Barros161	anerkender,	at	i	markeder	med	

høj	 symmetri	 mellem	 aktørerne,	 foreligger	 der	 intet	 økonomisk	 incitamentet	 til	

                                                        
155	Modellen	tager	udgangspunkt	I	Cournot-konkurrence	hvor	virksomheder	konkurrerer	på	mængde.	Men	
samme	mekanismer	gør	sig	gældende	under	Bertrand	konkurrence,	hvor	virksomheder	konkurrerer	på	pris.	
156	Refererer	til	det	punkt	hvor	efterspørgslen	udgør	udbuddet.		
157	Joseph	Farrell	&	Carl	Sharpio:	”Horizontal	Mergers:	An	Equilibrium	Analysis”,	(1990).		
158	Refererer	til	forholdet	mellem	marginalomkostningen	og	salgsprisen.		
159	Beregnet	ud	fra	produktionsniveauet	inden	fusionen.		
160	Morton	I.	Kamien	&	Israel	Zang:	“The	Limits	of	Monopolization	through	acquisition”,	The	Quarterly	Journal	of	
Economics,	(1990).		
161	Pedro	Pita	Barros:	”Endogenous	mergers	and	size	asymmetry	of	merger	participants”,	Economic	Letter,	(1998).		
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konsortiedannelser,	i	fraværet	af	synergi.	Det	er	således	ikke	profitabelt	for	virksomheder,	at	

fusionere	med	andre	virksomheder	der	deler	samme	effektivitetsniveau.	

Barros	behandler	således	incitamentet	til	fusioner	med	muligheden	for,	at	realisere	synergi	i	

form	af	 re-distribution	 i	produktionen	 fra	mindre	effektive	virksomheder,	 til	mere	effektive	

virksomheder.	 Barros	 finder,	 at	 omfanget	 af	 potentielle	 gevinster	 i	 virksomhedernes	

forventede	profit	post-fusionen,	 afhænger	af	konstellationen	af	konsortiet,	herunder	 særligt	

asymmetrien	mellem	dem.	Som	 tidligere	nævnt	vil	 lav	asymmetri	 ikke	 skabe	 incitament	 for	

fusioner.	I	tilfælde	med	moderat	asymmetri,	vil	en	profitabel	fusion	ske	mellem	den	mindst	og	

mest	effektive	aktør	på	markedet.	Når	der	 foreligger	høj	asymmetri	vil	produktionsniveauet	

hos	 den	 mindst	 effektive	 aktør	 være	 ubetydelig	 og	 således	 gøre	 gevinsterne	 ved	 re-

distributionen	næsten	lig	nul.	

	

3.2	Adgangen	til	konsortiedannelser	i	udbudsprocedurer	

Som	kort	berørt	 i	de	 indledende	bemærkninger	til	nærværende	analyse	kan	der	overordnet	

sondres	mellem	to	forskellige	effekter,	som	følge	af	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer.		

Konsortier	der	reducerer	antallet	af	afgivne	bud	på	den	udbudte	kontrakt	og	konsortier	der	

foranlediger	 en	 stigning	 i	 antallet	 af	 afgivne	 bud.	 Førstenævnte	 gøre	 sig	 gældende,	 når	

konsortieaftalen	 indgås	 mellem	 virksomheder,	 som	 potentielt	 er	 i	 stand	 til,	 at	 deltage	

selvstændigt	i	konkurrencen.	Således	vil	konsortiet	bevirke,	at	ordregiver	modtager	mindst	et	

bud	mindre	end	hvis	konsortiet	 ikke	var	 indgået.162	Konsortier	der	derimod	 indgås	mellem	

virksomheder,	 som	 ikke	 ellers	 er	 i	 stand	 til,	 at	 tiltræde	 konkurrencen	 i	 udbuddet	 grundet	

manglende	 kapacitet	 eller	 for	 høje	 omkostninger,	 vil	 konsortiedannelser	 medvirke	 til,	 at	

antallet	af	afgivne	bud	forøges.163		

Den	retlige	praksis	har	vist,	at	det	i	sig	selv	opfattes	konkurrencebegrænsende	når	antallet	af	

bud	 reduceres	 unødigt,	 idet	 konkurrencen	 mellem	 konsortiedeltagerne	 elimineres.	 Der	

fremgår	 ligeledes	 en	 formodning	 om,	 at	 en	 højere	 deltagelse	 sandsynligvis	 fordrer	

konkurrencefremmende	 effekter.164	 Forholdet	 mellem	 højere	 deltagelse	 og	 stærkere	

konkurrenceintensitet	 fremstår	 umiddelbart	 intuitivt	 legitim.	 Det	 fremgår	 imidlertid	 af	

                                                        
162	Antallet	af	afgivne	bud	reduceres	proportionalt	med	antallet	af	deltagere	i	konsortiet.			
163	Hvis	der	dertil	antages,	at	de	egnede	virksomheder	forbliver	selvstændige.  
164	Styrelsens	vejledning:	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	s.	4. 
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litteraturen,	at	det	ikke	nødvendigvis	er	specifikt	konkurrenceskærpende,	at	forfølge	et	mål	om	

et	højere	antal	af	bud.165	

	

3.2.1	Konsortier	der	øger–	vs.	reducerer	antallet	af	bud	

Konsortieaftaler	der	indgås	mellem	virksomheder,	som	ikke	har	den	fornødne	kapacitet	til,	at	

byde	 selvstændigt,	 vil	 sandt	 nok	 ikke	 udgøre	 en	 potentiel	 konkurrencebegrænsning,	 men	

hvorvidt	højere	deltagelse	i	sig	selv	udgør	en	skærpet	konkurrence	er	usikkert.	Ligeledes	er	det	

usikkert	 om	 konsortier	 der	 indgås	 mellem	 direkte	 eller	 potentielle	 konkurrenter	 svækker	

konkurrencen.	 Af	 litteraturen	 kan	 det	 udledes,	 at	 særligt	 to	 ting	 er	 afgørende	 for	 hvordan	

konkurrencen	 påvirkes	 som	 følge	 af	 konsortiedannelser;	 i)	 om	 det	 pågældende	 marked	 er	

homo-eller	heterogent,	herunder	hvor	høj	grad	af	symmetri	der	gøre	sig	gældende	på	markedet	

og	 ii)	 hvilke	 virksomheder	 der	 henholdsvis	 enten	 indgår	 i	 et	 konsortium	 eller	 byder	

selvstændigt.166		Disse	forhold	vil	blive	behandlet	enkeltvis	i	hver	deres	afsnit.		

	

3.2.2	Heterogent	vs.	homogent	marked		

Markedets	 karakteristika	 er	 en	 væsentlig	 faktor	 i	 vurderingen	 af	 effekterne,	 som	 følger	 af		

konsortiedannelser.		Markeder	hvor	virksomhederne	er	homogene	er	præget	af	en	højere	grad	

af	 symmetri,	 modsat	 markeder	 med	 heterogene	 virksomheder,	 hvor	 virksomhederne	 har	

forskellige	effektivitetsniveauer167	og	således	varierer	i	kapacitet	og	markedsandele.	Symmetri	

kan	bruges	som	en	målstok	til,	at	 fastlægge	konkurrenceintensiteten	på	et	marked.	Generelt	

antages,	at	markeder	præget	af	høj	grad	af	symmetri	har	en	højere	konkurrenceintensitet	end	

markeder	 hvor	 symmetrien	 er	 lav.168	 Dette	 skyldes,	 at	 virksomhederne	 konkurrer	 mere	

aggressivt.169		

	

                                                        
165	Giancarlo	Spagnolo	m.	fl.:	”Regulating	joint	bidding	in	public	procurement”,	Journal	of	Competition	Law	and	
Economics,	(2013),	s.	749.		
166	Ibid.	
167 Referer	til	omkostninger.	Effektive	aktører	vil	typisk	have	lavere	omkostninger	end	de	mindre	effektive. 
168	Ibid.	
169 Det	vil	ikke	uddybes	nærmere	hvordan	differentierede	produkter	kan	have	betydning	for	
konkurrenceeffekterne,	idet	analysen	tager	sit	udgangspunkt	i,	at	virksomhederne	konkurrerer	i	udbud	med	
tildelingskriteriet	”laveste	pris”. 
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3.2.3	Konstellationen	af	konsortiet		

I	homogene	markeder	med	høj	symmetri	kan	effekterne	af	konsortiedannelser	 forventes,	at	

være	 mindre	 mærkbare,	 idet	 det	 på	 baggrund	 af	 økonomisk	 teori	 kan	 udledes,	 at	 en	

priskonkurrence	mellem	mindst	to	virksomheder	på	samme	effektivitetsniveau	vil	resulterer	i	

en	aggressiv	konkurrence.170	Omvendt	vil	konsortiedannelser	være	af	mere	betydelig	karakter,	

i	heterogene	markeder.	Afhængigt	af	hvilke	af	de	heterogene	virksomheder	der	vælger	at	byde	

sammen,	vil	effekten	enten	være	nedsat	konkurrenceintensitet	–	når	konsortieaftaler	dannes	

mellem	de	mest	effektive	virksomheder	–	eller	omvendt	forhøjet	konkurrenceintensitet,	hvis	

konsortiet	 medfører,	 at	 tilbudsgiverne	 bevæger	 sig	 nærmere	 hinanden,	 grundet	 synergier	

opnået	gennem	konsortiedannelser	mellem	de	mindre	effektive	aktører.	Grunden	herfor	er,	at	

de	 mindre	 effektive	 virksomheder	 potentielt	 i	 kraft	 af	 konsortiet	 kan	 udgøre	 en	 større	

konkurrencebegrænsning	end	de	ville	være	i	stand	til	enkeltvis.		

	

3.3	Effekterne	på	konkurrencen	

Som	 det	 fremføres	 i	 det	 ovenstående,	 er	 effekterne	 på	 konkurrencen	 som	 følge	 af	

konsortiedannelser	ikke-monotone.	Det	er	således	ikke	muligt,	at	komme	med	et	entydigt	og	

almengyldigt	svar	på	hvordan	konkurrencen	forventes	påvirket,	idet	forskellige	modsættende	

kræfter	 er	 i	 spil.	 Det	 er	 imidlertid	 muligt,	 at	 drage	 nogle	 overordnede	 og	 generelle	

formodninger.		

	

Konsortiedannelser	 der	 øger	 koncentrationen	 af	 afgivne	 bud	 kan	 godt	 potentielt	 bevirke	

positive	 effekter	 på	 konkurrencen	 og	 herunder	 prissætningen,	 hvis	 få	 stærke	 symmetriske	

tilbudsgivere	deltager.	Det	kan	sågar	øge	konkurrenceintensiteten	i	højere	grad	end	et	højere	

antal	mindre	 effektive	 tilbudsgivere.	 Dette	 skyldes	 særligt	 to	 ting;	 primært,	 at	 de	 effektive	

virksomheder	 har	 lavere	 omkostninger	 og	 større	 kapacitet,	 som	 således	muliggør	 en	mere	

aggressiv	 tilbudsafgivning	 og	 heraf	 lavere	 priser.	 Dertil	 kan	 det	 ligeledes	 betragtes	

betydningsfuldt,	at	en	potentiel	reduktion	i	asymmetrien	mellem	tilbudsgiverne	vil	fordrer	til	

mere	 aggressiv	 budafgivning,	 som	 vil	 inducerer	 lavere	 priser	 fra	 både	 konsortiet	 og	 de	

resterende	 konkurrenter	 der	 således	 tvinges	 til,	 at	 styrke	 deres	 konkurrencedygtighed	 i	

udbudsproceduren.	Dette	 forhold	er	imidlertid	betinget	af,	at	de	resterende	tilbudsgivere	er	

                                                        
170	Samme	mekanismer	som	i	et	Bertrand-spil	med	symmetriske	aktører.	
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bekendte	 med	 konsortiedannelsen	 og	 opfatter	 dette	 som	 en	 større	 konkurrent	 end	

konsortiedeltagerne	ville	have	udgjort	hvis	de	deltog	selvstændigt.	Dette	gør	sig	imidlertid	ikke	

gældende	 i	 udbudsprocedurer,	 hvor	 udbudsformen	 er	 ”sealed-bid”,	 idet	 deltagerne	 således	

først	 bliver	 bekendt	 med,	 at	 et	 konsortium	 har	 deltaget	 når	 der	 foreligger	 en	 tildeling	 af	

kontrakten.	Det	kan	imidlertid	overvejes	om	hvorvidt	en	forventning	om,	at	konsortier	vil	blive	

dannet,	vil	fordrer	til	mere	aggressiv	tilbudsafgivning	fra	andre	potentielle	tilbudsgivere	eller	

skabe	incitament	for	at	der	ligeledes	dannes	flere	konsortier.	

	

En	svækket	konkurrenceintensitet	opstår	når	tilbudsgiverne	er	heterogene	og	de	mest	effektive	

tilbudsgivere	 indgår	 i	 en	 konsortieaftale	 og	 eliminerer	 konkurrenceforholdet	 imellem	 dem,	

således	at	konsortiet	møder	en	lavere	konkurrencebegrænsning,	end	de	ville	være	mødt	med	

fra	hinanden	havde	de	deltaget	selvstændigt.	En	højere	tilbudsgiverkoncentration	vil	i	sådanne	

tilfælde	begrænse	ordregivers	forventede	besparelse	grundet	en	reduceringen	i	antallet	af	bud.	

Men	hvad	der	er	afgørende	her,	er	kombinationen	af	det	lavere	antal	bud	med	begrundelsen	

herfor,	idet	reduceringen	skyldes	konsortiedannelsen	mellem	de	mest	effektive	virksomheder	

på	markedet.	

	

3.3.1	Risikoen	for	konkurrencebegrænsende	aftaler	

Ovenfornævnte	effekter	af	konsortiedannelser	på	udbudsproceduren	kan	 imidlertid	ikke	stå	

alene,	idet	en	anden	dimension	er	relevant	at	belyse.	Et	grundelement	for	at	opnå	en	succesfuld	

udbudsprocedurer	er,	at	fremme	konkurrencen	og	dermed	ligeledes	begrænse	muligheden	for	

koordineret	adfærd	mellem	tilbudsgiverne.171	Risikoen	for	konkurrencebegrænsende	aftaler	

er	 grunden	 til,	 at	 konsortier	 er	 underlagt	 konkurrenceretlig	 regulering.	 Det	 er	 således	

væsentligt,	 at	 undersøge	 hvilke	 mekanismer	 der	 bidrager	 til	 dannelsen	 af	

konkurrencebegrænsende	 aftaler	 og	om	disse	 styrkes	 når	 der	 åbnes	 op	 for	muligheden	 for	

konsortiedannelser	i	udbudsprocedurer.		

	

I	 deres	 grundlæggende	 form	 har	 konkurrencebegrænsende	 aftaler	 til	 formål,	 at	 overføre	

overskud	fra	ordregiver	til	tilbudsgiver,	hvilket	gør	konkurrencebegrænsningen	fristende	og	

                                                        
171	N.	Dimitri	m.	fl.:	”Handbook	of	Procurement”,	Cambridge	University	Press	(2006),	s.	37. 
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profitabel	 for	 tilbudsgiverne.172	 Flere	 mekanismer	 bidrager	 til,	 at	 facilitere	 indgåelsen	 og	

opretholdelsen	 af	 konkurrencebegrænsende	 aftaler,	 herunder	 særligt	 adgangsbarrierer	 og	

(a)symmetrien	på	markedet.173		

	

3.2.1.1	Adgangsbarrierer		

I	deres	natur	er	aftaler	indgået	mellem	konkurrenter	ustabile,	idet	der	forventeligt	foreligger	

økonomisk	incitament	for,	at	deltagerne	afviger	fra	aftalen.174	Inden	for	oligopolteori	betragtes	

særligt	to	forhold,	som	afgørende	for	stabiliteten	af	konkurrencebegrænsende	aftaler;	et	lavt	

antal	virksomheder	på	markedet	samt	høje	adgangsbarrierer.175	

Førstnævnte	 begrundes	 med	 følgende	 argumenter:	 1)	 Jo	 højere	 antal	 af	 opererende	

virksomheder	på	markedet,	des	svære	bliver	koordineringen	mellem	dem.	Dette	er	begrundet	

med	den	kompleksitet	der	opstår	ved,	at	fordele	markedsandele	og	aftale	priser	med	et	højt	

antal	af	konkurrenter.176	2)	Jo	højere	antal	deltagere	i	aftalen,	des	lavere	andel	af	’kagen’	kan	

den	enkelte	forventede	at	modtage.	Dette	indebærer	således,	at	risikoen	for	at	afvige	fra	aftalen	

stiger,	idet	gevinsterne	herved	kan	ovestige	den	gevinst	der	opnås	igennem	aftalen.177	

Tæt	forbundet	med	antallet	af	deltagere	er	adgangsbarrierer,	en	signifikant	faktor	i	problemet	

om	koordineret	adfærd,	idet	deltagelsen	af	nye	tilbudsgivere	kan	besværliggøre	udførelsen	af	

den	planlagte	strategi.178	

	

3.2.1.2	(A)symmetri		

Ovennævnte	 betragtes	 som	 eksogene	 årsager	 til	 stabiliteten	 af	 konkurrencebegrænsende	

aftaler.	 Der	 er	 imidlertid	 ligeledes	 en	 endogen	 dimension	 der	 er	 værd	 at	 belyse.	 Det	

(a)symmetriske	 forhold	 i	 tilbudsgivernes	 evne	 til,	 at	 konkurrerer	 i	 udbudsprocedurer,	

herunder	 deres	 kapacitet	 og	 omkostninger	 påvirker	 incitamentet	 til	 indgåelsen	 af	

                                                        
172	Se	eksempelvis	Styrelsens	afgørelser	i	sagerne	om	konsortier:	SOV-sagen,	Vejstribesagen,	Sko-sagerne	og	
Catering-sagen.	
173	Det	er	ikke	formålet	med	nærværende	analyse,	at	redgøre	for	de	forskellige	typer	af	aftaler.	
Konkurrencebegrænsende	aftaler	vil	bruge	som	samlebetegnelse	af	enhver	type	aftale	om	koordineret	adfærd.	
174 Robert	C.	Marshall	m.	fl.:	”The	economics	of	auctions	and	bidder	collusion”,	(2012),	s.	8.	
175	Stefan	E.	Weishaar:	”Cartels,	Competition	and	Public	Procurement”,	Edward	Elgar	Publishing,	(2013),	s.	9.		
176	G.	L.	Albano	m.	fl.:	”Handbook	of	Procurement	-	Preventing	collusion	in	procurement”,	Cambridge	University	
Press,	(2006),	s.	350.	
177	Ibid. 
178	Alberto	Heimler:	”Cartels	in	public	procurement”,	Journal	of	Competition	Law	and	Economics,	Oxford	
University	Press,	(2012),	s.	2-3.		
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konkurrencebegrænsende	 aftaler.	 Overordnet	 kan	 det	 udledes,	 at	 et	 asymmetrisk	 forhold	

mellem	 tilbudsgiverne	 reducerer	 incitamentet	 til	 konkurrencebegrænsende	 aftaler,	 idet	 de	

mest	effektive	aktører	har	større	gevinst	ved,	at	afvige	end	de	mindre	effektive	aktører.	Dertil	

udgør	sidstnævnte	en	mindre	trussel,	hvorfor	det	ville	være	nødvendigt,	at	 fordele	profitten	

asymmetrisk	 imellem	dem.	Det	 vil	 imidlertid	 ligeledes	 øge	 incitamentet	 til	 afvigelse	 hos	 de	

mindre	effektive	aktører.179	

	

3.4	Incitamentet	til	konsortiedannelser	

Det	antages	som	udgangspunkt,	at	virksomhederne	er	rationelle	aktører,	der	søger	konstant	

profitmaksimering.	Lægges	dette	til	grund,	kan	det	ligeledes	antages,	at	virksomheder	vil	vælge,	

at	byde	i	et	konsortium	fremfor	selvstændig	tilbudsafgivelse	i	det	omfang	konsortiet	forventes,	

at	udlede	enten	en	konkurrencefordel	eller	højere	profit	ved	eventuel	tildeling	af	kontrakten.	

En	 konkurrencefordel	 kan	 opnås	 på	 to	 måder;	 enten	 gennem	 en	 reduktion	 i	 antallet	 af	

konkurrenter	således,	at	risikoen	ved	at	byde	falder	og	vinderchancerne	stiger.	Derudover	kan	

konsortiet	potentielt	opnå	en	konkurrencefordel	ved,	at	konsortiet	realisere	synergier,	som	gør	

denne	til	mere	konkurrencedygtig	tilbudsgiver,	som	kan	byde	mere	aggressivt	og	således	øge	

sin	chance	for	tildelingen	af	kontrakten.		

	

3.3.1	Reduceret	antal	konkurrenter	

En	reduktion	i	antallet	af	konkurrenter	kan	udlede	en	konkurrencefordel	for	konsortiet,	men	

alene	 hvis	 dette	 forhold	 medfører	 at	 konkurrenceintensiteten	 falder.	 Med	

konkurrenceintensitet	 forstås,	 at	 virksomhederne	 konkurrerer	 mindre	 aggressivt	 end	 de	

potentielt	 ville	 være	 i	 stand	 til.	 Det	 er	 afgørende	 for	 udfaldet	 heraf,	 om	konkurrenterne	 er	

homo-	eller	heterogene.	Som	de	fremgik	af	teorierne	fra	horisontale	fusioner	i	et	oligopol,	vil	

en	 fusion	 i	 et	 marked	med	 symmetriske	 virksomheder	 på	 samme	 effektivitetsniveau,	 ikke	

medfører	en	forhøjet	markedsmagt	hos	den	fusionerede	enhed	grundet	en	fortsat	høj	grad	af	

konkurrencebegrænsning	fra	konkurrenterne	post-fusionen.	Samme	rationale	kan	overføres	til	

konsortier	i	udbudsprocedurer.	Hvis	de	virksomheder	der	er	indgået	i	konsortiet	fortsat	møder	

                                                        
179	G.	L.	Albano	m.	fl.:	”Preventing	collusion	in	procurement”,	Handbook	of	procurement,	Cambridge	University	
Press,	(2006).	
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høj	 konkurrence	 fra	 andre	 store	 og	 effektive	 konkurrenter	 vil	 reduktionen	 i	 antallet	 af	

konkurrenter	ikke	i	sig	selv	udgør	en	forstærket	konkurrenceposition	for	konsortiet.		

Omvendt	hvis	tilbudsgiverne	er	heterogene,	kan	konsortiet	afhængigt	af	sin	konstellation	enten	

fordrer	 til	 mere	 aggressiv	 konkurrence	 eller	 modsat	 svække	 konkurrencen.	 Hvis	 de	 store	

virksomheder	indgår	i	et	konsortium,	og	de	herefter	ikke	møder	stor	konkurrencebegrænsning	

fra	de	mindre	virksomheder,	vil	deres	konkurrenceposition	styrkes.		

 
3.3.2	Realisering	af	synergier		

Den	 anden	 måde	 det	 er	 muligt	 for	 konsortiet	 at	 opnå	 en	 konkurrencefordel,	 er	 gennem	

realisering	af	synergi.180	Synergieffekter	skal	imidlertid	være	betydelige	førend	de	kan	styrke	

et	 konsortiums	 konkurrenceposition,	 hvis	 konkurrenceintensiteten	 i	 forvejen	 er	 høj.	

Konsortiet	kan	enten	få	adgang	til	en	større	kapacitet	i	form	af	mandskab	og	maskiner,	eller	

udnytte	 stordriftsfordele.	 Teorierne	 om	 horisontale	 fusioner	 viser	 ligeledes,	 at	 det	 kræver	

signifikante	 effektiviseringsgevinster,	 hvis	 disse	 skal	 opveje	 konkurrencebegrænsningen	 og	

udlede	 lavere	 markedspriser.	 Hvis	 store	 virksomheder	 i	 kraft	 af	 konsortiet	 realiserer	

effektiviseringsgevinster,	og	samtidigt	møder	lav	konkurrencebegrænsning	fra	de	forventede	

resterende	konkurrenter,	vil	det	ikke	skabe	incitament	for	lavere	prissætning	i	tilbuddet.	

I	det	forhold	hvor	konsortiet	opnår	synergieffekter	som	resulterer	i	lavere	omkostninger	enten	

grundet	bedre	kapacitetsudnyttelse	eller	fordeling	af	parternes	respektive	risici,	kan	de	tilbyde	

en	lavere	pris	end	konsortiedeltagerne	var	i	stand	til	hvis	de	bød	selvstændigt.	Dette	bidrager	

til	styrket	konkurrence	og	lavere	priser.	Et	lavere	antal	tilbudsgivere	kan	isoleret	set	trække	i	

modsat	retning,	hvis	synergieffekterne	er	små.		

	

3.3.3	Informationsdeling		

Muligheden	for	at	danne	konsortier	åbner	op	for,	at	virksomhederne	kan	kommunikere.	Dette	

kan	 ligeledes	 udlede	 modsættende	 virkninger.	 Konsortiet	 kan	 i	 kraft	 heraf	 hvile	 på	 bedre	

information	om	den	del	af	kontrakten	der	har	”fælles	værdi”,	som	ikke	er	kontrolleret	af	den	

enkelte	aktør.	Det	er	blandt	andet	de	forhold	der	skal	arbejdes	under,	uforudsete	omkostninger	

eller	andre	risici	forbundet	med	udførelsen	af	opgaven	der	vil	være	indberegnet	i	den	pris	der	

                                                        
180 Giancarlo	Spagnolo	m.	fl.:	”Regulating	joint	bidding	in	public	procurement”,	Journal	of	Competition	Law	and	
Economics,	(2013),	s.	752. 
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fastsættes	i	tilbuddet.181	Risikoen	for	Winner’s	curse	reduceres	således	og	vil	dermed	afholde	

konsortiet	fra	at	hæve	sit	bud	betydeligt.	Det	fremgår	imidlertid	af	litteraturen,	at	denne	effekt	

ikke	 formodes,	 at	 opveje	 de	 negative	 konkurrenceeffekter	 udledt	 af	 det	 lavere	 antal	

konkurrenter.182			

Omvendt	kan	informationsdeling	gøre	konkurrerende	virksomheder		bekendte	med	hinandens	

omkostninger	 i	 forbindelse	 med	 udførelsen	 af	 konkrete	 opgaver,	 og	 således	 kan	 deres	

tilbudsstrategi	i	andre	udbudsprocedurer	påvirkes	af	denne	information.	Derudover	kan	det	

generelle	konkurrenceforhold	på	markedet	ligeledes	influeres	af	denne	informationsdeling	og	

således	 hindrer	 at	 der	 sker	 en	 fri	 og	 uafhængig	 prisdannelse.	Det	må	 imidlertid	 antages,	 at	

virksomhederne	således	ikke	har	interesse	i,	at	dele	unødig	information	med	hinanden.	

	

3.5	Hvordan	påvirkes	prissætningen	i	tilbuddene		

Af	den	forudgående	del	af	analysen	er	undersøgt	hvilke	konkurrenceeffekter	der	kan	forventes	

at	opstå	fra	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer,	herunder	hvilke	faktorer	der	er	afgørende	

herfor	samt	hvad	der	skaber	incitament	til	at	indgå	i	konsortier.	Det	kan	udledes	på	baggrund	

heraf,	at	 ingen	klare	resultater	kan	konkluderes.	Det	er	 imidlertid	 interessant,	at	undersøge	

hvordan	priserne	kan	forventes,	at	påvirkes	under	forskellige	hypotetiske	scenarier.	

I	 det	 første	 scenarie	 antages,	 at	 der	 ikke	 foreligger	 retlig	 begrænsninger	 for	 dannelsen	 af	

konsortier	og	virksomhederne	kan	således	 frit	vælge	om	de	ønsker,	at	byde	 i	et	konsortium	

eller	selvstændigt.	I	det	andet	scenarie	er	der	omvendt	restriktive	krav	til	konsortiedannelser,	

idet	 konsortiedeltagerne	 skal	 dokumentere	 forud	 for	 budafgivningen,	 at	 konsortiets	

omkostninger	ved,	at	udføre	opgaven	i	kontrakten	er	lavere	hvis	de	afgiver	fælles	bud	end	disse	

vil	være	hvis	de	byder	selvstændigt.	Dermed	forstået	at	konsortiet	vil	realiserer	synergier.		

 
3.5.1	Åben	adgang	til	konsortiedannelser	

Uden	 retlige	 begrænsninger	 for	 konsortiedannelser,	 vil	 det	 være	 op	 til	 de	 enkelte	

virksomheder,	at	vurdere	hvorvidt	den	forventede	profit	ved,	at	byde	i	et	konsortium	overstiger	

den	 forventede	 profit	 ved	 at	 byde	 selvstændigt.	 Overordnet	må	 det	 antages,	 at	 en	 så	 bred	

adgang	 vil	 skabe	 risiko	 for,	 at	 alle	 tilbudsgivere	 afgiver	 et	 enkelt	 bud	 og	 dernæst	 fordeler	

                                                        
181	Se	afsnit	3.1.1.1.	
182	Ibid.		
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opgaverne	 imellem	 sig	 selv.183	 Denne	 risiko	 er	 større	 i	 symmetriske	 markeder,	 hvor	

virksomhederne	er	lige	effektive,	og	en	konsortieaftale	mellem	to	ud	af	i	alt	fire	virksomheder	

ikke	i	sig	selv	vil	udgøre	en	konkurrencefordel.		

I	heterogene	markeder,	kan	det	umiddelbart	forventes,	at	de	største	virksomheder	på	markedet	

vil	 have	 højest	 incitament	 til,	 at	 eliminere	 konkurrenceforholdet	 imellem	dem.	 I	 praksis	 vil	

dette	 skabe	 karteldannelser,	 hvor	 virksomhederne	 eksempelvis	 skiftes	 om,	 at	 vinde	 de	

forskellige	bud	og	hvor	den	vindende	virksomhed	kompenserer	resten	af	karteldeltagene.		

Om	prisen	bliver	lavere	i	kraft	af	konsortiedeltagelse	end	hvis	konsortiet	ikke	var	blevet	indgået	

afhænger	af	 effekterne	 fra	den	 styrkede	konkurrenceposition,	og	om	denne	 således	opvejer	

virkningerne	af	en	eventuel	reduktion	i	antallet	af	konkurrenter.		

	

3.5.1.1	Høje	synergieffekter	blandt	store	virksomheder		

Hvis	det	antages	at	der	i	et	marked	alene	er	mulighed	for	at	realisere	synergier	mellem	store	

virksomheder	 i	 højere	 grad	 end	 mindre	 virksomheder,	 ville	 en	 begrænsning	 af	

konsortiedannelser	mellem	store	 virksomheder,	 øge	 antallet	 af	 deltagere	 samt	 afgivne	 bud,	

grundet	et	potentielt	højere	antal	af	selvstændige	tilbudsgivere.184	

Den	 overordnede	 indvirkning	 på	 den	 forventede	 prissætning	 og	 effektivitet	 afhænger	 af	 to	

modsættende	 kræfter.	 Højere	 antal	 deltagere	 og	 ligeledes	 bud,	 vil	 sandsynligvis	 forøge	

ordregivers	forventede	besparelse	i	form	af	lavere	priser.	Denne	effekt	induceres	af	en	højere	

andel	af	konkurrenter.	Store	firmaer	der	imidlertid	er	tvunget	til,	at	byde	selvstændigt,	vil	med	

rimelig	 sandsynlighed	 være	 mindre	 aggressive	 konkurrenter,	 end	 hvad	 de	 vil	 være	 hvis	

konsortier	var	mulige.	Da	disse	imidlertid	ikke	kan	udnytte	synergi	er	de	nødsagede	til,	at	byde	

mere	 forsigtigt,	som	således	vil	påvirke	ordregivers	besparelse	negativt.	Det	er	på	baggrund	

heraf	 muligt,	 at	 forvente,	 at	 når	 synergier	 mellem	 store	 virksomheder	 er	 små,	 vil	 en	

begrænsning	af	konsortier	på	en	måde	der	medføre,	at	deltagelse	stiger	have	en	positiv	effekt	

på	ordregivers	 forventede	besparelse.	Når	der	modsætningsvist	er	mulighed	for	at	realisere	

betydelig	 synergi	og	antallet	 af	 store	virksomheder	er	højt,	 vil	begrænsningen	af	konsortier	

blandt	store	virksomheder	have	en	negativ	effekt	på	ordregivers	forventede	besparelse.185	

 
                                                        
183	Dette	var	tilfældet	i	Sko-sagerne.	Se	afsnit	2.3.1.1.		
184	Giancarlo	Spagnolo	m.	fl.:	”Regulating	joint	bidding	in	public	procurement”,	Journal	of	Competition	Law	and	
Economics,	(2013)	s.	753	–	755.	
185	Ibid.  
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3.5.1.2	Høje	synergieffekter	blandt	små	virksomheder		

Omvendt	 hvis	 der	 antages,	 at	markeder	med	høj	 sandsynlighed	 for	 synergieffekter	mellem	

mindre	 virksomheder,	 ville	 en	 begrænsning	 af	 konsortier	 mellem	 store	 aktører,	 men	 med	

mulighed	for	konsortiedannelser	mellem	mindre	aktører,	potentilet	øge	antallet	af	deltagere	og	

dertil	afgivne	bud,	endda	i	en	højere	grad	end	i	det	foregående	scenarie.	Nye	mindre	deltagere,	

vil	være	villige	til	at	deltage	af	to	årsager;	i)	for	det	første,	når	de	store	aktører	ikke	kan	danne	

konsortier,	 kan	 det	 måske	 skabe	 grobund	 for,	 at	 mindre	 deltagere	 betragter	 sig	 selv	 i	 en	

position,	hvor	de	kan	konkurrerer	med	de	store	virksomheder	der	deltager	selvstændigt.	ii)	for	

det	andet,	vil	de	mindre	virksomheder	enten	eksisterende	eller	nye	kan	deltage	ved	at	danne	et	

konsortium	 grundet	 muligheden	 for	 at	 realisere	 synergi.	 Deraf	 vil	 et	 højere	 antal	 mindre	

virksomheder	 enten	 effektive	 nye	 deltagere	 eller	 de	 eksisterende	 der	 går	 sammen	 i	 et	

konsortium	 styrke	 konkurrencen,	 og	 deraf	 forhøje	 ordregivers	 forventede	 besparelse.	

Spagnolo	m.	fl.	vurdere	at	der	på	baggrund	heraf	kan	konkluderes	følgende:	Når	synergi	mellem	

mindre	aktører	er	høj,	vil	en	begrænsning	af	konsortier	mellem	store	aktører	have	en	positiv	

indvirkning	 på	 ordregivers	 forventede	 besparelse,	 gennem	 forøget	 deltagelse	 af	 mindre	

virksomheder,	grundet	at	store	aktører	er	tvunget	til	at	deltage	selvstændigt.	Når	synergi	kan	

realiseres	mellem	både	mindre	og	større	aktører,	vil	den	lettere	adgang	til	konsortier	mellem	

store	aktører	overdøve	deltagelse	af	mindre	virksomheder.186		

 

3.5.2	Restriktiv	tilgang	til	konsortier		

En	primær	fordel	ved,	at	tillægge	virksomhederne	krav	om,	at	dokumentere	gevinsterne	ved	

konsortieaftalen	forud	for	tilbudsafgivning	er,	at	der	således	er	sikkerhed	for,	at	aftalen	skaber	

synergieffekter,	som	potentielt	vil	kunne	komme	ordregiver	til	gode.	Effektiviseringsgevinster	

kan	imidlertid	have	en	potentiel	værdi	ex	ante,	som	ikke	realiseres	ex	post.	Dette	indebærer,	at	

man	 ikke	 kan	 få	 et	 fuldkomment	 og	 korrekt	 billede	 af	 den	 forventede	 værdi	 ved	

effektiviseringsgevinsterne.		

Da	det	ikke	er	muligt,	at	kræve	af	konsortiedeltagene,	at	dokumentere	en	lavere	prissætning	i	

kraft	 af	 effektiviseringsgevinsterne,	 kan	 det	 således	 heller	 ikke	 sikres,	 at	

effektiviseringsgevinsterne	 resulterer	 i	 en	 lavere	 prissætning	 til	 fordel	 for	 ordregivers	

forventede	besparelse.	Som	det	er	nævnt	tidligere,	vil	synergier	ikke	nødvendigvis	pr	default	

                                                        
186	Ibid.		
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reducerer	prisen	i	tilbuddet,	da	det	i	højere	grad	er	afgørende	hvordan	konsortiet	positionerer	

sig	 selv	 i	 forhold	 til	 de	 resterende	 konkurrenter.	 Hvis	 der	 fortsat	 foreligger	 en	

konkurrencebegrænsning	fra	andre	stærke	aktører	vil	konsortiet	incitamentet	til	at	nedsætte	

prisen	 være	 stor,	men	 hvis	 der	 derimod	 er	mindre	 konkurrencebegrænsning	 vil	 konsortiet	

beholde	det	højere	overskud	selv	fra	effektiviseringsfordelene	samt	den	besparelse	ved	at	byde	

mindre	 aggressivt	 end	 det	 ville	 have	 gjort	 sig	 nødvendigt	 hvis	 konsortiedeltagerne	

konkurrerede	med	hinanden.	

	

3.6	Vejstribesagen	

Det	gør	sig	interessant,	at	inddrage	det	konkurrencemæssige	forhold	der	gjorde	sig	gældende	i	

den	fornyligt	afgjorte	sag	om	Dansk	Vejmarkerings	Konsortium	(Konsortiet).	Sagen	vil	således	

ikke	 fremlægges	 i	 detaljer187,	 men	 alene	 inddrage	 de	 elementer	 der	 er	 relevante	 for,	 at	

analysere	konkurrencesituationen	og	implementeringen	af	teorierne.		

	

Den	 samlede	 udbudte	 kontrakt	 om	 genmarkering	 af	 vejstriber	 i	 tre	 distrikter,	 henholdsvis	

Hovedstaden,	 Sjælland	 og	 Syddanmark	 blev	 tildelt	 Konsortiet.	 Konsortiedeltagerne	 LKF	 og	

Eurostar	er	landets	to	største	aktører	på	markedet	inden	for	vejmarkeringsydelser.	I	alt	operer	

syv	aktører	inden	for	det	danske	marked	for	Vejmarkering	hvoraf	LKF,	Eurostar	og	to	andre	

(Guide-Lines	og	Lemminkäinen)	er	landsdækkende	og	tilsammen	optager	ca.	70-90	procent	af	

markedsandelen.188	Disse	fire	aktører	deltog	i	udbuddet,	men	alene	tre	bud	blev	afgivet.	Guide-

Lines	og	Lemminkäinen	bød	begge	selvstændigt	på	to	af	distrikterne;	Syddanmark	og	Sjælland,	

og	 konsortiet	 bød	 som	 den	 eneste	 på	 alle	 tre	 distrikter.	 Guide-Lines	 afgav	 laveste	 bud	 på	

Sjælland	og	Lemminkäinen	afgav	laveste	bud	på	Syddanmark.	Men	grundet	konsortiets	tilbud	

om	rabat	ved	tildelingen	af	alle	distrikter,	var	deres	tilbud	samlet	set	det	billigste.		

																																																																																																																																																																																

I	den	foreliggende	sag	konkurrerede	tilbudsgiverne	om	udførelsen	af	en	homogen	ydelse	på	et	

klassisk	oligopolistisk	marked,	med	tildelingskriteriet	’laveste	pris’.	Konsortiet	blev	dannet	af	

markedets	to	stærkeste	aktører.	Antager	man	at	konkurrencen	udspillede	sig	om	den	samlede	

kontrakt	og	der	ikke	herskede	tvivl	om	dette,	kunne	Guide-Lines	og	Lemminkäinen	potentielt	

                                                        
187	Sagsfremstillingen	er	præsenteret	uddybende	i	afhandlingens	juridiske	analyse.	Se	kapitel	2	afsnit	xx.		
188 Konkurrencerådets	afgørelse	af	24.	juni	2015,	Dansk	Vejmarkerings	Konsortium	pkt.	56. 
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ligeledes	have	indgået	i	konsortium	og	budt	på	den	samlede	kontrakt.	Det	forhold	ville	have	

skabt	konkurrence	om	den	samlede	kontrakt	og	konkurrencen	havde	ikke	været	påvirket	af	det	

reducerede	antal	bud,	idet	konkurrenceintensiteten	må	formodes,	at	have	været	høj	i	sådan	et	

tilfælde.		

Ved	forventningen	om,	at	LKF	og	Eurostar	optrådte	som	konsortium	kunne	der	måske	være	

budt	mere	aggressivt	af	de	tilbudsgivere	der	deltog	selvstændigt	eller	de	kunne	ligeledes	have	

indgået	i	et	konsortium,	som	havde	effektiviseret	konkurrencen	yderligere.		

																																																																																																		

Konsortiet	mulighed	for	at	tilbyde	samlerabat	kunne	ydermere	tyde	på,	at	det	var	muligt	for	

dem	at	realisere	effektiviseringsgevinster,	selvom	konkurrencerådet	ikke	lagde	dette	til	grund.		

Vurderingen	af	konkurrenceeffekterne,	som	følger	af	konsortiets	deltagelse	afhænger	af	særligt	

to	 faktorer;	om	sagen	anskues	 fra	et	 ex	 ante	 eller	ex	post	perspektiv	og	om	det	antages,	 at	

konkurrencen	udspillede	sig	om	den	samlede	kontrakt	eller	delkontrakterne.		

Ud	 fra	et	 ex	ante	perspektiv	kunne	der	potentielt	 være	skabt	konkurrence	om	den	samlede	

kontrakt,	 hvis	 de	 andre	 tilbudsgivere	 ligeledes	 havde	 indgået	 konsortium	 og	 budt	 på	 den	

samlede	kontrakt.	Konkurrencen	havde	således	været	mere	aggressiv.	Baseret	på	en	ex	post	

vurdering	 har	 konsortiedeltagerne	 elimineret	 konkurrencebegrænsningen	 imellem	 dem,	

muligvis	på	baggrund	heraf	budt	mindre	aggressivt	og	dernæst	fordelt	distrikterne	imellem	sig.	

Sidstnævnte	giver	en	klar	indikation	om	konkurrencebegrænsning.			

	

3.7	Delkonklusion		

Det	er	som	udgangspunkt	ikke	muligt,	at	konkludere	almengyldige	eller	entydige	resultater	i	

forhold	 til	 den	 første	 del	 af	 problemstillingsspørgsmålet	 vedrørende	 de	 forventelige	

konkurrenceeffekter,	som	følge	af	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer.	Grunden	hertil	er,	

at	effekterne	er	ikke-monotone	og	vil	således	varierer	afhængigt	af	det	specifikke	forhold	der	

gør	sig	gældende	i	det	konkrete	tilfælde.		

Der	kan	 imidlertid	overordnet	udledes,	 at	positive	effekter	opstår	når	konsortiet	 formår,	 at	

realisere	synergier,	som	skaber	incitament	til	at	reducere	prissætningen	i	tilbuddet	til	et	niveau	

der	er	lavere	end	hvis	virksomhederne	havde	budt	individuelt	på	den	samlede	kontrakt.	Det	er	

således	vigtigt	at	pointere	det	faktum,	at	ikke	alle	konsortier	vil	have	incitament	til,	at	nedsætte	

prisen	selvom	aftalen	reducerer	deres	omkostninger	gennem	synergieffekterne.		Incitamentet	
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til	 at	 byde	 aggressiv,	 afhænger	 i	 høj	 grad	 af	 hvordan	 konsortiet	 vurderer	

konkurrencesituationen	og	herunder	positionerer	sig	selv	på	baggrund	heraf.	Eksempelvis	vil	

konsortieaftaler	 indgået	 mellem	 konkurrenter,	 som	 potentielt	 ville	 have	 udgjort	 en	 stor	

konkurrencebegrænsning	overfor	hinanden	var	aftalen	ikke	indgået,	ikke	skabe	incitament	til	

en	 reduktion	 i	 tilbudsprisen	 hvis	 markedet	 ellers	 er	 heterogent	 og	 der	 foreligger	 mindre	

konkurrencebegrænsning	fra	de	resterende	konkurrenter.		

Niveauet	 af	 symmetri	på	markedet	 er	derfor	en	væsentlig	 faktor	 i	 forhold	 til	de	 forventede	

resultater	 af	 konsortiedannelser	 i	 udbudsprocedurer.	 En	 høj	 symmetri	 fordrer	 til	 en	 hård	

konkurrenceintensitet,	 som	 heraf	 resultere	 i	 lavere	 priser	 grundet	 aggressiv	 budafgivning.		

Dette	 forudsætter	 imidlertid,	 at	 de	 andre	 potentielle	 tilbudsgivere	 bliver	 bekendte	med,	 at	

konsortiet	dannes	og	at	det	opfattes	som	en	stærkere	konkurrent.		
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4.0	Konsortiers	retsstilling	baseret	på	økonomiske	rationaler	
I	nærværende	kapitel	vil	det	blive	analyseret	og	diskuteret	hvorvidt	reguleringen	af	konsortier	

efter	konkurrence-og	udbudsretten	 samt	den	nuværende	 retsstilling	kan	understøttes	af	de	

økonomiske	 rationaler	 der	 er	 udledt	 af	 den	 økonomiske	 analyse.	 Endvidere	 vil	 analysen	

inddrage	artikler	fra	den	juridiske	litteratur,	som	indeholder	forfatternes	forslag	til	hvordan	

den	 retlige	 vurdering	 af	 konsortier	 bør	 foretages.	 Disse	 vil	 ligeledes	 henholdes	 til	 de	

økonomiske	 principper,	 som	 således	 vil	 lægge	 grund	 for	 en	 diskussion	 af	 fremtiden	 for	

konsortier.	Følgende	spørgsmål	tilsigtes	besvaret:		

	

Hvorvidt	 er	 reststillingen	 for	 konsortier	 efter	 henholdsvis	 konkurrence-	 og	 udbudsretten	

understøttet	af	de	økonomiske	rationaler	udledt	af	den	økonomiske	analyse?		

	

4.1	Udbudsretten	i	henhold	til	økonomisk	teori	

Udbudslovens	relevante	bestemmelse	i	forhold	til	konsortier	er,	som	præsenteret	i	kapitel	2	

kortfattet.	 Adgangen	 til	 konsortiedannelser	 er	 hjemlet	 i	 §	 139	 stk.	 2	 hvoraf	 det	 fremgår,	 at	

ordregiver	ikke	må	stille	krav	til	den	retlige	form	af	konsortieaftalen.	Hypotetisk	set	ville	dette	

i	praksis	betyde,	at	hvis	der	ses	bort	fra	konkurrencelovens	begrænsninger	og	udbudsrettens	

regulering	således	stod	alene,	at	det	var	muligt,	at	danne	enhver	form	for	konsortieaftale	uden	

at	der	foreligger	retlige	forbehold	herfor.		

Dette	 er	 som	 udgangspunkt	 problematisk	 ud	 fra	 et	 konkurrencemæssigt	 perspektiv,	 idet	

risikoen	 for,	 at	 konsortiet	 udgør	 en	 konkurrencebegrænsende	 aftale	 opfattes	 som	værende	

stor.	Dette	er	imidlertid	ikke	de	eneste	effekter	der	muligvis	kan	opstå.		

Som	det	er	konkluderet	i	forudgående	analyse,	er	konkurrenceeffekterne	ikke-monotone	og	der	

kan	 således	 ligeledes	 opstå	 potentielle	 positive	 effekter.	 Resultatet	 hviler	 imidlertid	 på	 de	

faktorer	der	gøre	sig	gældende	på	markedet,	som	eksempelvis	om	der	foreligger	mulighed	for,	

at	 realisere	 synergieffekter	og	hvordan	konkurrenceforholdet	ser	ud	efter	konsortieaftalens	

indgåelse.		

Den	 risiko	 det	 imidlertid	 vil	 medfører,	 at	 der	 åbnes	 så	 bredt	 op	 for	 konsortiedannelser	

forventes	imidlertid	ikke,	at	opveje	de	potentielle	skadelige	virkninger	for	ordregiver	dette	kan	

udlede.	 Det	 specifikke	 forhold	 hvor	 konsortier	 vil	 udlede	 gunstige	 effekter	 på	 ordregivers	

forventede	besparelse	er	meget	snæver.		
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4.2	Konkurrenceretten	i	henhold	til	økonomisk	teori	

Konkurrenceretten	er	et	af	de	retsområder,	hvor	økonomien	har	særlig	stor	indflydelse	samt	

betydning.	 Det	 er	 således	 naturligt,	 at	 dette	 retsområde	 i	 højere	 grad	 end	 udbudsretten	

stemmer	 overens	 med	 de	 økonomiske	 teorier,	 som	 danner	 grundlaget	 for,	 hvordan	

virksomhedernes	adfærd	skal	reguleres	med	henblik	på,	at	sikre	en	fri	og	effektiv	konkurrence. 

Konkurrencereglerne	er	imidlertid	ikke	tilpasset	til	specifikt,	at	vurdere	konkurrenceforhold	i	

udbudsprocedurer,	 hvilket	 blandt	 andet	 er	 grunden	 til	 at	 der	 opstår	 uklarhed	 omkring	

retsstillingen.	

Forbudsbestemmelsen	 i	konkurrencelovens	§	6	er	 fortolket	af	Styrelsen	på	en	måde,	så	den	

forbyder	 konsortiedannelser	 mellem	 virksomheder	 der	 er	 aktuelle	 eller	 potentielle	

konkurrenter	i	forhold	til	den	konkrete	udbudte	kontrakt.189	Dette	begrundes	med	et	hensyn	

om,	at	forøge	antallet	af	afgive	bud	på	kontrakten.	Denne	tilgang	til	konsortieaftaler	kan	ikke	i	

sig	selv	udlede	negative	konkurrenceeffekter	i	udbudsprocedurer,	idet	der	ikke	opstår	risiko	

for	 konkurrencebegrænsning.	 Den	 økonomiske	 teori	 viser	 imidlertid,	 at	 flere	 bud	 ikke	

nødvendigvis	vil	skærpe	konkurrencen,	idet	konkurrenceintensiteten	i	højere	grad	afhænger	

af	hvem	der	deltager	i	udbuddet.190		

	

Muligheden	for,	at	realisere	synergieffekter	i	kraft	af	konsortieaftalen	kan	potentielt	reducere	

asymmetrien	 mellem	 de	 mest	 og	 mindst	 effektive	 virksomheder	 og	 på	 baggrund	 heraf	

inducerer	 en	 hårdere	 konkurrenceintensitet,	 som	 vil	 reflekteres	 i	 lavere	 prissætning	 i	

tilbuddene.191	 Omend	 dette	 er	 korrekt	 i	 teorien,	 kan	 det	 ikke	 overføres	 til	 praksis	 i	

udbudsprocedurer,	 idet	 tilbudsgiverne	 ikke	 er	 bekendt	 med	 deres	 konkurrenter	 førend	

udbuddet	er	slut	og	kontrakten	er	tildelt	den	tilbudsgiver	med	laveste	bud.	Det	faktum	at	der	

dannes	et	konsortium	vil	således	ikke	i	sig	selv	inducerer	aggressiv	tilbudsafgivning.	Det	kan	

imidlertid	overvejes,	om	det	vil	få	betydning,	hvis	retsstillingen	for	konsortier	var	klar	således,	

at	virksomhederne	vidste	hvorvidt	det	 i	 forhold	til	det	konkrete	udbud	var	muligt,	at	byde	 i	

konsortier.	 	 Forventningen	om,	 at	 andre	 konsortier	 kan	 blive	 dannet,	 omend	det	 er	ukendt	

                                                        
189	Styrelsens	vejledning	”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”,	Oktober	2018. 
190	G.	L.	Albano	m.	fl.:	”Joint	bidding	in	procurement”,	Handbook	of	Procurement,	Cambridge	University	Press,	
(2006),	s.	751.	
191	Ibid.		
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hvem	og	hvor	mange,	kan	potentielt	skabe	incitament	for,	enten	selv	at	indgå	i	konsortier,	eller	

skærpe	sit	bud	for	dermed	at	styrke	sin	konkurrenceevne	i	udbuddet.		

	
4.2.1	Undtagelsesbetingelserne		

Muligheden	 for	 at	 realisere	 synergieffekter,	 er	 ligeledes	 anerkendt	 i	 konkurrenceloven	 og	

fremgår	af	fritagelsesbetingelserne	efter	§	8.	Derudover	har	bagatelmeddelelsen	skabt	en	safe	

harbour	 for	konsortieaftaler	indgået	mellem	virksomheder	med	lave	markedsandele,	som	er	

implementeret	i	konkurrencelovens	§	7.192		

Forbudsbestemmelsen	i	konkurrencelovens	§	6	kan	således	erklæres	uanvendelig	såfremt	de	

oplistede	undtagelsesbetingelser	af	konkurrencelovens	§	8	er	opfyldte.	De	fire	betingelser	vil	

gennemgås	enkeltvis	og	henholdes	med	de	underliggende	økonomiske	rationaler.		

																																																																																																																																																																								

4.2.1.1	Effektiviseringsgevinster	

Kommissionen	 har	 i	 sine	 retningslinjer	 opstillet	 nogle	 principper	 for	 vurderingen	 af	

effektivitetsgevinster.	Heraf	fremgår	det,	at	der	alene	tages	hensyn	til	objektive	fordele	udledt	

direkte	 af	 aftalen193,	 som	 skal	 skyldes	 en	 komplementaritet	 af	 parternes	 økonomiske	

aktiviteter.194	 Det	 er	 således	 ikke	 tilstrækkeligt,	 at	 konsortiedeltagerne	 selv	 vurdere,	 at	 de	

opnår	 effektiviseringsfordele	 ved,	 at	 indgå	 i	 aftalen	 eller,	 at	 disse	 skyldes	 besparelser	 i	

konkurrencerelaterede	 omkostninger.195	 Det	 fremgår	 ydermere,	 at	 disse	 skal	 være	 i	

overensstemmelse	med	lovens	generelle	mål	om	en	samfundsøkonomisk	effektivitet.196	

Af	den	økonomiske	teori	fremgår	det,	at	enhver	form	for	synergi,	der	giver	parterne	mulighed	

for,	at	reducere	deres	omkostninger	potentielt	kan	lede	til	en	reduktion	i	tilbudspriserne.	Det	

er	 imidlertid	 i	 høj	 grad	 afhængigt	 af,	 hvordan	 konsortiet	 positionerer	 sig	 selv	 i	 forhold	 til	

konkurrenterne.	Denne	betingelse	 sikrer	 imidlertid,	 at	det	 alene	er	de	 konsortieaftaler	 som	

specifikt	skaber	synergi	grundet	aftalen	er	lovlige.	Indskrænkningen	vurderes	at	være	legitim,	

selvom	der	muligvis	kan	være	situationer	hvor	konsortier	som	ikke	specifikt	udleder	synergier	

                                                        
192 Bagatelmeddelelsen	(2014/C	291/01). 
193	Levinsen	m.fl.:	”Konkurrenceloven	med	kommentarer”	Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag	(2017),	4.	udgave.		
s.	464.	
194	Kommissionens	retningslinjer	for	anvendelsen	af	TEUF	art.	101	(2011/C	11/01)	pkt.	51.	
195 Ibid.	pkt.	246-248. 
196	FT	1996-97,	Tillæg	A,	s.	3662.	
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i	kraft	af	aftalen	vil	reducerer	tilbudsprisen.	Den	potentielle	skadevirkning	ved,	at	åbne	op	for	

sådan	en	mulighed	vurderes,	at	være	større	end	de	forventede	gevinster	herved.		

	

4.2.1.2	Forbrugerfordele	

Anden	betingelse	der	skal	opfyldes	førend	der	kan	foreligge	fritagelse	er,	at	forbrugerne	opnår	

en	 rimelig	 andel	 af	 de	 forventede	 effektiviseringsgevinster.	 Af	 Kommissionens	 praksis	 kan	

udledes,	 at	 der	 foreligger	 store	 dokumentationskrav	 i	 forhold	 til	 opfyldelsen	 af	 denne	

betingelse,	idet	en	effektiv	konkurrence	vurderes,	at	være	mest	fordelagtig	for	forbrugerne.197	

Rådet	har	en	lignende	tilgang	hertil,	som	kom	til	udtryk	i	dens	afgørelse	i	Vejstribesagen,	hvor	

det	blev	lagt	til	grund,	at	der	er	mindre	sandsynlighed	for,	at	effektiviseringsfordele	kommer	

forbrugerne	til	gode,	hvis	de	deltagende	virksomheder	i	konsortier	har	store	markedsandele.	

Dermed	 ligeledes	 antaget,	 at	 konkurrencen	 er	 det	 middel	 der	 bedst	 forventes,	 at	 skabe	

forbrugervelfærd.198		

Den	forudgående	analyse	undersøgte	konsortiedannelsers	effekt	på	prissætningen	i	tilbuddene	

og	dermed	ikke	generelt	forbrugerfordele.	Der	kan	imidlertid	udledes	heraf,	at	opfyldelsen	af	

kravet	ikke	vurderes	i	henhold	til	ordregivers	forventede	besparelse,	men	nærmere	den	almene	

forbruger,	som	det	var	tilfældet	med	Catering-sagen.199	

	

4.2.1.3	Proportionalitet	

Kravet	 om	 proportionalitet	 syntes	 ud	 fra	 et	 økonomisk	 perspektiv,	 at	 være	 rimeligt.	 En	

konsortieaftale	som	vil	udlede	positive	effekter	i	form	af	en	hårdere	konkurrenceintensitet	og	

deraf	mere	aggressiv	tilbudsafgivning,	vil	ikke	begrænse	konkurrencen	mere	end	nødvendigt.	

Rationalet	 bag	 dette	 er	 simpelt;	 hvis	 konsortieaftalen	 begrænser	 konkurrencen	 mere	 end	

nødvendigt,	 er	 det	 ikke	 sandsynligt	 at	 aftalen	 inducere	 en	 aggressiv	 tilbudsafgivning.	 Det	

formodes	således	at	kravet	om	proportionalitet	er	det	grundlæggende	element	i	afvejningen	af	

effekterne	af	konsortieaftaler	med	de	potentielle	gevinster	opnået	herved.		

	

                                                        
197	Bent	Iversen	m.	fl:	”Regulering	af	konkurrencen	i	EU”,	3.	Udgave,	Jurist-	og	Økonomiforbundets	Forlag,	(2012),	
s.	69.	
198	Konkurrencerådets	afgørelse	i	Vejstribesagen,	pkt.	833.	
199	Se	afsnit	2.3.1.2.	
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4.2.1.4	Udelukkelse	af	konkurrencen	

Det	er	et	naturligt	krav,	at	aftalen	ikke	udelukker	konkurrencen	fuldkommen.	Et	konsortium	er	

består	 af	 alle	 potentielle	 tilbudsgivere	 forventes	 ikke,	 hverken	 at	 komme	 ordregiver	 eller	

forbrugerne	til	gode.	Dette	var	tilfældet	i	Sko-sagen,	hvor	markedets	fire	leverandører	i	kraft	af	

deres	konsortieaftale	eliminerende	konkurrencen	helt	og	afgav	således	det	eneste	bud	på	den	

udbudte	kontrakt.200			

 
 
4.4	Fremadrettede	praksis		

I	 kølvandet	 på	 Vejstribesagen	 blev	 rejst	 en	 del	 debat	 samt	 reaktioner	 om	 konsortiers	

retsstilling.	 og	 herunder	 forslag	 til	hvordan	man	 bør	 vurderer	 konsortieaftalen	 i	 fremtiden.	

Forholdet	blev	debatteret	 i	 juridisk	 litteratur	af	blandt	andet	Christopher	Thomas201,	Albert	

Sánchez-Graells202	og	Cyril	Ritter203.	Det	bør	bemærkes,	at	artiklerne	er	udgivet	inden	Sø-og	

handelsrettens	dom	i	Vejstribesagen,	men	vurderes	interessante,	at	inddrage	til	set	i	 lyset	af	

Rettens	dom,	som	netop	adskiller	sig	fra	tidligere	praksis.		

Kritikken	har	særligt	berørt	spørgsmålet	om,	hvordan	en	virksomhed	bør	opgøre	kapacitet	og	

deraf	hvornår	disse	således	betragtes	som	værende	konkurrenter.	Forfatternes	synspunkter	vil	

præsenteres	 i	 lyset	 af	 den	 nuværende	 reststilling204	 og	 blive	 underlagt	 de	 økonomiske	

rationaler,	for	således	at	fastslå	hvilken	effekt	en	implementering	af	deres	tilgange	vil	have	på	

konkurrencen.	Analysen	foretages	i	overensstemmelse	med	konkurrencerettens	to-trins	test	i	

forbindelse	med	vurderingen	af	konsortiers	lovlighed.		

	

4.4.1	Aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter		

Thomas,	 Sánchez-Graells	 og	 Ritter	 er	 alle	 enige	 i,	 at	 det	 afgørende	 for	 vurderingen	 af	 et	

konsortium	er	lovligt,	hvorvidt	virksomhederne	er	konkurrenter	i	forhold	til	det	konkrete	bud.	

De	er	imidlertid	ikke	enige	omkring,	hvad	der	bør	lægges	til	grund	i	vurdering	heraf.			

	

                                                        
200	Se	afsnit	2.3.1.1. 
201	Christopher	Thomas	har	speciale	inden	for	konkurrenceretten	og	Parterne	ved	Hogan	Lovells.	
202	Albert	Sánchez-Graells	er	juridisk	lektor	og	forfatter	til	”Public	procurement	and	the	EU	Competition	rules”.	
203	Cyril	Ritter	er	en	embedsmand	i	EU-kommissionens	Generaldirektorat	for	Konkurrence.	
204	Særligt	to	forhold	vil	lægges	til	grund;	i)	Det	er	legitimt	at	hensætte	kapacitet	og	ii)	Når	kontrakten	er	inddelt	i	
delkontrakter,	er	det	legitimt	at	indgå	i	konsortium	for	dermed,	at	byde	på	den	samlede	kontrakt.		
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4.4.1.1	Objektivt	grundlag		

Thomas	tillægger	det	afgørende	betydning,	at	vurderingen	af,	hvorvidt	hver	enkelt	virksomhed	

har	 mulighed	 for	 at	 afgive	 et	 bud	 selvstændigt	 foretages	 på	 et	 objektivt	 grundlag.	 De	

bagvedliggende	forretningsmæssige	og	subjektive	overvejelser,	som	eksempelvis	opgørelse	af	

kapacitet	og	hvorvidt	det	er	nødvendigt,	at	hensætte	til	andre	opgaver,	skal	dermed	ikke	indgå	

i	vurderingen.	Thomas’	tilgang	tager	således	udgangspunkt	i,	at	myndighederne	skal	vurderer	

hvorvidt	virksomhederne	bestrider	den	nødvendige	kapacitet	eller	objektivt	ville	være	i	stand	

til,	at	udvide	til	den	påkrævede	kapacitet,	hvis	kapaciteten	ikke	allerede	er	tilgængelig.205	

	

Ud	fra	Thomas’	tilgang	skal	myndighederne	i	overensstemmelse	med	Rådets	tilgang	baserer	

deres	vurdering	på	den	samlede	opgjorte	ledige	kapacitet	på	tidspunktet	for	budafgivning,	og	

hertil	kræve,	at	der	ikke	reserveres	kapacitet	til	andre	opgaver.		

En	 implementering	af	denne	 retlige	 tilgang,	må	antages	at	have	 indskrænkende	virkning	på	

konsortiedannelser.	Virksomhederne	risikere	nemlig	herved,	at	al	deres	kapacitet	bliver	afsat	

til	én	enkelt	opgave,	og	derved	afholdes	de	fra	muligheden	for,	at	påtage	sig	opgaver	fra	andre	

kunder.		

En	 så	 restriktiv	 tilgang	 kan	 forventes,	 at	 inducere	 flere	 selvstændige	 bud	 på	 de	 udbudte	

kontrakter.	Det	kan	imidlertid	også	resultere	i	færre	bud,	idet	de	virksomheder	som	ikke	vil	

allokere	al	deres	kapacitet	 til	den	 forestående	opgave,	og	heller	 ikke	har	muligheden	 for,	 at	

deltage	 i	 kontrakten	 vil	 afstås	 fra	 at	 byde	 fuldkomment.	 Dette	 vil	 potentielt	 svække	

konkurrencen.	Antages	det	modsætningsvist,	at	flere	virksomheder	vil	byde	selvstændigt,	vil	

konkurrencen	om	andre	opgaver	reduceres	idet	virksomhederne	således	ikke	har	kapacitet	til	

at	udføre	andet	arbejde	end	opgaven	i	kontrakten.		

	

4.4.1.2	Forretningsmæssige	overvejelser	

Modsætningsvist	argumenterer	Sánchez-Graells	for,	at	Thomas’	tilgang	er	for	restriktiv	samt,	

at	 virksomhedernes	vurdering	netop	 skal	 tillægges	værdi	og	betydning	 i	 vurderingen	af	om	

                                                        
205	Christopher	Tomas:	”Two	bids	or	not	to	bid?	An	exploration	of	the	legality	of	joint	bidding	and	subcontracting	
under	EU	competition	law”,	Oxford	University	Press,	(2015),	s.	633. 
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disse	ville	være	i	stand	til,	at	byde	selvstændigt.206	Han	påpeger	derudover,	at	et	påkrav	om,	at	

der	ikke	må	hensættes	kapacitet	til	andre	opgaver	er	uforholdsmæssigt.		

De	potentielle	problemstillinger	der	kan	opstå	herved	er,	at	virksomhederne	får	muligheden	

for,	at	omgås	reglerne	således,	at	et	konsortiesamarbejde	begrundes	med	manglende	kapacitet,	

selvom	dette	måske	ikke	er	tilfældet.	Det	kan	i	værste	fald	give	anledning	til	karteller,	der	er	

forklædt	 som	 konsortier,	 men	 sågar	 i	 forestående	 tilfælde	 ville	 hvile	 på	 et	 retligt	 legitimt	

grundlag.		

Det	 er	 imidlertid	 naturligvis	 en	 reel	 pointe	 i,	 at	 det	 for	 virksomhederne	 ville	 være	

forretningsmæssigt	 uforsvarligt	 at	 afholde	 sig	 fra	 at	 påtage	 sig	 andre	 opgaver	 og	 varetage	

potentielle	nye	kunder.	Det	må	derfor	lægges	til	grund,	at	det	til	en	vis	udstrækning	vil	være	

hensigtsmæssigt,	at	give	adgang	til,	at	henlægge	noget	kapacitet.	Dette	har	Rådet	heller	ikke	

bestridt	i	sin	afgørelse.	Tvisten	mellem	Rådet	og	Retten	omhandlede	hvorvidt	det	er	legitimt,	at		

kræve	dokumentation	herfor.	Det	må	antages,	 at	hvis	 en	virksomhed	har	kernekunder	med	

opgaver	der	har	en	fast	tilbagevende	karakter,	vil	det	ikke	være	unødigt	besværligt	for	disse,	at	

påvise	på	baggrund	af	 indvundne	erfaringer,	 at	der	 foreligger	en	 sandsynlighed	 for	at	disse	

kunder	vil	henvende	sig	igen.	Det	kan	således	vurderes,	at	kravet	til	dokumentation	kan	opvejes	

af	de	potentielle	negative	effekter	der	kan	opstå	på	konkurrencen	hvis	dette	krav	blev	fjernet.		

	

4.4.1.3	Udvidelse	af	kapacitet	

Ritter	 anerkender,	 at	 det	 ville	 være	 ideelt,	 at	 lade	 de	 objektive	 kriterier	 vurderer	 hvorvidt	

virksomhederne	har	den	fornødne	kapacitet	til,	at	byde	selvstændigt	fremfor	i	et	konsortium.		

Ritter	 påpeger	 herved,	 at	 de	 objektive	 kriterier	 gøre	 det	 nemmere,	 at	 fastlægge	

virksomhedernes	faktuelle	muligheder	for,	at	deltage	selvstændigt.	Han	påpeger	imidlertid,	at	

det	 er	 en	 urealistisk	 tilgang,	 som	 er	 i	 uoverensstemmelse	 med	 virkeligheden	 for	

virksomhederne.	 I	 tråd	 med	 Sánchez-Graells	 mener	 han,	 at	 virksomhedernes	

forretningsmæssige	 overvejelser	 bør	 inddrages,	 og	 fastslår	 hertil,	 at	 det	 er	 forventeligt,	 at	

kapacitet	hensættes	til	andre	opgaver.	Ritter	anfører,	at	ved	at	åbne	 for	denne	mulighed,	vil	

chancerne	for,	at	flere	tiltræder	konkurrencen	forøges.	Problemet	herved	er,	at	det	således	er	

                                                        
206	Dr.	Albert	Sánchez-Graells:	”Joint	bidding	and	subcontracting	under	EU	competition	law:	some	critical	
comments	on	Thomas”,	udgivet	på	hans	blog	”How	to	crack	a	nut”.	
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nemt	 for	 konsortiedeltagerne,	 at	 påstå	 at	man	 havde	 for	 høje	 omkostninger	 eller	 andet	 og	

dermed	byde	i	et	konsortiet	i	sig	selv	ikke	er	nødvendigt.	

Det	væsentlige	efter	Ritters	vurdering	er	således	ikke,	om	virksomhederne	hensætter	kapacitet,	

men	i	højere	grad	hvorvidt	de	har	den	reelle	mulighed	for	at	udvide	denne.		

	

Endvidere	anfører	han,	at	konsortier	ikke	må	reducerer	det	potentielle	antal	af	bud,	som	kunne	

være	afgivet	hvis	konsortieaftalen	 ikke	var	 indgået,	men	denne	vurdering	bør	baseres	på	et	

realistisk	 grundlag.207	 Der	 understreges	 i	 henhold	 hertil,	 at	 det	 for	 vurderingen	 ikke	 er	

afgørende	om	det	er	virksomhedens	 intention	at	 afgive	bud,	men	om	muligheden	herfor	er	

realistisk.208	Konkurrencemyndighederne	skal	ifølge	Ritter	således	løfte	bevisbyrden	for,	at	der	

forelægger	en	potentiel	mulighed	for,	at	virksomhederne	kunne	byde	selvstændigt	og	at	det	i	

medfør	 heraf	 ikke	 er	 tilstrækkeligt,	 at	 påvise	 en	 mulighed	 for	 at	 foretage	 de	 nødvendige	

investeringer.	

	

Det	må	antages,	at	være	et	legitimt	krav,	at	konkurrencemyndighederne	løfter	bevisbyrden	for,	

at	 mulighederne	 for	 kapacitetsudvidelse	 er	 realistiske.	 Problemet	 herved	 er	 imidlertid,	 at	

konkurrencemyndighederne	 ikke	 har	 den	 samme	 indsigt	 i	 driften	 i	 virksomheden	 eller	 de	

bagvedliggende	 bevæggrunde	 og	 erfaringer	 der	 lægger	 til	 grund	 for	 virksomhedernes	

forretningsmæssige	 beslutninger.	 Det	 gør	 det	 således	 svære	 for	 disse,	 at	 løfte	 denne	

bevisbyrde.		

	

4.4.3	Til-formål	eller	til-følge	

Forfatterne	 er	 ligeledes	 uenige	 om	 hvordan	 andet	 trin	 i	 vurdering	 af	 konsortieaftalen	 bør	

foreligge.	Det	retlige	udgangspunkt	lader	vurderingen	bero	på	om	aftalen	reducerer	antallet	af	

bud,	 hvorfor	 Rådets	 praksis	 har	 vurderet,	 at	 konsortiet	 er	 indgået	 mellem	 aktuelle	 eller	

potentielle	konkurrenter,	i	sig	selv	anses	som	konkurrencebegrænsende	og	er	blevet	tillagt	en	

til-formåls	overtrædelse.		

	

                                                        
207	Cyril	Ritter:	“Joint	tendering	under	EU	competition	law”,	(2017),	s.	7.		
208	Ibid.	s.	4	
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4.4.3.1	”Konsortier	bør	underlægges	til-formåls	vurdering”	

Ritters	 tilgang	 lægger	 op	 til,	 at	 konsortiet	 skal	 underlægges	 en	 til-formåls	 vurdering,	 hvis	

aftalen	er	indgået	mellem	aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter,	idet	reduceringen	i	antallet	

af	bud	i	sig	selv,	vil	medfører	en	begrænsning	af	konkurrencen.209	

Aftaler	der	falder	inden	for	til-formåls	kategorien	vurderes,	at	være	af	grovere	karakter	og	kan	

således	skabe	risiko	 for	virksomhederne	om	retsforfølgelse.210	Når	reststillingen	er	uklar	og	

konsekvenserne	høje,	må	det	antages,	at	virksomhederne	vil	afstå	fra,	at	indgå	i	konsortier	af	

hensyn	til	deres	retssikkerhed.	Dette	kan	potentielt	skabe	risiko	for,	at	antallet	af	bud	fra	stærke	

tilbudsgivere	reduceres	til	ugunst	for	ordregivers	forventede	besparelse.		

En	til-formåls	vurdering	vil	være	passende	i	heterogene	markeder,	hvor	asymmetrien	er	høj	og	

store	virksomheder	udnytter	deres	markedsmagt	til,	at	eliminere	konkurrencen	imellem	dem.			

 
 
4.4.3.2	”Konsortier	bør	underlægges	en	til-følge	vurdering”	

Rådets	praksis	har	vist,	at	konsortier	der	unødigt	har	reduceret	antallet	af	bud	ved,	at	aftalen	

er	indgået	mellem	virksomheder	som	vurderes,	at	være	i	stand	til	at	byde	selvstændigt,	bliver	

betragtet,	som	en	til-formåls	overtrædelse.	

Thomas	anfører	i	sin	artikel,	at	det	er	problematisk,	at	vurdere	konsortier	ud	fra	en	til-formåls	

vurdering,	 idet	 dette	 vil	medfører,	 at	 konsortiet	 således	 anses	 som	 et	 kartel,	 førend	 det	 er	

fastlagt	 hvorvidt	 konsortiet	 rent	 faktisk	 udgør	 en	 begrænsning	 af	 konkurrencen.211	 En	 til-

formåls	vurdering	vil	således	betyde,	at	der	ikke	tages	hensyn	til	den	kontekst	konsortieaftalen	

er	indgået	i.																																																																																																																																																		

Fordelen	vil	at	foretage	en	til-følge	vurdering	er,	at	virksomhederne	i	højere	grad	tør,	at	indgå	

i	konsortier.	Det	skal	ej	forglemmes,	at	disse	overodnet	betragtes	som	værende	en	adgang	der	

har	til	formål	at	sikre	en	mere	effektiv	konkurrence	og	skal	således	ikke	forveksles	og	associeres	

med	konkurrencebegrænsende	aftaler.	Problemet	med	en	til-formåls	vurdering	er	imidlertid,	

at	det	i	udbudsprocedurer	kan	være	svært	at	fastlægge	hvorvidt	en	konsortieaftale	har	haft	til	

følge	at	begrænse	konkurrencen,	hvis	der	ikke	antallet	af	bud	bruges	som	målstok	hertil.		

                                                        
209	Ibid.	s.	12 
210 Levinsen	m.fl.:	”Konkurrenceloven	med	kommentarer”	4.	udgave,		Jurist-	og	Økonomforbundets	forlag	(2017),	
s.	247.	 
211	Christopher	Tomas:	”Two	bids	or	not	to	bid?	An	exploration	of	the	legality	of	joint	bidding	and	subcontracting	
under	EU	competition	law”,	Oxford	University	Press,	(2015),	s.	629.	
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Det	her	er	et	af	de	tilfælde	hvor	en	bestemmelser	der	har	til	hensyn,	at	regulerer	adfærden	på	

markedet	 ikke	 er	 optimal	 i	 en	 udbudsprocedurer.	Dette	 skyldes,	 at	 det	 på	 det	 traditionelle	

marked	er	nemmere	at	forudse	til-følge	effekter.		

 
4.4.3.3	”Konsortier	bør	hverken	underlægges	en	til-formål	eller	til-følge	vurdering”	

Sánchez-Graells	anfører,	at	det	afgørende	er	hvorvidt	konsortiet	medfører	samfundsmæssige	

fordele	hvorfor	det	må	antages,	at	det	enkelte	konsortium	skal	underlægges	sin	egen	konkrete	

undersøgelse	og	dermed	ikke	underlægges	en	til-formål	eller	til-følge	vurdering.	I	praksis	vil	

det	betyde,	at	vurderingen	af	konsortiet	direkte	overgår	til	en	undersøgelse	af	om	betingelserne	

i	konkurrencelovens	§	8	er	opfyldte.212		

Denne	tilgang	vil	i	praksis	betyde,	at	aftaler	som	ikke	har	hverken	konkurrencebegrænsende	

formål	eller	følge,	men	ikke	opfylder	betingelserne	kan	risikere,	at	blive	vurderet	ulovlige.	Det	

kan	 selvklart	 ikke	 understøttes	 at	økonomisk	 rationaler.	 Det	 vil	 imidlertid	 ikke	 have	 nogen	

betydning	for	aftaler,	som	er	blevet	tillagt	en	til-formål	eller	til-følge	overtrædelse,	og	dernæst	

i	trin	to	overgå	til	fritagelsesvurderingen.		

 
4.5	Delkonklusion	

De	relevante	bestemmelser	for	konsortiesamarbejder	inden	for	konkurrence-	og	udbudsretten	

udleder	isoleret	set	helt	forskellige	konkurrenceeffekter,	idet	bestemmelsen	efter	udbudsloven	

er	for	bred	i	forhold	til,	at	beskytte	mod	konkurrencebegrænsende	aftaler.	Konkurrenceloven	

er	 modsætningsvist	 mere	 restriktiv	 baseret	 på	 Styrelsens	 tolkning	 om,	 at	 konsortier	 der	

reducerer	antallet	af	bud	er	ulovlige.	De	økonomiske	mekanismer	viser	imidlertid,	at	dette	ikke	

altid	 er	 tilfældet.	 Konsortier	 der	 udleder	 synergi	 kan	 nemlig	 potentielt	 opveje	 de	

konkurrenceskadelige	 virkninger,	 og	 gøre	 konsortiet	 en	 mere	 effektiv	 tilbudsgiver	 med	

mulighed	 for	 at	 tilbyde	 en	 lavere	 pris.	 Økonomien	 viser	 imidlertid,	 at	 konsortiet	 alene	 har	

incitament	 til,	 at	 reducere	 sin	 pris	 hvis	 den	 fortsat	 møder	 konkurrencebegrænsninger	 fra	

konkurrenterne	og	heraf	således	ønsker	at	styrke	sin	konkurrencedygtighed.		

Konkurrenceloven	har	i	sin	undtagelsesregel	åbnet	op	for,	at	effektiviseringsgevinster	indgår	i	

vurderingen	 af	 konsortiets	 lovlighed	 og	 kan	 sågar	 fritage	 dette	 fra	 at	 blive	 omfattet	 af	

forbuddet,	hvis	de	fire	kumulative	betingelser	er	opfyldte.		

                                                        
212	Dr.	Albert	Sánchez-Graells:	”Joint	bidding	and	subcontracting	under	EU	competition	law:	some	critical	
comments	on	Thomas”,	udgivet	på	hans	blog	”How	to	crack	a	nut”. 
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Analysen	har	ligeledes	inddraget	juridisk	litteratur	i	form	af	artikler	fra	tre	forskellige	forfattere	

med	hver	 deres	 bud	 på	 hvordan	 den	 fremadrettede	 vurdering	 af	 konsortier	 bør	 foreligges.	

Forfatterne	er	selv	uenige	som	i	sig	selv	vidner	om,	at	konsortiespørgsmålet	er	komplekst	med	

ingen	 endegyldige	 svar.	 De	 forskellige	 tilgange	 er	 blevet	 diskuteret	 ud	 fra	 et	 økonomisk	

perspektiv,	hvoraf	det	kan	konkluderes	at	de	alle	har	fordele	og	ulemper	i	forhold	til,	at	sikre	

imod	konsortier	der	begrænser	konkurrencen	og	opfordrer	til	konsortier	der	omvendt	styrker	

konkurrencen.		
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5.0	Konklusion		
Afhandlingen	havde	følgende	problemformulering	som	overordnet	hovedspørgsmål:	

Hvorvidt	 har	 seneste	 praksis	 af	 Sø-og	 Handelsretten	 i	 Vejstribesagen	ændret	 reststillingen	 for	

konsortier	og	hvilke	effekter	har	konsortiedeltagelse	på	konkurrencen	i	udbudsprocedurer?	

	

Af	spørgsmålet	kan	udledes,	at	tre	forhold	ønskes	undersøgt;	i)	Om	retsstillingen	for	konsortier	

efter	Sø-og	Handelsretten	dom	adskiller	sig	fra	tidligere	praksis,	ii)	hvilke	konkurrenceeffekter	

konsortiedeltagelse	kan	forvente	at	udlede.	Konklusionen	på	ovenstående	spørgsmål	vil	dele	

sig	i	to	underafsnit.		

	

5.1	Retsstillingen	efter	Sø-og	Handelsrettens	dom	

Denne	del	af	er	blevet	undersøgt	og	behandlet	i	afhandlingens	juridiske	analyse.	Det	har	været	

nødvendigt	 for	 besvarelsen,	 at	 undersøge	 hvordan	 retsstillingen	 er	 efter	 lovgivningen	 i	 de	

relevante	retskilder	førend	det	var	muligt,	at	indgå	i	den	videre	analyse	af	praksis.	På	baggrund	

heraf	blev	det	konkluderet	at	reststillingen	efter	henholdsvis	konkurrence-og	udbudsloven	er	

fundamentalt	forskellig.	Dette	skyldes	at	der	i	udbudsloven	er	givet	meget	brede	rammer	for,	

hvordan	virksomheder	kan	organiserer	sig	i	konsortier	og	afgive	fælles	bud	på	kontrakten.	Det	

fremgå	 sågar	 af	 udbudslovens	 §	 139	 stk.	 2,	 at	 ordregiver	 ikke	må	 stille	 krav	 til	 konsortiets	

retlige	form.	Det	gælder	således	heraf,	at	hvis	retstilstanden	alene	skulle	vurderes	i	henhold	til	

udbudsretten,	 ville	der	 ikke	 foreligge	nogle	retlige	begrænsninger	 for,	hvilke	konsortier	der	

kunne	 blive	 dannet.	 Det	 fortolkes	 således	 at	 udbudsretten	 har	 en	 opfordrende	 tilgang	 til	

konsortiedannelser.		

Omvendt	anlægger	konkurrenceretten	en	mere	 restriktiv	vurdering	af	konsortieaftaler,	 idet	

konkurrenceloven	 indeholder	 et	 forbud	 mod	 indgåelsen	 af	 aftaler	 mellem	 aktuelle	 eller	

potentielle	konkurrenter,	som	har	til	formål	eller	til	følge	at	begrænse	konkurrencen.	Styrelsen	

har	i	sin	vejledning	således	slået	fast,	at	konkurrenceloven	skal	fortolkes	i	henhold	til	konsortier	

på	en	sådan	måde,	at	konsortieaftaler	alene	lovligt	må	indgås	mellem	virksomheder,	som	ikke	

er	aktuelle	eller	potentielle	konkurrenter	i	forhold	til	det	konkrete	bud.	De	to	retsområder	er	

imidlertid	 beslægtede	 på	 den	 måde,	 at	 de	 begge	 tilsigter	 at	 sikre	 en	 effektiv	

ressourceanvendelse.	Den	modsættende	tilgang	bidrager	dog	til,	at	retstilstanden	kan	fremstå	

uklar.	 Analyseres	 retsområderne	 på	 et	 dybere	 niveau	 fremgår	 det	 imidlertid,	 at	
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konkurrenceretten	bestemmelser	er	en	implementering	af	en	traktatbunden	artikel,	som	har	

den	højeste	placering	 i	retshierarkiet	og	dermed	 ”overtrumfer”	udbudslovens	bestemmelse.	

Heraf	 rejses	 således	 spørgsmål	 om,	 hvorvidt	 bestemmelsen	 i	 udbudslovens	 §	 139	 stk.	 2	 er	

overflødig,	idet	rammerne	for	samarbejdsaftaler	er	fastsat	af	en	overlegen	retskilde.	Dette	viser	

sig	dog	 ikke	at	være	tilfældet,	da	udbudsloven	har	ordregiver	som	pligtsubjekt	og	skal	sikre	

imod	 protektionistiske	 indkøb.	 Konkurrenceretten	 regulerer	 virksomhedernes	 adfærd	 på	

markedet,	og	er	således	henvendt	til	virksomhederne,	hvorfor	virksomhederne	bør	 forholde	

sig	hertil,	når	disse	overvejer	at	indgå	i	konsortier.		

	

I	undersøgelsen	af	retstillingen	efter	praksis	blev	inddraget	tidligere	danske	Rådsafgørelser	om	

konsortiesager,	da	Sø-og	Handelsrettens	afgørelse	er	den	første	dom	i	Danmark	vedrørende	en	

konsortieaftale.	Afgørelserne	lagde	grund	for	analysen	af	hvorvidt	Rettens	dom	adskiller	sig	fra	

Rådets	og	Ankenævnets	praksis	samt	hvordan	dette	efterlader	den	nugældende	retstilstand	for	

konsortier.		

Rådet	 havde	 i	 sin	 afgørelse	 i	 Vejstribesagen	 fulgt	 samme	 fremgangsmåde	 i	 vurderingen	 af	

konsortiet	 som	 i	 sine	 tidligere	 afgørelser.	 Samme	 udgangspunkt	 blev	 lagt	 til	 grund;	 hvis	

virksomhederne	har	den	fornødne	kapacitet	til,	at	byde	på	delkontrakterne,	er	det	ikke	tilladt	

for	disse	at	byde	i	et	konsortium	på	den	samlede	kontrakt.	Retten	fandt	imidlertid,	at	en	sådan	

indskrænkning	ikke	ville	skærpe	konkurrencen	og	ophævede	dermed	Ankenævnets	afgørelse	

som	 var	 en	 stadfæstelse	 af	 Rådets	 afgørelse.	 Derudover	 var	 en	 væsentlig	 forskel	 i	

vurderingerne,	 at	 Rådet	 krævede	 dokumentation	 for	 reserveret	 kapacitet	 i	

konsortiedeltagernes	kapacitetsberegninger.	Dette	krav	fandt	Retten	imidlertid	ikke	berettiget.		

	

Rettens	 afgørelse	 har	 således	 efterladt	 en	 retstilstand	 hvor	 der	 for	 virksomhederne	 er	

valgfrihed	mellem	at	byde	på	delkontrakterne	selvstændigt	eller	indgå	i	konsortier	og	byde	på	

den	samlede	kapacitet,	hvis	den	enkelte	virksomhed	ikke	har	den	tilstrækkelig	kapacitet	til,	at	

løfte	opgaven	på	egen	hånd.	Endvidere	har	virksomhederne	 ret	 til,	 at	hensætte	kapacitet	 til	

fremtidige	opgaver,	som	der	er	ikke	er	indgået	aftale	om	på	tidspunktet	for	udbuddet,	uden	at	

fremlægge	dokumentation	for,	at	reserveringen	af	kapacitet	er	legitim.	
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5.2	Konkurrenceeffekterne	af	konsortiedeltagelse	i	udbudsprocedurer	

Denne	del	af	spørgsmålet	i	problemformuleringen	blev	behandlet	i	afhandlingens	økonomiske	

analyse.	Analysen	inddragede	økonomisk	teori	i	form	af	auktions-	og	oligopolteori,	som	bidrag	

til	at	forstå	de	underlæggende	mekanismer	der	gøre	sig	gældende	i	udbudsprocedurer	samt	

når	virksomheder	afgiver	fælles	bud	på	udbudte	kontrakter.	Litteraturen	på	området	bidrog	

ligeledes	til,	at	afklare	hvilken	indvirkning	på	konkurrencen	og	heraf	prissætningen	i	udbuddet	

der	 kan	 forventes	 at	 opstå	 hvis	 der	 ikke	 forelå	 nogle	 retlige	 begrænsninger	 herfor.	

Underlæggende	 var	 det	 formålet,	 at	 undersøge	 hvilke	 incitamenter	 der	 findes	 for,	 at	 danne	

konsortier	og	hvordan	 dette	 forhold	påvirker	konkurrencen.	 Konklusionerne	 heraf	 viser,	 at	

flere	 faktorer	 er	 afgørende	 for	 om	 der	 kan	 forventes	 negative	 eller	 positive	 effekter	 på	

konkurrencen	når	konsortier	deltager.	Som	udgangspunkt	kan	konsortier	reducerer	antallet	af	

bud	såvel	som	inducerer	flere	afgivning	bud	på	kontrakten.	Afgørende	herfor	er	om	adgangen	

til	konsortiedannelser	øger	antallet	af	tilbudsgivere	i	udbuddet	eller	omvendt	reducerer	dette.	

Det	der	muligvis	kan	opfattes	kontraintuitivt	er,	at	et	reduceret	antal	bud	ikke	er	direkte	lig	

med	en	svækket	konkurrenceintensitet	og	høje	priser.		

Hvis	 konsortiet	 kan	 realisere	 synergier	 og	 heraf	 minimerer	 sine	 omkostninger,	 kan	 det	

resulterer	 i	 en	 lavere	 prissætning	 i	 tilbuddene.	 Denne	 effekt	 er	 imidlertid	 betinget	 af,	 at	

konsortiet	 fortsat	 forventer	 at	 møde	 konkurrence	 fra	 andre	 tilbudsgivere.	 Hvad	 der	 er	

afgørende	 for	 dette	 forhold	 er	 således,	 om	markedet	 er	 homo-	 eller	 heterogent.	Homogene	

markeder	 er	 præget	 af	 høj	 symmetri	 og	 incitamentet	 til	 et	 konsortium	 vil	 være	 drevet	 af	

betydelig	 effektiviseringsgevinster,	 der	 kan	 gøre	 konsortiets	 tilbud	 mere	 attraktivt	 for	

ordregiver.	I	heterogene	markeder,	er	effekterne	i	højere	grad	betinget	af	hvem	der	indgår	i	

konsortiet.	 Hvis	 store	 virksomheder	 eliminerer	 konkurrencen	 imellem	 dem,	 vil	 deres	

incitament	til	at	byde	aggressivt	ligeledes	elimineres	hvis	de	forventer	mindre	konkurrence	fra	

de	 resterende	 små	 tilbudsgivere.	 Hvis	 mindre	 tilbudsgivere	 kan	 realisere	 synergier,	 vil	 de	

potentielt	bevæge	sig	nærmere	de	store	virksomheders	effektivitetsniveau.	Teoretisk	vil	denne	

effekt	 styrke	konkurrencen,	 idet	de	større	virksomheder	vil	møde	højere	konkurrence,	men	

grundet	det	faktum,	at	det	i	udbudsprocedurer	ikke	er	velkendt	hvem	man	konkurrerer	imod,	

har	denne	effekt	ingen	betydning.		

	

	

	



 77 

6.0	Litteraturliste	
		
6.1	Retskilder	

Konkurrenceloven:		
Lovbekendtgørelse	nr.	155	af	01/03/2018.	
	
Rådets	forordning:	
Rådets	forordning	(EF)	nr.	1/2003	af	16.	december	2002	om	gennemførelse	af	
konkurrencereglerne	i	traktatens	artikel	81	og	82	(nuværende	art.	101	og	102).	
	
TEUF:	
Traktaten	om	den	Europæiske	Unions	Funktionsmåde	nr.	C-326/49	af	26.	oktober	2012.	
	
Udbudsdirektivet:		
Europa-Parlamentet	og	Rådets	direktiv	2014/24/EU	af	26.	februar	2014	om	offentlige	udbud	
og	om	ophævelse	af	direktiv	2004/18/EF.	
	
Udbudsloven:			
Lovbekendtgørelse	nr.	1564	af	15/12/2015.	
	
	

6.2	Lovforarbejder	

Lovbemærkningerne	til	konkurrenceloven:	
Folketingets	Forslag	til	konkurrenceloven	1996/97,	LSF	172,	Tillæg	A,	side	3641-3679,	af	20.	
februar	1997.	
	
Lovbemærkningerne	til	udbudsloven:	
Folketingets	forslag	til	udbudsloven	2015/16,	L	19,	Tillæg	A	af	7.	oktober	2015.		
	
	

6.3	Meddelelser	og	vejledninger	

Bagatelmeddelelsen:	
Kommissionens	meddelelse	om	aftaler	af	ringe	betydning,	der	ikke	indebærer	en	mærkbar	
begrænsning	af	konkurrencen	i	henhold	til	artikel	101,	stk.	1	i	traktaten	om	den	Europæiske	
Unions	Funktionsmåde	(2014/C	291/01).	
	
De	horisontale	retningslinjer:	
Kommissionens	meddelelse	om	retningslinjer	for	anvendelsen	af	art.	101	i	traktaten	om	Den	
Europæiske	Unions	Funktionsmåde	på	horisontale	samarbejdsaftaler	(2011/C	11/01).	
	
	
	



 78 

Kommissionens	Grønbog:	
Grønbog	om	modernisering	af	EU’s	politik	for	offentlige	indkøb.	”Mod	et	mere	effektivt	
europæisk	marked	for	offentlige	indkøb”,	KOM	(2011)	15	endelig.	
	
Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsens	konsortievejledning:		
”Konsortiesamarbejde	i	forhold	til	konkurrenceloven”	af	oktober	2018.	
	
Meddelelse	fra	Kommissionen:		
”Europa	2020,	en	strategi	for	intelligent,	bæredygtig	og	inklusiv	vækst”,	KOM	(2010)	2020	
endelig.	
	
Rapport	fra	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen:	
”Status	for	Offentlig	Konkurrence”	af	2017.	
	
	

6.4	EU-domme	

•	Sag	C-5/69,	Völk/Vervaecke	

•	Sag	C-57/01,	Makedoniko	Metro	og	Michaniki	AE	mod	Elliniko	Dimosio	

•	De	forende	sager	C-56/64	og	C-58/64	af	13.	juli	1966,	Consten	&	Grundig	

•	Sag	C-67/13	P,	Groupement	des	Cartes	Bancaires	

•	Sag	C-118/85,	Kommissionen	mod	Italien	

•	Sag	C-126/97,	Eco	Swiss	China	Time	Ltd	mod	Benetton	International	NV	

•	Sag	C-204/00,	P	Aalborg	Portland	

•	Sag	C-219/95,	P.	Ferriere	Nord	SpA	

•	Sag	C-226/11,	Expedia	

•	Sag	C-396/14,	MT	Højgaard	A/S	og	Züblin	A/S	mod	Bane	Danmark	

	

	
6.5	Dansk	praksis	

Catering-sagen:	
Konkurrencerådets	afgørelse	af	26.november	2003	i	”Samarbejdsaftale	mellem	Ove	Juel	
Catering	A/S	og	Th.	Schulz	A/S”.	
	

Sko-sagerne:	

Konkurrencerådets	afgørelse	af	24.	november	1999	i	”Påbud	til	leverandører	om	ortopædiske	
sko”	og	Konkurrencerådets	afgørelse	af	23.	februar	2000	i	”konkurrencebegrænsninger	på	
markedet	for	ortopædiske	sko”.	
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SOV-sagen:	
Konkurrencerådets	afgørelse	af	30.	april	2014	i	”Skive	og	Omegns	Vognmandsforenings	
Tilbudskoordinering”.	
	
Vejstribesagen:	

•		Konkurrencerådets	afgørelse	af	25.	juni	2016,	Dansk	Vejmarkerings	Konsortium.	
•		Konkurrenceankenævnets	kendelse	af	11.	april	2016,	i	sagerne	KL-2-2015	og	KL-3-2015.	
•		Sagerne	U-2-16	og	U-3-16	med	dom	afsagt	27.	august	2018	af	Sø-og	Handelsretten.	
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