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Abstract 

The thesis examines the contracting authority’s handling of appropriate changes in public construction 

contracts. It does so by analysing the effects on the economical welfare from negotiations between the 

tenderer and the contracting authority in a game theoretical framework. 

 

The thesis takes its starting point by conducting a thorough analysis of the legal framework regarding 

the contracting authority’s handling of appropriate changes by examining the relevant sections in the 

Danish Public Procurement Act. It is found that the contracting authority primarily will have to base 

appropriate changes on the de minimis threshold of 15% of the contract value or by having pre-deter-

mined a clear, precise and unequivocal clause. It is concluded that, as a result of the unforeseeable nature 

of construction contracts, a clear, precise and unequivocal clause is unlikely to be in place for all possible 

circumstances. Thus, contracting authorities will often have to enter into negotiations with the tenderer 

regarding the price of the appropriate change. 

 

The thesis hereafter examines these negotiations in a game-theoretical framework. This is done by de-

veloping a simple model in which the parties' incentives and negotiations can be analysed through 

various bargaining schemes as well as the underlying principal-agent problem. It is concluded that, as a 

result of a combination of time pressure, preferences and the principles of public procurement, the con-

tracting authority will enter into an unfavourable negotiating position and ultimately pay a higher price 

for the changes. 

 

In the integrated part of the thesis, an attempt is made to optimize the current legal situation with re-

spect to overall economical welfare as well for the basic principles and purposes of the Public 

Procurement Act. This is done by initially analysing the legislature's current approach to the issue at 

stake. It is concluded that the current approach can be understood as a way to minimize society's costs. 

It is further concluded that the present legal situation is not found to be efficient, in regard to the scope 

of the thesis. In conclusion, the thesis states that by implementing cost-plus contracts for de minimis 

changes, expensive negotiations are avoided while still securing the principles of public procurement, 

which overall creates a more efficient legal position. 
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1 Kapitel 1 

1.1 Indledning  

Så sent som januar 2019 udkom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en analyse vedrørende an-

nullationer af udbud. Analysen konkluderer, at hvert femte danske EU-udbud annulleres, samt at 37% 

af disse annulleres grundet fejl eller behov for ændringer i udbudsmaterialet. Uanset at behovet for en 

række ændringer kan imødekommes allerede før og under udbudsprocessen, er det bredt anerkendt at 

det, særligt i byggeprojekter og andre komplekse kontrakter, er uundgåeligt, at der skal foretages æn-

dringer, af varierende betydning, efter kontrakttildeling og i forbindelse med selve udførelsen af 

kontrakten. Behovet for ændringer i bygge- og anlægsarbejder er blandt andet affødt af, at ingen af par-

terne på forhånd forventes at kunne forudse alle de mulige forhold, der kan opstå undervejs i udførelsen 

af kontrakten. Denne forståelse er en så indarbejdet del af den almindelige entrepriseret, at der af en-

kelte juridiske forskere er blevet argumenteret for, at bygherrens ændringsret, som denne er udtrykt i 

b.la. AB 18 § 231, er en juridisk grundsætning.2 

 

Praksis og teori har igennem en årrække i overvejede grad haft sigte på netop forhold før kontraktind-

gåelsen, mens at det har været forbundet med usikkerhed, hvordan ændringer i en igangværende 

kontrakt håndteres effektivt.  Dette blev i nogen grad imødekommet ved ikrafttrædelsen af det seneste 

udbudsdirektiv fra 2014,3 som implementeret ved udbudsloven fra 2016,4 hvori der eksplicit er taget 

højde for en række forhold vedrørende ændringer.5 Uanset udbudslovens bestemmelser om ændringer, 

der utvivlsomt har bidraget med klarhed omkring retstilstanden, består der fortsat en række ubesva-

rede spørgsmål omkring konsekvenserne af disse ændringsregler, herunder særligt i forbindelse med 

hensigtsmæssige ændringer.6  

 

Således er det afhandlingens ambition at afdække, i hvilket omfang ordregiver, inden for rammerne af 

gældende udbudsret, kan foretage hensigtsmæssige ændringer i en igangværende bygge- og anlægs-

kontrakt. Afhandlingen søger endvidere at tilføre den juridiske problemstilling et økonomisk 

                                                 
1 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, 2018-08-10 nr. 9632 (AB 
18). Herefter benævnt AB 18. Jf. afsnit 1.6.6, vil AB dog ikke blive inddraget i afhandlingen. 
2 Berg, Claus. 2012. Udbudsret i byggeriet. Danmark: Jurist- Og Økonomforbundets Forlag. s. 810 ff. 
3 Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophæ-
velse af direktiv 2004/18/EF (Herefter Udbudsdirektivet eller UBD).  
4 Udbudsloven, lov nr. 1564 Udbudsloven af 15/12/2015 med senere ændringer lov nr. 204 af 05/03/2019. 
(Herefter udbudsloven eller UBL). 
5 Særligt om ændringer og baggrund herfor se bl.a. Europa-Kommissionens Grønbog: Om Modernisering Af EU's 
Politik for Offentlige Indkøb Mod Et Mere Effektivt Europæisk Marked for Offentlige Indkøb, KOM, 2011, s. 25. 
6 For afhandlingens definition af ”hensigtsmæssige ændringer” se afsnit 1.5. 
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perspektiv, idet det er ambitionen at analysere konsekvenserne af eventuelle forhandlinger mellem or-

dregiver og tilbudsgiver. Det er afhandlingens hensigt at kombinere de juridiske og økonomiske 

betragtninger for at kunne analysere, hvorvidt ordregivers håndtering er tilfredsstillende ud fra en sam-

fundsmæssig betragtning eller om implementeringen af eventuelle retspolitiske tiltag vil kunne øge den 

samlede velfærd og samtidig bidrage til, i højere grad, at sikre udbudsrettens grundlæggende principper 

og formål. 

  

1.2 Problemstilling 

På baggrund af ovenstående indledning kan afhandlingens problemstilling således kortfattet siges at 

være centreret omkring at kunne afklare, hvorledes ordregiver, inden for udbudsrettens rammer, bør 

håndtere hensigtsmæssige ændringer i en igangværende bygge- og anlægskontrakt. Særligt vil fokus 

rettes mod muligheden for at minimere risikoen for hold-up i en forhandlingssituation, samt undersøge 

mulighederne for, hvorvidt implementeringen af retspolitiske forslag for udbudsrettens ændringsregler 

kan medføre en øget samfundsmæssig velfærd under hensyn til udbudsrettens grundlæggende princip-

per og formål.   

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstilling, er nedenstående problemformuleringer blevet udarbejdet. 

Problemformuleringerne er udformet som henholdsvis et juridisk, økonomisk og integreret spørgsmål. 

Underspørgsmålene udgør således selvstændige problemformuleringer, der danner fundamentet for at 

kunne frembringe et videnskabeligt svar på afhandlingens problemstilling.   

 

 Jura: Hvilke rammer opsætter udbudsretten for ordregivers håndtering af hensigtsmæssige æn-

dringer i bygge- og anlægskontrakter, herunder i hvilket omfang har ordregiver mulighed for at 

gennemføre disse ændringer ved at foretage et genudbud?  

 Økonomi: Hvordan kan parternes incitamentsstruktur forklares i forbindelse med hensigts-

mæssige ændringer i en bygge- og anlægskontrakt, og i hvilket omfang har dette betydning for 

ordregivers eksponering for hold-up i en forhandlingssituation?  

 Integreret: Hvilken betydning har den nuværende retstilstand for den samfundsmæssige vel-

færd, herunder opfyldelsen af udbudsrettens formål, og i hvilket omfang kan et retspolitisk 

forslag, om at implementere et krav om en fixed-price kontrakt eller cost-plus kontrakt for de 

minimis-ændringer, øge den samlede velfærd?  
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1.4 Synsvinkel  

I forlængelse af projektets fokus i problemformuleringen, er det ordregivers handlemuligheder, der i 

udgangspunkt vil være genstand for analyse og følgelig vil udgøre udgangspunktet for afhandlingens 

synsvinkel.  

 

Det udbudsretlige begreb ordregiver omfatter en række forskellige aktører, herunder staten, regioner, 

kommuner samt offentligretlige organer, jf. udbudslovens § 24, stk. 1, nr. 28. Ordregivertypen kan have 

en konkret betydning for den juridiske analyse, men vil som udgangspunkt ikke påvirke afhandlingens 

synspunkt, hvorefter hensigten er at analysere forholdet mellem to parter i en kontraktuel relation, hvor 

den ene part agerer på vegne af det offentlige og derfor er underlagt en række skærpede krav og be-

grænsninger for dennes handlefrihed og strategiske valg. Derfor fokuserer afhandlingen på begrebet 

ordregiver i sin helhed.  

 

For så vidt angår den integrerede del af afhandlingen, vil der imidlertid skiftes synsvinkel. Her vil det 

blive vurderet, hvorvidt konklusioner draget på baggrund af en analyse af interaktionen mellem kon-

traktparterne kan løftes op på et samfundsniveau, hvor synsvinklen således hæves fra kontraktniveau 

til samfundsniveau.   

  

1.5 Afhandlingens antagelser, baggrund og kontekst 

Afhandlingen tager i udgangspunktet sigte på en problemstilling, der hovedsageligt udspiller sig efter 

udbudsprocessen samt tildeling af kontrakten.  

 

Det er valgt at redegøre for en række af de forhold, der oftest vil være relevante for, eller have direkte 

indflydelse på, afhandlingens analyse. Imidlertid vil der snarere være tale om en række antagelser frem-

for afgrænsninger, hvorfor disse antagelser behandles særskilt i det følgende.  

 

Problemstillingen vil blive analyseret ud fra en antagelse om, at kontraktens værdi er over tærskelvær-

dierne og følgelig er reguleret af udbudsloven. Dette skyldes hovedsageligt, at problemstillingens 

kompleksitet og konsekvenser må forventes at stige proportionalt med kontraktens omfang. Uanset at 

udbudsretten har særskilte tærskelværdier for bygge- og anlægsarbejder samt varer og tjenesteydelser, 

så reguleres udbud over tærskelværdierne af de samme bestemmelser. Således vil afhandlingens ana-

lyser som udgangspunkt kunne anvendes uanset om der er tale om bygge- og anlægsarbejder eller vare- 

og tjenesteydelser.   
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Afhandlingen vil, for at skabe en konsekvent tilgang gennem analyserne, tage udgangspunkt i tildelings-

kriteriet laveste pris, uanset at bygge- og anlægsarbejder ofte vil blive tildelt efter kriteriet økonomisk 

mest fordelagtige tilbud. Dette gøres særligt med henblik på at kunne sikre et simpelt udgangspunkt for 

den økonomiske model.  

 

For afhandlingens problemstilling er det endvidere centralt at fastslå, at der ved hensigtsmæssige æn-

dringer, alene forstås ændringer, der er hensigtsmæssige ud fra ordregivers synspunkt. Der er således 

ikke tale om, at det er ændringer, der er nødvendige for projektets gennemførsel. Ligeledes er der ikke 

tale om ændringer, der er affødt af misligholdelse eller mangler fra den vindende tilbudsgiver eller an-

dre udefra kommende forhold.   

  

1.6 Afgrænsning  

For at skærpe afhandlingens fokus, er det valgt at foretage en afgrænsning i forhold til følgende pro-

blemstillinger der, givet deres tætte forbindelse til afhandlingens problemstilling, vil kunne påvirke 

besvarelsen heraf eller bidrage med yderligere perspektiver.  

 

1.6.1 Ændringer i udbudsmaterialet  

Afhandlingens problemstilling kan som nævnt anskues som en del af en samlet udbudsproces. Det er 

dog valgt ikke at inddrage forhold vedrørende ændringer i udbudsmaterialet. Herved forstås ændringer, 

der er foretaget før tildeling af kontrakten. Dette skyldes, at denne problemstilling i sig selv er lige så 

kompleks som ændringer i kontrakten. En behandling heraf vil være på bekostning af en dybdegående 

og sammenhængende fremstilling og analyse af afhandlingens egentlige problemstilling. 

 

1.6.2 Leverandørændring  

Det er valgt klart at afgrænse afhandlingen fra leverandørændringer, herunder UBL § 182. Dette skyldes, 

at ændringer af leverandør som klart udgangspunkt ikke påvirker indholdet af den konkrete ydelse, der 

er indeholdt i kontrakten.  

 

1.6.3 Reaktions- og klagemuligheder  

Anskues udbudsprocessen som en sammenhængende proces, vil et eventuelt retligt efterspil eller øvrig 

tvistløsning vedrørende kontraktens indhold og opfyldelse kunne have betydning for parternes ageren 

inden for afhandlingen problemstilling. Imidlertid er det valgt at afgrænse afhandlingen fra effekterne 

af et eventuelt retsligt efterspil. 
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1.6.4 Mangler  

På trods af at mangler vedrørende kontraktens opfyldelse i vidt omfang vil kunne medføre, at der må 

foretages ændringer i byggeprojektet, så vil misligholdelse som følge af mangler ikke blive inddraget. 

  

1.6.5 Tilbudsloven  

Tilbudslovens bestemmelser vil alene være relevant, i det tilfælde, hvor bygge- og anlægsarbejderne i 

et konkret indkøb er under tærskelværdierne i udbudsloven. Imidlertid analyseres afhandlingens pro-

blemformulering ud fra en antagelse om, at en given kontrakt er over EU-tærskelværdierne, hvorfor 

tilbudsloven ikke finder anvendelse. Det kan således diskuteres, hvorvidt der reelt er tale om en afgræs-

ning, eller nærmere, at forholdet slet ikke er reguleret af tilbudsloven. Det er dog valgt at udtrykke en 

klar afgrænsning over for tilbudsloven og dennes anvendelsesområde.  

 

1.6.6 AB 18 

I bygge- og anlægskontrakter vil der i et vidt omfang indgå en række vilkår og klausuler, og i den forbin-

delse vil parterne ofte have vedtaget fx AB eller ABT samt eventuelle fravigelser hertil. Der består 

således en beslægtet problemstilling i forhold til aftaletale- og entrepriseretten og fortolkningen af disse 

bestemmelser, fravigelser, tilføjelser og andet. Dette er imidlertid uden for afhandlingens problemstil-

ling.  

 

1.7 Metode  

I det følgende redegøres for afhandlingens metoder samt overvejelser vedrørende den valgte frem-

gangsmåde. Afsnittet følger afhandlingens overordnede struktur af analyserne. Således vil der 

indledningsvist blive redegjort for afhandlingens juridiske metode, herefter følger afhandlingens øko-

nomiske metode samt endelig afhandlingens integrerede metode.  

 

1.7.1 Juridisk metode  

Formålet med afhandlingens juridiske metode er at udlede gældende ret i relation til afhandlingens pro-

blemformulering.  

 

I det følgende vil der indledningsvist blive redegjort for den anvendte retsteori, retskildelære og de an-

vendte retskilder inden for dansk ret såvel som EU-retten. Herefter vil der kort blive redegjort for den 

retsdogmatiske metode, der udgør den metodiske fremgangsmåde for afhandlingens juridiske analyse. 

I den forbindelse vil sammenspillet mellem danske og EU-retlige retskilder blive gennemgået.   
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1.7.1.1 Retsteori og retsvidenskabeligt grundlag  

Afhandlingens juridiske analyse følger den retsdogmatiske metode. Da retskilderne udgør fundamentet 

for den retsdogmatiske metode, bør der indledningsvist redegøres for, hvorledes afhandlingen på teo-

retisk og metodisk plan forholder sig til begrebet retskilder. 

   

1.7.1.1.1 Alf Ross og realistisk retsteori  

Det retsteoretiske udgangspunkt for afhandlingen tages i den realistiske retsteori som udviklet af Alf 

Ross, og senere udlagt at Christina Tvarnø og Ruth Nielsen.7 “For Ross er beskrivelsen af gældende ret 

kernen i retsvidenskaben, og det, der skal opnås sikker viden om, er således gældende ret.”8 I afhandlingen 

sker dette metodisk ved, at der, på baggrund af den retsdogmatiske metode, formuleres en eller flere 

påstande om gældende ret i relation til afhandlingens problemformulering. Herefter vil disse prognoser 

kunne verificeres på baggrund af eventuel senere dom.9  

 

Formålet med den juridiske analyse er således at analysere retskilderne for at kunne opstille en prog-

nose for afhandlingens juridiske del af problemformuleringen, der vil være udtryk for afhandlingens 

bud på gældende ret. Ligeledes vil afhandlings juridiske analyse fungere som et afsæt for afhandlingens 

økonomiske og integrerede analyse.  

 

1.7.1.1.1.1 Retskilder   

Særlig relevant er, hvordan det på baggrund af den valgte retsteori er muligt at definere og udvælge 

retskilder. En retskilde anses af Alf Ross som “direktiver om, hvorledes man [dommeren] finder de nor-

mer, der afgør en retstvist.”10 

 

Retsteori og retskildelære er i sig selv et omdiskuteret område, hvorfor det for nuværende blot skal 

konkluderes, at Ross oplister fire hovedgrupper af retskilder: lovgivning, retspraksis, sædvane og for-

holdets natur.11 Det er således disse fire hovedgrupper af retskilder som afhandlingens retsdogmatiske 

metode vil tage udgangspunkt i.  

 

                                                 
7 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2017. Retskilder Og Retsteorier. Danmark: Jurist- Og Økonomforbundets 
Forlag. s. 371 ff.  
8 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2017. s. 371.  
9 Se Alf Ross og prognoseteori, Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2017. s. 375. 
10 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2017. s. 378. 
11 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2017. s. 379. 
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For så vidt angår EU-rettens betydning, tages der udgangspunkt i argumentationen som fremført af 

Christina Tvarnø og Ruth Nielsen, hvorefter “Retsrealismen er åben for dette [EU- og folkerettens gælden] 

og inddrager fx EU-retten under retskildelære, hvor den indgår på lige fod med de danske retskilder. Rets-

realismen lægger vægt på, at gældende ret er den ideologi, der er virksom i dommerens sind, fordi den 

opleves af ham eller hende som socialt forbindende og derfor effektivt efterleves.”12 

 

Spørgsmålet om afhandlingens anvendelse af retskilder behandles yderligere i det følgende.   

 

1.7.1.2 Retsdogmatisk metode  

Som anført indledningsvist til afsnittet om afhandlingens juridiske metode følger afhandlingens juridi-

ske analyse den retsdogmatiske metode. Der tages udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, som 

denne er udlagt af Alf Ross på baggrund af hans realistiske retsteori.13  

 

Inden for den retsdogmatiske metode er der udviklet en fast rækkefølge for, hvorledes analysen af rets-

kilderne skal foretages. Denne rækkefølge er følgende: regulering, retspraksis, retssædvane og endelig 

forholdets natur.14 Denne rækkefølge vil således komme til udtryk i metoden og følgelig i strukturen af 

den juridiske analyse. 

 

I det følgende redegøres for de for afhandlingen relevante retskilder. 

   

1.7.1.2.1 Regulering  

Udbudsretten er underlagt en betydelig grad af regulering, herunder såvel en EU-retlig som en national 

del. Reguleringen af udbudsretten fra EU’s side er hovedsageligt sket gennem vedtagelse af en række af 

direktiver. Foruden direktiver fra EU findes også en række danske særlove, cirkulære mv., der dog ikke 

har relevans for afhandlingens problemstilling. Derfor vil afhandlingens problemstilling vedrørende 

ændringer af offentlige kontrakter inden for bygge- og anlægsarbejder særligt angå to centrale retskil-

der inden for retskilden regulering. Dette er henholdsvis udbudsdirektivet og udbudsloven.   

 

I det følgende redegøres for anvendelsen af netop disse to retskilder i relation til afhandlingen.  

 

                                                 
12 Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth. 2014. Retskilder Og Retsteorier. Danmark: Jurist- Og Økonomforbundets 
Forlag. s. 526 
13 Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth. 2014. s. 34. Bemærk at udgangspunktet i 2014-udgaven er taget i Alf 
Ross realistiske retsteori, hvor udgangspunktet i 2017-udgaven tages i europæisk realistisk retspositivisme som 
udviklet af Christina Tvarnø og Ruth Nielsen. 
14 Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth. 2014. s. 34.  
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1.7.1.2.1.1 Udbudsloven og EU-konform fortolkning  

Som følge af afhandlingens problemstilling, er det relevante direktiv Europa Parlamentets og Rådets di-

rektiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 

2004/18/EF. (Udbudsdirektivet). Udbudsdirektivet er implementeret i dansk ret ved Lov 2015-12-15 

nr. 1564 (Udbudsloven) og trådte i kraft 1. januar 2016. Det er først ved ikrafttrædelsen af direktiv 

2014, at den danske lovgiver har valgt at implementere udbudsdirektivet ved lov (udbudsloven). Tidli-

gere har direktiverne været implementeret i dansk ret gennem bekendtgørelser.  

 

Udgangspunktet for den retsdogmatiske analyse vil således være udbudsloven og bestemmelserne heri. 

Dog vil fortolkningen af udbudslovens bestemmelser respektere pligten til EU-konform fortolkning i 

Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter TEUF) art. 4 samt princippet om EU-

rettens forrang som fastslået første gang i sag 6/64, Costa mod ENEL, pr. 7-9.15 Der har dog de seneste 

år været betydelig akademisk diskussion af netop EU-rettens forrang, affødt af højesterets afgørelse i 

Ajos-sagen.16 I sagen forelagde Højesteret EU-domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt 

et uskrevet EU-retligt princip om forbud mod aldersdiskrimination kan afskære en borger eller privat 

virksomhed fra at støtte ret på en national lovbestemmelse, der er i strid med dette princip. Højeste-

ret fandt, at der forelå en fast retstilstand og at en EU-konform fortolkning af den nationale bestemmelse 

i funktionærloven ville medføre en contra legem situation.17 Uanset den følgende diskussion af, hvor-

vidt Højesteret faktisk fortolkede EU-konformt, synes der ikke ud fra dommen at være efterladt tvivl 

om, at Højesteret utvivlsomt er af den overbevisning, at national ret skal fortolkes EU-konformt, i det 

omfang det ikke leder til fortolkning contra legem.   

 

Udbudslovens bestemmelser og dansk retspraksis vil således blive fortolket i overensstemmelse med 

udbudsdirektivet, EU-rettens principper og afgørelser fra EU-domstolen.  

 

1.7.1.2.1.2 Forarbejder og motiver  

For så vidt angår anvendelsen af forarbejder som retskilde kan det ud, fra et retsteoretisk perspektiv 

diskuteres, hvor grænsen går mellem anvendelsen af forarbejder som retskilde eller fortolkningsbi-

drag. Denne diskussion ses bl.a. i Klagenævnet for Udbuds kendelse LH Gulve mod Region Midtjylland,18 

                                                 
15 Flaminio Costa mod ENEL (Ente nazionale energia ellettrica, impresa giå della Edison Volta), Sag C-6/64, Dom-
stolens dom af 15. juli 1964.  
16 UfR 2017.824 H, DI som mandatar for Ajos A/S mod boet efter A, Højesterets dom af 6. december 2016 i Sag 
15/2014.  
17 Se kritisk herfor Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth. 2017. Det afviste manuskript i Ajos-debatten: Højeste-
ret begår traktatbrud – om Højesterets dom i Ajos-sagen 
18 LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, Kendelse af d. 19. juni 2017, J.nr. 17/00216. s. 12.  
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hvor Klagenævnet i deres fortolkning dels henviser direkte til lovens bemærkninger, og dels synes klart 

at tilkendegive, at der ikke kan støttes ret på lovens bemærkninger alene. 

 

Det er afhandlingens udgangspunkt, at forarbejder bidrager med en værdifuld indsigt i lovgivers hen-

sigt, og de vil således blive inddraget til støtte for en subjektiv fortolkning af de enkelte bestemmelser. 

Forarbejder vil dog alene blive inddraget som fortolkningsbidrag til at fastlægge meningsindholdet af 

en konkret bestemmelse.19 Det er dog klart, at i det omfang bemærkningerne er kommet til udtryk i 

retspraksis, vil dette påvirke retskildeværdien af den enkelte bemærkning.   

 

1.7.1.2.1.3 Vejledninger, grønbøger mv.  

Uanset at vejledninger, analyser og tilsvarende udtalelser fra danske myndigheder eller kommissionen 

vil blive inddraget i afhandlingen, anses disse ikke som egentlige retskilder. De bidrager dog ofte til at 

udvide den forståelsesramme, hvori de øvrige retskilder kan fortolkes. Således vil der undervejs kunne 

findes henvisninger til disse, men det skal ikke tages til indtægt for at retten støttes herpå.  

 

1.7.1.2.2 Retspraksis  

En central retskilde for afhandlingens juridiske analyse er retspraksis. Da afhandlingens problemstilling 

befinder sig i et krydsfelt, hvor flere domstole og domstolslignende organer har en central betydning 

for retsudviklingen, skal der i forbindelse hermed anføres et par korte bemærkninger til de metodiske 

overvejelser for anvendelsen af disse. 

 

Gældende for alle typer af retspraksis anvendt i afhandlingen er, at disse naturligvis ikke respekterer 

afhandlingens afgræsning eller problemstilling. For så vidt angår retspraksis, omhandler en række af 

kendelserne eksempelvis varer og tjenesteydelser, og det vil herefter være en konkret domsanalyse, der 

er afgørende for, hvordan retskilden skal anvendes i relation til afhandlingens problemformulering og 

analyse. 

 

1.7.1.2.2.1 EU-domstolen  

Som redegjort for ovenstående bygger udbudsretten på en række EU-retlige direktiver. Dette medfø-

rer selvsagt, at EU-domme vil finde anvendelse i afhandlingen. I denne forbindelse skal 

opmærksomheden henledes på princippet om EU rettens forrang, der naturligvis vil få tilsvarende be-

tydning ved domsanalyse. 

 

                                                 
19 Se I øvrigt Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth. 2014. s. 95 for diskussion af den retsdogmatiske anvendelse af 
forarbejder.  
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En række af de centrale domme inden for afhandlingens problemstilling er afsagt før ikrafttrædelsen af 

udbudsdirektivet fra 2014. Uanset at udbudsdirektivets bestemmelser om ændringer i vidt omfang kan 

tilskyndes disse domme,20 samt at der fortsat refereres til disse, så bør det ved analysen heraf holdes for 

øje, at dommene er afsagt før udbudsdirektivet og følgelig udbudslovens ikrafttrædelse. Ved uoverens-

stemmelser mellem dommene og gældende ret, er det således lovgivningen, der går forud.  

 

1.7.1.2.2.2 Klagenævnet for Udbud og dets retskildeværdi  

Klagenævnet for Udbud er et dansk domstolslignende organ, der behandler klager vedrørende offent-

lige myndigheders overholdelse af udbudsreglerne, herunder for offentlige bygge- og anlægsarbejder 

omfattet af udbudsloven. I Lov om Klagenævnet for Udbud21 reguleres bl.a. håndhævelsen af udbudslo-

ven samt Klagenævnets kompetence. Det vurderes, at uanset afgørelserne ikke er egentlige domme, så 

er de en så indarbejdet del af praksis og retsudviklingen, at de i den retsdogmatiske analyse, bør ind-

drages og analyseres på højde med anden retspraksis. Endvidere bemærkes det, at Klagenævnet for 

Udbud har kompetence til at foreligge præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen.  

 

For så vidt angår anvendelsen af domme afsagt af dansk rets almindelige domstole, skal det bemærkes, 

at det kun er et mindre antal af kendelserne fra Klagenævnet for Udbud, der ankes til disse.  

 

1.7.1.2.3 Sædvaner og forholdets natur  

Disse retskilder vil kun i begrænset omfang være relevante i relation til afhandlingens problemformu-

lering.  

 

Dette skyldes det helt overvejende udgangspunkt, at udbudsretten er underlagt massiv regulering, samt 

at der er afsagt et utal af kendelser og domme. Således vil den ret, der kan støttes på retskilderne sæd-

vaner og forholdets natur ofte allerede være indarbejdet i de øvrige retskilder. Dette gælder ikke mindst 

for de grundlæggende principper i udbudsretten, der, såfremt de ikke allerede var indskrevet regule-

ringen, muligvis ville kunne argumenteres for at falde under retskilden forholdets natur.   

 

                                                 
20 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004, Pres-
setext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund), Sag C-454/06, Domstolens dom (Tredje 
Afdeling) af 19. juni 2008 samt Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main og Frankfurter Entsorgungs- und Service 
(FES) GmbH, Sag C-91/08, Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. april 2010.  
21 Lov nr. 492 af 12/06/2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 
21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. 
maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015. Herefter Lov om Klagenævnet for Udbud eller LKLFU. 
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1.7.1.3 Hermeneutikkens betydning 

På trods af, at afhandlingens egentlige analyse er baseret på den realistiske retsteori, så er det valgt at 

knytte et par bemærkninger til hermeneutikken som retsteori. 

 

Det har været en nødvendighed, og fast bestanddel af afhandlingens metode, at søge en større forståel-

sesramme gennem ikke mindst faglitteratur, dialog med fagfolk, praktikere og den opnåede indsigt i 

området gennem arbejdet. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at en del af projektets metode består 

i kritisk udvælgelse og anvendelse af tilgængelig juridisk faglitteratur, værker og artikler. Der vil lø-

bende være henvisninger til de pågældende kilder. Således beskriver Tvarnø og Nielsen 

hermeneutikkens betydning for den juridiske analyse på følgende måde: “Der er således både fordele og 

ulemper ved at anvende hermeneutisk retsteori, men det er svært at sige sig fri for, at den hermeneutiske 

fortolkningsstil inddrages i stort omfang i den juridiske analyse.”22   

 

1.7.2 Økonomisk metode  

I modsætning til afhandlingens juridiske analyse, hvor den retsdogmatiske metode tjener som et rela-

tivt stabilt metodisk fundament, så findes en tilsvarende metodisk fremgangsmåde ikke i samme grad 

inden for økonomien.  

 

Tværtimod beskriver Christian Knudsen om erhvervsøkonomisk metode, at “Desuden er de enkelte for-

skere konfronteret med en meget høj grad af teknisk og strategisk opgaveusikkerhed, fordi der ikke er 

etableret nogen konsensus om, hvad der er fagets paradigmatiske og metodiske udgangspunkt og dermed 

er der etableret relativt få restriktioner med hensyn til, hvad der vil blive betragtet som “acceptable” teo-

retiske begrebsrammer og metoder. [...] Den umiddelbare og positive konsekvens heraf er, at 

erhvervsøkonomien kommer til at fremstå som en pluralistisk disciplin, hvor det er “tilladt” at arbejde med 

mange forskellige teoretiske og metodiske perspektiver.”23 Således er udgangspunktet, at der ikke på for-

hånd er udstukket en universel metodisk fremgangsmåde til brug for afhandlingens økonomiske 

analyse, hvorfor det i vidt omfang er overladt til afhandlingens forfattere at etablere, afgrænse og struk-

turere den metodiske fremgang, herunder den underliggende teoretiske begrebsramme, forståelse og 

antagelser.  

 

Dette stiller imidlertid krav til redegørelsen af den økonomiske metode, da det metodiske grundlag er 

afgørende for analysen samt konklusion. 

                                                 
22 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2017. s. 379. 
23 Knudsen, Christian. 1997. Økonomisk Metodologi, Bind 2, Virksomhedsteori & Industriøkonomi. Danmark: Jurist- 
Og Økonomforbundets Forlag. s. 394-395. 
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1.7.2.1 Metodisk udgangspunkt  

Som følge af de frie metodiske rammer inden for økonomien, er det valgt at fortsætte inden for samme 

metodiske rammer som professor Henrik Lando24 ved at analysere problemstillingen ud fra principal-

agent teorien. Det er afhandlingens ambition herved at kunne bidrage med yderligere perspektiver på 

problemstillingen omkring ændringshåndtering i offentlige byggerier.  

 

Det skal bemærkes, at komplekse kontrakter, ikke mindst i forbindelse med bygge- og anlægskontrak-

ter, igennem flere år har været genstand for økonomisk forskning. Dette dog med et utal af skiftende 

metoder, teorier, antagelser og problemstillinger, hvorfor anvendelsen og videreudvikling af eksiste-

rende viden på området synes besværliggjort inden for afhandlingens rammer. 

   

I det følgende redegøres for det teoretiske udgangspunkt og antagelser til brug for afhandlingens øko-

nomiske analyse. 

  

1.7.2.2 Afhandlingens model  

Afhandlingen vil i forbindelse med den økonomiske analyse søge at analysere det kontraktuelle forhold 

mellem ordregiver og tilbudsgiver. Det er valgt at foretage denne analyse inden for rammerne af princi-

pal-agent teorien. Principal-agent teorien tillader, at der i forbindelse med afhandlingens økonomiske 

analyse kan udvikles en simpel model, hvorfra en ligevægt kan udledes. 

  

Det er hensigten med modellen at skabe et miljø, hvor det alene er antagelser og teori der har indflydelse 

på konklusionen.25 Herved er det dog klart, at afhandlingens økonomiske analyse aldrig vil være mere 

sand end de antagelser og teori der er lagt til grund, ligesom modellen vil være udtryk for en forsimpling 

af virkeligheden. Imidlertid sikrer den valgte metode, at det ud fra konkrete antagelser er muligt at 

frembringe dels et videnskabeligt svar på afhandlingens økonomiske problemstilling og dels et grundlag 

for afhandlingens integrerede analyse. Konklusioner på baggrund af den valgte metode kan herefter 

udgøre hypoteser til brug for senere empiriske undersøgelser, hvilket dog ligger uden for nærværende 

afhandlings problemformulering. 

   

                                                 
24 Lando, Henrik. 2016. How to Allocate Risk in a Large Construction Project og Lando, Henrik. 2015. On change 
orders, hold-up and conflict resolution in a construction contract.  
25 Eide, Erling og Stavang, Endre. 2008. Rettsøkonomi. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. s. 52-53.  
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1.7.2.2.1 Principal-agent teori  

I det følgende vil der tages udgangspunkt i Christian Knudsens udlægning af principal-agent teorien.26 

Målet med denne redegørelse, for afhandlingens økonomiske metode, er at skabe overblik over det te-

oretiske udgangspunkt og begrebsapparat afhandlingen anvender, samt at skabe en argumentation for, 

hvorfor principal-agent teorien anses for værende særligt anvendelig i forhold til afhandlingens pro-

blemstilling. 

  

1.7.2.2.1.1 Udgangspunkt for teorien  

Udgangspunktet for principal-agent teorien er at analysere forholdet mellem en agent og en principal i 

en kontraktrelation. Teoriens grundlæggende antagelser er, at parterne er fuldt rationelle samt, at de 

søger at egennyttemaksimere. Centralt i teorien står desuden antagelsen om asymmetrisk information 

mellem parterne. Det teoretiske problem, der søges analyseret, ved at anvende teorien, er, hvordan par-

terne kan udforme en incitamentsforenelig kontrakt, der tager højde for den asymmetriske information, 

således at det bliver i parternes egeninteresse at handle på en måde, der er i overensstemmelse med 

principalens.27 I forbindelse hermed er det relevant at inddrage parternes forhandlingsstyrke, da dette 

har en afgørende betydning for, hvorledes incitamentsstrukturen bør indrettes. 

 

Det skal dog understreges, at principal-agent teorien har en tæt sammenknytning med spilteorien. På 

trods af udgangspunktet om asymmetrisk information mellem parterne, så vil afhandlingen, i forbin-

delse med udarbejdelsen af en model, ændre denne antagelse til, at parterne har symmetrisk 

information. Dette kan umiddelbart fremstå som en arbitrær antagelse, men det skal forstås som en 

følge af, at parterne i vidt omfang må antages at kunne anticipere modpartens reservationspris inden 

for et givent interval. Antages det, at parterne med stor præcision vil kunne fastlægge dette interval, vil 

en præcis formodning for modpartens reservationspris kunne modelleres ved en antagelse om symme-

trisk information. 

 

1.7.2.2.1.2 Nyttebegrebet  

Christian Knudsen beskriver om principal-agent teorien, at ”i principal-agent teorien fokuserer man nu 

på, hvorledes man i situationer med asymmetrisk information og med nyttemaksimerende aktører kan 

indrette eller designe optimale eller incitamentsforenelige kontrakter. Dette design problem antages at 

tilhøre principalen og det anskues derfor udelukkende ud fra dennes perspektiv.”28 

                                                 
26 Knudsen, Christian. 1997. s. 164.  
27 Knudsen, Christian. 1997. s. 165. 
28 Knudsen, Christian. 1997. s. 168. 
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Dette efterlader imidlertid en stillingtagen og redegørelse i forhold til afhandlingens forståelse af nytte-

begrebet. Nytte anses i afhandlingen som det payoff en part opnår ved en given handling. Det antages 

således, at en parts nytte kan anvendes som et udtryk for en funktion af alle de bagvedliggende præfe-

rencer og vægtning af disse. 

   

I den forbindelse skal det nævnes, at principal-agent teorien beror på en antagelse om maksimerings-

rationalitet fremfor begrænset rationalitet. Denne antagelse er efter Christian Knudsen en del af 

teoriens hårde kerne.29 Dette vil sige, at parterne, som en urokkelig del af teorien, antages at kunne mak-

simere deres nyttefunktion for alle givne udfald. Denne antagelse bør i virkelighedens verden mødes 

med en vis skepsis. Således bør ingen parter i en kontrakt kunne antages at maksimere alle kendte som 

ukendte faktorer og afledte effekter af deres beslutninger for al fremtid. Imidlertid vil det udgangs-

punkt, hvor parterne er begrænsede rationelle, uanset at dette muligvis er i bedre overensstemmelse 

med virkeligheden, dog medføre andre teoretiske problemstillinger. 

 

Fordelen ved antagelsen om fuld rationalitet i modellen er, at det er muligt at opstille en analyse og ar-

gumentation for parternes rationelle valg i en teoretisk ramme isoleret fra virkelighedens usikkerhed. 

Det stiller endvidere afhandlingen i den gunstige situation, at argumentationsstrukturen, teori og kon-

klusioner vil kunne anvendes i umiddelbar forlængelse i afhandlingens integrerede analyse. 

  

1.7.2.2.1.3 Adverse selection og moral hazard  

Adverse selection er udtryk for den situation, hvor en agent i et principal-agent forhold med asymme-

trisk information, vil have privat information om forhold af betydning for principalen. Adverse selection 

opstår således i den situation, hvor en principal ikke på forhånd kan fastslå agentens egenskaber, præ-

ferencer eller type mens agenten omvendt kan udnytte denne viden til at optimere sin strategi. 

Væsentligt er, at adverse selection finder sted ex ante, det vil sige, at det er et prækontraktuelt pro-

blem.30  

   

Moral hazard er tæt beslægtet med problemet om adverse selection, men er forskellig herfra idet moral 

hazard angår agentens handlinger ex post. Således opstår moral hazard i den situation, hvor agenten 

indser, at principalen ikke kan observere agentens private information fx adfærd, og at agenten herefter 

på denne baggrund ændrer sin adfærd i forhold til principalens forventninger. 

                                                 
29 Knudsen, Christian. 1997. s. 171.  
30 Knudsen, Christian. 1997. s. 165. 
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Adverse selection og moral hazard fremgår ikke direkte af afhandlingen, men det har en betydelig rele-

vans for forståelsen af principal-agent teorien og derved de problemstillinger, der er affødt heraf.  

  

1.7.2.2.2 Hold up  

Begrebet hold up er et centralt begreb for afhandlingen. Ifølge Rogerson skal to faktorer være gældende 

før hold-up kan opstå. For det første skal parterne have foretaget investeringer ex ante i relation til for-

beredelse af en fremtidig kontrakt. For det andet skal den optimale kontrakt ikke kunne udformes ex 

ante, eksempelvis grundet usikkerhed eller uforudsete omstændigheder.31 

  

Således opstår truslen om hold up idet parterne indtræder i et bilateralt monopoli, hvor udskiftning er 

besværliggjort.32 Dette påvirker parternes forhandlingsstyrke og det er herefter muligt for den ene part 

at udnytte dette i et hold up. I nærværende afhandling skal hold-up begrebet forstås som prismæssig 

hold-up, hvorved forstås en parts mulighed for at udnytte modparten i en forhandlingssituation, for at 

kunne opnå en større værdi. 

  

Dette vil blive behandlet dybdegående i afhandlingens økonomiske analyse.  

  

1.7.2.3 Spilteori  

Som nævnt ovenstående har principal-agent teorien en tæt sammenknytning med spilteorien og øko-

nomisk forhandlingsteori. Afhandlingen arbejder ud fra et standpunkt om, at spilteorien kan anses som 

beslutningsmekanisme for parterne i principal-agent forholdet. 

 

Inden for spilteorien sondres der mellem den normale og ekstensive form. Et spil består af 1) agenterne 

i spillet, 2) agenternes strategier og 3) de payoff, som hver spiller vil modtage for hver kombination af 

strategier. Derudover er det centralt, at det på forhånd er oplyst, hvilke informationer hver agent har.33 

  

Et inkomplet spil foreligger, når en agent mangler viden om, hvilke payoff modparten har.34 Et komplet 

spil med imperfekt viden foreligger, når hver agent ikke blot kender sine egne strategier og payoff, men 

også modpartens. Derimod ved hver part ikke, hvilken strategi modparten vælger. Et komplet spil med 

                                                 
31 Rogerson, William P. 1992. Contractual Solutions to the Hold-Up Problem. The Review of Economic Studies vol. 
59, no. 4. s. 777. 
32 Lando, Henrik. 2016. s. 25. 
33 Knudsen, Christian. 1997. s. 90. 
34 Knudsen, Christian. 1997. s. 90. 
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perfekt viden foreligger derimod, når hver agent også kan observere, hvilken strategi modparten har 

valgt. 

   

Afhandlingen vil i forbindelse med analysen redegøre for de antagelser, der gør sig gældende for de en-

kelte spil. 

  

Udover at der sondres mellem den normale og ekstensive form, sondres der også mellem simultane og 

sekventielle spil. Et simultant spil er et spil, hvor parterne træffer deres strategivalg samtidigt. Et se-

kventielt spil er derimod, hvor den ene part træffer sit valg af strategi førend den anden part gør. Således 

vil den part, der vælger sidst basere sit strategivalg på, hvad den anden part har truffet, hvorved den 

anden part har perfekt viden. Som hovedregel vil simultane spil opstilles i normal form og sekventielle 

spil opstilles i ekstensiv form, men enhver strategisk beslutningsproblem kan formuleres både i normal 

og sekventiel form.35 I afhandlingen vil spillene som udgangspunkt illustreres som sekventielle for at 

understrege det strategiske element, hvor den ene part agerer på baggrund af modpartens valg. 

     

For afhandlingen er spilteorien særlig relevant, idet der, i den økonomiske analyse, vil blive opstillet 

flere forskellige spil, hvor det vil blive søgt at udlede ligevægten for, hvad ordregiver og den vindende 

tilbudsgiver vil vælge. Spillene vil blive løst ved at bruge forskellige løsningsbegreber, særligt back-

wards induction, der kan karakteriseres som en slags generelle forskrifter for, hvorledes rationelle 

agenter vil vælge strategi. At løse spil består således i at identificere en konstellation af strategier, som 

rationelle spillere med stor sandsynlighed vil vælge.36 Til dette vil afhandlingen anvende Nash-lige-

vægt, der defineres som “en konstellation af strategier sådan at ingen enkelt spiller har noget incitament 

til at vælge nogen anden strategi, fordi denne hermed kan forbedre sine pay-offs. Dvs. Hver spillers strategi 

vil være den bedste respons på de andre spilleres strategier.”37 

 

1.7.2.4 Kritik af anvendt metode  

Det er valgt i, overensstemmelse med afhandlingens afgrænsning, ikke at inddrage det entrepriseretlige 

aspekt i form af en ændringsret for ordregiver. Der kan således argumenteres for, at modellen afstår fra 

at inddrage et element af væsentlig betydning for parternes valg. Imidlertid vil det forhold, at ordregiver 

har en ændringsret, som det kendes fra AB 18, ikke medføre en ændring i forhold til det hold-up pro-

blem, som ønskes illustreret og analyseret i nærværende afhandling. I forlængelse heraf kan der 

endvidere argumenteres for, at idet en egentlig ændringsret ikke inddrages, så vil afhandlingens metode 

                                                 
35 Knudsen, Christian. 1997. s. 93. 
36 Knudsen, Christian. 1997. s. 94.  
37 Knudsen, Christian. 1997. s. 96. 
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og analyse i højere grad kunne overføres til andre kontrakter end bygge- og anlægskontrakter og ikke 

mindst i højere grad være gældende inden for unionen, uanset hvordan de enkelte medlemsstater har 

reguleret entrepriseretten nationalt. Det bemærkes i den forbindelse, at udbudsretten er afledt af EU-

retten, mens at entrepriseretten følger af obligationsretten, der i vid udstrækning fortsat er overladt til 

medlemsstaterne. 

 

Der kan endvidere argumenteres for, at afhandlingens antagelse om symmetrisk information mellem 

parterne er en forsimplet antagelse. Idet det pointeres, at parterne kender hinandens payoffs, er det at 

strække antagelserne, men udfaldet er ikke væsentligt forskelligt i forhold til at illustrere det grundlæg-

gende problem. Dette bliver diskuteret yderligere i den økonomiske analyse.  

  

1.7.3 Integreret metode  

For så vidt angår afhandlingens metodiske rammer for den integrerede analyse, er disse om muligt mere 

flydende end for den økonomiske del af afhandlingen, hvilket medfører en betydelige metodefrihed.38 

 

Afhandlingens integrerede analyse vil således, i vidt omfang, fortsætte inden for den metodiske ramme, 

der er opsat i forbindelse med den økonomiske analyse. Således vil principal-agent teorien og den un-

derliggende spilteori ligeledes udgøre den metodiske tilgang for afhandlingens integrerede analyse. 

  

Det er ambitionen med afhandlingens integrerede del at undersøge, hvorvidt en mere effektiv allokering 

af ressourcer kan opnås ved at implementere konkrete retspolitiske tiltag. Herved bevæger afhandlin-

gen sig ind i en egentlig de lege ferenda betragtning, idet det på baggrund af de juridiske og økonomiske 

analyser søges at udlede, om der ved implementeringen af konkrete forslag til, hvorledes retten bør 

være, kan opnås Kaldor-Hicks efficiens samt en optimal udnyttelse af de offentlige ressourcer. 

 

1.7.3.1 Formål og sigte med analysen  

Afhandlingens juridiske og økonomiske analyse har haft kontrakten mellem ordregiver og den vindende 

tilbudsgiver som analyseniveau og analyseret dette ud fra ordregivers perspektiv. Imidlertid bør det 

analyseres, hvordan ordregivers strategi, i spillet mellem ordregiver og tilbudsgiver, påvirker det sam-

fundsmæssige hensyn, som udbudsretten har som grundlæggende formål at varetage. 

  

Målet med afhandlingens integrerede analyse er således at analysere den samfundsmæssige betydning 

af ordregivers håndtering af hensigtsmæssige ændringer i bygge- og anlægskontrakter. 

                                                 
38 Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth. 2014. s. 47. 



 

22 af 120 
 

   

1.7.3.2 Principal-agent forholdet mellem ordregiver og samfund  

Afhandlingen vil indledningsvist søge at analysere forholdet mellem ordregiver og samfundet efter 

samme metodiske ramme og teori som anvendt i afhandlingens økonomiske analyse. Således vil forhol-

det mellem ordregiver og samfund blive analyseret i en spilteoretisk ramme med udgangspunkt i 

principal-agent teorien. En analyse af et spil mellem ordregiver og samfundet medfører imidlertid, at 

der skal foretages en skarp sondring mellem samfundet som en betegnelse for almenvellet overfor de 

enkelte administrative institutioner, der hver især kan omfattes af begrebet ordregiver, sådan som det 

defineres i UBL § 24, nr. 28. Sondringen skal særligt ses i perspektivet af, at udbudsreglerne har til for-

mål at sikre en optimal allokering af samfundets ressourcer. Imidlertid er det den enkelte ordregiver, 

der for hvert indkøb skal foretage en række valg, før samfundet får glæde af det pågældende indkøb. 

 

1.7.3.3 The law and economics of contract interpretation 

For at kunne forbedre en given retstilstand, er det centralt at tilegne en forståelse og ræsonnement for 

de nuværende regler. Derfor vil afhandlingen tage afsæt i Richard A. Posners artikel ”The law and eco-

nomics of contract interpretation”.39 Posner har i artiklen udviklet en model, hvor samfundets 

omkostninger ved koncipering og tvistløsning modelleres ved brug af en række variable og indbyrdes 

sammenhænge. Det skal bemærkes, at Posners model i udgangspunktet omhandler kontrahering mel-

lem to parter. Det er dog valgt at udvide modellens forståelse, således at den også kan anvendes ved en 

analyse af udbudsretten som helhed. Dette vil blive behandlet i forbindelse med afhandlingens integre-

rede analyse. 

 

Modellen vil således danne det teoretiske grundlag for afhandlingens forståelse af lovgivers og domsto-

lenes nuværende tilgang til problemet. Dette giver mulighed for at diskutere og problematisere den 

nuværende tilgang inden for en afgrænset model. 

  

1.7.3.4 Retspolitisk forslag  

Afhandlingen vil på baggrund af konklusioner og viden fra den juridiske såvel som den økonomiske del 

søge at udvikle et eller flere konkrete forslag til lovændringer af udbudsretten, der kan øge den samlede 

velfærd, ved at sikre at ordregiver handler i overensstemmelse med samfundets interesser. 

  

                                                 
39 Posner, Richard A. 2004. The Law and Economics of Contract Interpretation. Texas Law Review vol. 83: pp. 
1581-1614. s. 1583.  
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Særligt bliver det i afhandlingen undersøgt om lovgiver, ved at implementere henholdsvis en fixed-price 

kontrakt eller cost-plus kontrakt kan forbedre ordregivers forhandlingsposition og øge den samlede 

samfundsmæssige velfærd. Hvis dette er tilfældet, vil det sikre, at udbudslovens formål, om bedst mulige 

udnyttelse af de offentlige midler, efterleves. Hvis udbudslovens formål efterleves og den samfunds-

mæssige efficiens øges, bør forslaget implementeres. 

 

I afhandlingen er det valgt at tage udgangspunkt i Bajari og Tedelis’ artikel ”Incentives versus transaction 

costs: a theory of procurement contracts.”40 med henblik på at kunne udvikle og vurdere retspolitiske 

forslag. Afhandlingen vil alene tage udgangspunkt i de fremførte argumenter og principper. Således vil 

artiklen bidrage med en forståelse i forhold til vurderingen af et retspolitisk tiltag, om at implementere 

enten en fixed-price model eller cost-plus model. Det bør dog pointeres, at afhandlingen, i modsætning 

til artiklen, hvor udgangspunktet tages i kontrakten som helhed, alene vil undersøge muligheden for at 

implementere fixed-price eller cost-plus for en afgrænset del af kontrakten, nærmere ændringer omfat-

tet af de minimis-reglen. Ligesom forfatterne fokuserer afhandlingen på problemet om tilpasning af 

kontrakten, når der opstår et behov for at foretage en hensigtsmæssig ændring, hvor kontrakten viser 

sig at være ukomplet.  

 

  

1.7.3.5 Efficienskriteriet – Kaldor Hicks   

Idet afhandlingen søger at nå frem til den samfundsefficiente retsstilling, ved at implementere konkrete 

forslag, vil kaldor-Hicks-kriteriet være den relevante efficiensbetragtning. 

  

Således vil det blive analyseret, om interaktionen i forholdet mellem tilbudsgiver og ordregiver, efter 

implementering af en konkret ændring af udbudsrettens ændringsregler, vil medføre øget samlet vel-

færd og kunne betragtes som samfundsefficient efter Kaldor-Hicks kriteriet. 

  

Kaldor-Hicks-kriteriet opnås, hvis et tiltag skaber nok værdi hos vinderen til, at denne kan kompensere 

taberen for det tab, som denne måtte lide.41 Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke skal forstås således, 

at der skal ske en egentlig kompensation fra vinderen til taberen. Det skal derimod forstås som, at sam-

fundet samlet set skal have en positiv gevinst ved tiltaget. Således skal tiltaget blot skabe mere værdi 

hos vinderen end taberen har måtte lidt som følge af det selvsamme tiltag, førend det kan siges at være 

Kaldor-Hicks efficient. 

                                                 
40 Bajari, Patrick and Tadelis, Steven. 2001. Incentives versus transaction costs: a theory of procurement con-
tracts. Rand Journal of Economics Vol. 32, No. 3: pp. 387-404.    
41 Eide, Erling og Stavang, Endre. 2008. s. 110. 
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I nærværende afhandling vil det således blive vurderet, om det konkrete retspolitiske tiltag vil være Kal-

dor-Hicks-efficient. I det tilfælde, at det foreslåede tiltag findes at øge den samfundsmæssige efficiens, 

bør dette implementeres. Det er dog ikke muligt at fastslå, om et givent retspolitisk forslag er efficient, 

men der vil nærmere tale om en forbedring i form af en øget efficiens.  

  

Afhandlingen vil, i naturlig forlængelse af den anlagte synsvinkel, endvidere søge at optimere en løsning 

ud fra ordregivers perspektiv. Således vil det tilstræbes, at løsningen ikke blot er Kaldor-Hicks efficient, 

men også at udbudsrettens formål om optimal udnyttelse af de offentlige midler optimeres. 

 

1.8 Struktur  

Nærværende afhandling vil overordnet set være delt op i tre analyser. Hver analyse vil være tildelt et 

særskilt kapitel. 

  

Kapitel 1 indeholder afhandlingens indledning, problemformulering samt metode. 

  

I kapitel 2 analyseres afhandlingens juridiske problemformulering, hvor det vil blive fastslået, hvilke 

muligheder ordregiver har for at foretage en hensigtsmæssig ændring. Dette skyldes særligt, at de juri-

diske rammer for at gennemføre en hensigtsmæssig ændring er nødvendige at kende til, for at kunne 

besvare den økonomiske del af problemstillingen. 

   

I kapitel 3 følger den økonomiske analyse af, hvilken incitamentsstruktur de kontraktuelle parter er 

underlagt, og deraf, hvilken betydning det har for ordregivers eksponering af hold-up i en forhandlings-

situation. Dette gøres gennem en analyse af forskellige forhandlingssituationer.  

   

Kapitel 4 indeholder den integrerede analyse. Den integrerede analyse vil efterfølge den økonomiske 

analyse idet det er nødvendigt at kende til såvel reglerne som ordregivers eksponering af risiko som 

følge af kontraktparternes incitamentsstrukturer, førend det er muligt at besvare, hvorvidt der bør in-

korporeres retspolitiske tiltag for, at der kan siges at være samfundsefficiens. 

   

Afslutningsvist følger kapitel 5, der indeholder afhandlingens konklusion, samt en litteraturliste i af-

handlingens kapitel 6.  
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2 Kapitel 2 – juridisk analyse  

Afhandlingens juridiske analyse vil undersøge udbudslovens ændringsregler, for at kunne vurdere, 

hvorvidt ordregiver har mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i medfør af disse bestem-

melser. Derefter vil ordregivers muligheder for at foretage et genudbud blive analyseret. Dette vil dels 

blive analyseret i den situation, hvor en hensigtsmæssig ændring efterfølgende udbydes alene og dels i 

den situation, hvor ordregiver vælger at foretage et nyt udbud at hele projektet og indarbejde den øn-

skede hensigtsmæssige ændring i det nyt udbud. Afslutningsvist vil ordregivers mulighed for at omgå 

udbudsreglerne og sanktionen uden virkning, kort blive diskuteret.  

 

2.1 Udbudsloven  

Som nævnt i afhandlingens juridiske metode, vil afhandlingens juridiske analyse tage udgangspunkt i 

udbudsloven.  

 

2.1.1 Formål 

Udbudslovens formål følger af UBL § 1, hvorefter formålet med loven er at fastlægge procedurerne for 

offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de of-

fentlige midler. En tilsvarende formulering følger ikke af bestemmelserne i udbudsdirektivet 2014. 

  

Dog følger det af betragtning 1 i præamblen til udbudsdirektivet 2014, at der for offentlige kontrakter, 

over en bestemt værdi, bør fastsættes bestemmelser til samordning af de nationale udbudsprocedurer, 

så det sikres, at disse principper udmøntes i praksis, og at offentlige indkøb åbnes for konkurrence. Des-

uden beskrives det, at tildeling af offentlige kontrakter af medlemsstaternes myndigheder skal ske i 

overensstemmelse med principperne i TEUF om fri bevægelighed samt principperne om ligebehandling, 

ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. 

   

Hensynet til udnyttelsen af de offentlige midler fremgår dog af betragtning 2 i præamblen til udbudsdi-

rektivet 2014, hvorefter offentlige indkøb anses som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal 

anvendes til at sikres optimal udnyttelse af de offentlige midler. 

    

2.1.2 Principper  

Udbudsretten skal forstås i tæt forbindelse med de grundlæggende hensyn og principper, der følger af 

EU-retten. De udbudsretlige principper er således en direkte forlængelse af de principper, der i øvrigt 

følger af EU-retten. 
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De grundlæggende udbudsretlige principper er fri bevægelighed samt principper afledt heraf såsom li-

gebehandling, ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed.42 

Begreberne er dog ikke nærmere defineret, og en udfyldelse af begrebernes meningsindhold følger så-

ledes af TEU, TEUF, Charteret samt EU-domstolens praksis.43 

  

I det følgende redegøres kort for indholdet af principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og pro-

portionalitet, som fremgår eksplicit af udbudsloven § 2, stk. 1. Uanset, at de øvrige principper ikke 

eksplicit er nævnt i udbudsloven, bør disse stadig følges efter princippet om EU-konform fortolkning. 

  

2.1.2.1 Ligebehandling, gennemsigthed og proportionalitet  

Det følger af UBL § 2, stk. 1, at ordregiver ved indkøb efter afsnit II-IV skal handle i overensstemmelse 

med principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. 

    

Ved ligebehandlingsprincippet forstås, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og forskellige 

forhold ikke må behandles ens. Dette indebærer bl.a., at en ordregiver ikke efter et udbud kan foretage 

væsentlige ændringer i kontraktens indhold uden at foretage et nyt udbud. Baggrunden herfor er, at de 

væsentlige ændringer kan være skyld i ændrede forudsætninger i relation til tildelingen af kontrakten. 

Desuden kan det være skyld i et potentielt andet udfald af udbudsprocessen, herunder at en anden til-

budsgiver ville have vundet, eller at andre potentielle tilbudsgivere kunne have været interesseret i 

kontrakten og have afgivet tilbud.  

  

Gennemsigtighedsprincippet indebærer, at der skal være gennemsigtighed i udbudsprocessen og or-

dregivers handlinger i forbindelse med denne, således at det kan kontrolleres om ordregiver har 

overholdt ligebehandlingsprincippet. Dette blev i Succhi de Frutti formuleret af EU-domstolen på føl-

gende måde ”princippet om gennemsigtighed,[…],har i det væsentlige til formål at sikre, at der ikke er 

risiko for favorisering og vilkårlighed fra den ordregivende myndigheds side.”44 Gennemsigtighedsprin-

cippet kommer bl.a. til udtryk gennem kravet om, at ordregiver skal offentliggøre udbuddet, at 

                                                 
42 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. EU's Udbudsregler - i Dansk Kontekst. Danmark: Jurist- Og Øko-
nomforbundets Forlag. s. 85. 
43 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 85. 
44 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004. præ-
mis 111.  
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ordregiver skal angive tildelingskriterier og vægtningen af underkriterierne og ikke mindst at ordregi-

ver skal give saglige begrundelser for sine beslutninger.45 Herved forhindres det også, 

at ordregiver foretager indkøb fra leverandører, som denne måtte foretrække.46  

 

Proportionalitetsprincippet indebærer, at ordregiver ikke må stille krav, der går videre end hvad, der 

er nødvendigt og passende i forhold til formålet. Omvendt medfører dette, at de krav og betingelser or-

dregiver stiller, skal være egnede og nødvendige for at opnå de mål, der forfølger.47 Baggrunden herfor 

er at forhindre, at ordregiver ikke stiller krav, der er uforholdsmæssigt strenge for de økonomiske ak-

tører. 

   

Uanset, at der tidligere har hersket tvivl om udbudsrettens betydning for det efterfølgende kontraktfor-

hold mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver, følger det af bemærkningerne til udbudsloven, at 

principperne om ligebehandling og gennemsigtighed rækker ind i selve kontraktforholdet, og således 

sætter grænser for, hvilke ændringer ordregiver og leverandør kan foretage i kontrakten sammenholdt 

med udbudslovens øvrige bestemmelser. Dette ses ligeledes i Finn Frogne, hvor domstolen udtaler, at 

“Det følger af Domstolens praksis, at ligebehandlingsprincippet og den gennemsigtighedsforpligtelse, der 

følger heraf, er til hinder for, at den ordregivende myndighed og den valgte tilbudsgiver efter tildelingen af 

en offentlig kontrakt foretager ændringer i bestemmelserne i denne kontrakt, således at disse bestemmel-

ser bliver afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige kontrakt.”48 

  

2.1.3 Anvendelsesområde  

Udbudslovens anvendelsesområde er reguleret af dennes § 6. Det følger heraf, at udbudsloven bl.a. gæl-

der for offentlige ordregivere, der udbyder bygge- og anlægsopgaver over EU-tærskelværdien på 

41.305.415 kr. ekskl. moms.49 Ved offentlige ordregivere forstås statslige, regionale og kommunale 

myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller 

et eller flere af disse offentligretlige organer, jf. udbudslovens § 24, nr. 27. Endvidere kan private virk-

somheder omfattes af udbudslovens bestemmelser i det omfang betingelserne i udbudslovens § 6, stk. 

3 er opfyldt. Dette har dog begrænset betydning for afhandlingens problemstilling.50 

                                                 
45 Hamer, Carina Risvig. 2016. Grundlæggende udbudsret. Danmark: Jurist- Og Økonomforbundets Forlag. s. 61. 
46 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164 (Forslag til Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015). Bemærknin-
ger til udbudslovens § 2, s. 59.  
47 Hamer, Carina Risvig. 2016. s. 61 
48 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, Sag C-549/14, Domstolens dom 
(Ottende Afdeling) af 7. september 2016. præmis 28.  
49 EU-Kommissionens meddelelse (2017/C 438/01) af 19. december 2017 Modværdierne af tærskelværdierne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU og 2009/81/EF. 
50 Se tillige afsnit 1.5, hvor der redegøres for antagelser i henhold til afhandlingen. 
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2.2 Betydningen af valgt udbudsprocedure for kontrakten efter tildeling  

Som beskrevet i afsnit 1.5 om afhandlingens antagelser, baggrund og kontekst skal problemstillingen 

ses i konteksten af den samlede udbudsproces. I den forbindelse udgør valget af udbudsprocedure og 

gennemførsel af selve udbuddet en ikke ubetydelig del. 

  

Udbudsloven opererer med i alt syv udbudsprocedurer, herunder; offentligt udbud, begrænset udbud, 

udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog, innovationspartnerskaber, udbud uden forudgå-

ende bekendtgørelse og projektkonkurrencer, jf. udbudslovens § 55. 

   

For så vidt angår udbudsprocedurerne, hvor der må forhandles, giver disse procedurer ordregiver mu-

lighed for at tilpasse kontrakten i løbet af udbudsproceduren. I forlængelse hertil, diskuteres det bl.a. af 

Sune Troels Poulsen51 om denne forhandlingsfrihed kan udstrækkes til kontraktændringer efter tilde-

lingen. Det konkluderes heri, at muligheden for at forhandle i udbudsprocessen ikke kan udvides til også 

at vedrøre ændringer i kontrakten efter tildeling, da dette vil kompromittere ligebehandlings- og gen-

nemsigtighedsprincippet. 

  

Diskussionen, som Sune Troels Poulsen åbner op for, vil muligvis kunne udgøre grundlag for en selv-

stændig afhandling. Som følge heraf vil betydningen af valgt udbudsprocedure ikke være genstand for 

yderligere behandling i nærværende afhandling, hvorfor der alene henholdes til konklusionen fra Sune 

Troels Poulsen. 

   

2.3 Indledning til udbudsretlige kontraktændringer   

Dansk rets almindelige udgangspunkt om aftalefrihed begrænses af udbudsrettens præceptive regler.52 

Uanset at parterne kan nå til enighed om en specifik kontraktuel ændring, indeholder udbudsretten så-

ledes en række betingelser for lovlig indgåelse af denne ændring. 

  

Kontraktuelle ændringer i offentlige kontrakter har igennem de senere år fået en større og større op-

mærksomhed. Særligt kan den øgede opmærksomhed ses på et øget antal EU-domme og kendelser om 

                                                 
51 Poulsen, Sune Troels. 2012. The Possibilities of Amending a Public Contract without a New Competitive Ten-
dering Procedure under EU Law. Public Procurement Law Review vol. 5: pp. 153–204, s. 177.  
52 Hagel-Sørensen, Karsten (red.). 2016. Aktuel Udbudsret II. Danmark: Jurist- Og Økonomforbundets Forlag. s. 
389. 
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ændringer, samt et skifte fra en teoretisk problemstilling til i høj grad også at engagere praktikere.53 Ikke 

mindst på denne baggrund er der, i modsætning til udbudsdirektivet fra 2004, i det nyeste udbudsdi-

rektiv fra 2014 eksplicit i art. 72 taget stilling til ændringer i kontrakt. Art. 72 er implementeret i 

udbudslovens §§ 178-184. 

  

For så vidt angår kontrakter, der er indgået før udbudslovens ikrafttræden pr. 1. januar 2016, vigtigt at 

have udbudslovens § 196, stk. 3 for øje, idet bestemmelsen fastslår, at udbudslovens regler om ændrin-

ger i kontrakt (§§ 178-183) også gælder for kontrakter, der er indgået efter de tidligere udbudsregler. 

Denne del af udbudsloven gælder således med tilbagevirkende kraft. 

  

2.4 Definition af kontraktændring  

Udbudsloven opererer med en væsentlig sondring mellem ændringer i kontrakt og ændringer i medfør 

af kontrakt. Sondringen beror i udgangspunktet på, hvorvidt ændringen kan anses for at have været 

konkurrenceudsat eller ej og skal således forstås i forlængelse af ligebehandlings- og gennemsigtigheds-

princippet.54 Denne sondring har væsentlig betydning for afhandlingens problemstilling idet, der er stor 

forskel på, hvilke ændringer der kan foretages henholdsvis med eller uden eventuelt genudbud. Yderli-

gere har sondringen stor betydning, da en del retspraksis på området netop omhandler 

grænsedragningen mellem ændringer i medfør af kontrakt og ændring af kontrakt. I det følgende gen-

nemgås disse to udgangspunkter. 

  

2.4.1 EU-retlig vs. national terminologi  

I udbudsdirektivet sondres der mellem ændringer og væsentlige ændringer, mens der i udbudsloven 

sondres mellem ændringer og ændringer i grundlæggende elementer. Det er alene ud fra et ønske om at 

ensarte terminologien fra lovgivers side, at det i udbudsloven er valgt at anvende terminologien ændrin-

ger i grundlæggende elementer frem for væsentlige ændringer. 55 I nærværende afhandling vil vi søge at 

anvende begreberne som disse er anvendt i udbudsloven under hensyn til, at udgangspunktet for ana-

lysen er udbudsloven samt, at den af lovgiver valgte formulering bør respekteres under behørigt hensyn 

til EU-konform fortolkning af de implementeret direktivbestemmelser. 

  

                                                 
53 Treumer, Steen. 2014. Contract Changes and the Duty to Retender Under the New EU Public Procurement Di-
rective. Public Procurement Law Review vol. 3: pp. 81-156, s. 148.  
54 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 392. 
55 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 392. 



 

30 af 120 
 

2.5 Ændringer af kontrakten  

Ændringer af kontrakten er ændringer, der ikke er beskrevet eller taget højde for i udbudsmaterialet 

samt i den indgåede kontrakt. Dette medfører, at parterne skal nå til enighed om, hvilke ændringer, der 

skal foretages og prisen herfor. Ændringer af kontrakten er reguleret af udbudsloven § 178 og §§ 180-

183. Disse vil blive gennemgået nærmere nedenfor.    

  

2.5.1 Ændringer i grundlæggende elementer - § 178  

Det følger af udbudslovens § 178, at såfremt der foretages ændring i grundlæggende elementer af kon-

trakten, skal ordregiver gennemføre et nyt udbud i overensstemmelse med udbudslovens 

udbudsprocedurer.  

   

En ændring i grundlæggende elementer defineres i udbudslovens § 24, nr. 37 som “En ændring, der kan 

have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres deltagelse i den omhandlede udbudsprocedure el-

ler fordrejet konkurrencen mellem ansøgere eller tilbudsgivere, såfremt ændringen havde fremgået af den 

oprindelige procedure for indgåelse af kontrakt.” 

   

I forlængelse heraf bestemmer udbudslovens § 178, stk. 2, hvornår en ændring af en kontrakt anses for 

at være en ændring af et grundlæggende element. Dette vil navnlig være i det tilfælde, hvor kontraktens 

karakter er væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt. Yderligere vil en ændring af en kontrakt 

altid anses for at vedrøre et grundlæggende element, når en eller flere af nedenstående betingelser, der 

er oplistet i UBL § 178, stk. 2, nr. 1-4, er opfyldt:  

“1) ordregiveren indfører betingelser, som ville have givet adgang for andre ansøgere end de op-

rindeligt udvalgte, eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud end det oprindeligt 

accepterede eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren,  

2)  kontraktens eller rammeaftalens økonomiske balance ændres til leverandørens fordel på en 

måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale ikke gav mulighed for,  

3)  ændringen medfører en betydelig udvidelse af kontraktens eller rammeaftalens anvendelses-

område, eller  

4)  en ny leverandør erstatter den, som ordregiveren oprindelig havde tildelt kontrakten.”56 

 

                                                 
56 UBL § 178, stk. 2. 
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At ændringer omfattet af § 178, stk. 2, nr. 1-3 vil være at betragte som en ændring i et grundlæggende 

element, blev oprindeligt fastslået i Pressetext-dommen præmis 35-37.57 For så vidt angår § 178, stk. 2, 

nr. 4 kan denne bl.a. udledes fra Wall-sagen præmis 39.58 Disse betingelser er, som følge af deres væ-

sentlighed for offentlige kontrakter, senere blevet kodificeret i art. 72, stk. 2, litra a-c i udbudsdirektivet 

2014 og herefter implementeret i udbudsloven § 178, stk. 2. 

    

I bemærkningerne til § 178, stk. 2, nr. 1-4,59 anføres det dog, at de heri listede betingelser for, om en 

given kontraktændring er at anse som en ændring af et grundlæggende element, ikke er udtømmende. 

Således er det efter bemærkningerne en konkret vurdering, der skal afgøre, om ændringen i kontraktens 

bestemmelser er afgørende forskellige fra den oprindelige kontrakts bestemmelser, således at ændrin-

gen er at anse som en ændring af et grundlæggende element. Der vil være særlige omstændigheder, der 

kan tale for henholdsvis imod, om der er tale om en grundlæggende ændring. Særligt vil det tale for, at 

det er en ændring af et grundlæggende element, hvis den kontraktuelle ændring er foretaget i nær til-

knytning til kontraktens indgåelse, og modsat vil det tale imod, at det er en grundlæggende, såfremt der 

er tale om en kompleks kontrakt. 

   

Som fortolkningsbidrag til ændring af et grundlæggende element kan Pressetext-sagens60 præmis 58 

inddrages. Heri udtalte EU-domstolen, at hvis op- og nedrundinger af omregnede euro-beløb overstiger 

de tilladte beløb i de relevante bestemmelser, er der reelt tale om ændringer i den oprindelige kontrakts 

priser. Det kan hertil diskuteres om sådanne ændringer udgør indgåelse af en ny aftale. I Pressetext-

sagen var der ikke tale om en ny aftale, hvilket særligt skyldes, at tilpasningen var ubetydelig og objek-

tivt forklaret idet op- og nedjusteringen havde til formål at lette gennemførelsen af aftalen. Som 

yderligere argument for, at tilpasningen var i overensstemmelse med udbudsretten, påpegede EU-dom-

stolen desuden i præmis 62, at prisjusteringerne skete til ulempe for tilbudsgiveren, hvorfor 

væsentlighedsbetingelsen i Pressetext-sagens præmis 37 ikke er opfyldt. Efter præmis 37 kunne en æn-

dring betragtes som væsentlig, når den ændrer aftalens økonomiske balance til fordel for 

tilbudsgiveren, på en måde som ikke var fastsat i udbudsbetingelserne.  Eftersom ændringen ikke skete 

til fordel for tilbudsgiveren, var der således ikke tale om en ændring af et grundlæggende element.  

 

                                                 
57 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund), Sag C-454/06, Domstolens dom 
(Tredje Afdeling) af 19. juni 2008.  
58 Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main og Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH, Sag C-91/08, 
Domstolens dom (Store Afdeling) af 13. april 2010.  
59 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1-4 s. 194.   
60 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund), Sag C-454/06, Domstolens dom 
(Tredje Afdeling) af 19. juni 2008.  
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2.5.1.1 Ændringer omfattet af § 179-183  

Uanset ovenstående, vil ændringer omfattet af § 178, stk. 2, nr. 1-4 dog kun være at betragte som en 

ændring af et grundlæggende element i det tilfælde, at ændringen ikke er omfattet af en af undtagelserne 

i UBL § 179-183. Disse undtagelser analyseres særskilt i afhandlingens afsnit 2.5.2 - 2.5.4 samt 2.6.1. 

Såfremt en ændring omfattes af undtagelserne i § 179-183 vil retsfølgen heraf være, at ændringen ikke 

vil være at betragte som en ændring af et grundlæggende element, jf. UBL § 178, stk. 2, 2. pkt. 

   

2.5.1.2 Ændringer i nødlidende kontrakter  

I Klagenævnet For Udbuds kendelse af 3. november 201161 konkluderede klagenævnet, at ”En ordregi-

vende myndighed kan - når en kontrakt er nødlidende og muligvis væsentligt misligholdt - forligsmæssigt 

og med henblik på at bringe kontrakten til ophør, (aftale) at ydelserne i kontrakten skal leveres i mindre 

omfang og over en kortere periode end oprindeligt aftalt, og at det oprindelige vederlag følgelig også re-

duceres.”62  

 

Klagenævnet begrundede dette med, at det er et alternativ til at bringe en kontrakt til ophør, og at det 

ville savne mening, hvis en ordregiver blev pålagt at udbyde aftaler, som kun med et værdispild vil 

kunne løses af andre virksomheder. Dermed kan det siges, at Klagenævnet for Udbud, i deres argumen-

tation, inddrager formålet om den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler.  

    

I juridisk faglitteratur har det ligeledes været udgangspunktet, at ordregiver var berettiget til at foretage 

også grundlæggende ændringer i en nødlidende kontrakt, da det er et alternativ til at bringe aftalen til 

ophør - noget som ellers ville påføre ordregiver unødvendige omkostninger. Se bl.a. Hartlev og 

Liljenbøls argumentation: “If the change, on the other hand, acts as a substitute for termination of the 

contract, it may be argued that even material changes may take place, as it would otherwise prevent the 

contracting party from mitigation the consequenses of breach of contract and thus lead to increased liti-

gation risk and increase the cost for both the contracting authority and the supplier.”63 Og Berg: ”Også det 

forhold, at der indtræder misligholdelse, kan tale for en ændringsadgang - i al fald når ændringen betegnes 

som et surrogat for ophævelse af en nødlidende kontrakt, jf. SINE-sagen.”64  

 

                                                 
61 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet SINE-sekretariatet, Kendelse af 3. november 2011, J.nr. 2010-0023028.   
62 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet SINE-sekretariatet, Kendelse af 3. november 2011, J.nr. 2010-0023028. s. 19 
63 Hartlev, Kristian and Liljenbøl, Morten Wahl. 2013. Changes to Existing Contracts Under the EU Public Procure-
ment Rules and the Drafting of Review Clauses to Avoid the Need for a New Tender. Public Procurement Law. 
Review vol. 2: pp. 51-96, s. 57.  
64 Berg, Claus. 2012. s. 825.  
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Dette udgangspunkt er dog efterfølgende, som følge af EU-Domstolens Sag C-549/14 Finn Frogne,65 på 

baggrund af en præjudiciel forelæggelse indgivet af Højesteret, blevet modificeret af EU-Domstolen. Så-

ledes udtalte Domstolen i præmis 32, at selvom en ændring i et grundlæggende element ikke skyldes 

parternes vilje til at genforhandle kontraktens indhold, men derimod deres vilje til at finde en forligs-

mæssig løsning på en nødlidende kontrakt, kan det ikke begrunde, at der ændres på kontrakten i et 

sådant omfang at ligebehandlingsprincippet ikke overholdes. Domstolen udtalte endvidere i præmis 33, 

at parternes vilje til at genforhandle kontraktens indhold ikke er en afgørende faktor for, om en ændring 

er at betragte som væsentlig, men at vurderingen skal foretages efter de i præmis 28 fastslåede kriterier, 

der hidrører fra Pressetext-dommen.66 

   

I Finn Frogne, præmis 36 fremgår en af Domstolens måske vigtigste pointer i relation til kontrakter med 

en usikker karakter, hvilket kan anvendes analogt på komplekse bygge- og anlægskontrakter. Heraf 

fremgår, at en påpasselig ordregiver bør, hvor kontraktens genstand på forhånd anses for at have en 

usikker karakter, ikke blot anvende den bedst egnede udbudsprocedure, men også sørge for på forhånd 

at definere kontraktens genstand med omhu. Herunder kan ordregiveren forbeholde sig muligheden for 

at foretage ændringer, endda ændringer i grundlæggende elementer, ved at indføre klausuler i overens-

stemmelse med § 179. Således bør en påpasselig ordregiver altid overveje, hvorledes denne udformer 

sine kontraktvilkår, med henblik på at kunne foretage efterfølgende ændringer i kontrakten. Ligeledes 

bør det igen erindres, at netop store bygge- og anlægsarbejder ofte er af en sådan kompleksitet, at et 

argument om på forhånd at kunne indarbejde klare, præcise og entydige klausuler i udgangspunktet 

kan mødes med en vis skepsis. Det er klart, at en ordregiver, på baggrund af tidligere erfaringer og ved 

at gennemtænke byggeriet, til en vis grad kan udarbejde klausuler, der dækker et givent forhold. Imid-

lertid er det lige så klart, at en ordregiver ikke kan anticipere alle mulige forhold, og følgelig vil der være 

en række ændringer, der senere kan vise sig at være hensigtsmæssige at implementere, som ikke er 

reguleret af en klausul i medfør af kontrakten. Der henvises i øvrigt til afhandlingens integrerede ana-

lyse i afsnit 4.2.1, hvor dette aspekt diskuteres yderligere. 

  

Det for afhandlingen relevante er således, at det i EU-domstolens sag Finn Frogne fastslås, at end ikke i 

nødlidende kontrakter kan der foretages ændringer i grundlæggende elementer, som ellers var det klare 

udgangspunkt i juridisk faglitteratur som følge af Klagenævnets kendelse om Finn Frogne. Dette forbud 

mod at foretage ændringer i grundlæggende elementer, modificeres kun i det tilfælde, hvor ordregiver 

                                                 
65 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, Sag C-549/14, Domstolens dom 
(Ottende Afdeling) af 7. september 2016.  
66 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund), Sag C-454/06, Domstolens dom 
(Tredje Afdeling) af 19. juni 2008. præmis 35-37.  
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i udbudsmaterialet har inkluderet en klausul om, at han kan foretage visse efterfølgende ændringer 

i kontrakten. Dommen illustrerer således, at EU-domstolen synes at anlægge en skærpet vurdering for, 

hvorvidt der kan foreligge undskyldende omstændigheder i forhold til behovet for at foretage ændrin-

ger i grundlæggende elementer. Ligeledes illustrerer dommen, at ordregivers påpasselighed bl.a. skal 

vurderes i relation til muligheden for at indarbejde klare, præcise og entydige klausuler i kontrakten. 

  

2.5.1.3 Sammenfatning: Ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i med-

før af UBL § 178, stk. 2  

Ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer vil skulle vurderes ud fra udgangs-

punktet i UBL § 178 sammenholdt med de eksplicitte undtagelser i §§ 179-183. Det må antages, at en 

hensigtsmæssig ændring ofte vil ifalde en eller flere af betingelserne i UBL § 178, stk. 2, nr. 1-4, hvoref-

ter den er at betragte som en grundlæggende ændring. Dette synspunkt støttes af Klagenævnet for 

Udbud og EU-domstolen i deres praksis, hvor tærsklen for at anse ændringer for ændringer af grund-

læggende elementer synes lav. Samtidig synes der, ud fra ligebehandlings- og gennemsigtigheds-

princippet at eksistere et synspunkt om, at selv mindre ændringer medfører at betingelsen i § 178, stk. 

2, nr. 1 er overtrådt. Dette skal naturligvis ses i sammenhæng med ikke mindst UBL § 180. Således må 

ordregivers råderum til at foretage hensigtsmæssige ændringer, inden for rammerne af UBL § 178, for-

ventes at være begrænset og følgelig bør støttes på undtagelserne til bestemmelsen. Disse behandles i 

det følgende.  

  

2.5.2 De minimis ændringer - § 180   

Udbudslovens § 180 er en implementering af UBD art. 72, stk. 2. Det er i præamblens betragtning 107 

til udbudsdirektivet anført, at “ændringer af kontrakten, der medfører en mindre ændring af kontraktens 

værdi op til et vist niveau, bør altid være mulige, uden at det er nødvendigt at gennemføre en ny udbuds-

procedure. Med henblik på dette og for at sikre retssikkerheden bør dette direktiv fastsætte »de minimis«-

tærskler, under hvilke en ny udbudsprocedure ikke er nødvendig. Det bør være muligt at ændre kontrakten 

over disse tærskler uden at skulle gennemføre en ny udbudsprocedure, hvis disse overholder de relevante 

betingelser i dette direktiv.” Betragtningen giver dermed udtryk for lovgivers ønske om at tillade en vis 

fleksibilitet i forhold til mindre kontraktændringer.  

  

UBL § 180 bestemmer, at ordregiver altid kan foretage ændringer i en igangværende kontrakt i det om-

fang ændringerne 1) ikke overstiger tærskelværdierne i UBL § 6 samt 2) ikke overstiger 15% af den 

samlede kontraktsum, for så vidt angår bygge- og anlægsarbejder. Er der foretaget flere ændringer i en 
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igangværende bygge- og anlægskontrakt er det den samlede værdi af disse ændringer, der skal vurde-

res, jf. UBL § 180, stk. 2. 

   

Udgangspunktet for udbudslovens § 180 er således at tillade ordregiver en adgang til at foretage æn-

dringer uden, at der opstilles en lang række af betingelser førend ændringerne kan foretages. Imidlertid 

åbner dette op for en diskussion i forhold til, hvorvidt ordregiver faktisk er stillet helt frit i anvendelsen 

af bestemmelsen.  

 

Således anfører Ølykke og Ruth eksempelvis, at der ved bestemmelsen reelt tillades en prisstigning på 

10-15 % uden modtagelse af en dertil svarende ydelse, så længe beløbet ikke overstiger tærskelværdi-

erne for udbudsdirektivet fra 2014, men at det, uanset bestemmelsens ordlyd, ikke kan udelukkes, at 

der kan opstå konflikt med statsstøttereglerne.67 I forlængelse af forfatternes fortolkning af bestemmel-

sen, kan det yderligere diskuteres, om den anlagte fortolkning ikke også kan siges at være i strid med 

udbudslovens grundlæggende principper og forbuddet mod kunstigt at begrænse konkurrencen. Her-

ved forstås, at udbuddet er udformet med den hensigt uretmæssigt at favorisere en enkelt eller visse 

økonomiske aktører eller stille den eller dem mindre gunstigt, jf. UBL § 2 smh. Bemærkningerne hertil.68  

 

Uanset at afhandlingen ikke beskæftiger sig med statsstøttereglerne, er betragtningen relevant i den 

henseende, at afhandlingen omhandler ordregivers eksponering af hold-up i en forhandlingssituation. 

Således må det antages, at den vindende tilbudsgiver vil være bevidst om denne adgang for ordregiver 

til at foretage relativt frie ændringer, og følgelig vil søge at udnytte dette i en given situation. Imidlertid 

vil denne strategiske overvejelse i højere grad blive behandlet i forbindelse afhandlingens økonomiske 

henholdsvis integrerede analyse. Det følger endvidere, at uanset ændringer foretaget under de i § 180, 

stk. 1 angivne betingelser, ikke anses som ændringer af grundlæggende elementer, så er det fortsat ikke 

tilladt at ændringerne medfører ændring af kontraktens overordnede karakter, jf. UBL § 180, stk. 3. 

  

I forbindelse med anvendelsesområdet for udbudslovens § 180, er det desuden relevant at påpege, at 

der kan være en vis tilknytning til udbudslovens § 179.69 Det er således relevant, at ordregiver i forbin-

delse med udbuddet, kan have indarbejdet klausuler, der omfatter en given ændring til kontrakten. 

Såfremt ordregiver har udarbejdet en klausul, og den hensigtsmæssige ændring viser sig at ifalde denne, 

vil de minimis-reglen ikke finde anvendelse og den pågældende ændring vil således ikke tælle med i 

tærsklen på 15 %.   

                                                 
67 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 404 
68 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 2, s. 57.   
69 Gennemgås i afsnit 2.6.1. 
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2.5.2.1 Betydningen af kontraktens samlede værdi  

Antages det, at en kontrakts værdi er 275.369.433 kr. ekskl. moms, vil ordregiver kunne foretage hen-

sigtsmæssige ændringer svarende til 41.305.415 kr. ekskl. moms 70 og stadigvæk holde sig inden for 

betingelserne. Det kan herved samtidig konkluderes, at for kontrakter over 275.369.433 kr. ekskl. moms 

vil ordregiver være begrænset i at gennemføre ændringer, idet de 15% de facto bliver begrænset af 

bestemmelsens første betingelse om ikke at overstige tærskelværdierne i UBL § 6. I den forbindelse skal 

det dog nævnes, at byggeprojekter i millionklassen typisk vil være opdelt i flere delkontrakter, som det 

fx ses med den nye jernbanestrækning København-Ringsted. Når kontrakten er opdelt i delkontrakter, 

medfører det, at de minimis tærsklen på 15 % gælder for delkontrakten, hvorfor disse typisk alligevel 

ikke vil kollidere med tærskelværdisbegrænsningen. 

  

2.5.2.2 Sammenfatning: Ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i med-

før af UBL § 180  

Sammenfattende kan det konstateres, at der ikke findes at være knyttet øvrige betingelser op på anven-

delsen af udbudslovens § 180, herunder at bestemmelsen ikke er betinget af et givent forhold 

vedrørende ændringen, som det ses i UBL §§ 181 og 183. Således kan det konkluderes, at ordregiver 

kan foretage hensigtsmæssige ændringer i medfør af UBL § 180, i det omfang den samlede værdi af den 

eller de hensigtsmæssige ændringer, som ordregiver har til intention at gennemføre, ikke overstiger 15 

% af værdien af den oprindelige aftale og tærskelværdien, samt at ændringerne ikke medfører at kon-

traktens overordnede karakter ændres. 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt en hensigtsmæssig ændring vil påvirke kontraktens overordnede karakter, 

vil bero på en konkret vurdering. Ud fra en generel betragtning, og i overensstemmelse med bestem-

melsens formål, må det dog antages, at hensigtsmæssige ændringer i de fleste tilfælde ikke vil ændre 

kontraktens overordnede karakter. 

 

Hvis det viser sig, at den hensigtsmæssige ændring, der opstår, er omfattet af en klausul i medfør af 

udbudslovens § 179, finder § 180 ikke anvendelse og ændringen skal ikke medregnes i de minimis-

tærsklen på 15 %.  

   

                                                 
70 41.305.415/0,15 = 275.369.433 
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2.5.3 Ændringer vedrørende supplerende nødvendige ydelser - § 181  

Det følger af ordlyden i UBL § 181, at ”Ændringer vedrørende supplerende bygge- og anlægsarbejder, tje-

nesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige leverandør anses ikke som ændringer af 

grundlæggende elementer i kontrakten, når ændringerne er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten, 

og når anvendelse af en anden leverandør   

1. ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk eller teknisk art og   

2. vil forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostninger.” 

  

Ordregiver skal desuden være opmærksom på, at hvis denne fortager ændringer i medfør af UBL § 181 

og § 183, skal der tillige offentliggøres en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i den Europæiske 

Unions Tidende i overensstemmelse med § 129, stk. 6, jf. UBL § 184. Formålet hermed er at sikre gen-

nemsigtighed og ligebehandling. 

  

Bestemmelsen er ifølge bemærkningerne til § 18171 en implementering af UBD art. 72, stk. 1, 1. afsnit, 

litra b, hvilket i vidt omfang er udtryk for en kodificering af EU-domstolens praksis på området. UBD art 

72, stk. 1, litra b bidrager ikke til at kunne fastlægge meningsindholdet af nødvendighed. Imidlertid frem-

går det af bemærkningerne til § 181, stk. 1, at det at “en supplerende ydelse er blevet nødvendig skal 

forstås som et krav om, at kontraktens hovedydelse ville fremstå ufærdig, såfremt den supplerende ydelse 

ikke blev leveret. Det er således ikke tilladt at tilføje ydelser til en offentlig kontrakt af andre årsager f.eks., 

at ordregiveren har skiftet præference vedrørende den tekniske løsning, der var en del af den oprindelige 

udbudsprocedure eller af æstetiske årsager.”72 

  

For så vidt angår væsentlig ulempe, ved anvendelsen af en anden leverandør, skal dette således forstås i 

overensstemmelse med UBD art. 72, stk. 1, litra b, punkt i, hvoraf det fremgår, at en ændring af den 

oprindelige entreprenør ”ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager såsom krav om indbyrdes 

ombyttelighed eller interoperabilitet med eksisterende udstyr, tjenesteydelser eller installationer, der blev 

indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud.” 

  

Betydelige problemer er ikke uddybet nærmere, hverken i udbudsloven, udbudsdirektivet eller be-

mærkningerne hertil, hvilket således efterlader de nærmere betingelser herfor ubesvaret. Dog kan der 

argumenteres for, at betydelige problemer skal forstås i overensstemmelse med væsentlig forøgelse af 

ordregiver omkostninger. 

                                                 
71 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 181, s. 195.  
72 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 181, s. 195. 
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For så vidt angår væsentlig forøgelse af ordregivers omkostninger efterlader hverken udbudsloven eller 

udbudsdirektivet yderligere betingelser heraf. Hvis ordregiver bliver pålagt uforholdsmæssigt store 

omkostninger, ved at skulle udbyde opgaven, kan det begrunde, at ordregiver bestiller en supplerende 

ydelse direkte hos leverandøren. Dette kan eksempelvis skyldes interoperabilitet med eksisterende ud-

styr eller lignende, jf. ovenfor. Dog følger det af UBL § 181, stk. 2, at supplerende bygge- og 

anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer ikke må overstige 50 % af værdien af den oprin-

delige kontrakt. UBL § 181, stk. 3 fastslår, at såfremt der foretages flere successive ændringer, gælder 

begrænsningen i stk. 2 for hver enkelt ændring. Det kan herefter konkluderes, at væsentlig forøgelse af 

ordregivers omkostninger maksimalt kan angå en forøgelse på 50 % af værdien af den oprindelige kon-

trakt for den enkelte ændring. 

   

Spørgsmålet er herefter, i hvilket omfang ordregiver kan støtte ret på bestemmelsen for så vidt angår 

hensigtsmæssige ændringer. I den forbindelse er det centralt at vurdere, hvordan nødvendige for gen-

nemførelsen af kontrakten skal fortolkes, herunder hvorvidt dette alene er i situationer, hvor der 

foreligger egentlig umulighed eller om bestemmelsen tillige kan omfatte forhold, hvor en ændring af 

kontrakten alene er hensigtsmæssig og således må anses for nødvendig for at opfylde kontraktens for-

mål, subsidiært udbudslovens formål om bedst mulig udnyttelse af offentlige midler, jf. UBL § 1. I 

forbindelse hermed er det indledningsvist centralt at fastslå, at hensigtsmæssige ændringer sjældent 

kan indeholdes i bestemmelsens krav om nødvendighed. Dette skyldes først og fremmest, at hensigts-

mæssige ændringer ofte opstår idet ordregiver skifter præference (i forhold til æstetikken, 

funktionaliteten eller teknikken), i løbet af kontraktperioden, hvilket jf. bemærkningerne til UBL § 181, 

stk. 1 ikke kan indeholdes i bestemmelsens krav om nødvendighed. Dernæst er de hensigtsmæssige æn-

dringer, i afhandlingens forståelse, ændringer, der tilfører ordregiver, og herved samfundet, en værdi 

såfremt disse implementeres, men som følge heraf, alene være vil nødvendige for at opfylde kontrak-

tens formål og subsidiært udbudslovens formål om bedst udnyttelse af de offentlige midler, jf. UBL § 1. 

Således er de ikke nødvendige for kontraktens gennemførsel.  

   

Desuden kan det fastslås, at bestemmelsen tager sigter på supplerende ydelser, hvormed må forstås 

ydelser og ændringer, der medfører at kontrakten tilføres yderligere elementer og deraf en egentlig for-

øgelse af selve kontraktens værdi. Således synes bestemmelsen i udgangspunktet ikke at regulere 

ordregivers mulighed for at foretage ændringer, der blot er ændringer af elementer i kontrakten, i det 

omfang sådanne ændringer ikke medfører egentlige supplerende ydelser. 
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2.5.3.1  Sammenfatning: Ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i 

medfør af UBL § 181  

Herefter kan det konkluderes, at ordregiver ikke har mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændrin-

ger i medfør af UBL § 181. Dette er begrundet i, at hensigtsmæssige ændringer ikke kan indeholdes i 

bestemmelsens krav om nødvendighed samt at disse ikke vil være at betragte som egentlige supple-

rende ydelser men derimod alene som ændringer af elementer i kontrakten. 

   

2.5.4 Uforudsete ændringer - § 183  

Det følger af UBL § 183, at “ændringer af en kontrakt anses ikke som en ændring af grundlæggende ele-

menter, når   

1. behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver,  

2. kontraktens overordnede karakter ikke ændres og   

3. værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt.”  

 

Som nævnt under afsnit 2.6.3 vedrørende UBL § 181 gælder ligeledes, at ordregiver skal offentliggøre 

en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med 

§ 129, stk. 6, jf. UBL § 184. 

   

Bestemmelsen er i vid udstrækning en direkte implementering af ordlyden i UBD art. 72, stk. 1, litra c, 

der således ikke bidrager med yderligere betingelser til at fastslå meningsindholdet af bestemmelsen. 

Ifølge bemærkningerne til § 18373 er bestemmelsen udtryk for en kodificering af EU-domstolens praksis 

på området. Bemærkningerne til § 183 udtrykker ligeledes en vis forståelse for behovet for en vis flek-

sibilitet i længerevarende og komplekse kontrakter, idet der under et længerevarende og komplekse 

kontraktforhold kan forekomme eksterne omstændigheder, som ordregiver ikke kunne forudse ved 

tidspunktet for kontrakttildeling. 

   

Bestemmelsen giver således mulighed for, at særligt kontraktparter i bygge- og anlægsbranchen står 

bedre i relation til kontraktændringer.74 Dette skal ses som følge af, at der i komplekse kontrakter vil 

være uforudsigelige ændringsbehov, eftersom der på udbudstidspunktet vil være mange forudsætnin-

ger, der ikke er kendt. Dog skal § 183 ikke betragtes som om, at ordregiver har frie hænder til at foretage 

                                                 
73 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 183, s. 196.  
74 Treumer, Steen (red.). 2016. Udbudsloven. Christensen, Andreas og Cesar, Daniel Batistoti. ”Ændring af kon-
trakt”. København: Ex Tuto Publishing. s. 447.  
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ændringer, da det stadigvæk kræves, at ordregiver har overbevisende argumenter for, at der foreligger 

uforudsigelighed. 

   

I henhold til bestemmelsens nr. 1 er det en betingelse, at ordregiveren ikke har kunnet forudse behovet 

for ændringen. Bemærkningerne til UBL § 18375 beskriver det som en betingelse, at den eller de begi-

venheder, der har medført behovet for at foretage ændringer, ikke har kunnet forudses på trods af en 

rimelig og påpasselig forberedelse af den oprindelige udbudsprocedure fra ordregiveren. Ordregivers 

påpasselighed fremgår blandt andet af EU-Domstolens Sag C-549/14 Finn Frogne, præmis 36, hvor 

domstolen påpeger, at en påpasselig ordregiver skal sørge for på forhånd at definere kontraktens gen-

stand med omhu og indføre klausuler, såfremt denne ønsker at forbeholde sig muligheden for at 

foretage ændringer. Endvidere omtaler bemærkningerne til § 183 følgende elementer, der skal tages 

højde for ved vurderingen, herunder projektets tilgængelige ressourcer, karakteren af det pågældende 

udbud, praksis inden for den pågældende branche eller fagområde samt behovet for at skabe balance 

mellem forbruget af ressourcer til forberedelse af udbuddet og gevinsten ved at sende opgaven i udbud. 

Særligt er balancen mellem forbruget af ressourcer til forberedelse af udbuddet og gevinsten ved at 

sende opgaven i udbud relevant for afhandlingen. Dog må det formodes, jf. de udbudsretlige principper, 

at dette hensyn ikke kan stå alene, idet det i flere domme er blevet præciseret, at gennemsigtighedsprin-

cippet og ligebehandlingsprincippet er af stor betydning for udbudsretten. Således skal ordregiver 

fortsat overveje gennemsigtigheden og ligebehandlingen i forhold til de påtænkte ændringer i en kon-

trakt.76 

   

I forhold til bestemmelsens anden betingelsen om kontraktens overordnede karakter, bidrager be-

mærkningerne ikke med yderligere til at fastslå bestemmelsens meningsindhold. Imidlertid må dette 

skulle forstås i overensstemmelse med UBL § 178, stk. 2, om at ændringer i kontrakten ikke må medføre, 

at denne overordnet ændrer karakter. 

     

I henhold til bestemmelsens nr. 3 er det endvidere en betingelse, at værdien af ændringen ikke oversti-

ger 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt. Begrænsningen for værdistigningen på 50 % af den 

oprindelige kontrakt gælder for hver enkelt ændring, hvis der foretages flere ændringer af kontrakten. 

Flere successive ændringer kan således godt indebære en samlet værdistigning på over 50 %, som det 

også er tilfældet for ændringer i medfør af UBL § 181. Modsætningsvist gælder det efter UBL § 180, at 

såfremt ordregiver foretager flere ændringer i en kontrakt, må disse samlet set ikke overstige tærsklen 

                                                 
75 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 183, s. 196. 
76 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, Sag C-549/14, Domstolens dom 
(Ottende Afdeling) af 7. september 2016. præmis 28.  
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på 15 %. Således er denne bestemmelse mere lempelig idet det tillades, at ordregiver foretager flere 

successive ændringer på 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt. Dette skyldes formentlig, at der 

også er to andre betingelser, der skal være opfyldt, førend ordregiver kan foretage ændringer heraf. 

Samlet set efterlader bestemmelsen ikke ordregiver med en mere fleksibel adgang til at foretage æn-

dringer. 

 

Spørgsmålet er herefter, i hvilket omfang ordregiver kan støtte ret på bestemmelsen for så vidt angår 

hensigtsmæssige ændringer. Det skal i tillæg hertil vurderes, hvorvidt en hensigtsmæssig ændring kan 

indeholdes i bestemmelsens krav om, at ændringen ikke har kunnet forudset af en påpasselig ordregi-

ver. I bemærkningerne til § 183, nr. 1 fremgår det, som ovenfor nævnt, at der ved vurderingen skal tages 

højde for blandt andet karakteren af det pågældende udbud og praksis inden for den pågældende bran-

che. I forhold til karakteren af det pågældende udbud gælder, at der ved komplekse bygge- og 

anlægskontrakter er givet ordregiver en bredere adgang til at foretage ændringer, af hensyn til, at det i 

sådanne kontrakter er svært for ordregiver på forhånd at forudse alle fremtidige mulige ændringer.77 

For så vidt angår praksis inden for den pågældende branche gælder i entrepriseretten, at entreprenøren 

har en ændringsret.78 Dette medfører, at i forhold til komplekse bygge- og anlægskontrakter må det i 

udgangspunktet antages at have en vis påvirkning for vurderingen af ordregivers påpasselighed, i form 

af en mere lempelig tilgang. Dog er det vigtigt at sammenholde ovenstående med, at ordregiver altid 

skal overveje gevinsten ved at sende opgaven i udbud, hvorved forstås, at ordregiver skal overveje om 

denne, ved at udbyde ændringen, kan opnå en bedre udnyttelse af de offentlige midler. Der skal ligeledes 

i denne forbindelse henvises til afhandlingens integrerede analyse afsnit 4.2.1, hvor der gives en økono-

misk forståelse af ordregivers påpasselighed. 

  

2.5.4.1  Sammenfatning: Ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i 

medfør af UBL § 183  

Herefter kan det konkluderes, at ordregiver i udgangspunktet har mulighed for at foretage hensigts-

mæssige ændringer i medfør af UBL § 183. Dette gælder dog kun i det tilfælde, at ordregiver har været 

påpasselig, og ikke kunne forudse ændringerne. Uanset, at der er tale om komplekse bygge- og anlægs-

kontrakter, må bestemmelsens anvendelsesområde dog skulle læses i sammenhæng med domstolens 

restriktive tilgang til efterfølgende ændringer, samt udbudslovens øvrige bestemmelser om ændringer. 

Særligt skal ordregiver overveje UBL § 179 om muligheden for på forhånd at udarbejde klare, præcise 

og entydige klausuler, der giver ordregiver et råderum til at foretage efterfølgende ændringer, samt UBL 

                                                 
77 Treumer, Steen (red.). 2016. s. 447.  
78 AB 18, § 23. 
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§ 180 om ordregivers mulighed for at foretage de minimis-ændringer. Såfremt betingelsen om ordregi-

vers påpasselighed vurderes for lempeligt, kan det medføre, at udbudslovens øvrige bestemmelser om 

ændringer udvandes, idet ordregiver som følge heraf vil kunne foretage ændringer op til 50 % af vær-

dien af den oprindelige kontrakt. 

   

Således kan det konkluderes, at ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i med-

før af UBL § 183 er indskrænket til de tilfælde, hvor der ikke er tvivl om ordregivers påpasselighed. 

Domstolen har senest i Finn Frogne79 gjort det klart, at grænsen for uforudsigelighed og ordregivers 

påpasselighed underlægges en streng vurdering. I overensstemmelse med domstolens argumentation i 

Finn Frogne, hvor risikoen for at en kontrakt ikke kan opfyldes, ikke blev anset for at være en uforudset 

omstændighed, må det antages at domstolen vil anlægge en tilsvarende vurdering for så vidt angår hen-

sigtsmæssige ændringer i bygge- og anlægskontrakter. Således vil behovet for at foretage 

hensigtsmæssige ændringer i en bygge- og anlægskontrakt som udgangspunkt ikke være en uforudset 

omstændighed, sådan som det må forstås i UBL § 183, men nærmere en meget væsentlig del af netop 

bygge- og anlægskontrakters natur. 

    

2.6 Ændringer i medfør af kontrakten  

Ændringer i medfør af kontrakten er en ændringsmulighed, der er beskrevet i kontraktgrundlaget. 

   

Således skal parterne, i modsætning til ændringer af kontrakten, ikke skal nå til enighed om, hvilke æn-

dringer der kan foretages og evt. den dertilhørende pris, da det allerede fremgår af kontrakten. 

Rækkevidden for denne type ændringer er betydeligt større, idet ændringer i medfør at kontrakten al-

lerede er blevet konkurrenceudsat og derfor kan foretages uden udbud, i det omfang ændringen ikke 

medfører, at kontrakten grundlæggende ændrer karakter. 

   

2.6.1 Ændringer forudsat i klare, præcise og entydige klausuler - § 179  

Udbudslovens § 179 hjemler ordregivers adgang til at foretage ændringer i medfør af kontrakten, uden 

at dette anses som en ændring af grundlæggende elementer, i det omfang ændringen har været forudsat 

i udbudsmaterialet i klare, præcise og entydige klausuler.80 Klausulerne skal fastsætte omfanget og arten 

af ændringsmulighederne samt betingelserne for deres anvendelse, og må ikke ændre kontraktens 

                                                 
79 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, Sag C-549/14, Domstolens dom 
(Ottende Afdeling) af 7. september 2016. 
80 Disse klausuler benævnes undertiden i flæng bl.a. optioner, revisionsklausuler eller ændringsklausuler mv. 
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overordnede karakter. Det følger desuden af bemærkningerne til UBL § 17981 samt direktivets betragt-

ning 111, at ændringsklausuler fx kan omfatte prisindeksering og produktudskiftning, eksempelvis med 

henblik på sikring af, at produkter, der skal leveres over en længere periode, er tidssvarende i forhold 

til udviklingen på markedet. 

 

Bestemmelsen skal forstås i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtig-

hed. Således er bestemmelsen udtryk for, at i det omfang ændringsklausulerne allerede har været 

indeholdt i udbudsmaterialet, vil der i udgangspunktet have været en lige og gennemsigtig konkurrence 

om kontrakten og de mulige ændringer, der i medfør af klausulerne, er indeholdt i kontrakten. 

  

Klagenævnet for Udbuds kendelse Multitrans mod Københavns Kommune82 vedrører en sag, hvor Kø-

benhavns Kommune i udbudsmaterialet og kontrakten havde indføjet en ændringsklausul, hvorefter 

”[…] køber kan inden for den aftalte kontraktperiode forlange ændringer i den aftale ydelses art, omfang 

og leveringstidspunkt, når ændringen har en naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse, herunder som 

følge af omorganisering på området for madudbringning. […]”83 Den i kendelsen belyste situation er sær-

lig relevant for afhandlingens problemstilling, idet ordregiver efterspørger en ændring af kontrakten, 

mens denne ændring ikke på forhånd er prissat i kontrakten. Der opstår således en mulighed for til-

budsgiver til at udnytte sin position ved at kræve prisforhøjelser, som ordregiver ikke har mulighed for 

at efterprøve objektivt. Væsentligt er således, at kendelsen må kunne fortolkes sådan, at den omhand-

lende kontrakt indeholdt en ændringsklausul, men eftersom prisen ikke objektivt kunne fastsattes, var 

denne klausul ikke tilstrækkelig klar, præcis og entydig i overensstemmelse med kravet, som nu er ind-

ført i UBL § 179.  Klagenævnet har ikke taget eksplicit stilling til om klausulen var tilstrækkelig klar, 

præcis og entydig, men fastslår at ”Der er ikke i punkt 8 [vedr. ordregivers ændringsret] taget stilling til, 

om en ændring af ydelsesomfanget kan medføre krav på regulering af vederlaget for kontraktens ydel-

ser.”84 Dette må forstås som en afvisning af, at klausulen kunne opfattes som klar, præcis og entydig i 

forhold til reguleringen af det efterfølgende vederlag for ændringen. Det kan med rimelighed antages, 

at det netop er klausulens generelle og åbne aspekt der medfører Klagenævnet for Udbuds afgørelse om, 

at ændringen skulle være konkurrenceudsat. Således kan det modsætningsvist sluttes, at såfremt klau-

sulen havde indeholdt en gennemsigtig prisstruktur for ændringer af kontrakten, ville den konkrete 

                                                 
81 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 179, s. 194.  
82 Multi Trans A/S mod Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kendelse af 18. juni 2013, 
J.nr. 2012-0032150.  
83 Multi Trans A/S mod Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kendelse af 18. juni 2013, 
J.nr. 2012-0032150. s. 3. 
84 Multi Trans A/S mod Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kendelse af 18. juni 2013, 
J.nr. 2012-0032150. s. 10. 
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ændring og efterfølgende regulering af vederlaget kunne anses for at være i overensstemmelse med 

udbudsretten. 

 

Anskues kendelsen i relation til afhandlingens problemstilling opstår et skisma mellem udbudsrettens 

principper om ligebehandling og gennemsigtighed overfor bygge- og anlægsarbejdernes natur. Således 

skal ordregiver på forhånd have forholdt sig til konkrete ændringsmuligheder i kontraktens periode, 

uanset at dette synes at kollidere med den kompleksitet og uforudsigelighed større bygge- og anlægs-

arbejder ofte medfører. 

  

Uanset at en række klausuler kan, og bør, indføres ex ante, så vil dette uundgåeligt være forbundet med 

store transaktionsomkostninger samt risikoen for at kontrakten kan ændre sig. De omkostninger, der 

opstår i forbindelse med udarbejdelse af eventuelle klausuler, vil skulle afholdes, uanset om det forhold 

der faktisk udspiller sig ex post, er indeholdt i en klausul eller ikke har været muligt på forhånd at kva-

lificere. Således vil ordregiver, uanset dennes anstrengelser i forhold til at forudse og håndtere senere 

ændringer, med stor sandsynlighed stå i en situation, hvor den ønskede ændring ikke er reguleret af en 

klar, præcis og entydig klausul og følgelig skal støttes på udbudslovens øvrige ændringsbestemmelser. 

Der kan særligt forventes at opstå en situation, hvor en given ændring ikke er omfattet af en klausul 

efter § 179 og ikke overstiger de minimis-tærsklen i § 180. I dette tilfælde kan ordregiver foretage æn-

dringen efter § 180. Dette aspekt er særligt relevant, idet der ikke er knyttet særlige betingelser op på 

anvendelsen af § 180, foruden at ændringen ikke må overstige tærsklen på 15 % af kontraktens værdi.  

  

Problemstillingen er yderligere behandlet i EU-Domstolens sag C-496/99 P, Succhi di Frutta85  der fast-

slår, at den ordregivende myndighed, efter tildeling af kontrakten, ikke kan foretage en ændring af en 

vigtig betingelse for udbuddet, herunder betalingsvilkårene for de leverende produkter.86 Således burde 

Kommissionen i sagen, hvis den havde ønsket at ændre i udbudsbetingelserne efter valget af tilbudsgi-

ver, udtrykkeligt have indføjet en klar, præcis og entydig klausul om muligheden for at tilpasse 

betingelserne. Dette ville have sikret, at alle interesserede virksomheder, havde kendskab til mulighe-

den fra starten af, og derfor ville være ligestillet i relation til udformningen af deres tilbud.87  

 

                                                 
85 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004. 
86 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004. præ-
mis 117.  
87 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004. præ-
mis 118.  
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Konsekvensen af, at Kommissionen ikke har fastlagt en udtrykkelig klausul i udbudsbekendtgørelsen, 

er, at det er forbudt for ordregiver at ændre i udbudsbetingelserne og kontrakten, idet det ellers ville 

medføre en tilsidesættelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.88 Eftersom ordregi-

ver ikke har fastsat en klar, præcis og entydig klausul i udbudsmaterialet og kontrakten, må ordregiver 

i stedet åbne en ny udbudsprocedure, hvor ordregiver kan fastsætte andre betingelser, hvorved det sik-

res, at principperne om ligebehandling og gennemsigtighed overholdes. Dette gælder naturligvis ikke i 

det omfang ændringen kan indeholdes i en af udbudslovens øvrige bestemmelser. 

 

2.6.1.1 Sammenfatning: ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i med-

før af UBL § 179  

Sammenfattende kan det således konkluderes, at UBL § 179 medfører, at ordregiver som udgangspunkt 

er tilladt et relativt frit råderum for at foretage ændringer, såfremt disse har været mulige at kvalificere 

og indarbejde i kontrakten ex ante. Dette er tillige det argumentationsmønster, der ses anvendt genta-

gende gange af Klagenævnet for Udbud samt EU-domstolen, hvorefter ændringer, der er forudsat, ikke 

udgør et problem. Således ses det, at nærmest uanset ændrings natur, kan ændringen tillades, såfremt 

denne på forhånd var håndteret ved en klar, præcis og entydig klausul.  

 

Det kan således ikke udelukkes, at der opstår ændringsbehov, som ordregiver på forhånd har kvalifice-

ret og indarbejdet i en klausul. Modsætningsvist kan der også opstå ændringsbehov, hvor forholdet ikke 

har ladet sig forudse på forhånd. I dette tilfælde vil bestemmelsens forpligtelse til på forhånd at udar-

bejde klausulerne kollidere med ordregivers ønske om at foretage hensigtsmæssige ændringer, der 

opstår undervejs i det igangværende bygge- og anlægsprojekt. Følgelig må det konkluderes, at ordregi-

vers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer ikke altid kan gennemføres ved at anvende 

bestemmelsen. Det vil således alene være i det tilfælde, hvor ordregiver på forhånd forventer, at et gi-

vent ændringsbehov vil kunne optræde, at han kan indarbejde det i en klar, præcis og entydig klausul. 

For så vidt angår den type af ændringer, ordregiver ikke på forhånd har kunne tage højde for, kan disse 

alene foretages efter udbudslovens § 180, i det omfang de er under bestemmelsens de minimis-tærskel. 

Det er således særligt problemstillingen vedrørende ændringer foretaget efter § 180, der er udgangs-

punktet for afhandlingen. 

 

                                                 
88 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004. præ-
mis 125. 
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2.7 Muligheden for udbud  

I relation til, at ordregiver ønsker at foretage en hensigtsmæssig ændring i en igangværende bygge- og 

anlægskontrakt, kan det have den konsekvens, jf. gennemgangen ovenfor, at der er tale om en ændring 

af et grundlæggende element, jf. UBL § 178. Dette vil være tilfældet i den situation, hvor en eller flere 

hensigtsmæssige ændringer ikke kan indeholdes i en af undtagelserne i UBL §§ 179-183. Konsekvensen 

heraf er, at ordregiver skal gennemføre en ny udbudsprocedure.  

   

I forlængelse af afhandlingens problemformulering, vil det således være nødvendigt at analysere, hvor-

vidt ordregiver har mulighed for at udbyde kontrakten. I det tilfælde ordregiver står over for at kunne 

udbyde kontrakten, kan der med fordel sondres mellem udbud af den hensigtsmæssige ændring alene 

eller et genudbud af hovedkontrakten inklusiv den hensigtsmæssige ændring. Denne sondring udgør 

rammerne for den følgende analyse.  

 

2.7.1 Udbud af den hensigtsmæssige ændring alene  

Når ordregiver har en intention om at foretage en hensigtsmæssig ændring, og den viser sig at være en 

ændring af et grundlæggende element, må ordregiver i udgangspunktet indstille sig på at gennemføre 

en ny udbudsprocedure for den påtænkte ændring, jf. UBL § 178, stk. 1. 

   

Det kan i forbindelse hermed overvejes, om det er hensigtsmæssigt for ordregiver at skulle gennemføre 

en ny udbudsprocedure alene for den hensigtsmæssige ændring, da det, i nogle tilfælde, vil være svært 

at adskille den hensigtsmæssige ændring fra den oprindelige kontrakt. Navnlig kan det have betydning 

i det omfang ændringen, såfremt den ikke gennemføres, efterlader ordregiver med et byggeri, der ikke 

fuldt lever op til dennes ønsker. Hvis ændringerne derimod fortsat ønskes gennemført, vil det kunne 

medføre en betydelig forsinkelse af projektet, idet ordregiver skal gennemføre en ny udbudsprocedure. 

Desuden vil et genudbud medføre en sandsynlighed for, at en anden tilbudsgiver vinder den nye kon-

trakt. Der vil altid være en sandsynlighed herfor, når ordregiver objektivt skal udvælge den billigste 

tilbudsgiver, og ikke kan lægge vægt på, hvilken tilbudsgiver, der har vundet den oprindelige kontrakt. 

Såfremt en anden tilbudsgiver vinder ændringskontrakten, kan det dog medføre betydelige koordine-

ringsproblemer i forhold til det forudgående arbejde. 
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I det tilfælde ordregiver vælger at gennemføre et udbud for den hensigtsmæssige ændring alene, skal 

ordregiver gennemføre udbuddet i overensstemmelse med reglerne i udbudslovens afsnit II i det til-

fælde ændringens værdi overstiger tærskelværdien i udbudslovens § 6.89 Proceduren herfor vil dog ikke 

blive behandlet i afhandlingen.  

 

Muligheden for at genudbyde en hensigtsmæssig ændring alene vil dog have en tæt tilknytning til, hvad 

den konkrete ændring angår. Således vil det være mere oplagt at foretage et selvstændigt udbud af en 

hensigtsmæssig ændring, der relativt let lader sig adskille fysisk og teknisk fra det oprindelige projekt, 

i forhold til en hensigtsmæssig ændring, der kræver at denne indarbejdes og således vil påvirke bygge-

processen i betydelig grad. Det må dog antages, at implementeringen af en given ændring oftest vil 

påvirke den øvrige byggeproces og følgelig vil påvirke tidsplaner og forpligtelser for de implicerede par-

ter. I det tilfælde, at implementeringen påvirker det øvrige projekt i en sådan grad, at udførelsen 

forsinkes betydeligt eller hindres, så bør ordregiver overveje at genudbyde hele den oprindelige kon-

trakt inklusive ændringen. Dette er genstand for behandling i afsnit 2.7.2.   

 

Som følge af, at det kan medføre en betydelig forsinkelse af projektet, hvis ordregiver skal udbyde æn-

dringskontrakten efter udbudslovens procedureregler, kan det med fordel undersøges, om ordregiver 

har mulighed for at tildele ændringen ved at anvende den såkaldte delydelsesregel i UBL § 8, stk. 2. Ved 

anvendelsen af delydelsesreglen får ordregiver mulighed for at foretage en direkte tildeling, det vil sige, 

at ordregiver kan tildele kontrakten uden at gennemføre et egentligt udbud. Herved undgås konsekven-

serne ved, at ordregiver skal foretage et udbud. 

 

2.7.1.1 Delydelsesreglen  

Det følger af UBL § 8, at når bygge- og anlægsarbejder tildeles som separate delkontrakter, gælder afsnit 

II for indgåelsen af hver enkelt delkontrakt, såfremt den samlede værdi af alle delkontrakter mindst sva-

rer til den gældende tærskelværdi. Dog følger det af UBL § 8, stk. 2, at der uanset stk. 1 kan tildeles en 

delkontrakt uden at følge reglerne i udbudslovens afsnit II, når den anslåede værdi af den pågældende 

delkontrakt er under 7.445.100 kr.90  for bygge- og anlægsarbejder. Den samlede værdi af delkontrak-

ter, der tildeles uden anvendelse af afsnit II, må dog ikke overstige 20 pct. af den samlede værdi af alle 

delkontrakter, som det påtænkte arbejde er opdelt i. 

  

                                                 
89 Som følge af afgrænsningen i afsnit 1.6.5, vil aspektet omkring tilbudsloven ikke blive inddraget.  
90 EU-Kommissionens meddelelse (2017/C 438/01) af 19. december 2017 Modværdierne af tærskelværdierne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU og 2009/81/EF. 
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For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår UBL § 8, stk. 2 kan finde anvendelse, opstår problemstillin-

gen i relation til betydningen af forarbejdernes retskildeværdi.91 Således er det i bemærkningerne til 

UBL § 8, stk. 2 anført, at idet bestemmelsen er relevant på tidspunktet, hvor ordregiveren påtænker at 

foretage et indkøb, kan delydelsesreglen alene benyttes i det omfang, at det fra projektets begyndelse 

er planlagt, hvorledes delydelsesreglen skal bruges. Bemærkningerne fastslår endvidere, at såfremt der 

opstår et uforudset behov for at foretage et indkøb i løbet af kontraktperioden, er muligheden for at 

foretage sådanne indkøb uden forudgående udbud reguleret af andre bestemmelser i udbudsloven, her-

under § 183.92 

 

Imidlertid har Klagenævnet for Udbud, i kendelsen LH-Gulve mod Region Midtjylland,93 taget stilling til 

bemærkningernes yderligere betingelse om, at delydelsesreglen skal være planlagt fra projektets be-

gyndelse. I kendelsen anførte klageren, LH-gulve, at ”Anvendelse af delydelsesreglen forudsætter desuden, 

at Region Midtjylland har udarbejdet klare retningslinjer herom. Det fremgår af lovbemærkningerne til 

udbudslovens § 8, stk. 2, at delydelsesreglen kun kan benyttes i det omfang, det fra projektets begyndelse 

er planlagt, hvordan delydelsesreglen skal anvendes og dermed, at den skal anvendes. Lovbemærkningerne 

til § 8 er helt klare, og såvel en ordlyds- som en formålsfortolkning af bemærkningerne fører til, at et krav 

om anvendelse af delydelsesreglerne forudsætter, at dette er planlagt fra projektets start.”94 

 

Klagenævnet for Udbud fastslår klart, at den af klageren påståede fortolkning og lovbemærkningernes 

yderligere betingelser ikke kan finde støtte i lovteksten. ”Det, der er anført i lovbemærkningerne om den 

forudsatte forudgående planlægning, er ikke kommet til udtryk i lovteksten. Det modsvares heller ikke af 

tilsvarende angivelser i Europarlamentet og Rådets direktiv 2014/24/EF af 26. februar 2014 om offentlige 

udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. På den baggrund og henset til forarbejdernes angivelser 

af, at lovens § 8 er en ”indholdsmæssig videreførelse af gældende ret” og beskrivelsen af, at bestemmelsen 

kan anvendes, når ”når 2 [økonomiske] betingelser er opfyldt.”, var betingelserne for, at Region Midtjylland 

kunne anvende delydelsesreglen, opfyldt.”95 Uanset Klagenævnets klare afvisning af en yderligere betin-

gelse om forudgående planlægning, som anført i forarbejderne, støtter Klagenævnet sig selv 

til forarbejderne. Dette må dog forstås som en afvisning af klagerens påstand om at støtte ret på forar-

bejderne, mens at Klagenævnet alene foretager en fortolkning af bestemmelsen med støtte i 

forarbejderne som fortolkningsbidrag. 

 

                                                 
91 Se afhandlingens afsnit 1.6.1.3.3 om forarbejdernes retskildeværdi. 
92 Bemærkningerne til Lovforslag nr. L 164. Bemærkningerne til udbudslovens § 8. s. 64-65.  
93 LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, Kendelse af d. 19. juni 2017, J.nr. 17/00216. 
94 LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, Kendelse af d. 19. juni 2017, J.nr. 17/00216. s. 12. 
95 LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, Kendelse af d. 19. juni 2017, J.nr. 17/00216. s. 17. 
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Således gjorde Klagenævnet for Udbud op med den tvivl, der herskede omkring delydelsesreglens an-

vendelsesområde, herunder hvorvidt delydelsesreglen skal være planlagt fra projektets start. Dog 

bliver det i kendelsen ikke præciseret, hvorledes § 8, stk. 2 kan finde anvendelse på kontraktuelle æn-

dringer, eller om ordregiver kun har mulighed for at ændre i kontrakten i medfør af reglerne i UBL §§ 

179-183, som bemærkninger til § 8, stk. 2 fastlår. 

   

Spørgsmålet er herefter, om Klagenævnet for Udbuds afgørelse kan tages til indtægt for, at delydelses-

reglen kan anvendes til at håndtere efterfølgende ændringer i kontrakten. I den forbindelse vil det dog 

være forbundet med tvivl, hvorvidt ordregiver kan vælge at udskille en del af en igangværende kontrakt, 

for at tildele denne under anvendelse af delydelsesreglen som selvstændig kontrakt, da dette ville være 

en omgåelse, jf. UBL § 2, stk. 2.  Således må bemærkningerne på dette område antages at være retvi-

sende, hvorfor ordregiver ikke kan foretage hensigtsmæssige ændringer i medfør af delydelsesreglen i 

udbudslovens § 8, stk. 2.  

 

2.7.1.2 Sammenfatning: udbud af den hensigtsmæssige ændring alene    

Ud fra ovenstående, kan det således konstateres, at i det omfang den hensigtsmæssige ændring er at 

betragte som en ændring af et grundlæggende element, har det den konsekvens, at ordregiver skal ud-

byde ændringen, jf. UBL § 178, stk. 1. 

 

I de tilfælde, hvor ændringen relativt let lader sig adskille fra den øvrige kontrakt, kan det give mening 

for ordregiver at udbyde ændringskontrakten. Det må dog formodes, at en hensigtsmæssig ændring 

sjældent lader sig adskille fra den øvrige kontrakt. I dette tilfælde vil et udbud af ændringen kunne med-

føre betydelig forsinkelse for det øvrige byggeri, hvorfor denne løsning er tvivlsom. For så vidt angår 

ordregivers mulighed for at gennemføre den hensigtsmæssige ændring efter delydelsesreglen, er det 

fundet, at denne ikke finder anvendelse på ændringer i kontrakten, hvorfor disse skal gennemføres efter 

udbudslovens ændringsbestemmelser.  

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at ordregiver i stedet bør undersøge muligheden for at genud-

byde den samlede kontrakt inklusive den hensigtsmæssige ændring.  

 

2.7.2 Genudbud af den samlede kontrakt inklusive hensigtsmæssige ændringer  

I det omfang ordregiver undervejs i et bygge- og anlægsarbejde står i den situation, at der ønskes fore-

taget en hensigtsmæssig ændring, og denne ændring ikke synes på anden vis at kunne implementeres 

efter ændringsreglerne i udbudsloven, opstår der et behov for at undersøge ordregivers mulighed for at 
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hæve kontrakten og genudbyde hele projektet inklusiv den hensigtsmæssige ændring, som ordregiver 

har påtænkt.  

 

Førend ordregiver kan genudbyde kontrakten inklusiv den hensigtsmæssige ændring, vil ordregiver 

være nødsaget til at hæve den oprindelig kontrakt. I det følgende undersøges således ordregivers mu-

lighed for at hæve kontrakten. 

 

2.7.2.1 Ordregivers mulighed for at hæve kontrakten  

Ordregivers mulighed for at hæve kontrakten er bl.a. reguleret i medfør af UBL § 185, stk. 1, nr. 1, hvor-

efter ordregiver kan hæve kontrakten i det omfang kontrakten har været genstand for en ændring af 

grundlæggende elementer, der ville have krævet en ny udbudsprocedure, jf. § 178. Således har ordregi-

ver ret til at hæve en kontrakt, hvor der ønskes foretaget en ændring, der ikke kan omfattes af 

ændringsreglerne i UBL §§ 179-183. Bestemmelsen har således nær tilknytning til den øvrige analyse 

af udbudslovens bestemmelser om ændringer. 

 

I det følgende vil begrebet ophævelse af kontrakt, i relation til afhandlingen, samt ordregivers eventuelle 

erstatningsansvar blive diskuteret. 

 

2.7.2.1.1 Ophævelse af kontrakt  

Begrebet ophævelse af kontrakt anvendes normalt som en af misligholdelsesbeføjelserne i kontraktfor-

hold. Udgangspunktet ved en berettiget ophævelse af en kontrakt er, at begge parter frigøres for deres 

forpligtelser. Hvis ordregiver derimod uberettiget ophæver kontrakten, vil den vindende tilbudsgiver, 

som udgangspunkt, kunne rette et krav mod ordregiver for misligholdelse af kontrakten.96  

 

Imidlertid kan det diskuteres, om ordregivers ophævelse af kontrakten er en korrekt anvendelse af be-

grebet, såfremt ordregiver er bevidst om, at entreprenøren ikke har misligholdt kontrakten, men at 

ophævelsen alene skyldes ordregivers forhold og disposition. I det omfang der ikke har været mislig-

holdelse af kontrakten fra den vindende tilbudsgivers side, vil det selvsagt være åbenlyst, at ordregiver 

ved at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelsen ophævelse, bringer sig selv i misligholdelse. Det er således 

centralt for problemstillingen at kvalificere, hvorvidt ordregivers ophævelse af kontrakten kan anses 

for berettiget, ikke mindst under hensyn til ordregivers ret til at hæve kontrakten i medfør af UBL § 185, 

stk. 1. Dette har særligt betydning for en eventuel erstatningsudmåling.  

  

                                                 
96 Andersen, Mads Bryde og Lookofsky, Joseph. 2016. Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen, Beføjelser. Køben-
havn: Karnov Group. s. 215.  
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Det er i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende afhandling blevet klart, at den situation, hvor 

ordregiver hæver kontrakten ved at støtte ret på § 185, stk. 1, ikke har været overladt megen diskussion 

i faglitteraturen. I stedet synes opmærksomheden at være rettet mod dels ordregivers erstatningsan-

svar før kontrakttildeling, og således erstatning uden for kontraktforhold, samt dels entreprenørens 

erstatningsansvar over for ordregiver, i situationer, hvor entreprenøren misligholder kontrakten.97 

 

Ordregivers erstatningsansvar ved anvendelsen af § 185, stk. 1 nævnes kort af Ølykke og Nielsen, dog 

uden at bidrage med analyse af denne afgørende problemstilling.98 Samme overfladiske behandling fo-

retages af Berg, der anfører: ”Herudover kan udbyder pådrage sig et erstatningsansvar over for sine 

medkontrahenter (entreprenører, rådgivere m.fl.) i tilfælde af, at udbyder – i konsekvens af en overtrædelse 

af udbudsreglerne - vælger (eller bliver pålagt) at ophæve den allerede indgåede kontrakt før tid. Dette 

kan typisk komme på tale som konsekvens af, at klagenævnet har annulleret beslutningen om kontrakttil-

deling eller – og navnlig – at klagenævnet har erklæret den indgåede kontrakt for uden virkning og pålagt 

udbyder at bringe kontrakten til ophør. Der er foreløbig ingen trykt retspraksis om dette erstatningsan-

svar”.99 

 

Det ligger imidlertid uden for afhandlingens problemstilling at foretage en dybdegående analyse af 

netop ordregivers erstatningsansvar i forbindelse med dennes lovregulerede hæveadgang i UBL § 185, 

stk. 1. Det følgende vil således alene være udtryk for generelle betragtninger, der kan have væsentlig 

betydning for ordregivers incitament for at hæve den oprindelige kontrakt med henblik på at kunne 

indføre en hensigtsmæssig ændring til projektet. 

 

2.7.2.1.2 Ordregivers erstatningsansvar ved ophævelse af kontrakt grundet hensigtsmæssige 

ændringer  

Ud over, at UBL § 185 regulerer ordregivers mulighed for at hæve kontrakten, er udbudslovens bestem-

melser tavse omkring ordregivers erstatningsansvar ved ophævelse af kontrakten. Dette er dog til dels 

reguleret i Lov om Klagenævnet for Udbud § 14, 100 hvorefter Klagenævnet for Udbud, efter påstand fra 

klageren, kan pålægge ordregiver at yde klageren erstatning for det tab, som denne har lidt som følge af 

en overtrædelse af reglerne i LKLFU § 1, stk. 2. I den forbindelse skal det dog understreges, at LKLFU 

ikke regulerer kontraktforholdet, samt at Klagenævnet for Udbud alene har kompetence til at afgøre 

                                                 
97 Se for fremstilling heraf Berg, Claus. 2012. s. 890, samt Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 820. 
98 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 828. 
99 Berg, Claus. 2012. s. 890. 
100 Lov nr. 492 af 12/06/2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 
21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. 
maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015. Herefter benævnt LKLFU. 
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sager vedrørende udbudsreglerne, og altså ikke kontraktforholdet mellem ordregiver og den vindende 

tilbudsgiver. Klagenævnet for Udbuds kompetence blev blandt andet fastslået i kendelsen Multi Trans 

mod Københavns Kommune, hvor Klagenævnet udtalte: “Det beror på en fortolkning af den indgåede 

kontrakt, om og i givet fald i hvilket omfang indklagede eller Post Danmark A/S skal tåle ændringer i kon-

taktens ydelse eller vederlag. Klagenævnet kan ikke tage stilling til et sådant spørgsmål, som heller ikke er 

relevant i den foreliggende sag, hvor parterne blev enige om ændringer i kontraktens ydelse og vederlag. 

Det er derimod et udbudsretligt spørgsmål, som klagenævnet kan tage stilling til, om ændringer i en kon-

trakt skal konkurrenceudsættes, på samme måde som den oprindelige kontrakt blev det.“101 Således vil 

spørgsmål om erstatningsansvaret for ophævelse af kontrakten med den vindende tilbudsgiver, i ud-

gangspunktet, skulle indbringes for de almindelige domstole og afgøres efter erstatningsrettens 

almindelige betingelser for erstatning i kontrakt. Spørgsmål om ordregivers eventuelle erstatningsan-

svar som følge af manglende overholdelse af udbudsreglerne kan fortsat indbringes for Klagenævnet for 

Udbud. 

  

Således må det gælde, at såfremt ordregiver efterfølgende vælger at udbyde en ny kontrakt indehol-

dende de hensigtsmæssige ændringer, kan den vindende tilbudsgiver anlægge sagen ved Klagenævnet 

for Udbud med en påstand om, at ordregiver har overtrådt udbudslovens bestemmelser ved at hæve 

kontrakten uretmæssigt. Særligt i det omfang, hvor ordregiver støtter ophævelsen på UBL § 185, stk. 1, 

må det antages at være inde for Klagenævnet for Udbuds kompetenceområde.  

 

Imidlertid er konsekvenserne af ordregivers valg, frem for hvor sagen kan anlægges, af større interesse 

for afhandlingens problemstilling, hvorfor dette ikke vil blive behandlet yderligere. 

 

Idet udbudslovens § 185, stk. 1 omhandler ordregivers hæveadgang, samt at Lov om Klagenævnet for 

Udbud § 14 regulerer ansvarsgrundlaget for ordregivers erstatningsansvar, må det siges, at grænsen 

mellem den almindelige obligations- og erstatningsret og denne del af udbudsretten er kompleks.  

  

2.7.2.1.2.1 Erstatningsbetingelser ved ordregivers ophævelse af kontrakt  

Problemstillingen om ordregivers erstatningsansvar ved ophævelse af kontrakt i medfør af UBL § 185, 

stk. 1 kompliceres ud fra et juridisk perspektiv i særligt to henseender. Dels er der tale om erstatning i 

kontrakt, culpa in contractu, for så vidt angår forholdet mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver, 

                                                 
101 Multi Trans A/S mod Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kendelse af 18. juni 2013, 
J.nr. 2012-0032150. s. 9.  
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dels er der tale om erstatning uden for kontrakt, culpa in contrahendo, for så vidt angår forholdet mel-

lem ordregiver og eventuelt forbigåede tilbudsgivere. Uanset om der er tale om culpa in contractu eller 

culpa in contrahendo, gælder det, at erstatningsbetingelserne i form af ansvarsgrundlag, tab, kausali-

tet, adækvans samt fravær af ansvarsfrihedsgrunde skal være opfyldt førend en part, kan tilkendes 

erstatning.  

  

Ansvarsgrundlaget følger af LKFU § 14 og vil efter dansk rets traditionelle udgangspunkt skulle afgøres 

efter en almindelig culpabedømmelse for så vidt angår culpa in contractu såvel som culpa in contra-

hendo.102 

  

Idet afhandlingen vedrører ordregivers mulighed for at hæve kontrakten med den vindende tilbudsgi-

ver for at indføre en hensigtsmæssig ændring til projektet, vil ordregivers erstatningsansvar i relation 

til de eventuelt forbigåede tilbudsgivere, culpa in contrahendo, ikke blive behandlet yderligere. 103 Der-

imod er culpa in contractu særdeles relevant, og det vil blive behandlet nedenfor.  

  

2.7.2.1.2.1.1 Ordregivers erstatningsansvar for den vindende tilbudsgiver  

Som beskrevet ovenfor følger det af de almindelige erstatningsbetingelser, at ordregiver skal have hand-

let culpøst ved ophævelsen af kontrakten, den vindende tilbudsgiver skal have lidt et tab, der skal være 

en kausal og adækvat følge af ordregivers culpøse adfærd, samt at ordregiver ikke skal kunne påberåbe 

sig ansvarsfrihedsgrunde, førend den vindende tilbudsgiver kan blive tilkendt erstatning.  

   

Såfremt ordregiver vælger at hæve kontrakten, hvormed må forstås, at betaling for resterende arbejder 

ophører, er det klart, at den vindende tilbudsgiver vil efterlades med et økonomisk tab. Ligeledes må 

det med rimelighed antages, at dette tab er en kausal og adækvat følge af ordregivers ophævelse af kon-

trakten. For så vidt angår ansvarsfrihedsgrunde kan det diskuteres, om ordregivers hæveadgang i UBL 

§ 185 kan statuere en sådan ansvarsfrihedsgrund. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet. 

  

Dette efterlader vurderingen med en kvalificering af, hvorvidt ordregiver har handlet culpøst. Bedøm-

melsen heraf må tænkes at have tæt tilknytning til den bedømmelse, der vil blive anlagt, for så vidt angår 

ordregivers påpasselighed i UBL § 183 om uforudsete ændringer. Således vil en påpasselige ordregiver 

                                                 
102 Andersen, Mads Bryde og Lookofsky, Joseph. 2016. s. 245. 
103 For sammenhængende fremstilling se evt. Berg, Claus. 2012. s. 904.  



 

54 af 120 
 

kunne anvende UBL § 183 til at gennemføre ændringen. Dog skal det bemærkes, at UBL § 183 er be-

grænset til de tilfælde, hvor ordregiver er påpasselig, hvorfor ordregiver i udgangspunktet ikke kan 

gennemføre en hensigtsmæssig ændring herefter.104 I det omfang der ikke var sammenfald mellem vur-

deringen af påpasselighed og culpa, ville ordregiver kunne hæve kontrakten og samtidigt undgå at ifalde 

erstatningsansvar. Dette ville imidlertid efterlade den vindende tilbudsgiver i en urimelig situation og 

ordregiver med et incitament til at udvise en mindre grad af påpasselighed end ønsket. Følgelig må det 

konkluderes, at såfremt ordregiver vælger at hæve kontrakten, uden den vindende tilbudsgiver har mis-

ligholdt kontrakten, alene for at få indføjet en hensigtsmæssige ændring, må det tale for, at ordregiver 

med stor sandsynlighed vil ifalde et culpaansvar. Det kan dog ikke udelukkes, at vurderingen i en kon-

kret sag vil falde anderledes ud alt efter omstændighederne i øvrigt.  

  

Dette efterlader således analysen med spørgsmålet om, hvorvidt den vindende tilbudsgiver, der har fået 

hævet kontrakten, kan basere erstatningsudmålingen på den negative kontraktsinteresse eller den po-

sitive opfyldelsesinteresse. Alene i tilfælde, hvor ordregiver ophæver en gyldig aftale, vil den negative 

kontraktsinteresse stå som et alternativ til den positive opfyldelsesinteresse.105 Det må dog antages, at 

den vindende tilbudsgiver, der får frataget kontrakten, vil have krav på den positive opfyldningsinte-

resse også for den resterende del af kontrakten. Dette gælder særligt i den situation, hvor det alene er 

en hensigtsmæssig ændring, der fører til ophævelsen, da det må antages, at hævebeføjelsen i en række 

tilfælde ikke vil være proportional med ordregivers ønske om at indføje alene ønskelige elementer til 

den igangværende kontrakt.  

 

2.7.2.1.2.1.2 Sammenfatning: ordregivers erstatningsansvar for den vindende tilbudsgiver  

På baggrund af ovenstående må det således konkluderes, at retstilstanden for netop denne del af ud-

budsretten er underlagt en betydelig usikkerhed. Dels da forholdet kun i begrænset omfang er reguleret 

ved lov, dels da der for det pågældende forhold ikke findes at være retspraksis. Således skal spørgsmålet 

søges besvaret ved erstatningsrettens almindelige udgangspunkt for erstatning i kontrakt. 

   

Uanset hvordan forholdet analyseres, må ordregivers lovregulerede adgang til at hæve kontrakter, så-

fremt ændringen ikke kan rummes inden for udbudslovens bestemmelser om ændringer, jf. UBL § 185 

sammenholdt med LKFU § 14 om erstatningsansvar, anses for en problemstilling, der bør underlægges 

yderligere undersøgelser. I den forbindelse bør det dog overvejes, hvorvidt det faktum, at der ikke er 

                                                 
104 Se afhandlingens afsnit 2.5.4.1. 
105 Andersen, Mads Bryde og Lookofsky, Joseph. 2016. s. 276.  
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retspraksis på området kan tages til indtægt for, at problemstillingen alene er af teoretisk fremfor prak-

tisk betydning. 

  

Uanset at afhandlingen på dette punkt nødigt lader sig konkludere meget stålfast, er det dog vurderin-

gen, at såfremt ordregiver vælger at hæve en ikke misligholdt kontrakt, alene for at kunne indføje 

hensigtsmæssige ændringer, vil denne ifalde erstatningsansvar. Den vindende tilbudsgiver vil som ud-

gangspunkt være berettiget til erstatning op til den positive opfyldelsesinteresse som følge heraf. 

  

2.7.2.2 Sammenfatning: ordregivers mulighed for genudbud af den samlede kontrakt inklusive 

hensigtsmæssige ændringer 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at ordregiver alene har mulighed for at hæve kontrakten i 

medfør af UBL § 185 og foretage et udbud af den samlede kontrakt inklusive den hensigtsmæssige æn-

dring, i det tilfælde, hvor der er tale om en ændring af et grundlæggende element, jf. UBL § 178.  

 

Uanset, at ordregiver har ret til at hæve kontrakten i medfør af UBL § 185, kan han risikere at bringe 

sig i misligholdelse. Navnlig vil ordregiver, såfremt han vælger at ophæve en ikke-misligholdtkontrakt 

for at kunne indføje en hensigtsmæssig ændring, ifalde erstatningsansvar, hvis de almindelige erstat-

ningsbetingelser er opfyldt. I dette tilfælde vil tilbudsgiver berettiget til erstatning op til den positive 

opfyldelsesinteresse.  

 

2.8 Omgåelse som alternativ 

Uanset at det strider mod de mest fundamentale principper i national såvel som EU-ret, er det, på bag-

grund af afhandlingens strategiske udgangspunkt, nødvendigt kort at analysere ordregivers mulighed 

for at omgå udbudsretten og foretage en ulovlig direkte tildeling. I den forbindelse vil afhandlingens 

analyse af sanktionen uden virkning samt ordregivers erstatningsansvar få en væsentlig anden betyd-

ning. Uanset at dette kan fremstå som en utænkelig mulighed, så har det i forbindelse med afhandlingen 

været konstateret, at en sådan løsning i praksis kan komme på tale. 

   

Ordregiver vil naturligvis altid have mulighed for at indgå en aftale om at foretage en hensigtsmæssig 

ændring uden at efterleve udbudsreglerne. Ordregiver skal i forbindelse hermed dog overveje den ri-

siko der er for, at ændringskontrakten bliver erklæret for uden virkning, samt at der kan tilkendes 

erstatning til eventuelt forbigåede tilbudsgivere. 
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I de tilfælde, hvor ordregiver ønsker at forfølge andre hensyn end at efterleve udbudsreglerne, kan det 

tænkes, at ordregiver vælger at tildele en ændringskontrakt velvidende om at denne burde have været 

udbudt.106 I sådanne tilfælde kan det anskues på den måde, at ordregiver vælger at tage chancen for ikke 

at blive opdaget, og følgelig undgå økonomiske konsekvenser. Det må således antages, at ordregiver i 

sin beslutning herom indkalkulerer risikoen for at blive opdaget, og hvilken betydning det vil have for 

ordregiver.  

   

Denne overvejelse er imidlertid i højere grad en økonomisk problemstilling, hvorfor denne vil blive 

nærmere gennemgået i de økonomiske og integrerede analyser.    

 

2.8.1 Sanktionen uden virkning   

En kontrakt, der ulovligt tildeles direkte til en økonomisk aktør, skal betragtes som værende uden virk-

ning. Sanktionen uden virkning indtræder ikke automatisk, men er resultat af en afgørelse truffet af en 

klageinstans.107 Dette medfører, at en klager skal nedlægge påstand om at få erklæret en kontrakt for 

uden virkning førend en klageinstans, kan træffe beslutning herom. Uden virkning er fastslået i lov om 

Klagenævnet for udbud §§ 16-18. Førend sanktionen uden virkning kan finde anvendelse kræves det, at 

en kontrakt tildeles direkte uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Hermed 

falder de tilfælde, hvor der ikke er krav om offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse uden for sank-

tionens anvendelsesområde. 

   

Når en kontrakt erklæres for uden virkning, er det i Danmark valgt, at dette alene har betydning ex 

nunc.108 Det er Klagenævnet for Udbud der fastsætter, hvornår kontrakten skal erklæres for uden virk-

ning.109 

   

Såfremt en ordregiver mener, at en kontrakt lovligt kan tildeles uden forudgående offentliggørelse af en 

udbudsbekendtgørelse, kan ordregiver sikre sig mod at kontrakten erklæres uden virkning ved at of-

fentliggøre en såkaldt profylaksebekendtgørelse, jf. LKLFU § 4. En profylaksebekendtgørelse er en 

frivillig forudgående offentliggørelse af, at ordregiver har til hensigt at tildele en kontrakt uden at gen-

nemføre et udbud i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II. Førend at ordregiver kan forhindre, 

at kontrakten kan blive erklæret for uden virkning, er det bl.a. et krav, at ordregiver begrunder, hvorfor 

kontrakten kan tildeles uden udbud, og at ordregiver i den efterfølgende standstill-periode ikke indgår 

                                                 
106 Se evt. afhandlingens afsnit 3.5.2.   
107 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 839.  
108 Ex nunc = fra nu af.  
109 Skovgaard, Grith Ølykke og Nielsen, Ruth. 2017. s. 845. 
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kontrakten. Formålet med, at der skal foreligge en begrundelse i profylaksebekendgørelsen er, at det af 

klageinstanser skal kunne vurderes, om ordregiver har udvist den fornødne omhu, og om ordregiver 

reelt har kunne vurdere, om betingelserne for at indgå kontrakten uden udbud, er overholdt. 

   

Sanktionen uden virkning vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingens juridiske analyse, men er 

alene inddraget for at belyse de juridiske konsekvenser af en ulovlig direkte tildeling af en kontrakt. 

 

2.9 Juridisk konklusion  

Til analysen af, hvilke rammer udbudsretten opstiller for ordregivers håndtering af hensigtsmæssige 

ændringer, er udbudslovens §§ 178-183 om ændring i kontrakter blevet vurderet. 

   

Først og fremmest er det blevet konkluderet, at ordregiver ikke må foretage ændringer i grundlæggende 

elementer, jf. § 178. Dog er visse ændringer undtaget fra definitionen af ændringer af grundlæggende 

elementer, hvorefter ordregiver må foretage hensigtsmæssige ændringer i det omfang de kan indehol-

des i undtagelsesbestemmelserne. 

 

Hertil blev det konkluderet, at ordregiver har mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i 

kontrakten i medfør af udbudslovens § 180 om de minimis-ændringer, i det omfang bestemmelsens 

værdibetingelser er overholdt. Anderledes gælder for § 181 om nødvendige supplerende ydelser, hvor-

efter det blev konkluderet at en hensigtsmæssig ændring ikke kunne indeholdes i bestemmelsens 

betingelser om nødvendighed, og at hensigtsmæssige ændringer sjældent vil være at betragte som sup-

plerende ydelser. For så vidt ordregivers mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i medfør 

af UBL § 183 blev det konkluderet, at disse er indskrænket til de tilfælde, hvor der ikke er tvivl om or-

dregivers påpasselighed. Idet påpasselighed underligges en streng vurdering, kan ordregiver i relation 

til hensigtsmæssige ændringer i udgangspunktet ikke forventes at overholde betingelsen om, at have 

været tilstrækkelig påpasselig. For så vidt angår UBL § 179 blev det indledningsvist konkluderet, at or-

dregiver har mulighed for at foretage ændringer, og endda væsentlige ændringer, hvis ordregiver på 

forhånd har specificeret dette i en klar, præcis, og entydig ændringsklausul. Dog vil ordregiver ofte ikke 

kunne forudse de hensigtsmæssige ændringer førend de opstår, hvorfor det alene vil være de mest ty-

pisk forekommende ændringer, ordregiver på forhånd har mulighed for at kvalificere og indføre i en 

klar, præcis og entydig klausul. Derfor konkluderes det, at bestemmelsen i et vidt omfang ikke kan an-

vendes for hensigtsmæssige ændringer.  
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Endvidere blev det i analysen fastslået, at ordregiver skal udbyde den hensigtsmæssige ændring i det 

omfang, der er tale om en ændring af et grundlæggende element, jf. 178, stk. 1. Desuden giver udbuds-

loven ordregiver ret til at hæve kontrakten, hvis der ønskes gennemført ændringer, der ikke kan 

rummes inden for ændringsreglerne i udbudsloven, men i stedet kræver gennemførsel af en ny udbuds-

procedure jf. UBL § 185. Dette efterlader dog ordregiver med pligten til at betale erstatning efter LKLFU 

§ 14, hvis erstatningsbetingelserne er opfyldt. Hvis en ordregiver vælger at hæve en ikke-misligholdt 

kontrakt, med henblik på at indføje hensigtsmæssige ændringer, vil denne ifalde erstatningsansvar og 

den vindende tilbudsgiver vil, i udgangspunktet, være berettiget til erstatning op til den positive opfyl-

delsesinteresse. 

   

Afslutningsvist blev det konkluderet, at ordregiver desuden altid har muligheden for ulovligt at tildele 

en kontrakt, men dette efterlader ordregiver med en risiko for at ændringskontrakten bliver erklæret 

for uden virkning, samt at ordregiver skal betale erstatning til eventuelt forbigåede tilbudsgivere.  
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3 Kapitel 3 – økonomisk analyse  

Ordregivers muligheder ved håndteringen af en hensigtsmæssig ændring er i høj grad reguleret af juri-

diske forhold, som analyseret i afhandlingens juridiske analyse. Imidlertid kan ordregivers optimale 

valg ikke udledes af juridiske betragtninger, men må støttes på økonomisk teori. 

 

I det følgende vil afhandlingens problemstilling således blive analyseret ud fra et principal-agent per-

spektiv. Indledningsvist vil afhandlingen søge at beskrive problemstillingen, sådan som den måtte 

udspille sig i praksis, for derefter at formalisere denne virkelighed, ved at opstille en simpel model for 

problemstillingen. Modellen vil danne grundlag for afhandlingens økonomiske analyse og argumenta-

tion. 

  

3.1 Problemstillingen i praksis  

Som beskrevet kortfattet i afhandlingens indledning, er særligt større bygge- og anlægsarbejder ofte 

omfattet af en række forhold, der medfører at disse kontrakter hurtigt bliver komplekse. Dette kan være 

forhold alt lige fra inddragelse af flere forskellige faggrupper, med hver deres ekspertise, og at flere 

virksomheder ofte skal arbejde sammen, til forhold omkring uforudsete omstændigheder, herunder 

fejl, mangler, ændrede forudsætninger mv. Ofte vil større bygge- og anlægsarbejder være sammensat af 

et net af kontrakter og underentreprenører. Dette komplicerer problemstillingen og det vil således alene 

antages, at ordregiver har indgået kontrakt med én tilbudsgiver. Hvordan tilbudsgiveren i øvrigt har 

struktureret sin forpligtelse, holdes uden for analysen. 

 

Et helt centralt aspekt i bygge-og anlægskontrakter er behovet for ændringer. Dette behov er som 

nævnt praktisk talt uundgåeligt. Afhandlingens problemstilling udspiller sig i den situation, hvor ordre-

giver ønsker at foretage en hensigtsmæssig ændring.  

   

Det er yderligere relevant at fastslå, at den følgende analyse af ordregivers mulighed for at foretage en 

hensigtsmæssig ændring alene tager udgangspunkt i udbudslovens § 180 om de minimis-ændringer. 

Således er udgangspunktet for analysen, at ordregiver ikke må foretage hensigtsmæssige ændringer, 

der har en værdi, der er større end 15 % af kontraktens værdi. Analysen og den anvendte model tager 

alene udgangspunkt i denne ændringsmulighed som følge af, at det i den juridiske analyse blev konklu-

deret, at ordregiver alene har mulighed for at foretage hensigtsmæssige ændringer i overensstemmelse 

med udbudslovens § 180, medmindre ordregiver på forhånd har indført en klar, præcis og entydig klau-

sul. Som gennemgået tidligere i afhandlingen vil mange af de hensigtsmæssige ændringer, der opstår i 
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løbet af kontraktperioden, have en uforudsigelig karakter, hvorfor ordregiver ikke har mulighed for på 

forhånd at kvalificere disse og indføre en tilstrækkelig klausul.  

 

3.2 Principal-agent forholdet i udbudsretlige kontrakter  

Anskues et udbud af bygge- og anlægsarbejder, vil ordregiver som udgangspunkt være principal, mens 

tilbudsgiveren vil anses som agent. Dette skyldes udgangspunktet i principal-agent teorien om, dels at 

problemet tilhører principalen, dels at det er principalen, der bærer ansvaret for udarbejdelsen af den 

incitamentsforenelige kontrakt. Ordregiver ønsker således at antage en tilbudsgiver til at udføre arbej-

det for sig. Rationalet bag dette er, at ordregiver herved kan udnytte tilbudsgivers ekspertise og evne til 

at gennemføre arbejdet til en lavere pris end de omkostninger ordregiver ville have ved selv at forestå 

arbejdet. 

   

Uanset, at ordregiver som følge af konkurrenceudsættelsen indirekte foretager en screening af marke-

det for den billigste tilbudsgiver, er der ingen garanti for, at den vindende tilbudsgiver, som følge af 

efterfølgende ændringer, rent faktisk viser sig at være den billigste. Hvis tilbudsgiver i sit tilbud indreg-

ner muligheden for at udnytte ordregiver i et hold-up, kan det i udgangspunktet medføre en lavere pris 

ex ante, da han dermed har større sandsynlighed for at vinde, og samtidigt har mulighed for at indtjene 

en del af det tabte ved efterfølgende ændringer. Således kan det betragtes som, at tilbudsgiver tilbage-

holder information om dennes sande omkostninger for at kunne udnytte ordregiver i et hold-up. 

  

3.2.1 Principal-agent forholdet før indgåelse af kontrakten  

Før indgåelse af kontrakten må det antages, at der eksisterer asymmetrisk information mellem ordre-

giver og tilbudsgiver. Ordregiver ved, hvilken nytteværdi det færdige projekt medfører for ham. 

Ordregiver er derimod ikke bevidst om, hvilken omkostning tilbudsgiveren har ved at udføre dette pro-

jekt. Omvendt kender tilbudsgiver sin hans omkostning ved at udføre projektet, men ved ikke hvilken 

nytteværdi det færdige projekt medfører for ordregiver. 

  

Ordregiver har en interesse i at presse tilbudsgiver ned til dennes reservationspris. Dette kommer ty-

deligst til udtryk ved at betragte udbudsprocessen generelt. Udbud er typisk afholdt som auktioner, hvor 

tilbudsgiverne byder ind med deres priser. Uanset at udvælgelse på baggrund af denne metode i praksis 

har en række problemstillinger, der ligger uden for nærværende afhandling, så er det, ud fra en teoretisk 

betragtning, i udgangspunktet en effektiv metode til at presse tilbudsgiveren ned til sin reservations-

pris. 
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Såfremt der anlægges en simpel antagelse om, at der alene er én tilbudsgiver ved et udbud og at denne 

enten kan have høj eller lav omkostning og tilsvarende høj eller lav pris, vil en tilbudsgiver med en høj 

omkostning byde ind med en høj pris, for at tilbuddet er profitabelt. En tilbudsgiver med en lav omkost-

ning vil tilsvarende byde ind med en høj pris for derved at skabe en større profit. Ordregiver vil som 

konsekvens heraf ikke have mulighed for at observere, om tilbudsgiver har en høj omkostning eller lav 

omkostning. På denne måde kan tilbudsgiver således skjule sin sande omkostning for ordregiver og ud-

nytte dette til at opnå en større profit. 

   

Imidlertid kompliceres dette i det omfang der er flere tilbudsgivere om buddet, eller hvis tilbudsgiveren 

ikke på forhånd ved, om der er andre der byder ind. Dette er typisk tilfældet i udbud af bygge- og an-

lægskontrakter. I denne situation vil tilbudsgiver med en lav omkostning byde ind med en lav pris og en 

tilbudsgiver med en høj omkostning vil byde ind med en høj pris. Herved vil tilbudsgiverne afsløre, om 

de tilhører gruppen af tilbudsgivere med en høj eller en lav omkostning. Dette er yderst praktisk ud fra 

en generel betragtning af udbud idet samfundets midler udnyttes bedst muligt, da ordregiver objektivt 

udvælger den tilbudsgiver, der har præsteret det billigste tilbud. 

 

3.2.2 Principal-agent forhold efter kontrakttildeling  

Forholdet kompliceres yderligere efter kontrakten er tildelt, hvor tilbudsgiver ikke længere i direkte 

konkurrence med øvrige tilbudsgivere. Tværtimod, er der opstået et bilateralt monopoli,110 hvor ingen 

af parterne i udgangspunktet kan udskiftes. 

   

Tilbudsgiver vil her kunne udnytte, at han nu er tildelt kontrakten og er sikret betaling herfor. Efter til-

deling vil den vindende tilbudsgiver således kunne udnytte sin position og optimere sin egen nytte ved 

at underpræstere i forhold til kontrakten. Dette er i sig selv en problemstilling, men det skal her erindres 

at afhandlingen tager udgangspunkt i, at der ikke foreligger misligholdelse fra tilbudsgiverens side.111  

 

Desuden vil tilbudsgivers forhandlingsstyrke ændre sig undervejs i kontraktfasen. Dette har nær sam-

menhæng med, hvor omkostningstungt det vil være for ordregiver at hæve kontrakten og erstatte den 

vindende tilbudsgiver med en ny. Således vil tilbudsgiveren i starten af kontraktperioden, inden arbej-

det er påbegyndt, have en relativt begrænset forhandlingsstyrke, mens at desto længere ind i 

kontraktforholdet parterne bevæger sig, desto mere forhandlingsstyrke kan tilbudsgiveren opbygge, da 

                                                 
110 Lando, Henrik. 2016. s. 25. 
111 Se afhandlingens afsnit 1.6.4. 
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projektet vil være mere afhængig af materiel, viden og mandskab tilknyttet projektet. Dette skyldes ikke 

mindst afhandlingens antagelse om, at det alene er én tilbudsgiver, der er indgået kontrakt med. 

   

3.2.3 Principal-agent forhold ved ændringer af kontrakten  

Forholdet ændrer sig dog betydeligt i den situation, der er udgangspunkt for afhandlingens problem-

stilling. 

  

I den situation, hvor ordregiver offentliggør over for tilbudsgiver, at han ønsker at foretage en ændring 

til kontrakten, får tilbudsgiver mulighed for udnytte ordregivers betalingsvillighed for denne ændring, 

uden at være underlagt konkurrence fra øvrige tilbudsgivere. Tilbudsgiver kan således søge at indhente 

noget af den tabte nytte som han har måtte ofre, for at kunne vinde udbuddet, når denne skal prissætte 

ordregivers ønske om at få inkorporeret en hensigtsmæssig ændring til projektet. 

  

Som nævnt ovenfor, er ordregiver ikke i stand til at observere, hvilken omkostning tilbudsgiver har i 

forbindelse med selve udbuddet. Denne antagelse vil imidlertid ændre sig, når parterne indtræder i den 

kontraktuelle relation. Således har ordregiver, gennem udbudsprocessen, og det tilbud tilbudsgiver har 

indsendt, fået mulighed for at observere en række tilbudsgiveres omkostninger. Uanset at ordregiver 

ikke kan observere tilbudsgivers omkostninger med 100 % sikkerhed, må det være en rimelig antagelse, 

at ordregiver på baggrund af det indsendte tilbudsmateriale sammenholdt med ordregivers markeds-

kendskab, vil kunne komme med en så præcis formodning for tilbudsgivers omkostninger for en given 

ændring. Ligeledes har tilbudsgiver, ved at få tildelt kontrakten, opnået en indsigt i ordregivers værdi 

af projektet, hvorfor det må antages, at tilbudsgiver i høj grad er bekendt med ordregivers betalingsvil-

lighed for en given ændring. 

   

Det er netop denne situation, der søges analyseret i det følgende. 

  

3.3 Teoretisk udgangspunkt   

3.3.1 Teoretisk forståelse af ændringer  

Som afhandlingens juridiske analyse har vist, er det af væsentlig betydning, hvilken form for ændring 

der er tale om. Centralt i afhandlingens analyse står afhandlingens forståelse af hensigtsmæssige ændrin-

ger. Således bør meningsindholdet af dette udefinerede begreb fastslås inden en egentlig analyse tager 

form. 
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Med begrebet hensigtsmæssige ændringer søger afhandlingen at sigte mod de typer af ændringer, der 

alene er ønskelige fra ordregivers synspunkt og som tilfører projektet værdi, men som ikke er tvingende 

nødvendige for projektets gennemførsel som helhed. Dette medfører, at ændringer, der er nødvendige 

for projektets gennemførsel ikke betragtes som en hensigtsmæssig ændring, uanset at denne selvsagt 

også er hensigtsmæssig efter en praktisk forståelse. Ydermere har det også betydning for den økonomi-

ske analyse, at ønsket om at få foretaget en hensigtsmæssig ændring af kontrakten, opstår i løbet af 

kontraktens udførelsesperiode. Således er ordregiver ikke på forhånd bevidst om behovet vil opstå.  

 

Herefter er udgangspunktet for afhandlingens definition af hensigtsmæssige ændringer, at det er en æn-

dring, der er ønskelig og følgelig kan tilføre ordregiver ekstra nytte såfremt den indgår i det færdige 

projekt. 

   

Afhandlingen tager i den økonomiske analyse i udgangspunktet ikke stilling til en konkret ændrings 

natur, men anskuer alene en ændring som det, at der sker et skifte fra én tilstand til en anden. Dette kan 

illustreres på følgende måde:  

 

Kontrakt(A, B, C) ændres til Kontrakt(A, B, D), hvor nytten af D > C, set fra ordregivers synspunkt.  

 

3.3.2 Hold-up begrebet  

Hold-up truslen opstår som konsekvens af, at der er én tilbudsgiver, der vinder udbuddet. Det skal for-

stås på den måde, at når ordregiver ønsker at inkorporere en hensigtsmæssig ændring til kontrakten er 

dette, i udgangspunktet, et forhold, der alene har betydning for ordregiver og den vindende tilbudsgiver. 

Som følge heraf har den vindende tilbudsgiver i højere grad mulighed for at presse prisen op. Således 

forstås hold-up, i relation til afhandlingen, som tilbudsgivers mulighed for at presse ordregiver til at 

betale relativt mere for at få gennemført en hensigtsmæssig ændring. 

  

3.4 Model  

Udgangspunktet for afhandlingens model er således, at ordregiver ønsker at foretage en hensigtsmæssig 

ændring til en igangværende kontrakt. Ordregiver har ex ante investeret i afholdelsen af udbuddet samt 

objektivt udvalgt én tilbudsgiver, der er tildelt kontrakten. Den vindende tilbudsgiver har investeret i at 

få tildelt kontrakten, og fortjenesten indhentes ved, at kontrakten udføres under de forudsætninger og 

risiko som tilbudsgiver har afgivet tilbud på baggrund af. Det antages, at kontrakten er under udførelse 

og en udsættelse vil medføre øgede omkostninger for ordregiver. Den ønskede ændring medfører, at 
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ordregiver opnår en større nytte ved det endelige byggeri, hvilket også er indeholdt i ordregivers nytte-

funktion. 

   

Afhandlingens økonomiske model vil således tage udgangspunkt i en tænkt situation, der samtidig ud-

gør grundlaget for argumentation efter afhandlingens teoretiske udgangspunkt. I det følgende vil der 

blive udviklet en simpel model, inden for hvilken problemstillingen kan analyseres. 

   

3.4.1 Grundlæggende model  

Således antages det for illustrationens skyld, at ordregiver i forbindelse med opførelsen af en bygning 

finder ud af, at han ønsker at foretage en hensigtsmæssig ændring. Ændringen vil medføre en øget værdi 

for ordregiver svarende til 10, givet at ændringen er at foretrække fremfor en senere tilpasning. Den 

vindende tilbudsgiver er sikret sin kontrakt med ordregiver til prisen 100 for det oprindelige byggeri. 

Det antages, at ændringen medfører en omkostning for tilbudsgiver på 1.  

 

Det er endvidere en antagelse, at der er fuldkommen information, således at tilbudsgiver ved, hvilken 

værdi ændringen har for ordregiver, og ordregiver ved, hvilken omkostning tilbudsgiver har ved at gen-

nemføre ændringen. Det er en forudsætning, at begge parter accepterer ændringen og den aftalte pris. 

Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en pris for at gennemføre den hensigtsmæssige ændring, vil 

konsekvensen dermed være, at ændringen ikke gennemføres. 

   

Det antages desuden i modellen, at ordregiver har en diskonteringsfaktor på 90%, mens tilbudsgivers 

diskonteringsfaktor er på 97%. Dette har til formål at illustrere, at ordregiver er underlagt et større 

tidspres i forhold til at få projektet gennemført, end tilbudsgiver er. Dette skyldes udgangspunktet om, 

at en forsinkelse vil medføre ordregiver negativ nyttende, værende i form af omkostninger og politisk 

pres.   

  

I det følgende vil parternes incitamentsstruktur og forhandlingsmodeller blive analyseret på baggrund 

af ovenstående model og antagelser. 

    

3.5 Parternes grundlæggende incitamentsstruktur  

Indledningsvist vil parternes incitamentsstruktur vil blive analyseret, for at opnå en dybere forståelse 

for de bagvedliggende overvejelser og hensyn, som ordregiver og tilbudsgiver søger at optimere. 
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3.5.1 Incitament til ændring  

I en økonomisk forståelsesramme vil parternes incitament til at foretage en given handling være affødt 

af deres respektive nyttefunktioner. En udledning af deres specifikke nyttefunktioner er dog yderst 

kompliceret. Imidlertid anses teorien bag nyttefunktioner og præferencer som værende det, der driver 

parterne til at foretage valg i afhandlingens simple model, hvorfor det er relevant at redegøre for de 

hensyn parterne søger at maksimere inden for afhandlingens model. 

  

Parterne vil, ved en umiddelbar betragtning, begge søge at maksimere deres nytte. Imidlertid danner 

begrebet nytte ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for, hvilke hensyn og præferencer denne er en funk-

tion af. At ordregiver er underlagt andre bagvedliggende hensyn end tilbudsgiver anføres eksempelvis 

i Kommissionens Grønbog, hvor Kommissionen udtaler, at “Når offentlige indkøbere bruger offentlige 

midler, skal de afveje andre hensyn end ledere i private virksomheder, som risikerer tab og i sidste ende 

konkurs, og som styres direkte af markedskræfterne.”112 Således er det relevant at redegøre for, hvilke 

hensyn parterne søger at optimere.  

   

3.5.2 Ordregivers nyttefunktion  

Som anført ovenfor er en egentlig udledning af ordregivers faktiske nyttefunktion yderst komplice-

ret. Det er dog muligt at udlede en række forhold, der er af betydning for ordregiver. Der er tale om 

grove antagelser, men det illustrer de mangeartede hensyn ordregiver skal søge at maksimere for en 

given handling. 

 

Det er valgt at indføre en grundlæggende antagelse i den økonomiske analyse, om at ordregiver maksi-

merer andet end blot profitten. Således er antagelsen, at ordregivers forventede nytte afhænger af 

økonomiske og politiske betragtninger samt compliance. Formaliseret kan ordregivers nytte således 

udtrykkes U(c, ø, p) og illustreres ved nedenstående figur:   

 

                                                 
112 Europa-Kommissionens Grønbog. 2011. s. 7 
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Kilde: egen udledning  

 

Ved økonomiske betragtninger sigtes der mod en traditionel forståelse af maksimeringshypotesen. Så-

ledes vil dette i høj grad være et udtryk for en almindelige cost-benefit-analyse. 

  

For så vidt angår compliance søges det at udtrykke hensynet til saglig og lovlig forvaltning. Det vil med-

føre en grundlæggende mistillid til demokratiet, hvis offentlige institutioner ikke følger de love og 

regler, som vedtages. Betragtningen kan synes nærmest triviel, men betydningen af dette hensyn bør 

ikke undervurderes. Hensynet til compliance vil være gældende for alle parter i en kontrakt, men for 

offentlige ordregivere vil dette hensyn have en fundamental anden vægtning end hos den private kon-

traktpart, hvorfor dette er udskilt i et særskilt hensyn. 

  

Ved politiske betragtninger inddrages hensynet til, at det offentlige i en række situationer er nødt til at 

sikre at samfundet kan fungere. Således kan der være situationer, hvor det offentlige ikke blot kan sætte 

tingene i bero indtil en lovlig og pragmatisk løsning er fundet. Dette skal ses i sammenhæng med, at 

udbudsretten i udgangspunktet er knyttet til offentlige instansers indkøb. Ansvaret for en offentlig in-

stans kan i vidt omfang føres tilbage på en folkevalgt, hvorfor ordregiver er nødt til at holde det politiske 

for øje, når der skal træffes beslutninger. Desuden kan magthaverne, i et vidst omfang, presse ordregiver 

til at handle på en bestemt måde, ved udnytte det magtforhold der eksisterer mellem disse, i kraft af 

mere eller mindre eksplicitte ordrer. Dette kan eksempelvis være i form af politiske prioriteringer om 

at fremskynde en proces for at opnå en given ting inden en bestemt dato. Der er således en hårfin grænse 

mellem politiske prioriteringer, ledelse og hensynet til saglig forvaltning. Der er dog ingen tvivl om, at 

magthaverne i vidt omfang har mulighed for at påvirke ordregivers handlinger. På denne måde kan or-

dregiver ende ud i, at må slække på sin præference for at være i compliance med reglerne. 

  

Således vil ordregivers forventede nytte afhænge af, i hvilken grad ordregiver vægter de tre hensyn. Det 

er ikke muligt på forhånd at sige, hvordan den enkelte ordregiver vægter disse tre faktorer, men ved at 

Politiske 

Compliance

Økonomiske
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have disse med som drivkraft for ordregivers nytte, tilføres modellen et helt centralt og afgørende ele-

ment i forhold til en analyse af ordregivers håndtering af hensigtsmæssige ændringer. Der kan med rette 

argumenteres for, at de tre hensyn ikke er dækkende for ordregivers nyttefunktion eller at hensynene 

omfatter de samme grundlæggende præferencer. Imidlertid muliggør den valgte tilgang, at det enkelte 

hensyn kan analyseres og diskuteres inden for afhandlingens model. 

  

3.5.2.1 Ordregivers incitament til at foretage hensigtsmæssige ændringer  

Som beskrevet ovenfor er det afhandlingens antagelse, at ordregivers nyttefunktion kan udledes af tre 

variable i form af compliance samt økonomiske og politiske hensyn. Ordregivers incitament kan forstås 

som en direkte afledning af hans nyttefunktion. Idet ordregiver i afhandlingen optimerer tre variable i 

sit valg, vil det have den betydning, at ordregiver vil være indifferent mellem følgende kombinationer:  

 

Kombination A: (Compliance = 5, økonomiske hensyn = 3, politiske hensyn = 2) = 10 

Kombination B: (Compliance = 5, økonomiske hensyn = 2, politiske hensyn = 3) = 10 

 

Det er en grov antagelse, men det illustrerer det aspekt, at ordregivers nytte på 10 i modellen i ét tilfælde 

kan være afledt af en præference for at varetage økonomiske hensyn, mens at det for et andet tilfælde 

kan være de politiske hensyn, der fører til, at ordregiver opnår nytten 10 ved at foretage ændringen. 

Disse præferencer kan selv sagt kombineres på et utal af måder, og ordregiver vil vælge den strategi, 

der medfører den største samlede nytte, uanset om dette fører til, at der må slækkes på en anden præ-

ference. Det er klart, at compliance i sig selv næppe driver ønsket om en ændring, men det er omvendt 

lige så klart, at såfremt ordregiver mødes af et politisk pres, kan ordregiver være nødt til at slække på 

sin præference for compliance. Det skal igen bemærkes, at afhandlingen ikke opererer med vægtning af 

disse hensyn, uanset at det ville øge modellens anvendelighed. 

  

Væsentlig for afhandlingens videre analyse er imidlertid, at ordregivers incitament for at foretage den 

konkrete ændring, er afledt af hans præferencer. 

   

3.5.3 Tilbudsgivers nyttefunktion  

I modsætning til ordregiver, antages den vindende tilbudsgiver at følge en mere traditionel forståelse af 

nyttemaksimering. Således vil tilbudsgivers grundlæggende præference antages at være profit og føl-

gende et udgangspunkt om at profitmaksimere, hvorfor denne vil træffe de valg, der leder til den højeste 
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profit. Der kan ligeledes i denne forbindelse argumenteres for, at dette er en forsimpling, men det hjæl-

per modellen ved at holde variablene på et minimum, uden at det i øvrigt har negative konsekvenser for 

modellen og analysen heraf. 

  

3.5.3.1 Tilbudsgivers incitament til at udføre hensigtsmæssige ændringer  

Den vindende tilbudsgivers incitament til at få ændringen gennemført afhænger af den pris denne kan 

få for at gennemføre ændringen. Som fastslået i den juridiske analyse, har ordregiver i medfør af ud-

budsretten ikke en egentlig ændringsret på samme måde som det kendes fra entrepriseretten, hvorfor 

det vil kræve, at parterne når til enighed om prisen for den pågældende ændring. 

   

I afhandlingens model, vil tilbudsgiver således have incitament til at udføre ændringen i det omfang den 

aftalte pris er større end hans omkostning. Således vil en hensigtsmæssig ændring, hvor prisen er > 1, 

som udgangspunkt være i tilbudsgivers interesse at udføre. Dette vil dog blive problematiseret i det 

følgende. 

  

3.5.4 Parternes grundlæggende interessekonflikt og fælles incitament  

Det er en del af principal-agent- og spilteoriens hårde kerne, at begge parter er egennyttemaksimer-

ende. Eftersom de begge, i nyttefunktionen, har hensynet til økonomi, vil det medføre en 

interessekonflikt. Sat på spidsen, kan ordregiver siges at få en større nytte ved at få et projekt hurtigt 

opført, i den bedst mulige kvalitet, til den lavest mulige pris og efter udbudsrettens regler. Omvendt vil 

den vindende tilbudsgiver gerne have en høj pris, have mulighed for fleksibilitet og spare omkostninger, 

fx ved at slække på kvaliteten. Alt sammen forhold, der kan føres direkte tilbage til tilbudsgivers grund-

læggende præference for profit. Parterne må dog kunne antages at nå til enighed om, at ordregivers 

værdi for det færdige byggeri er mere værd end den pris tilbudsgiver har budt, hvorfor begge parter i 

udgangspunktet er tilfredse med indgåelse af den grundlæggende kontrakt. 

  

3.6 Ordregivers mulighed for at foretage ændringen  

I det følgende vil ordregivers mulighed for at foretage ændringen blive analyseret, særligt med henblik 

på at udlede en ligevægtspris.  

   

Først analyseres den indledende dialog. Dernæst analyseres udfaldet ud fra en antagelse om take-it-or-

leave-it (TIOLI) forhandling. Herefter udvides analysen til at omfatte det forhold, at parterne har mulig-

hed for at forhandle. 
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3.6.1 Den indledende dialog  

Tages der udgangspunkt i modellen, vil ordregiver først og fremmest søge at overbevise tilbudsgiver 

om, at der principielt ikke er tale om en egentlig ændring men nærmere en udfyldning af den oprindelige 

kontrakt, således at ændringen omfattes af den oprindelige kontrakt og tilbudspris. Tilbudsgiveren vil 

derimod, for selv de mindste ændringer, søge at argumentere for, at der i høj grad er tale om en ændring. 

Samtidig vil tilbudsgiver argumentere for, at ændringen er betydelig mere omkostningstung end den 

egentlig er, og derfor må være ekstraarbejder, der følgelig skal reguleres af særskilt aftale og prissæt-

ning. 

  

Det er væsentligt at bemærke, at værdien af en given ændring efter de minimis-reglen i udbudsloven 

maksimalt må udgøre 15 % af den oprindelige kontraktværdi. De 15 % afgøres efter prisen på ændrin-

gerne og altså ikke ud fra ordregivers anslåede værdi for kontraktændringen, som det er tilfældet når 

ordregiver skal vurdere om kontrakten er over tærskelværdierne, og skal udbydes efter reglerne herom.  

   

Dette medfører, at jo højere pris den vindende tilbudsgiver kan komme igennem med overfor ordregi-

ver, desto hurtigere opbruges de 15 %, som ordregiver maksimalt kan foretage ændringer op til. Sagt 

på en anden måde, så vil en høj pris medføre en efterfølgende mindre margin for ordregiver, mens at en 

lav pris vil efterlade ordregiver med en større margin for at foretage flere eller større hensigtsmæssige 

ændringer. 

 

3.6.2  For ændringer ≤ 15% af kontraktens værdi  

Som beskrevet i modellen, er den oprindelige kontrakt mellem ordregiver og den vindende tilbudsgiver 

indgået til prisen 100. For så vidt angår udbudslovens bestemmelse om, at ordregiver må foretage æn-

dringer ≤ 15% af kontraktens værdi, vil dette således sikre ordregiver en mulighed for at foretage en 

eller flere hensigtsmæssige ændringer, der maksimalt løber op i en pris på 15. Det bemærkes, at ordre-

givers værdi af ændringen er fastsat til 10 på baggrund af ordregivers præferencer. Således vil 

parterne som udgangspunkt ikke kunne nå til enighed om en pris, der er højere end ordregivers reser-

vationspris svarende til de 10. Ligeledes gælder, at parterne ikke vil kunne nå til enighed om en pris < 

1, eftersom prisen således er under tilbudsgivers reservationspris. 

  

Spørgsmålet er herefter, hvilken pris mellem 1 og 10 parterne kan nå til enighed om. Parternes respek-

tive reservationspriser kan illustreres ved nedenstående tabel: 
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1      10  15  

Tilbudsgivers  

reservationspris   

(= omkostning)  

    Ordregivers  

reservationspris  

(= værdi)  

Ordregivers  

maksimale  

råderum  

 

 

3.6.2.1 Ordregivers mulighed for at foretage ændringen uden forhandling  

I med tråd med Henrik Landos artikel,113 vil det indledningsvist blive undersøgt, hvad parterne vil nå 

frem til i et ultimatumspil, hvor de alene har mulighed for at fremsætte et take-it-or-leave it (TIOLI). 

   

Hvis det er tilbudsgiver, der fremsætter et TIOLI, vil han tilbyde ordregiver at gennemføre den hensigts-

mæssige ændring til prisen 10 minus epsilon (). Herved vil begge parter få et positivt payoff og nå til 

enighed om at gennemføre ændringen. Dette fremgår ved, at tilbudsgivers payoff vil være prisen minus 

hans omkostning (10--1), mens at ordregivers payoff vil være ordregivers værdiansættelse af ændrin-

gen minus prisen (10-(10-)), hvilket alene efterlader ordregiver med et payoff på epsilon (), der dog 

er større end 0.    

 

Kilde: egen udledning  

 

Hvis det derimod er ordregiver, der fremsætter et TIOLI, vil han tilbyde tilbudsgiver at gennemføre den 

hensigtsmæssige ændring til omkostningen på 1 plus en minimal profit illustreret ved epsilon (). I 

dette tilfælde vil begge parter ligeledes få et positivt payoff og nå til enighed om at foretage ændringen, 

men modsat ovenfor, er det ordregiver, der opnår den største profit. Dette fremgår ved, at ordregi-

vers payoff vil være 10-(1+), mens tilbudsgiver er efterladt med et payoff på ((1+)-1).   

                                                 
113 Lando, Henrik. 2015. s. 1.  

TG OG

[ 9- ,  ]

[ 0 , 0 ]

TIOLI = 10- 

Acceptér 

Afslå 
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Kilde: egen udledning.  

 

Det kan således konkluderes, at uanset hvem af parterne der har mulighed for at fremsætte et TIOLI, vil 

det føre til, at ændringen til en værdi på 10 foretages. Fordelingen af forhandlingssummen på de 10 vil 

alene afhænge af, hvilken part, der har mulighed at fremsætte TIOLI og derved kan udøve sin forhand-

lingsmagt overfor modparten. I det følgende vil dette udgangspunkt imidlertid blive diskuteret med 

henblik på at udarbejde et mere nuanceret billede af forhandlingerne i praksis. 

  

3.6.2.2 Ordregivers mulighed for at foretage ændringen med forhandling  

Som nævnt kan det diskuteres, hvorvidt det er retvisende at illustrere problemstillingen ved et TIOLI. 

Således vil det alene være i relation til selve udbuddet, hvorved forstås inden selve kontrakten er tildelt, 

at tilbudsgiver i udgangspunktet har mulighed for at fremsætte et TIOLI. Dette udgangspunkt ændres 

når kontrakten er tildelt og projektet er under udførelse. Således vil begge parter, som følge af at de nu 

er i et løbende kontraktforhold, til en vis grad have mulighed for at forhandle om den egentlige pris. 

Denne form for forhandling kan umiddelbart synes at stride mod de grundlæggende udbudsretlige prin-

cipper, men ikke desto mindre skal det ses i sammenhæng med de restriktive ændringsregler.  

 

Spørgsmålet bliver herefter, hvilken betydning det har for spillets udfald, at parterne nu hver især har 

mulighed for at fremsætte et eller flere bud.  

   

3.6.2.2.1 Ultimatum spil med forhandling  

I det følgende vil det indledningsvist blive analyseret, hvorvidt et spil med mulighed for forhandling 

resulterer i et mere realistisk udfald end for så vidt angår TIOLI. Parterne gives mulighed for at for-

handle i tre runder. Således vil first-moveren have mulighed for at fremsætte et bud, hvorefter 

modparten kan respondere én gang og afslutningsvist har first-moveren herefter mulighed for at frem-

sætte et nyt og endeligt bud. Givet parternes reservationspris, kan det indledningsvist fastslås, at 

tilbudsgiver ikke vil gå med til en pris under 1 og ordregiver ikke vil gå med til en pris på mere end 10. 

  

OG TG

[ 9- ,  ]

[ 0 , 0 ]

TIOLI = 1+ 

Afslå 

Acceptér 



 

72 af 120 
 

Idet det er et sekventielt spil, hvor den ene part træffer en strategibeslutning på baggrund af, hvilken 

strategi den anden part har valgt, vil spillet blive løst efter backwards induction. Således forestiller spil-

lerne sig, hvordan spillet vil udfolde sig og på baggrund af dette foretager deres valg i første runde. Det 

er af særlig relevans, at såfremt parten er indifferent mellem at acceptere og afslå et bud, vil denne ac-

ceptere. Den minimale profit svarende til epsilon ville ligeledes kunne indgå i disse udregninger, men 

givet en antagelse om, at indifference vil føre til accept, vil det være overflødigt. Det antages, at parterne 

ved hver runde diskonterer deres nytte med de respektive diskonteringsfaktorer. 

  

3.6.2.2.1.1 Tilbudsgiver er first-mover - tre runder  

I det tilfælde, hvor det er tilbudsgiver, der er first-mover og det er et spil på tre forhandlingsrunder, vil 

ordregiver og tilbudsgiver ende ud i, at forhandlingssummen fordeles som illustreret nedenfor: 

 

Kilde: egen udledning. 

 

I tredje og sidste forhandlingsrunde skal tilbudsgiver stille ordregiver indifferent mellem at acceptere 

og afslå buddet. Da tilbudsgiver ved, at ordregiver vil være indifferent mellem at afslå tilbuddet og få 0 

i payoff eller acceptere tilbuddet og få 0 i payoff, vil tilbudsgiver tilbyde ordregiver at gennemføre æn-

dringen til en pris på 10 kr. Dette efterlader tilbudsgiver med en profit på 10-1 = 9 og ordregiver får 

således 10-10 = 0 i payoff. 

    

I anden forhandlingsrunde er det ordregiver, der skal ordregiver stille tilbudsgiver indifferent mellem 

at acceptere og afslå tilbuddet. Idet tilbudsgiver har en diskonteringsfaktor på 97 %, er tilbudsgiver in-

different mellem at afslå tilbuddet og få en betaling på 10 kr. i næste runde og acceptere et tilbud 

på 10*0,97 = 9,7 kr. nu. Ordregiver skal da tilbyde tilbudsgiver en pris på 9,7 kr. for at gennemføre æn-

dringen. Ordregiver får herved et payoff på 10-9,7 = 0,3 og tilbudsgiver får et payoff på 9,7-1 = 8,7. 
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I første forhandlingsrunde er det igen tilbudsgiver, der skal stille ordregiver indifferent mellem at ac-

ceptere og afslå tilbuddet. Ordregiver har en diskonteringsfaktor på 90 %, hvorfor ordregiver er 

indifferent mellem at få et payoff på 0,3 i næste runde eller 0,3*0,9 = 0,27 nu. Tilbudsgiver skal derfor 

tilbyde ordregiver at gennemføre ændringen til en pris på 10-0,27 = 9,73 kr.  

   

Resultatet vil herefter være, at tilbudsgiver i første runde skal tilbyde ordregiver at gennemføre ændrin-

gen til en pris på 9,73 kr. På denne måde sikrer tilbudsgiver sig, at ordregiver ikke vil afslå tilbuddet i 

første omgang. Det vil medføre, at tilbudsgiver får et payoff på 9,73-1 = 8,73, mens ordregiver må nøjes 

med et payoff på 10-9,73 = 0,27. 

   

3.6.2.2.1.2 Ordregiver er first-mover - tre runder  

Hvis det derimod er ordregiver, der er first-mover, vil fordelingen af forhandlingssummen være som 

illustreret nedenfor. 

 

Kilde: egen udledning. 

 

I tredje og sidste forhandlingsrunde skal ordregiver stille tilbudsgiver indifferent mellem at afslå og ac-

ceptere buddet. Ordregiver ved, at tilbudsgiver får 0, hvis tilbudsgiver afslår ordregivers bud. Idet det 

er en grundlæggende antagelse, at tilbudsgiver har en omkostning på 1 ved at gennemføre ændringen, 

ved ordregiver også at han ikke kan tilbyde tilbudsgiver 0, men mindst skal tilbyde 1, for at det vil svare 

til en nytte på 0 for tilbudsgiver. Derfor skal ordregiver foreslå tilbudsgiver, at han kan få 1 kr. i betaling 

for at gennemføre ændringen. Dette vil resultere i, at tilbudsgiver får et payoff på 1-1 = 0 og ordregiver 

får et payoff på 10-1 = 9. 

   



 

74 af 120 
 

I anden runde er det tilbudsgiver, der skal stille ordregiver indifferent mellem at afslå og acceptere. Vi 

ved, at ordregiver kan afslå tilbudsgivers tilbud og få 9 i payoff i tredje runde. Da ordregiver har en dis-

konteringsfaktor på 90 %, er ordregiver indifferent mellem at få 9 i payoff i næste runde og 9*0,9 = 8,1 

i payoff nu. Hvis ordregiver skal efterlades med et payoff på 8,1, skal tilbudsgiver tilbyde ordregiver at 

gennemføre ændringen for en pris på 10-8,1 = 1,9 kr. Dette vil resultere i, at tilbudsgiver får et payoff 

på 0,9, idet det koster ham 1 at gennemføre ændringen. 

   

I første runde skal ordregiver igen stille tilbudsgiver indifferent mellem at afslå og acceptere. Vi ved, 

at tilbudsgiver kan afslå ordregivers tilbud og få en betaling på 1,9 kr. i anden runde. Da tilbudsgiver har 

en diskonteringsfaktor på 97 % er tilbudsgiver indifferent mellem at få 1,9 kr. i betaling i næste 

runde eller 1,9*0,97 = 1,84 kr. nu. Derfor skal ordregiver i første runde foreslå tilbudsgiver, at denne 

kan få 1,84 kr. i betaling for at gennemføre ændringen, da tilbudsgiver vil være indifferent mellem at 

acceptere eller afslå.  

  

Resultatet er herefter, at hvis ordregiver i første runde tilbyder tilbudsgiver en pris på 1,84 kr. for at 

gennemføre ændringen, vil tilbudsgiver acceptere. Ordregiver vil herefter være sikret et payoff på 10-

1,84 = 8,16, hvorimod tilbudsgiver alene vil være efterladt med et payoff på 1,84-1 = 0,84, idet denne 

har en omkostning på 1 ved at gennemføre ændringen. 

  

3.6.2.2.1.3 Sammenfatning: forhandling med tre runder  

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at fordelingen af forhandlingssummen kan 

falde ud til fordel for såvel ordregiver som tilbudsgiver, alt efter, hvem der henholdsvis starter og slutter 

forhandlingerne. Imidlertid har det ikke været muligt at udlede, hvorvidt den egentlige forhandling-

smagt stammer fra first-mover advantage eller fra at slutte forhandlingerne. For at udlede den egentlige 

magt, vil det således være relevant at analysere spillet med fire runder, frem for tre runder. 

  

3.6.2.2.1.4 Tilbudsgiver er first-mover - fire runder  

Da det er tilbudsgiver, der er first-mover, er det ordregiver, der i fjerde og sidste runde skal tilbyde til-

budsgiver en pris, som tilbudsgiver er indifferent mellem at acceptere og afslå. Således følger de sidste 

tre runder af spillet fremgangsmåden som spillet på tre runder, hvor ordregiver er first-mover. Resul-

tatet af dette spil var, at ordregiver i første runde skulle tilbyde tilbudsgiver en pris på 1,84 kr. for at 

gennemføre ændringen, hvilket tilbudsgiver ville acceptere. Dette efterlod ordregiver med et payoff på 

10-1,84 = 8,16, og for tilbudsgivers vedkommende 1,84-1 = 0,84. 
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Nu er situationen imidlertid, at dette spil består af en ekstra runde. Således skal tilbudsgiver i første 

runde stille ordregiver indifferent mellem at acceptere og afslå. Ordregiver er indifferent mellem at få 

et payoff på 8,16 i næste runde eller 8,16*0,90 = 7,34 nu. Hvis ordregiver skal være sikret et payoff på 

7,34 nu, skal han betale tilbudsgiver 10-7,34 = 2,66 kr. for at gennemføre ændringen. Dette vil efterlade 

tilbudsgiver med et payoff på 2,66-1 = 1,66. Således skal tilbudsgiver i første runde tilbyde ordregiver 

en pris på 2,66, da han derved er sikker på, at ordregiver ikke vil afslå.  

 

Kilde: egen udledning. 

 

3.6.2.2.1.5 Ordregiver er first-mover - fire runder  

Hvis det derimod er ordregiver, der er first-mover, er det, modsat ovenfor, tilbudsgiver, der i fjerede og 

sidste runde skal tilbyde ordregiver en pris, som ordregiver er indifferent mellem at acceptere og afslå. 

Ligesom ovenfor følger de sidste tre runder af spillet fremgangsmåden for spillet med tre runder, hvor 

tilbudsgiver er first-mover. Resultatet af dette spil var, at tilbudsgiver i første runde skulle tilbyde or-

dregiver en pris på 9,73 kr. for at gennemføre ændringen, hvilket ordregiver ville acceptere. Dette ville 

medføre, at tilbudsgiver fik et payoff på 9,73-1 = 8,73, mens ordregiver måtte nøjes med et payoff på 10-

9,73 = 0,27. 

   

Igen, ligesom ovenfor, er situationen imidlertid den, at spillet består af fire runder frem for tre. Det vil 

således være ordregiver, der i første runde skal stille tilbudsgiver indifferent mellem at acceptere og 

afslå. Ud fra ovenstående resultat ved vi, at tilbudsgiver er indifferent mellem at få 9,73 kr. i næste runde 

og 9,73*0,97 = 9,44 nu. Derfor skal ordregiver i første runde tilbyde tilbudsgiver en pris på 9,44 kr. for 

at gennemføre ændringen. Dette vil efterlade tilbudsgiver med et payoff på 9,44-1 = 8,44 og ordregiver 

et payoff på 10-9,44 = 0,56. 
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Kilde: egen udledning. 

 

3.6.2.2.1.6 Sammenfatning: Ultimatumspil og first-mover advantage  

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at for så vidt angår ultimatum spil, er det ikke blot af 

betydning, hvilken af parterne der er first-mover og drager fordel heraf, men at det ligeledes afhænger 

af, hvilken af parterne der afgiver det sidste bud. Det kan endvidere udledes, at den primære magt stam-

mer fra muligheden for at kunne fremsætte det sidste bud. Desuden kan det på baggrund af analysen 

konkluderes, at den spiller, der ikke har mulighed for at fremsætte det sidste bud, vil kunne forbedre sit 

payoff ved at fremsætte endnu et bud. Denne mulighed begrænses dog af antagelsen om, at forhandlin-

gerne slutter efter et fastsat antal runder.  

 

Det kan imidlertid diskuteres om det er retvisende, at parterne på forhånd ved at forhandlingerne vil 

slutte efter et fastsat antal runder. Således findes det relevant at undersøge, hvilken betydning det har, 

hvis antallet af runder ikke er kendt af parterne, men de alene er bekendt med informationen om, hvem 

der indleder forhandlingerne. Dette er udgangspunktet for Rubinstein bargaining og således den føl-

gende analyse.  

 

3.6.2.2.2 Rubinstein bargaining  

Ved Rubinstein Bargaining er udgangspunktet, at parterne er bevidste om, at det efter hver runde, vil 

være muligt at fremsætte et modbud. Spillet vil således ikke slutte efter et fast antal runder, men fort-

sætte i det uendelige. Dette kan virke som en arbitrær antagelse, men eftersom spillet vil fortsætte i en 

kontinuerlig række, vil det være muligt for spillerne at diskontere alle fremtidige spil og således allerede 

i første runde frembringe ét bud som modparten vil acceptere. 

  

I forhold til modellen kan det tolkes på den måde, at parterne ikke på forhånd ved, hvornår et andet 

forhold påkalder sig deres opmærksomhed. Således kan parterne i praksis forhandle frem og tilbage, 

men før eller siden vil der opstå andre udfordringer for byggeprocessen, hvorved forhandlingerne må 
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stoppe uden parterne på forhånd ved, hvem der har mulighed for at fremsætte det sidste bud eller hvor 

mange runder forhandlingen vil løbe over. Givet den uforudsigelige natur af byggeriet, der er grundlaget 

for afhandlingens problemstilling, synes det således at være en rimelig antagelse. 

   

I det følgende vil udgangspunktet for Rubinstein bargaining først blive analyseret ved at illustrere ud-

faldet, såfremt parterne har den samme diskonteringsfaktor. Herefter vil teorien blive anvendt i 

overensstemmelse med modellens antagelser om, at ordregiver har en lavere diskonteringsfaktor end 

tilbudsgiver. 

  

3.6.2.2.2.1 Udgangspunkt for Rubinstein bargaining med identisk diskonteringsfaktor  

Udgangspunktet for Rubinstein bargaining kan tages i følgende ligevægtsformel, hvor 𝛿 = diskonte-

ringsfaktoren.  

  

Således vil first-moveren foreslå en fordeling, efter følgende formel, der ligeledes vil udgøre modpar-

tens andel = 
𝛿

1+𝛿
114 

Det efterlader first-moveren med = 
1

1+𝛿
 

 

Betragtes en situation, hvor begge parter har en diskonteringsfaktor på 50% ses en særegen egenskab 

for Rubinstein Bargaining. 

   

Således vil first-moveren foreslå, at modparten får følgende andel af forhandlingssummen = 
0,5

1+0,5
=

0,33 

Dette efterlader first-moveren med følgende andel af forhandlingssummen = 
1

1+0,5
= 1 − (

0,5

1+0,5
) = 0,66 

  

På baggrund af ovenstående, er det tydeligt, at der således er en first-mover advantage for den part, der 

får mulighed for at byde først, idet denne får mulighed for at sikre sig den største del af den sum, der 

forhandles om. Det skal bemærkes, at first-moverens bud er baseret på en Nash-ligevægt, hvorfor mod-

parten ikke vil have en bedre strategi, end at takke ja til forslaget. 

  

Hvis ligevægtsformlen for Rubinstein bargaining betragtes alene, ses imidlertid, at når parternes dis-

konteringsfaktor går mod 1, medfører det et udfald på 0,5 uanset hvem der byder først.  

                                                 
114 Dutta, Prajit K. 1999. Strategies and games - theory and practice. Massachusetts: The MIT press. s. 227.  
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First-moverens tilbud om modpartens andel =  
1

1+1
= 0,5 

First-moverens andel = 
1

1+1
= 0,5 

  

I et uendeligt spil, uden for modellens antagelser, hvor parterne er symmetriske, vil den part, der frem-

sætter det initiale bud på en pris for ændringen, således foreslå at parterne deler 50/50, hvorved den 

anden accepterer og spillet slutter. Fordelen ved at være first-mover opvejes således i det omfang, at 

forhandlingerne kan fortsætte i det uendelige, hvilket parterne vil forudse og derfor stille sig tilfredse 

med 0,5. 

  

3.6.2.2.2.2 Rubinstein bargaining med forskellig diskonteringsfaktor  

Udgangspunktet ovenfor kompliceres imidlertid i det tilfælde, der gør sig gældende i modellen, hvor 

parterne har forskellige diskonteringsfaktorer. I modellen er det antaget, at ordregiver har en øget om-

kostning ved at forhandlingerne trækker ud. Hertil kommer at ordregivers præferencer, særligt de 

politiske hensyn, kan medføre, at ordregiver er underlagt et andet tidsmæssigt pres. Tilbudsgiver er 

derimod sikret den oprindelige kontrakt og betaling herfor, hvorfor han ikke i samme grad er presset i 

forhold til at få ændringen gennemført. 

   

Analyseres tilbudsgivers forhandlingsstyrke ud fra en sammenligning af parternes diskonteringsfaktor, 

vil det således være klart, at tilbudsgiver er bedre stillet, idet han kan søge at forhale processen, hvorved 

ordregivers nytte diskonteres hurtigere end tilbudsgiver. Ordregiver vil være opmærksom på 

dette og søge at finde en løsning, hvor tilbudsgiver kompenseres for sin højere diskonteringsfaktor, så 

ordregiver kan opnå mest mulig nytte. Således bliver spørgsmålet herefter, hvilken pris parterne vil nå 

til enighed om, ud fra modellens antagelser om, at ordregiver er mere presset på tid end tilbudsgiver. 

  

Det er ikke i modellen specificeret, hvem af parterne der er first-mover. Dette skyldes det forhold, at 

forhandlingerne dels kan startes ved, at ordregiver retter henvendelse til den vindende tilbudsgiver for 

at få ham til at melde en pris ud, dels ved at ordregiver retter henvendelse til tilbudsgiver om, at ordre-

giver ønsker at foretage en given ændring til en given pris. 

   

Nedenfor er det illustreret, hvorledes spillets udfald kan afhænge af, hvilken af parterne der starter med 

at fremsætte et indlede et tilbud. 
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3.6.2.2.2.2.1 Tilbudsgiver er first-mover  

Hvis det antages, at det er ordregiver, der er first-mover og skal rette henvendelse til den vindende til-

budsgiver med et prisforslag på at gennemføre den hensigtsmæssige ændring, vil forhandling efter 

Rubinstein modellen udregnes på følgende måde:  

 

First-mover: tilbudsgiver, 𝛿 t = 97 %  

Second mover: ordregiver, 𝛿 o = 90 %  

 

Tilbudsgiver vil basere sit tilbud ud fra følgende model. Det skal bemærkes, at modellen er udtryk for 

en Nash-ligevægt, hvorfor ordregiver ikke vil have et bedre alternativ end at acceptere buddet. 

𝛿𝑜(1 − 𝛿𝑡)

1 − 𝛿𝑡 ∗ 𝛿𝑜

115 

 

Sættes parternes diskonteringsfaktorer ind i modellen fås tilbudsgivers bud på, hvor stor en andel af 

forhandlingssummen, der skal tilfalde ordregiver.  

0,90 ∗ (1 − 0,97)

1 − 0,97 ∗ 0,90
= 21,25 % 

 

Tilbudsgiver vil således foreslå, at (1-0,7637 =) 21,25 % af forhandlingssummen kan tilfalde ordregi-

ver, mens tilbudsgiver selv vil opnå (1-0,2125 =) 78,75 % af forhandlingssummen. Dette vil svare til, at 

ordregiver skal betale tilbudsgiver en pris på 7,87 kr.  

 

3.6.2.2.2.2.2 Ordregiver er first-mover  

Hvis det derimod antages, at det er ordregiver, der er first-mover og skal forelægge den vindende til-

budsgiver et tilbud om at betale en given pris for, at tilbudsgiver foretager ændringen, vil forhandlingen 

efter Rubinstein modellen udregnes på følgende måde:  

 

First-mover: ordregiver, 𝛿 o = 90 %  

Second mover: tilbudsgiver, 𝛿 t = 97 %  

 

Ordregiver vil, ligesom i ovenstående tilfælde, basere sit forslag på samme model. Det skal dog bemær-

kes, at parternes diskonteringsfaktor har skiftet plads idet det er ordregiver, der er first-mover.  

                                                 
115 Rubinstein, Ariel. 1982. Perfect equilibrium in a bargaining model. Economentria vol. 50: pp 97-109, s. 108. 
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𝛿𝑡(1 − 𝛿𝑜)

1 − 𝛿𝑜 ∗ 𝛿𝑡

116 

 

Sættes partenes diskonteringsfaktorer ind i modellen, kan ordregivers forslag til fordelingen af for-

handlingssummen herefter udledes:  

0,97 ∗ (1 − 0,90)

1 − 0,90 ∗ 0,97
= 76,73 % 

 

Ordregiver vil således foreslå, at tilbudsgiver får 76,73 % af forhandlingssummen, mens ordregiver selv 

må nøjes med, at de resterende (1-0,7673 =) 23,27 % af forhandlingssummen tilfalder ham. Dette sva-

rer til at ordregiver skal betale tilbudsgiver en pris på 7,67 kr.   

  

3.6.2.2.2.3 Sammenfatning: Rubinstein Bargaining i modellen  

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at uanset hvordan ordregiver vælger at ind-

lede forhandlingerne i relation til at nå frem til en pris for at få foretaget den hensigtsmæssige ændring, 

må ordregiver give afkald på en langt større del af forhandlingssummen end tilbudsgiver. Dette skyl-

des særligt det forhold, at parterne ikke på forhånd ved, hvornår forhandlingerne afsluttes, men også, 

at ordregiver som bygherre er underlagt et større tidspres for at få ændringen gennemført. 

   

I relation til afhandlingens model vil det således medføre, at på trods af, at tilbudsgiver alene har en om-

kostning på 1 ved at gennemføre ændringen, så vil ordregivers diskonteringsfaktor og høje 

værdiansættelse af, at ændringen bliver gennemført således medføre, at tilbudsgiver gennem forhand-

linger, vil kunne opnå en yderst fordelagtig andel af ændringens værdi på 10. Konsekvensen heraf er, at 

størstedelen af ordregivers værdi for ændringen på 10 tilfalder tilbudsgiver. 

   

3.6.2.2.3 Betydningen af tilbudsgiver ikke kan opbygge goodwill  

Ovenstående konklusion synes at stride mod det, der normalt opleves i et gensidigt kontraktforhold i 

relation til et byggeprojekt, hvor parterne dels er afhængige af hinanden for det nuværende projekt og 

dels ønsker at skabe et godt fremtidigt samarbejde. Således må psykologiske betragtninger omkring 

fairness, goodwill og reciprocitet forventes at have en indflydelse på parternes ageren i et kontraktuelt 

forhold. Det må herudfra kunne forventes, at en part i udgangspunktet vil være tilbøjelig til at give afkald 

på noget af sin andel og skabe en mere fair fordeling, for at sikre et godt samarbejde nu og for fremtiden. 

                                                 
116 Rubinstein, Ariel. 1982. s. 108. 
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Henrik Lando beskriver det på følgende måde “Hence, a virtuous circle can arise where both parties trust 

each other, and where this trust is self-reinforcing due to reciprocal preferences, but by the same logic vi-

cious circles can arise, leading to an escalation of conflict.”117  

 

Spørgsmålet er imidlertid, i hvilket omfang denne mekanisme skal tillægges betydning inden for model-

lens rammer. Her har udbudsrettens grundlæggende principper og restriktive regulering af ordregivers 

indkøb en særlig betydning. Således tillader udbudsreglerne ikke, at ordregiver, ved senere bygge- og 

anlægsarbejder, kan tage hensyn til relationen mellem ordregiver og tilbudsgiver. Så længe tilbudsgi-

vers handlinger ikke medfører, at tilbudsgiver omfattes af udelukkelsesgrundende, vil tilbudsgiver 

kunne deltage i fremtidige udbud på lige vilkår med øvrige tilbudsgivere, uanset om hans ageren i tidli-

gere kontraktforhold bærer præg af en selvisk tilgang.  Således har tilbudsgiver et mindre incitament til 

at overpræstere i forhold til kontrakten, samt et øget incitament til at handle opportunistisk og presse 

ordregiver på prisen for ændringen, uanset at dette i et forhold mellem to private aktører ville medføre 

en betydelig risiko i forhold til deres indbyrdes relation. 

   

Tilbudsgivers adfærd ville således umiddelbart kunne være starten til den ondartede cirkelbevægelse 

Henrik Lando beskriver, hvorefter tilbudsgiver vil kunne forvente at ordregiver vil straffe ham. Grundet 

ordregivers forpligtelse til at handle objektivt og sagligt har han imidlertid ikke mulighed for at tillægge 

disse sociale præferencer betydning, hvorved tilbudsgiver ikke risikerer en straf ved hans adfærd. 

  

3.6.2.3 Sammenfatning: for ændringer ≤ 15% af kontraktens værdi  

Det kan for så vidt angår ændringer ≤ 15% af kontraktens værdi konkluderes, at ordregiver ved ønsket 

om at foretage en hensigtsmæssig ændring indtræder i en position, hvor tilbudsgiver gives en betydelig 

mulighed for, i forbindelse med forhandlingerne, at presse ordregiver i et hold-up. 

  

Hvis parterne har mulighed for at fremsætte et TIOLI, vil det føre til, at ændringen til en værdi på 10 

foretages. Fordelingen af forhandlingssummen, vil alene afhænge af, hvilken en af parterne, der frem-

sætter et TIOLI. Dette grunder i, at den part, der fremsætter et TIOLI har mulighed for at udøve al sin 

forhandlingsmagt, hvilket vil medføre, at tilnærmelsesvis hele forhandlingssummen tilfalde den part, 

der fremsætter et TIOLI. 

   

I relation til forhandlingsspillene med henholdsvis tre og fire runder, kan det derimod konkluderes, at 

fordelingen af forhandlingssummen, ikke blot afhænger af, hvilken en af parterne er first-mover, men 

                                                 
117 Lando, Henrik. 2016. s. 20. 
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også afhænger af, hvilken en af parterne, der slutter forhandlingerne. Særligt kan det udledes, at den 

primære magt stammer fra at fremsætte det sidste bud. Hertil kommer, at parterne ved forhandling med 

flere runder, må indregne betydningen af deres diskonteringsfaktor. Fordelingen af forhandlingssum-

men vil således ikke være lige så ekstrem, som ved TIOLI, men vil stadigvæk ikke være fair fordelt. 

   

For så vidt angår Rubinstein bargaining, hvor parterne ikke på forhånd ved, hvornår forhandlingerne 

slutter, vil de fremsætte ét bud, hvorefter modparten vil acceptere. Uanset om ordregiver vælger at op-

fordre den vindende tilbudsgiver til at give en pris på at udføre den hensigtsmæssige ændring, eller om 

ordregiver selv vælger at fremsætte et prisforslag til den vindende tilbudsgiver om at få foretaget den 

hensigtsmæssige ændring, vil ordregiver kun sikre sig henholdsvis 21,25% og 23,27% af hans værdian-

sættelse af den hensigtsmæssige ændring på 10, mens tilbudsgiver vil kunne sikre sig den resterede 

andel, mod alene at afholde omkostningen på 1. 

  

Ovenstående viser således, at ordregiver er begrænset i at udøve sin forhandlingsstyrke. Det vil således, 

i modellen, være tilbudsgiver, der tilegner sig den største andel af forhandlingssummen på 10, på trods 

af at han alene har en minimal omkostning på 1 ved at gennemføre ændringen. 

   

Det kan endvidere konkluderes, at denne fordeling ikke forventes at ændre sig ud fra fairness-betragt-

ninger. Dette skyldes det helt grundlæggende udgangspunkt om, at ordregiver ikke at må tillægge 

goodwill værdi i relation til fremtidige udbud. Så længe tilbudsgiver ikke misligholder kontrakten, men 

blot udnytter hans muligheder til fulde, kan ordregiver ikke sanktionere tilbudsgiver for hans opportu-

nistiske adfærd. 

  

I det følgende vil ordregivers strategiske muligheder for ændringer > 15% af kontraktens værdi blive 

analyseret. 

  

3.6.3 For ændringer > 15% af kontraktens værdi  
For så vidt angår ændringer, der er større end 15 % af kontraktsummen gælder som udgangspunkt, at 

ordregiver som følge af, at denne er underlagt udbudsreglerne, ikke kan gennemføre disse ændringer 

uden at foretage et genudbud.118 

  

                                                 
118 Jf. afsnit 2.10 om afhandlingens juridiske konklusion.  
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Uanset at udbudsreglerne medfører, at ordregiver ikke må gennemføre ændringer, der er større end 15 

% af den oprindelige kontraktværdi, kan ordregiver vælge at gennemføre disse og tage en risiko for at 

blive opdaget og sanktioneret. Dette ræsonnement skal ses i lyset af afhandlingens antagelser om or-

dregivers nyttefunktion. 

  

Således er det, uanset at ordregiver må slække på sin præference i forhold til compliance, muligt, at or-

dregiver er underlagt et så stort politisk pres om at sikre, at bygningen står færdig, at ordregiver 

optimerer sin egennytte ved at omgå udbudsreglerne. Det kan ligeledes antages at være tilfældet for 

den situation, hvor ordregiver ved at implementere en løsning, kan opnå betydelige økonomiske for-

dele. 

  

3.6.3.1 Udbudslovens betydning i forhold til ordregivers eksponering for hold up  
Uanset ovenstående analyse, hvorefter det fremgår, at ordregiver vil blive mødt af et betydeligt forhand-

lingspres fra tilbudsgiver, kan det diskuteres, om udbudsreglerne samtidig danner en begrænsning for 

det hold-up ordregiver kan blive mødt med. 

  

Idet ordregiver har en præference for compliance, vil et brud med udbudslovens ændringsregler med-

føre negativ nytte. Ordregiver skal kompenseres for tabet i nytte ved at gå på kompromis med hensynet 

til compliance ved at vinde det tilsvarende gennem de politiske eller økonomiske hensyn. 

  

Imidlertid skal det her erindres, at tilbudsgiver ikke har viden om ordregivers nyttefunktion, men alene 

om de præferencer, der driver ordregiver. Den vindende tilbudsgiver vil således kunne anticipere, at 

såfremt prisen for en hensigtsmæssig ændring når over 15% af kontraktens værdi, skal ordregivers 

hensyn til compliance modsvares af et politisk mandat eller betydelige økonomiske hensyn. Uanset at 

modellen ikke arbejder med vægten af disse hensyn, vil det have formodningen mod sig, at en hensigts-

mæssig ændring kan opvejes af den økonomiske gevinst ved at implementere ændringen, set i forhold 

til risikoen for sanktion. 

  

Det er således i høj grad et politisk pres, der kan føre til, at ordregiver kan presses over de 15% mod at 

gå på kompromis med de øvrige hensyn. Imidlertid vil dette ligeledes medføre, at ordregivers præfe-

rence for økonomiske hensyn lider et tab. Dette er illustreret ved nedenstående kombinationer for 

ordregivers nytte. 

 

Kombination A: (Compliance = 5, økonomiske hensyn = 3, politiske hensyn = 2) = 10 

Kombination C: (Compliance = 1, økonomiske hensyn = 1, politiske hensyn = 8) = 10 
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Ovenstående analyse har imidlertid den anden væsentlige betydning for ordregiver, at i et miljø, hvor 

han ikke er underlagt et politisk pres, på troværdig vis, vil kunne overbevise tilbudsgiver om, at han 

ikke vil acceptere en pris på over 15 %, da det samlet set vil medføre en så dårlig løsning, at ordregiver 

gør klogest i blot at bevare det oprindelige projekt. Således vil ordregivers præference for compli-

ance, samt risikoen for økonomiske og politiske sanktioner medføre, at ordregiver alene vil kunne opnå 

en nytte på 3, såfremt han gik på kompromis hermed.  

 

Kombination A: (Compliance = 5, økonomiske hensyn = 3, politiske hensyn = 2) = 10 

Kombination D: (Compliance = 1, økonomiske hensyn = 1, politiske hensyn = 1) = 3 

 

Som det fremgår, vil reglerne således kunne medvirke til, at tilbudsgiver vælger at nedjustere sin egen 

fortjeneste ved ændringen for at sikre sig, at han ikke mister muligheden for at få ekstra profit som følge 

af, at ordregiver presses over udbudslovens begrænsning på 15 % af den oprindelige kontraktværdi. 

Hermed opgiver tilbudsgiver noget af sin forhandlingsmagt mod at sikre sig, at ændringen gennemføres. 

Uanset at tilbudsgiver vil nedjustere sin egen fortjeneste for ikke at presse ordregiver over 15 %, vil han 

fortsat forsøge at presse ordregiver op til grænsen på 15 %.  

 

Dette bliver dog modificeret, hvis ordregivers værdiansættelse af ændringen er mindre end de 15 %. I 

afhandlingens model medfører antagelserne, at ordregivers værdiansættelse af ændringen på 10 er 

mindre end 15% af kontraktens værdi på 100. I dette tilfælde kan tilbudsgiver således alene presse 

ordregiver op til dennes værdiansættelse af ændringen. 

 

Imidlertid er det ikke utænkeligt, at en ændring i et givent projekt vil have en så stor betydning for 

ordregiver, at han for denne ændringer reelt set er villig til at betale mere end 15% af kontraktens værdi. 

Det er således alene i det tilfælde, hvor ordregivers værdi af ændringen er større end de 15%, at ud-

budslovens bestemmelser vil medvirke til at begrænse tilbudsgivers forhandlingsmagt, hvilket vil 

medføre, at fordelingen af forhandlingssummen i højere grad, end det er tilfældet i ovenstående analyse, 

vil falde ud til ordregivers fordel. Dette er dog, som nævnt, ikke tilfældet i afhandlingens model, hvorfor 

ordregiver også på dette punkt er efterladt i en uhensigtsmæssig forhandlingsposition. 

  

3.6.3.2 Sammenfatning: for ændringer > 15 % af kontraktens værdi   

Det kan konkluderes, at ordregiver som følge af udbudslovens regler i udgangspunktet ikke kan gen-

nemføre ændringer, der er større end 15 % af den oprindelige kontraktværdi, uden at foretage et udbud 

heraf. I nogle tilfælde, vil ordregiver dog vælge at gennemføre disse på trods af risikoen for at blive 
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optaget og sanktioneret. Dette vil navnlig være i det tilfælde, hvor ordregiver er underlagt et betydeligt 

politisk pres. 

   

Omvendt kan det dog konkluderes, at ordregiver i et politisk neutralt miljø på troværdigvis vil kunne 

overbevise tilbudsgiver om, at en overtrædelse af udbudsrettens regler vil medføre sanktioner og føl-

gelig er en dårligere løsning for ordregiver. På denne måde kan ordregivers præferencer minimere den 

vindende tilbudsgivers mulighed for at presse ordregiver til at foretage ændringer til en pris > 15% af 

kontraktens værdi. 

  

Spørgsmålet bliver herefter, om ordregiver ved at hæve kontrakten vil kunne opnå et bedre udfald. I det 

følgende analyseres således ordregivers mulighed for at hæve kontrakten. 

  

3.7 Ordregivers mulighed for at hæve kontrakten  

Som konkluderet i afhandlingens juridiske analyse har ordregiver en, i hvert fald teoretisk, mulighed for 

at hæve kontrakten. Som det ligeledes er fundet i den juridiske analyse, vil det imidlertid, i udgangs-

punktet, medføre en betydelig risiko for erstatningsansvar efter den positive kontraktinteresse. Hertil 

kommer, at det med sikkerhed vil medføre, at ordregiver skal foretage et genudbud efter udbudsrettens 

procedurer herfor og med de omkostninger det medfører. I det følgende vil det således blive analyseret, 

hvorvidt ordregivers mulighed for at hæve kontrakten kan anses for at være en troværdig trussel.  

 

3.7.1 Ordregivers incitament til at hæve kontrakten  

Idet ordregivers erstatningsansvar inddrages i modellen, må risikoen for en sanktion indregnes i ordre-

givers valg. Udgangspunktet for ordregiver vil være et valg mellem følgende to strategier:  

 

Strategi A: Hæv kontrakten = (Værdi af projekt inklusive hensigtsmæssige ændringer +  

omkostningen ved at hæve kontrakten og genudbyde) = 100 + 10 + (-omk. v/hæv) 

Strategi B: Behold oprindeligt projekt = (Værdi af projekt uden hensigtsmæssige ændringer) = 100 

 

Således er det klart, at så længe ordregiver kan holde omkostningerne ved at hæve kontrakten < 10, vil 

det være fordelagtigt for ordregiver at hæve kontrakten. 

  

Hvis ordregiver vælger at få implementeret ændringen i en ny kontrakt, vil det imidlertid kræve, at den 

oprindelige kontrakt hæves i sin helhed, hvorved det antages at ordregiver vil bringe sig i væsentlig 
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misligholdelse.119 Ligeledes vil ordregivers ophævelse af kontrakten medføre, at han igen skal foretage 

et udbud. Det må herefter antages, at tilbudsgiver vil være sikret den positive opfyldelsesinteresse samt 

at kontrakten skal udbydes igen. Dette vil medføre betydelige omkostninger for ordregiver, hvilke må 

forventes langt at overgå de 10. 

 

3.7.1.1 Ordregivers hæveadgang som troværdig trussel  

Det er væsentligt for modellen at bemærke, at ordregiver i sit valg alene bør vurdere forskellen mel-

lem værdien af projektet inklusive ændringen plus omkostningerne ved at hæve kontrakten og 

værdien af projektet uden ændringen. Dette er endvidere en direkte konsekvens af modellens antagelse 

om, at tilbudsgiver ikke misligholder kontrakten. 

  

Det er imidlertid klart, at såfremt ordregiver ønsker en ændring, som medfører en nytte, der overstiger 

omkostningerne ved at hæve og foretage genudbud, så vil ordregivers hæveadgang fremstå som en tro-

værdig trussel. Dette er imidlertid nærmere af teoretisk end praktisk betydning og vil ikke være 

tilfældet inden for rammerne af afhandlingens model. 

 

Igennem arbejdet med afhandlingen er forfatterne, ved dialog med praktikere, dog blevet bekendt med, 

at det i nogle sager har været tilfældet, at ordregiver har hævet en kontrakt. Således har det vist sig, at i 

en sag, hvor ordregiver havde flere entreprenører, opstod der en forsinkelse hos en entreprenør, der 

medførte en forskydning af tidsfrister af betydning for flere entrepriser. Forsinkelsen medførte, at en-

treprenørerne blokkerede for hinandens arbejde og følgelig blev der akkumuleret dagsbøder. Eftersom 

der ikke var udsigt til at dette ville ophøre, besluttede ordregiver at betale prisen for at hæve kontrakten 

for en mindre delentreprise, da dagsbøderne ville ende med at overgå den oprindelige kontraktsum.  

 

Inden for rammerne af afhandlingens model fremstår muligheden for ordregiver til at hæve kontrakten 

imidlertid som en utroværdig trussel. 

  

3.7.1.2 Mulighed for forhandling  

Fremfor at ordregiver hæver kontrakten, vil det være langt mere sandsynligt, at ordregiver indleder 

forhandlinger med den vindende tilbudsgiver om at foretage ændringerne. Dette er interessant, idet 

spillet herved principielt er at betragte som analyseret gennem den økonomiske analyse. Således vil 

tilbudsgiver fortsat stå i en yderst fordelagtig forhandlingsposition, hvor ordregiver i udgangspunktet 

ikke har et bedre alternativ end at undlade at implementere den hensigtsmæssige ændring. Imidlertid 

                                                 
119 Se afhandlingens afsnit 2.7.2.1.2.1.2. 
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vil selv ordregivers alternativ om at droppe forhandlingerne fremstå som en utroværdig trussel. Dette 

skyldes, at på trods af, at tilbudsgiver får mulighed for at udøve sin forhandlingsmagt, vil resultatet af 

forhandlingerne fortsat medføre, at ordregiver er bedre stillet herved end ved at undlade at implemen-

tere ændringen.  

  

3.8 Økonomisk konklusion  

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at for så vidt angår parternes incitaments-

strukturer, kan ordregivers nyttefunktion anskues på baggrund af sine præferencer for økonomiske og 

politiske hensyn samt compliance. Den indbyrdes vægtning af de angivne hensyn kan kombineres på et 

utal af måder, og ordregiver vil vælge den strategi, der medfører den største nytte, uanset at ordregiver 

er nødsaget til at slække på en af præferencerne. I modsætning til ordregiver kan tilbudsgivers nytte-

funktion derimod anskues i en mere traditionel forstand, hvor tilbudsgiver i højere grad alene er styret 

af en præference for profit og følgelig profitmaksimering.  

 

For så vidt angår ordregivers mulighed for at gennemføre ændringen til en værdi på ≤ 15 % af kontrak-

tens værdi, blev det indledningsvist analyseret ud fra at parterne alene kunne fremsætte et TIOLI. 

Konklusionen heraf er, at fordelingen af forhandlingssummen alene afhænger af, hvem der er first-mo-

ver. First-moveren kan således udøve al sin forhandlingsmagt over for modparten, hvilket medfører at 

tilnærmelsesvis al forhandlingssummen tilfalder first-moveren.  

 

Som følge af, at parterne er i et kontraktforhold, blev forhandlingen analyseret ud fra en antagelse om, 

at parterne har mulighed for en vis grad af forhandling. Ligeledes blev parternes forskellige diskonte-

ringsfaktorer, der har til formål at illustrere ordregivers relative større tidspres i forhold til at få 

projektet gennemført, inddraget. Således blev ordregivers valg analyseret ud fra parternes mulighed for 

at forhandle i et på forhånd fastsat antal runder. Indledningsvist blev det analyseret ud fra, at forhand-

lingerne løb i tre runder. Her blev det konkluderet, at fordelingen af forhandlingssummen kan falde ud 

til ordregivers eller tilbudsgivers fordel, an på, hvem der starter og slutter forhandlingerne. Det fandtes 

ikke muligt at udlede, hvorvidt forhandlingsmagten stammer fra first-mover advantage eller fra at slutte 

forhandlingerne. Derfor blev der inkluderet en ekstra forhandlingsrunde, således at forhandlingerne 

varede i fire runder. Heraf blev det konkluderet, at begge faktorer har en betydning, men at den primære 

forhandlingsmagt stammer fra at slutte forhandlingerne.  

 



 

88 af 120 
 

Imidlertid kan det diskuteres, hvorvidt det er realistisk, at parterne på forhånd er bekendt med antallet 

af forhandlingsrunder. Ud fra ovenstående, hvorefter den part, der slutter forhandlingerne, har den stør-

ste forhandlingsmagt, kan det konkluderes, at den part, der ikke har mulighed for at fremsætte det sidste 

bud, altid vil have incitament til at fremsætte et nyt bud. Således blev der herefter foretaget en analyse 

af ordregivers valg ud fra Rubinstein bargaining, hvor det antages, at forhandlingerne ikke slutter efter 

et vist antal runder og parterne således ikke ved, hvem der har mulighed for at fremsætte det sidste bud. 

Heraf blev det konkluderet, at uanset hvordan ordregiver indleder forhandlingerne, så må ordregiver 

give afkald på en langt større del af forhandlingssummen end tilbudsgiver. Dette skyldes særligt forhol-

det om, at ordregiver er underlagt et større tidspres i forhold til at få ændringen gennemført. På trods 

af, at tilbudsgiver således alene har en omkostning på 1 ved at gennemføre ændringen, vil ordregivers 

høje værdiansættelse af, at ændringen bliver gennemført, medføre at tilbudsgiver gennem forhandling 

kan opnå en yderst fordelagtig andel af ændringens værdi på 10.  

 

Ovenstående fordeling af forhandlingssummen synes at stride mod en traditionel forståelse af gensidige 

kontraktforhold, hvor goodwill antages at have en betydning. Parterne har således under normale om-

stændigheder mulighed for at opbygge goodwill, hvilket giver sig til udtryk ved, at parterne er villige til 

at give afkald på noget af profitten for at sikre et godt samarbejde nu og for fremtiden. Goodwill kan 

imidlertid ikke antages at få betydning for fordelingen af forhandlingssummen som følge af udbudsret-

tens grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling.  

 

For så vidt angår ordregivers mulighed for at gennemføre ændringen til en værdi på 15 % af kontrak-

tens værdi, gælder ud fra udbudsretten, at disse ikke må foretages uden at foretage et fornyet udbud. 

Men som følge af, at ordregivers nyttefunktion indeholder flere hensyn end blot compliance, kan det 

konkluderes, at ordregiver i visse tilfælde vælger at gennemføre ændringen på trods af risikoen for at 

blive opdaget og sanktioneret. Navnlig vil det være i tilfældet, hvor ordregiver er underlagt et betydeligt 

politisk pres. Det kan dog konkluderes, at ordregiver i et politisk neutralt miljø vil kunne overbevise 

tilbudsgiver om, at ordregiver ikke vil acceptere en ændring til en pris på mere end 15 % af kontraktens 

værdi.   

 

Afslutningsvist blev ordregivers mulighed for at hæve kontrakten, i stedet for at gennemføre ændringen, 

analyseret. Således blev det analyseret, i hvilket omfang ordregivers trussel om at hæve kontrakten kan 

anses for at være en troværdig trussel. Hertil blev det konkluderet, at alene i det tilfælde, hvor ordregi-

vers nytte ved at foretage ændringen overstiger omkostningerne ved at hæve kontrakten, vil det være 

en troværdig trussel.  
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4 Kapitel 4 – Integreret analyse  

Afhandlingen har på baggrund af den juridiske og den økonomiske analyse vist, at ordregiver indtræ-

der i en ugunstig position for så vidt angår forhandlinger vedrørende prisen på en hensigtsmæssig 

ændring. I det følgende vil den integrerede analyse søge at nå frem til, hvorledes retspolitiske forslag 

kan bidrage til at øge den samlede velfærd. Herunder er det relevant at vurdere, hvordan ordregivers 

ugunstige forhandlingsposition kan optimeres ved konkrete retspolitiske forslag under hensyn til ud-

budsrettens grundlæggende principper og formål.  

 

4.1 Forholdet mellem ordregiver og samfundet 

Som fastslået i den integrerede metode, vil den integrerede analyse tage udgangspunkt i et principal-

agent forhold mellem ordregiver og samfundet.  

 

Det centrale spørgsmål for afhandlingens integrerede analyse er således, hvordan ordregivers forhand-

lingsposition i forholdet til tilbudsgiver kan optimeres ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. For at 

kunne svare på dette spørgsmål, må det først klarlægges, hvor principal-agent problematikken opstår 

som følge af parternes modstående interesser, og hvad der ønskes maksimeret ud fra et samfundsmæs-

sigt perspektiv.   

 

4.1.1 Udbudsrettens formål som grundlag for samfundets præferencer  

Udbudsrettens formål har i afhandlingens juridiske analyse afsnit 2.1.1 været behandlet kort. Det blev 

her fastslået, at formålet med udbudsretten dels er at sikre, at der gennem en effektiv konkurrence op-

nås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler og dels at tildeling af offentlige kontrakter af 

medlemsstaternes myndigheder skal ske i overensstemmelse med principperne i TEUF om fri bevæge-

lighed samt principperne om ligebehandling, gennemsigthed og proportionalitet.  

 

Ovenstående formål vil blive taget til indtægt for de hensyn og præferencer samfundet ønsker at mak-

simere gennem udbudsrettens nationale såvel som EU-retlige regler. 

 

4.1.2 Principal-agent problematikken i forholdet mellem samfund og ordregiver  

Som analyseret i afhandlingens økonomiske analyse, kan ordregivers incitamentsstruktur forstås ud fra 

de bagvedliggende præferencer for henholdsvis økonomiske og politiske hensyn samt compliance. Det 

skal understreges, at ordregivers økonomiske og politiske hensyn udspringer af ordregivers egne om-

stændigheder. Dette medfører, at disse hensyn er væsentligt forskellige fra de økonomiske og politiske 

rammer som samfundet, som spiller, agerer under. 
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Som følge af samfundets præferencer for optimal udnyttelse af de offentlige ressourcer samt EU- og 

udbudsrettens grundlæggende principper, vil der således umiddelbart være et sammenfald med de hen-

syn, der gør sig gældende for ordregiver. Det kan derfor undre, hvorfor der eksisterer et principal-agent 

problem mellem ordregiver og samfundet. I det omfang principalen og agenten har samme incitaments-

struktur består der selvsagt ikke noget problem. Imidlertid opstår problemet som følge af antagelsen 

om, at ordregivers nyttefunktion er sammensat af flere forskellige hensyn. Dette kan således medføre, 

at ordregiver, i nogle situationer, træffer valg, der maksimerer hans egen nytte uden at dette er i over-

ensstemmelse med de valg samfundet som principal måtte ønske. Dette har særligt været behandlet i 

afhandlingens afsnit 3.6.2.4.1, hvor det blev illustreret, at særligt politiske forhold og pres kan medføre, 

at ordregiver kan opnå en større nytte ved at efterkomme dette pres, uanset at der herved slækkes på 

præferencerne for økonomi og compliance. Ligeledes blev det vist, at uanset om ordregiver er underlagt 

et politisk pres, så er hans forhandlingsmagt i relation til de omhandlende ændringer betydelig begræn-

set som følge af udbudsrettens bestemmelser og grundlæggende principper. 

 

Spørgsmålet er herefter, hvordan implementeringen af et retspolitisk forslag kan medvirke til, at ordre-

givers ageren i spillet mellem ham og tilbudsgiver, sikrer en optimal udnyttelse af samfundets 

ressourcer i overensstemmelse med principalens præferencer.  

 

4.2 Lovgivers nuværende tilgang 

I det følgende vil hensyn, konklusioner og viden opnået gennem afhandlingens juridiske og økonomiske 

analyser kort blive skitseret, for at analysere og problematisere lovgivers nuværende tilgang til pro-

blemstillingen, samt for at danne grundlag for en vurdering af de hensyn et retspolitisk forslag skal søge 

at varetage.  

 

Det er i afhandlingens juridiske analyse afsnit 2.1.1, fastslået, at lovgivers intention med udbudsloven 

er at sikre en optimal udnyttelse af de offentlige midler. Ligeledes har lovgiver på nationalt og EU-retligt 

niveau givet udtryk for en forståelse for, og et ønske om, at sikre en fleksibel tilgang i forhold til at fore-

tage ændringer i kontrakten, under hensyn til udbudsrettens grundlæggende principper. 

 

Som fastslået i den juridiske analyse, er der således givet mulighed for, at ordregiver relativt frit kan 

foretage ændringer op til 15 % af kontraktens værdi i medfør af UBL § 180. Såfremt ordregiver har et 

ønske om at foretage ændringer, der går ud over tærsklen på de 15 %, er det klare udgangspunkt, på 

baggrund af praksis afsagt fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud, at ordregiver skulle have indset 
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dette på forhånd og indført klare, præcise og entydige klausuler i overensstemmelse med udbudslovens 

§ 179, der muliggør ændringen. Dette fremgår eksempelvis af Finn Frogne120 samt Succhi Di Frutta.121 

 

Det skal i den forbindelse erindres, at såfremt ordregiver har taget stilling til et forhold i en klar, præcis 

og entydig klausul, omfattes det ikke af UBL § 180. Som nævnt har afhandlingen dog fokus rettet mod 

den situation, hvor ordregiver rammes af et forhold, der netop ikke er reguleret af en klar, præcis og 

entydig klausul. Uanset, er det dog centralt at forstå lovgivers og domstolenes rationalet bag kravet om 

klare, præcise og entydige klausuler ud fra en økonomisk tankegang. Dette vil blive behandlet i det føl-

gende. 

 

4.2.1  Klare, præcise og entydige klausuler  

Som redegjort for ovenstående, synes det at være lovgivers tilgang, at håndteringen af hensigtsmæssige 

ændringer skal baseres på UBL § 179. Dette er ligeledes kommet klart til udtryk i retspraksis, hvor Dom-

stolene i en række centrale sager har udtalt, at de omhandlende ændringer kun kan foretages så længe 

de følger af klare, entydige og præcise klausuler. Det er således EU-domstolens og Klagenævnet for Ud-

buds klare udgangspunkt, at ordregiver i et vidt omfang kan gennemføre ændringer til kontrakten, hvis 

ordregiver på forhånd har taget stilling ved at indføre klare, præcise og entydige ændringsklausuler. I 

det omfang kontrakten indeholder disse klare, præcise og entydige klausuler, synes der, ifølge retsprak-

sis, således ikke at være noget til hinder for, at ordregiver foretager efterfølgende ændringer i 

kontrakten i overensstemmelse med klausulerne. Dette må særligt ses ud fra, at ændringen, når den er 

indeholdt i en klausul, har været konkurrenceudsat og derved efterlever principperne.   

 

I det følgende vil afhandlingen søge at analysere, hvordan lovgivers nuværende tilgang til problemstil-

lingen kan forklares. Dette gøres med henblik på at kunne klarlægge, om det er muligt at optimere den 

nuværende retsstilling. 

 

4.2.1.1 Samfundets omkostninger ved koncipering og fortolkning 

Richard A. Posner har i sin artikel “The Law and Economics of Contract Interpretation”122 udarbejdet en 

model for sammenhængen mellem samfundets omkostninger ved konciperingen af en kontrakt under 

hensyn til, at risikoen for en juridisk tvist opstår. Det er, ved anvendelsen af modellen, væsentligt at 

                                                 
120 Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation, Sag C-549/14, Domstolens dom 
(Ottende Afdeling) af 7. september 2016.  
121 Succhi di Frutta mod Kommissionen, Sag C-496/99 P, Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 29. april 2004.  
122 Posner, Richard A. 2004.  
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sondre mellem lovgivningen, i form af udbudsretten, og parternes kontrakt. Herved kompliceres det 

udgangspunkt Posner har i sin artikel. Dette vil blive diskuteret undervejs, men det vurderes, at model-

len ligeledes kan anvendes ved en analyse af udbudsretten.  

 

Modellen kan bidrage til en forståelse for lovgivers og domstolenes nuværende tilgang, samt de effekter 

og betydning denne har for udformningen af kontrakten mellem ordregiver og tilbudsgiver. 

 

Posners grundlæggende model kan udtrykkes ved følgende formel: 

 

C = x + p(x) ∗ [y + z + e(x, y, z)]123 

 

C = omkostninger for samfund 

x = omkostninger forbundet med forhandling og koncipiering 

p = sandsynlighed for tvist 

y = omkostninger forbundet med tvist 

z = omkostninger forbundet med tvist for domstolene/samfund 

e = omkostninger forbundet med mistillid til kontrakter, grundet inkompetence hos domstolene  

 

Modellen kan grundlæggende forstås på den måde, at parternes samlede omkostninger ved at indgå en 

kontrakt hovedsageligt kan inddeles efter en ex ante og ex post betragtning. 

 

Første del af ligningen, er de omkostninger parterne vil have ex ante som følge af koncipering og for-

handling af kontrakten samt andre omkostninger, der er afledt af forberedelsen af kontrakten. Disse er 

i modellen angivet ved variablen x. Uanset at størrelsen af x naturligvis kan variere, er det uundgåeligt 

at parterne har denne omkostning ved at kontrahere. Således kan det siges, at omkostningen indtræder 

med sandsynligheden 1. 

 

Ligningens anden del angiver omkostningerne ex post. Disse omkostninger er dels omkostningerne for-

bundet med at føre en sag ved domstolene, eller i afhandlingens tilfælde Klagenævnet for Udbud, (y), 

dels omkostningerne forbundet med at samfundet stiller disse organer til rådighed (z) samt endelig om-

kostningerne forbundet med den mistillid, der kan opstå som følge af en fejlagtig afgørelse (e). Det ses, 

at variablen e afhænger af variablene x, y og z. Det skal bemærkes, at alt mens modellens første led (x) 

                                                 
123 Posner, Richard A. 2004. s. 1583. 
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opstår med sandsynlighed 1, så er modellens andet led forbundet med en sandsynlighed (p), der er af-

hængig af variablen x. Omkostningerne ex post indtræder således med en sandsynlighed, der er 

afhængig af omkostningerne ex ante. Omkostningerne ex ante kan således forstås som en investering i 

kontraktens kvalitet. 

 

Modellen indeholder en række variable og indbyrdes sammenhænge. Dette medfører, at modellen kan 

kombineres på et utal af måder og at en ændring af én variabel medfører en betydning for en anden. Det 

er dog ikke fundet relevant at beskrive alle mulige og umulige kombinationer og indbyrdes sammen-

hænge. Derimod vil det være udgangspunktet for den videre analyse, at samfundets samlede 

omkostninger i modellen er direkte afledt af den investering parterne foretager ex ante. 

 

4.2.1.1.1 Modellens betydning for afhandlingens problem 

I relation til afhandlingens problemstilling, kan Posners model forstås på den måde, at såvel ordregivers 

omkostninger ved at gennemføre hele udbudsprocessen og indgå kontrakten, som tilbudsgivers om-

kostninger ved at udarbejde tilbudsmateriale indeholdes i variablen x. 

 

Uanset at modellen er udarbejdet fra et udgangspunkt om, at det er sandsynligheden for, at det er de 

kontraherende parter, der ender i en tvist, synes modellen ikke at kollidere med det forhold, der typisk 

vil gælde for afhandlingens problemstilling. Således vil omkostningerne til tvistløsning i en udbudsretlig 

kontekst dels kunne opstå som følge af en uoverensstemmelse inter partes mellem ordregiver og den 

vindende tilbudsgiver, men det vil tillige kunne anskues som en sandsynlighed for, at forbigåede tilbuds-

givere anlægger sag ved Klagenævnet for Udbud eller domstolene.  

 

Ligeledes er variablen e yderst relevant for afhandlingen. I modellen angiver e omkostningen forbundet 

med mistillid til kontrakten som reguleringsmekanisme. I relation til nærværende afhandlings perspek-

tiv kan den dog ligeledes anskues som omkostningen forbundet med en generel mistillid til 

udbudsretten, hvis det viser sig, at EU-domstolen eller Klagenævnet for Udbud når frem til afgørelser, 

der synes at stride mod udbudsrettens bestemmelser og grundlæggende principper. Ligeledes kan det 

argumenteres for, at e kan dække over de omkostninger en rigid regulering af udbudsretten medfører. 

Det er en velkendt problemstilling, at potentielle tilbudsgivere helt undlader at deltage i et udbud, da 

det, set i forhold til almindelig kontrahering mellem private, er en yderst omkostningstung og rigid pro-

ces. Den omkostning det har for samfundet, at en række potentielle tilbudsgivere undlader at deltage i 

udbudsprocessen, kan således antages at være indeholdt i e. Desto mere rigid, uigennemsigtig og om-

kostningstung udbudsprocessen fremstår, desto højere vil omkostningen e kunne antages at være. 
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Det er centralt, at i jo højere grad ordregiver ex ante kan udfærdige en klausul, der tager højde for et 

givent forhold eller giver adgang til at kunne foretage ændringer, så vil det medføre at sandsynligheden 

for, at omkostningerne ex post mindskes (p(x)). Således kan lovgivers ræsonnement, efter modellen, 

siges at følge en logik om, at såfremt ordregiver ex ante investerer tilstrækkeligt i at gennemføre udbud-

det, koncipere kontrakten og forudse mulige behov for ændringer, vil det samlet set kunne nedbringe 

samfundets omkostninger.  

 

Spørgsmålet er imidlertid, hvad det optimale niveau af investering ex ante er, samt om det optimale 

niveau af investering ex ante løser afhandlingens problemstilling. Dette vil være udgangspunktet for den 

følgende analyse. 

 

4.2.1.1.2 Optimalt niveau af investering 

Som beskrevet ovenfor, kan kravet om at anvende klare, præcise og entydige klausuler anskues som en 

konsekvens af, at ordregiver, ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, ikke har investeret tilstrækkeligt 

ex ante.  

 

Posner har i sin artikel ligeledes modelleret dette og udledt det optimale niveau af påpasselighed ex 

ante. Dette er gjort ved at udvikle modellen fra afsnit 4.2.1.1 til at indeholde enheder påpasselighed samt 

en omkostning per enhed påpasselighed. De øvrige variable videreføres fra den oprindelige model. 

 

C = ax + p(x) ∗ [y + z + e(x, y, z)]124 

 

x = enheder påpasselighed 

a = omkostning per enhed påpasselighed 

C, p, y, z, e = uændret 

 

Ved at differentiere ligningen i forhold til x ( 
𝑑𝐶

𝑑𝑥
 ) kan det optimale niveau af påpasselighed (x) udledes 

med henblik på at minimere C. 

𝑑𝐶

𝑑𝑥
= 𝑎 + 𝑑𝑝/𝑑𝑥[𝑦 + 𝑧 + 𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑧)] + 𝑝(𝑥)𝛿𝑒/𝛿𝑥 

𝑎 =  −𝑑𝑝/𝑑𝑥[𝑦 + 𝑧 + 𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑧)] − 𝑝(𝑥)𝛿𝑒/𝛿𝑥125 

                                                 
124 Posner, Richard A. 2004. s. 1613. 
125 Posner, Richard A. 2004. s. 1613. 
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Alt imens afhandlingen ikke kan tage æren for ovenstående udregninger, er det dog valgt at supplere 

Posners ligninger med en grafisk illustration: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Kilde: egen udledning. 

 

Ovenstående illustration kan forstås således, at en ordregiver, der udviser en lille grad af påpasselighed, 

samlet set vil påføre samfundet store omkostninger, da omkostningerne fra ligningens andet led ind-

træder med stor sandsynlighed. En kontrakt af ringe kvalitet, hvor der er rig mulighed for 

uoverensstemmelse, vil således medføre en større sandsynlighed for klagesager og tvister. Tilsvarende 

vil en ordregiver, der yder en høj grad af påpasselighed ligeledes påføre samfundet betydelige omkost-

ninger. En sådan ordregiver vil kunne forstås som en ordregiver, der dækker sig ind mod alle tænkelige 

og utænkelige forhold og således ender med en udbudsproces og en kontrakt, der går langt ud over det 

nødvendige. Bajari og Tadelis fremfører, i deres artikel, desuden følgende argument: ”The more complete 

the design, the lower the likelihood that both parties will need to renegotiate changes ex post. A more com-

plete ex ante design, however, imposes higher ex ante costs on the buyer”,126 hvilket illustrerer, at der 

eksisterer et trade-off mellem ex ante investering og ex post omkostninger.  

 

Det er klart, at hvis ordregiver ikke har investeret optimalt i forhold til ovenstående, vil det medføre 

unødige omkostninger for samfundet. Tilsvarende gælder, at en ordregiver, der investerer en for høj 

grad af påpasselighed (x), vil medføre tilsvarende unødige omkostninger for samfundet.  

 

                                                 
126 Bajari, Patrick and Tadelis, Steven. 2001. s. 388. 
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I relation til afhandlingens juridiske analyse, kan illustrationen siges at være udtryk for, at en ordregiver, 

der har investeret et optimalt niveau af påpasselighed, set ud fra samfundets samlede omkostninger, 

tillades et væsentlig større råderum for at foretage ændringer som følge af UBL § 183, mens at en ordre-

giver, der ikke har investeret et optimalt niveau af på påpasselighed alene kan foretage ændringer efter 

UBL § 180 om de minimis. Det skal i den forbindelse erindres, at afhandlingen i den juridiske analyse 

konkluderede, at domstolen anlagde en streng vurdering for så vidt angår ordregivers påpasselighed.  

 

Det skal igen bemærkes, at Posners model er udarbejdet ud fra et traditionelt udgangspunkt i forhold 

til kontrakter. Som anført kan e tolkes som en mistillid til udbudsretten og de grundlæggende princip-

per. Hvis der opstår en sådan mistillid, eksempelvis ved at domstolene fortolker udbudsrettens 

ændringsregler udvidende, vil det potentielt kunne medføre, at en række virksomheder helt afholder 

sig fra at afgive tilbud. Dette vil over tid kunne medføre en skadelig virkning for udbudsrettens grund-

læggende formål om at sikre en optimal udnyttelse af de offentlige midler, da konkurrencen begrænses 

yderligere. I de kontrakter, hvor det vil være optimalt at tillade ændringen, kan det således medføre, at 

omkostningerne ved en mistillid til udbudsretten langt overgår de økonomiske fordele ved at tillade 

ændringen.  

 

Det kan således siges, at domstolenes og lovgivers stringente tilgang til ændringshåndteringen, hvoref-

ter parterne på forhånd skal tage stilling til forhold, samt den rigide mulighed for at foretage disse 

ændringer kan forstås ud fra et hensyn til de samlede omkostninger for samfundet nu og for fremtiden, 

der overgår en effektiv allokering for den enkelte kontrakt. 

 

Man kan således, med udgangspunkt i ovenstående analyse, fremføre det argument, at en ordregiver, 

der har investeret optimalt, på forhånd ville have taget stilling til behovet for mulige ændringer og have 

dækket sig ind ved klare, præcise og entydige klausuler. Når ordregiver ender i en situation, hvor han 

er nødt til at foretage ændringer, der ikke er reguleret af klausuler, vil dette således kunne argumenteres 

for at være en naturlig følge af, at ordregiver ikke har investeret tilstrækkelige ressourcer i udarbejdelse 

af udbuddet og kontrakten. Ordregivers mulighed for at implementere hensigtsmæssige ændringer vil 

således, som konkluderet i afhandlingens juridiske analyse, med stor sandsynlighed skulle foretages ef-

ter UBL § 180. 

 

Såfremt lovgiver, domstole og Klagenævnet for Udbud tillod ændringer som følge af en underinvestering 

fra ordregivers side ex ante, ville det samlet set medføre betydelige omkostninger for samfundet. Ud fra 

ovenstående er det således svært at argumentere for, at en ordregiver, der ex ante ikke har investeret 

tilstrækkeligt, i forhold til at forudse mulige behov for ændringer samt kvalitetssikring af kontrakten, 



 

97 af 120 
 

bør have mulighed for at foretage ændringer ex post. Dette efterlader imidlertid afhandlingen med et 

helt centralt spørgsmål om, hvordan den nuværende retsstilling kan forbedres uden at gå på kompromis 

med en lang række af de hensyn, der er grundlaget for den nuværende retsstilling. 

 

4.2.1.2 Sammenfatning: samfundets omkostninger ved koncipering og fortolkning 

På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes, at lovgiver og domstolenes nuværende tilgang 

til problemstillingen kan forklares inden for rammerne af Posners model, hvor samfundets samlede om-

kostninger ved koncipering og fortolkning kan anskues ud fra omkostninger ex ante og omkostninger 

ex post. Omkostningerne ex ante indtræder med sikkerhed, hvorimod omkostninger ex post er afledt af 

ordregivers påpasselighedsniveau. Det kan konkluderes, at Posners model også er anvendelig til at be-

skrive de samlede omkostninger, der opstår i forbindelse med et udbud.   

 

I jo højere grad ordregiver ex ante er i stand til at udfærdige en klausul, der tager højde for et givent 

forhold og derved muliggør en bestemt ændring, vil det medføre at sandsynligheden for omkostninger 

ex post mindskes. Ud fra modellen kan det særligt konkluderes, at en ordregiver, der anlægger et opti-

malt niveau af påpasselighed, vil mindske samfundets samlede omkostninger.  

 

4.2.1.3 Problemet ved den nuværende tilgang 

Ovenstående analyse har i vidt omfang taget udgangspunkt i, at ændringen kan gennemføres gennem 

en klar, præcis og entydig klausul. Imidlertid skal det erindres, at afhandlingen har konkluderet, at hen-

sigtsmæssige ændringer ligeledes kan foretages under hensyn til udbudsrettens de minimis regel. Dette 

efterlader naturligvis ordregiver med en vis fleksibilitet for at foretage ændringer. Men såfremt parterne 

ikke har taget stilling til et forhold ex ante, kan ordregiver alene foretage hensigtsmæssige ændringer 

efter udbudsrettens de minimis-regel.  

 

Imidlertid er problemet, at selv om ordregiver foretager en betydelig investering ex ante, hvorved sand-

synligheden for at der opstår en tvist mindskes, så rammes han fortsat af et krav om at bruge flere 

ressourcer på at skrive klare, præcise og entydige klausuler i de situationer, hvor sagen ender ved dom-

stolene eller Klagenævnet for Udbud. Hertil er det dog væsentligt at erindre, at Posners model ikke 

arbejder ud fra en antagelse om, at en optimal investering eliminerer sandsynligheden for klagesager 

og juridiske tvister. Der er alene tale om, at når parterne investerer ex ante, så vil sandsynligheden for 

en tvist mindskes. Parterne vil aldrig kunne investere tilstrækkeligt ex ante til at kunne eliminere denne 

risiko for eventuelle uoverensstemmelser, fejl eller andre forhold, der måtte give anledning til en sag. 
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Når en ordregiver således i en eventuel klagesag mødes med en afgørelse om, at ændringen skulle være 

reguleret af en klar, præcis og entydig klausul, medfører det, at ordregiver vil tilskyndes at investere 

mere ex ante, ud fra et ræsonnement om at minimere de samlede omkostninger. Dette kolliderer med 

afhandlingens udgangspunkt om, at der i forbindelse med komplekse bygge- og anlægsarbejder opstår 

omstændigheder, der ikke på forhånd kan anticiperes. Lovgivers og domstolenes tilgang medfører imid-

lertid, at der skabes en risiko for at tilliden til udbudsretten falder (e), hvilket reelt medfører den 

modsatrettede effekt end tilstræbt. 

 

Med udgangspunkt i Posners model, kan afhandlingen således forklare lovgivers og domstolenes nuvæ-

rende tilgang til brugen af klausuler. Uanset at afgørelserne synes ufleksible og ikke tager hensyn til de 

konkrete omstændigheder, må det skulle forstås efter et ønske om at minimere samfundets omkostnin-

ger på lang sigt. Det kan dog diskuteres, om denne løsning er den bedst egnede. 

 

Ovenstående analyse af ordregivers påpasselighed kan endvidere forstås inden for rammerne af princi-

pal-agent teorien. Således kan den nuværende retstilstand ses som et udtryk for, at domstolene søger at 

motivere ordregiver til at anlægge en høj grad af påpasselighed, i overensstemmelse med samfundet 

som principalens præferencer, mod at ordregiver omvendt sikres en fleksibel adgang, når dette opti-

male påpasselighedsniveau er nået. Det er dog tvivlsomt, om ordregiver overhovedet kan anses at have 

været tilstrækkelig påpasselig for så vidt angår en ændring, der alene er hensigtsmæssig. 

 

4.2.1.4 Konsekvenser ved den nuværende tilgang  

Den nuværende tilgang har således en række negative konsekvenser. Først og fremmest vil det øge de 

samlede transaktionsomkostninger for de involverede parter i forbindelse med selve udbudsprocessen. 

Det skal her erindres, at i modsætning til Posners model, så vil x i relation til afhandlingens udbudsret-

lige kontekst ikke alene være omkostninger for parterne, men tillige forbigåede tilbudsgivers 

omkostninger ved at byde. Således skal alle parter ex ante anticipere, koncipere og forholde sig til en 

lang række forhold. Uanset at sandsynligheden for at ende med en klagesag sænkes, fordi kontrakten 

indeholder en klausul om en bestemt ændring, så opstår der fortsat en risiko for, at fortolkningen af en 

given bestemmelse giver anledning til tvist. Desuden er der, uanset hvor meget parterne har investeret 

ex ante, en risiko for, at der opstår et ændringsbehov, som ikke er håndteret i en klausul. 

 

Dernæst opstår der en negativ konsekvens ved, at tilbudsgiver vil kræve en risikopræmie for at skulle 

håndtere en lang række forskellige klausuler. Således tager Posners model ikke højde for, at uanset om 
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omkostningerne til koncipering og eventuel tvistløsning minimeres, så eksisterer der fortsat et spørgs-

mål om prisen for kontrakten. Typisk vil det være mest efficient, at risikoen for et givent forhold bæres 

af den part, der har størst indflydelse på forholdet. Eftersom det er ordregiver, der ønsker adgang til en 

lang række af forskellige ændringer, vil det således være ordregiver, der bør bære denne omkostning. 

Men uanset, at det er ordregiver, der bærer omkostningen, vil tilbudsgiver fortsat have en risiko ved at 

ordregiver indfører disse klausuler. En risikoavers tilbudsgiver vil derfor kræve en risikopræmie for 

hver klausul som kontrakten indeholder. Som anført i afhandlingens økonomiske analyse, forstås en 

ændring som, at der sker et skifte fra én tilstand til en anden. Således at kontrakt(A,B,C) ændres til kon-

trakt(A,B,D), hvor nytten af D > C, set fra ordregivers synspunkt. Imidlertid vil en lang række af 

ændringsklausuler medføre, at kontrakten indeholder mere og mere risiko for tilbudsgiver. Således vil 

ordregivers adgang til at ændre kontrakten(A,B,C) til at kunne indeholde tilstand E,F,G,H,I m.fl., medføre, 

at ordregiver for hver ændringsklausul skal betale en risikopræmie til en risikoavers tilbudsgiver, der 

vil være indkalkuleret i tilbuddet.  

 

Ovenstående analyse har dog vist, at uanset om ordregiver foretager en optimal investering ex ante og 

implementerer klare, præcise og entydige klausuler, der ifølge teorien bør minimere samfundets sam-

lede omkostninger, vil han fortsat kunne stå i en situation, hvor han er nødt til at indlede forhandlinger 

for ændringer op til 15 % af den oprindelige kontraktværdi, der har været genstand for den økonomiske 

analyse.  

  

4.3 Sammenfatning: lovgivers nuværende tilgang  

Med udgangspunkt i Posners model kan det konkluderes, at lovgiver og domstolene synes at følge en 

logik om, at ordregivers optimale investering ex ante kan nedbringe samfundets samlede omkostninger. 

Det er dog vigtigt at pointere, at Posner alene behandler kontraktforholdet, hvor afhandlingen også be-

handler forhold uden for kontrakten. Således skal lovgivers og domstolenes tilgang ikke forstås ud fra 

en optimering af den enkelte kontrakt, men ud fra en optimering af udbudsretten som helhed.  

 

Imidlertid kan det ligeledes konkluderes, at uanset om ordregiver foretager et optimalt niveau ex ante, 

kan ordregiver stadigvæk blive ramt af ændringsbehov, der ikke på forhånd er indeholdt i klare, præcise 

og entydige klausuler. Ordregiver vil således, på trods af denne har foretaget betydelige investeringer 

ex ante, fortsat stå en situation, hvor han er nødt til at indlede de forhandlinger, der har været genstand 

for behandling i afhandlingens økonomiske analyse.  
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Herved er det afhandlingens påstand, at problemet ikke lader sig løse tilfredsstillende gennem den til-

gang den nuværende retstilstand kan antages at være udtryk for. Afhandlingen vil således udarbejde et 

retspolitisk forslag, der søger at forbedre den samlede velfærd. 

 

4.4 Retspolitiske forslag  

Som gennemgået i afhandlingens økonomiske analyse, er det en vigtig faktor for modellen, at tilbudsgi-

vers forhandlingsmagt ændrer sig i takt med kontraktens løbetid. Det er ordregiver, der besidder 

forhandlingsmagten, når kontraktparten skal udvælges på baggrund af de fastsatte kriterier, men der-

imod tilbudsgiver, der har forhandlingsmagten, når kontrakten er igangværende og der skal foretages 

en hensigtsmæssig ændring. Dette beskriver Bajari og Tedelis i artiklen, således: "However, it seems rea-

sonable that once problems arose, the contractor had superior information about the costs and methods 

to implement changes.”127 Således argumenterer Bajari og Tedelis for, at problemstillingen ikke er, som 

litteraturen foreskriver, et ex ante screenings-problem, men derimod et problem der oprinder fra ex 

post tilpasninger til kontrakten.128 Netop usikkerheden om behovet for at foretage hensigtsmæssige æn-

dringer i projektet, efter kontrakten er underskrevet, er kernen i afhandlingens problemstilling. I 

overensstemmelse hermed, bør det således være muligt at løse problemstillingen ved at implementere 

et retspolitisk forslag. Som fastslået i den integrerede metode, vil det først blive vurderet, om et retspo-

litisk forslag i form af en fixed-price model, vil medføre en øget velfærd. Dernæst vil det blive vurderet, 

om et retspolitisk forslag i form af en cost-plus model, vil medføre en øget velfærd.  

 

I tillæg hertil er det centralt at påpege, at det retspolitiske forslag om at implementere et krav om hen-

holdsvis en fixed-price model eller cost-plus model alene skal gælde i det tilfælde, at ændringen ikke 

viser sig at være omfattet af en klar, præcis og entydig klausul efter udbudslovens § 179. Således vil det 

retspolitiske forslag ikke afskaffe brugen af klausuler efter udbudslovens § 179, men supplere bestem-

melsen. Det er således alene tiltænkt, at det retspolitiske forslag skal gælde i den situation, hvor 

ændringen ikke er omfattet af en klausul i medfør af § 179, men derimod af § 180, hvor ordregiver skal 

forhandle med tilbudsgiver, som behandlet i den økonomiske analyse. Dette skyldes, at det er i denne 

situation, hvor ændringen ikke er konkurrenceudsat og tilbudsgiver kan udnytte sin forhandlingsposi-

tion, at det retspolitiske tiltag antages at kunne resultere i en øget velfærd. Eftersom det retspolitiske 

forslag om at implementere henholdsvis en fixed-price model eller cost-plus model alene vedrører hen-

sigtsmæssige ændringer, skal det bemærkes, at udgangspunktet er væsentligt forskelligt fra Bajari og 

Tadelis’, der arbejder med en antagelse om, at modellen skal gælde for hele kontrakten. 

                                                 
127 Bajari, Patrick and Tadelis, Steven. 2001. s. 388. 
128 Bajari, Patrick and Tadelis, Steven. 2001. s. 388. 
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Som redegjort for i afsnit 4.1.2 kan der antages at eksistere en form for principal-agent forhold mellem 

ordregiver og samfund. Imidlertid er det klart, at ordregiver og samfund er så tæt forbundet med lov-

givningsmagten, at forholdet mellem ordregiver og samfundet ikke kan løses af en incitamentsforenelig 

kontrakt, som traditionelt er udgangspunktet for principal-agent teorien. Derimod bør det løses gennem 

retspolitiske forslag i form af en konkret lovgivning. Det er nærliggende, at de hensyn samfundet ønsker 

at prioritere og sikre, kommer til udtryk gennem konkret lovgivning. 

 

4.4.1 Hensynet bag det retspolitiske forslag 

Indledningsvist bør det fastslås, at afhandlings retspolitiske forslag vil søge at udforme en regel, der i 

videst muligt omfang sikrer en optimal udnyttelse af de offentlige midler, tillader en fleksibel adgang til 

at foretage ændringer og samtidigt respekterer udbudsrettens grundlæggende principper om gennem-

sigtighed og ligebehandling. 

 

Gennem arbejdet med afhandlingen, har en række forskellige løsningsmodeller været diskuteret. I det 

følgende vil det blive diskuteret, om et krav om at anvende en fixed-price kontrakt eller cost-plus kon-

trakt, kan løse afhandlingens problemstilling.  

 

4.4.2 Krav om at anvende fixed-price kontrakter for de minimis ændringer 

Et retspolitisk forslag om at implementere en fixed-price model skal forstås på den måde, at kontrakten 

udformes som en fixed-price kontrakt. En fixed-price kontrakt er kendetegnet ved, at tilbudsgiver tilby-

der ordregiver en fast pris for at gennemføre projektet, hvor prisen for eventuelle efterfølgende 

ændringer på forhånd er aftalt.  

 

Konsekvensen af, at kontrakten er udformet efter fixed-price modellen er, at tilbudsgiver ikke vil være 

villig til at foretage arbejde, der går ud over det, som er indeholdt i den oprindelige kontrakt, uden at 

modtage en kompensation herfor.129 Derfor vil det ved anvendelse af fixed-price modellen være nød-

vendigt, at kontraktparterne på forhånd har aftalt, hvilke ekstraarbejder tilbudsgiveren er forpligtet til 

at gennemføre og til hvilken pris. Det retspolitiske forslag om at implementere et krav om fixed-price 

kontrakter for de minimis-ændringer medfører således, at parterne på forhånd skal angive, hvad even-

tuelt forekommende ændringer skal koste. Forslaget har på dette punkt en vis lighed med den 

                                                 
129 Bajari, Patrick and Tadelis, Steven. 2001. s. 390.  
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nuværende retstilstand, hvor lovgiver og domstolene stiller krav om, at indføre klare, præcise og enty-

dige klausuler. Derimod adskiller fixed-price kontrakten sig idet det er et krav, at prisen på forhånd er 

fastsat, hvor det for så vidt angår den nuværende retstilstand med klare, præcise og entydige klausuler, 

ikke er et egentligt krav, at prisen fremgår for den enkelte ændring.  

 

Det kan således diskuteres, hvorvidt en implementering af en fixed-price model egentlig ændrer på den 

nuværende retstilstand, og om det overhovedet vil øge den samlede velfærd. 

 

4.4.2.1 Vurdering af kravet om at anvende fixed-price kontrakter for de denimis ændringer 

Idet kontraktparterne på forhånd har aftalt, hvilke ændringer tilbudsgiveren er forpligtet til at gennem-

føre, og hvad disse skal koste, kan der argumenteres for, at forslaget vil løse problematikken for så vidt 

angår ordregivers forhandlingsposition. Der er dog ingen en garanti for, at det er de angivne ændringer, 

der vil opstå, men det kan lige såvel være andre typer af ændringer. I det tilfælde, der opstår andre typer 

af ændringer, vil det kræve en forhandling, hvilket ifølge afhandlingens økonomiske konklusion, vil re-

sultere i, at tilbudsgiver indtræder i en attraktiv forhandlingsposition, og deraf vil kunne opnå den 

største andel af forhandlingssummen. Således kan forslaget samlet set ikke antages at løse ønsket om at 

øge den samlede velfærd, idet der stadigvæk kan forekomme situationer, hvor ordregiver skal for-

handle.  

 

Der kan argumenteres for, at fixed-price kontrakten vil være i stand til at løse problematikken for simple 

kontrakter,130 hvor det er muligt ex ante at indregne og prissætte ændringerne. Imidlertid tager afhand-

lingen afsæt i komplekse bygge- og anlægskontrakter, hvor det ud fra ovenstående, må forventes, at 

ordregiver ikke kan forudse alle ændringsbehov. Derfor må det forventes, at fixed-price kontrakten ikke 

er i stand til såvel at løse problematikken om ordregivers forhandlingsposition og øge den samlede vel-

færd.  

 

I forlængelse heraf er det derfor relevant at analysere et retspolitisk tiltag i form af en cost-plus model. 

 

4.4.3 Krav om at anvende cost-plus kontrakter for de minimis ændringer   

Et retspolitisk forslag om at implementere en cost-plus model skal forstås således, at kontrakten udfor-

mes på den måde, at der er aftalt en fast pris for selve kontrakten, og i det tilfælde der opstår et 

ændringsbehov, har parterne allerede i forbindelse med udbuddet aftalt en kompensering, i form af et 

                                                 
130 Bajari, Patrick and Tadelis, Steven. 2001. s. 388. 
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tillæg i procent af omkostningerne (plus), som tilbudsgiver får betalt udover sine dokumenterede om-

kostninger (cost) ved at gennemføre ændringen.131 På den måde bliver også tilbudsgivers profitmargin 

for den enkelte ændring konkurrenceudsat, hvilket giver ordregiver mulighed for at evaluere, hvilken 

tilbudsgiver, der samlet set er den bedste.  

 

Således kan cost-plus modellen anses som en modsætning til fixed price. I fixed-price vil begge parter 

således være bevidste om, hvad en given ændring vil koste, mens at cost-plus vil medføre en vis usik-

kerhed for ordregiver i forhold til, hvad den endelig pris for en given ændring ender på.  

 

I det følgende vil det således blive analyseret, hvorvidt et retspolitisk forslag om at anvende cost-plus 

kontrakter for kontraktuelle de minimis-ændringer kan øge den samlede velfærd.  

 

4.4.3.1 Vurdering af et krav om at anvende cost-plus kontrakter for de minimis ændringer 

I det følgende vil afhandlings forslag blive vurderet ud fra de hensyn, der søges forbedret ved det rets-

politiske forslag, i forhold til den nuværende retstilstand.  

 

4.4.3.1.1 Fleksibilitet 

Som understreget gennem afhandlingen er det en nærmest uundgåelig konsekvens af bygge- og anlægs-

kontrakters kompleksitet, at der opstår forhold, der må håndteres undervejs i projektet. Overfor dette 

står udbudsrettens grundlæggende hensyn om gennemsigtighed og ligebehandling, der kan synes at 

sætte en begrænsning for graden af fleksibilitet i bygge- og anlægskontrakter. Imidlertid er det afhand-

lingens standpunkt, at det retspolitiske forslag balancerer netop disse to forhold. 

 

Det er vigtigt at pointere, at der ved anvendelse af cost-plus kontrakter ikke er specificeret en fast pris 

for hver enkelt ændring ex ante. Situationen vil således være den, at når ordregiver har et ønske om at 

foretage en hensigtsmæssig ændring, vil cost-plus kontrakten medføre, at denne gennemføres efter den 

model, der er aftalt.  

 

Tages udgangspunktet i afhandlingens model fra den økonomiske analyse, var det en antagelse, at en 

ændring alene ville komme i stand såfremt begge parter accepterede prisen. Dette medførte, at parterne 

indledte en forhandling om prisen for den pågældende ændring. Ved at der i cost-plus modellen allerede 

i forbindelse med udbuddet er taget stilling til, hvordan prisen skal fastsættes, vil det ikke længere være 

et spørgsmål om, at parterne skal forhandle sig frem til en pris. Tilbudsgiver har således allerede taget 
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stilling til, hvad han kræver i profit for at gennemføre eventuelle ændringer og ligeledes har ordregiver, 

ved at antage det pågældende tilbud, accepteret at eventuelle ændringer gennemføres efter den aftalte 

model og prissætning. Afhandlingens retspolitiske forslag medfører således, at langtrukne og fordy-

rende forhandlinger minimeres. Således muliggør cost-plus kontrakten, at fleksibiliteten i 

byggeprocessen sikres, ved at ændringer kan foretages hurtigt og effektivt. Idet parterne er efterladt 

med en større fleksibilitet, er denne model i høj grad anvendelig ved komplekse kontrakter, som har 

været udgangspunktet for afhandlingens problemstilling.132 Ligeledes vil cost-plus kontrakten sikre, at 

ordregiver opnår et bedre udfald end tilfældet ved forhandlingerne.  

 

4.4.3.1.2 Udbudsrettens grundlæggende principper 

Uanset at afhandlingen har afgrænset sig fra at behandle forhold vedrørende selve udbudsprocessen, er 

det følgende uløseligt knyttet til netop udbudsprocessen. Det skal erindres, at forud for den endelige 

kontrakttildeling, har ordregiver gennemført et udbud i overensstemmelse med udbudslovens regler 

herom. Herved bringes kontrakten i konkurrence mellem interesserede tilbudsgivere, der kan byde ind. 

Således kan ordregiver, på baggrund af en evaluering af pris, objektivt udvælge den tilbudsgiver, der 

samlet set har givet bedste tilbud. Afhandlingen vil ikke behandle de specifikke procedurer, betingelser, 

fordele og ulemper, men vil alene henholde sig til de generelle principper.  

  

Efter de nuværende regler har ordregiver, efter kontraktindgåelsen, mulighed for at foretage de minimis 

ændringer op til 15% af kontraktens værdi. Imidlertid reguleres det ikke i udbudsloven, hvilken pris 

ændringen skal udføres til. Som konkluderet i afhandlingens økonomiske analyse medfører det således, 

at parterne til en vis grad er overladt til en forhandling på dette punkt. Idet udgangspunktet for udbuds-

retten er, at ordregiver blandt andet skal overholde principperne om gennemsigtighed og 

ligebehandling, kan det forhold, at den vindende tilbudsgiver har mulighed for ex post at indgå forhand-

linger med ordregiver, medføre at udbudsrettens grundlæggende principper kompromitteres.  

 

Ved at følge afhandlingens retspolitiske forslag fratages parterne muligheden for, at denne form for 

uigennemsigtig forhandling kan foregå. Cost-plus modellen vil medføre, at tilbudsgiver allerede i forbin-

delse med indgivelse af tilbuddet skal have taget stilling til, hvor meget han vil kræve i profit for at 

gennemføre disse ændringer. Herved sikres udbudsrettens grundlæggende principper om gennemsig-

tighed og ligebehandling. 
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4.4.3.1.3 Optimal udnyttelse af samfundets ressourcer 

I forlængelse af ovenstående bør der ligeledes tages stilling til et andet af udbudsrettens grundlæggende 

formål om en optimal udnyttelse af de offentlige ressourcer. 

 

Først og fremmest medfører det forhold, at prisstukturen for ændringen nu fremgår af kontrakten, at 

ordregiver bliver placeret i en situation, hvor han ikke skal forhandle en pris med tilbudsgiver. Afhand-

lingen har vist, at tilbudsgiver i forhandlingssituationer altid står stærkere, og derved har mulighed for 

at presse ordregiver på hans betalingsvillighed og sikre en høj pris. Det er klart, at desto højere pris 

ordregiver skal betale for en given ændring, desto færre ressourcer er der til øvrige ændringer eller 

fremtidige projekter. En ugunstig forhandlingsposition kan således næppe lede til en optimal udnyttelse 

af samfundets ressourcer. Det er endvidere klart, at i det omfang afhandlingens forslag implementeres, 

vil ordregivers forhandlingsposition forbedres, idet forhandlingerne mindskes. Således kan der argu-

menteres for, at et forslag om at implementere cost-plus kontrakter for ændringer løser problematikken 

for så vidt angår ordregivers forhandlingsstyrke. 

  

For det andet har forslaget den effekt, at tilbudsgiver underlægges et pres, som er udløst af det forhold, 

at han nu er i konkurrence med en række andre tilbudsgivere for så vidt angår efterfølgende ændringer. 

Det skal her erindres, at den oprindelige kontrakt typisk vil angå beløb og summer, der er væsentlig 

mere attraktive for tilbudsgiver end mindre ændringer og småjusteringer. Derfor antages det, at tilbuds-

giver vil prioritere at vinde den oprindelige kontrakt, mod at acceptere en relativ mindre profit på 

efterfølgende ændringer. Desuden ved tilbudsgiver, at det alene er ændringer op til 15% af den oprin-

delige kontraktværdi, han kan risikere at skulle gennemføre efter cost-plus modellen. 

  

Det vil således sige, at tilbudsgiverne i forbindelse med selve udbudsprocessen vil blive presset på deres 

pris, hvis de vil vinde udbuddet. Dette har ligheder med den klassiske Bertrand-model, hvor parterne 

har én mulighed for at sætte deres pris. Nash-ligevægten i denne model findes der, hvor parterne sætter 

prisen svarende til deres marginale omkostninger. Uanset at en lang række forhold kan spille ind ved 

udbudsrettens auktionsbaserede tilgang, så illustrerer Bertrand-modellen tankegangen bag afhandlin-

gens retspolitiske forslag. 

  

4.4.3.1.4 Efficiensvurdering af forslaget 

Som følge af afhandlingens problemformulering, søges der ved forslaget at opnå en tilstand, der sikrer 

en større samlet velfærd. Efficiensvurderingen vil, som redegjort for i afhandlingens integrerede me-

tode, blive baseret på Kaldor-Hicks kriteriet. Udgangspunktet for Kaldor-Hicks er, at en ligevægt er 
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efficient, hvis det ikke er muligt, ved anden allokering af ressourcerne, at skabe mere værdi for én part 

end en anden part taber. Således er udgangspunktet et hensyn om at skabe mest mulig samlet velfærd 

uden hensyn til fordelingen heraf. Spørgsmålet har tæt tilknytning til ovenstående afsnit om optimal 

udnyttelse af samfundets ressourcer. 

  

Det skal indledningsvist fastslås, at afhandlingens økonomiske analyse angik et spil mellem ordregiver 

og tilbudsgiver. Det blev konkluderet, at tilbudsgiver vil tilegne sig størstedelen af forhandlingssummen 

på 10, svarende til ordregivers værdi for ændringen. Ud fra Kaldor-Hicks kriteriet vil der således ikke 

kunne argumenteres for, at alene det forhold, at ordregiver sikres en større andel af forhandlingssum-

men i sig selv medfører efficiens, idet Kaldor-Hicks kriteriet netop ikke tillægger det betydning, hvordan 

værdien fordeles, men alene at der skabes mest mulig værdi. Imidlertid sikrer afhandlingens retspoliti-

ske forslag netop, at den samlede værdi optimeres. Dette skyldes, at tilbudsgiver bliver presset til at 

konkurrere på sin plus-del, hvorfor ordregiver ex ante kan udpege den tilbudsgiver, der samlet set er 

bedst. Dette fører til, at den samlet set mest effektive tilbudsgiver får kontrakten, uden at tilbudsgiver 

gives mulighed for at presse ordregiver senere. Det er særligt i denne situation, at afhandlingens forslag 

bidrager til at sikre en efficient allokering af ressourcerne. 

  

Det er ligeledes klart, at den vindende tilbudsgiver, som er part i spillet for afhandlingens økonomiske 

analyse, vil miste sin fordelagtige forhandlingsposition og deraf miste profit ved forslaget. Imidlertid vil 

den profit tilbudsgiver mister i spillet mellem ham og ordregiver blive opvejet af, at det for fremtidige 

ændringer vil være den samlet set mest effektive tilbudsgiver, der opnår kontrakten fra start. Det skal 

bemærkes, at tilbudsgiver i afhandlingens økonomiske model havde mulighed for at opnå en betydelig 

andel af ordregivers værdiansættelse af ændringen på 10, uanset at hans omkostning alene var 1. Tages 

der derimod udgangspunkt i det retspolitiske forslag om en cost-plus model, har tilbudsgiver alene mu-

lighed for at opnå en pris på omkostningen plus en profit, som han på forhånd har angivet. Således vil 

også prisen for eventuelle ændringer være underlagt konkurrence fra de øvrige tilbudsgivere, hvorfor 

han ikke længere har mulighed for at tilegne sig den samme grad af profit ved udførelsen af efterføl-

gende hensigtsmæssige ændringer. 

 

4.4.3.2 Sammenfatning: Vurdering af et krav om at anvende cost-plus kontrakter for de minimis 

ændringer 

Således kan det konkluderes, at det retspolitiske forslag om et krav om en cost-plus kontrakt sikrer en 

høj grad af fleksibilitet ved, at ordregiver kan håndtere uforudsete behov for ændringer undervejs i 

bygge- og anlægsarbejdet, uden at skulle gennemgå forhandlinger med tilbudsgiver. Ligeledes sikrer 
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forslaget ordregiver en væsentlig bedre forhandlingsposition, hvorfor der ikke vil opstå situationer, 

hvor tilbudsgiver kan udnytte ordregivers høje betalingsvillighed for en given ændring. Endelig vil det 

forhold, at afhandlingens forslag kræver, at også tilbud på ændringer skal foregå allerede i forbindelse 

med udbudsprocessen, sikre, at ordregiver indgår kontrakt med den samlet set billigste tilbudsgiver. 

Samlet set kan det således konkluderes, at forslaget vil forbedre den samlede velfærd og samtidigt sikre 

at dette falder ud til fordel ordregiver. 

 

4.4.4 Tilbudsgivers adfærd 

Det er værd at bemærke, at afhandlingen konsekvent har fastholdt en antagelse om, at tilbudsgiver ikke 

har misligholdt kontrakten. Det er således alene en rationel adfærd fra tilbudsgivers side der medfører, 

at han har mulighed for at opnå en betydelig fordel i forhandlingerne. Således kunne afhandlingen have 

anlagt en antagelse, hvor tilbudsgiver handler opportunistisk og udnytter de omkostninger ordregiver 

måtte have ved at indlede en sag. Herved ville tilbudsgiver kunne sikre sig en endnu bedre forhandlings-

position end det udgangspunkt afhandlingen har anlagt.  

  

Det skal dog bemærkes, at ovenstående forhold bliver minimeret ved afhandlingens forslag. Således vil 

en opportunistisk tilbudsgiver, i en situation, hvor der opstår et ønske om at foretage en hensigtsmæssig 

ændring, fortsat kunne udnytte ordregivers betalingsvillighed og dennes omkostninger ved at føre en 

sag. Det skal dog her erindres, at risikoen er væltet over på tilbudsgiver ved, at han efter implemente-

ringen af forslaget, vil misligholde kontrakten i det omfang han ikke lader ændringerne følge cost-plus, 

men forsøger at ændre herpå. Ordregivers mulighed for at hæve kontrakten, som analyseret i afsnit 3.7 

fremstår nu med modsat fortegn og vil således være en i udgangspunktet troværdig trussel. 

 

Tilsvarende kan der argumenteres for, at tilbudsgiver, i det omfang han er underlagt en cost-plus model, 

blot vil søge at skjule sine reelle omkostninger. Således vil tilbudsgiver, i forbindelse med dokumentati-

onen af sine omkostninger over for ordregiver, kunne spekulere i at disse fremstår højere end disse 

faktisk er. Dette kan eksempelvis være som følge af senere rabatter fra leverandører mv. Uanset, at af-

handlingens retspolitiske forslag ikke konkret er rettet mod denne problemstilling, skal det erindres at 

udgangspunktet for afhandlingen har været, at tilbudsgiver ikke misligholder kontrakten. Omgåelse el-

ler fremvisning af urigtige omkostninger vil med rette kunne anses som misligholdelse af kontrakten. 

 

4.4.5 Efficient i praksis og i alle henseender - kritik? 

Som naturlig følge af afhandlingens simple model, vil det ikke kunne udelukkes, at der, i praksis og for 

konkrete forhold, vil være situationer, hvor afhandlingens konklusion ikke gør sig gældende. Dette er 
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dog et vilkår, der er uløseligt forbundet med bygge- og anlægskontrakters komplekse struktur og ufor-

udsigelighed. Således er det klart, at ordregivers evaluering af tilbudsgiverne ud fra en række kriterier 

er en samlet betragtning. Afhandlingens forslag kan således ikke sikre, at det er netop dén tilbudsgiver 

der kan foretage ændringen til den laveste pris, der også ender med at få kontrakten. Således vil det 

være den tilbudsgiver, der samlet set giver det laveste tilbud, der vinder kontrakten, og ikke nødvendig-

vis den tilbudsgiver der giver den bedste pris på efterfølgende ændringer. Dette er dog uden for 

afhandlingens model og problemformulering. En sådan løsning vil være uhyre kompleks og tilnærmel-

sesvis utopisk. 

  

Det skal ligeledes bemærkes, at afhandlingens konklusioner draget på baggrund af modeller ikke kan 

forventes at udspille sig sådan i praksis. Således er det ikke muligt, på baggrund af afhandlingen, at kon-

kludere præcis, hvordan fordelingen af en given forhandlingssum vil falde ud. Det har imidlertid alene 

været hensigten at opstille en model, hvor disse mekanismer kan analyseres og hvorefter de grundlæg-

gende konklusioner kan efterprøves empirisk.  

 

4.5 Sammenfatning: Retspolitiske forslag 

Det er indledningsvist blevet vurderet, hvorvidt et krav om at anvende fixed-price kontrakter for de 

minimis-ændringer, kan løse ordregivers forhandlingsposition og forbedre den samlede velfærd. Det 

kan konkluderes, at fixed-price kontrakten vil være i stand til at løse problemet, der knytter sig til or-

dregivers forhandlingsposition, i det omfang, at den angivne ændring viser sig at være omfattet af 

kontrakten. Der er dog ingen garanti for, at det er de i kontrakten angivne ændringer, der opstår. I dette 

tilfælde skal ændringen foretages efter de minimis-reglen, hvilket medfører at parterne skal forhandle, 

hvor tilbudsgiver indtræder i en gunstig forhandlingsposition.  

 

Det er herefter blevet vurderet, om et krav om at anvede cost-plus kontrakter for de-minimis ændringer, 

kan løse de anførte problemer. Det kan konkluderes, at cost-plus kontrakten fører til større fleksibilitet 

og i høj grad vil sikre udbudsrettens grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling. 

Endelig kan det konkluders, at anvendelsen af cost-plus kontrakten vil føre til en bedre udnyttelse af de 

offentlige midler, idet ordregiver undgår langtrukne forhandlinger, hvor denne har en dårlig forhand-

lingsposition. Da prisen på ændringer er konkurrenceudsat og ordregiver undgår ugunstige 

forhandlinger kan det samlet set konkluderes, at forslaget, set ud fra Kaldor-Hicks kriteriet, medfører 

en øget samfundsmæssig efficiens.  
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4.6 Forholdet mellem ordregiver og samfundet 

Som anført indledningsvist i afhandlingens integrerede analyse, blev der anlagt den metodiske tilgang 

til analysen, at ordregiver og samfundet kunne anskues ud fra et principal-agent forhold. Det er derfor 

relevant, i forlængelse heraf, at analysere om det ved at implementere det retspolitiske forslag vil med-

føre, at ordregiver i højere grad handler i overensstemmelse med samfundets præferencer. 

 

4.6.1 Forholdet inden det retspolitiske forslag 

Det bør i relation hertil fastslås, at afhandlingens økonomiske analyse konkluderede, at ordregiver, in-

den for rammerne af afhandlingens model, altid vil foretage ændringen. Dette er uanset, at ordregiver 

ved, at han vil ende i en forhandling, hvor tilbudsgiver besidder en yderst fordelagtig forhandlingsposi-

tion og opnår langt den største af forhandlingssummen. Det skyldes, at ordregiver fortsat vil være bedre 

stillet, idet han opnår et positiv payoff ved at indgå forhandling, hvor han modsætningsvist vil få et 

payoff på 0 ved ikke at foretage ændringen og undlade forhandling.  

 

Ordregivers strategiske valg i forhold til en eventuel ændring kan således sammenfattes ved nedenstå-

ende illustration: 

 

Kilde: egen udledning. 

 

Det kan ses, at såfremt ordregiver vælger at foretage ændringen, vil den med sandsynligheden p(x) være 

reguleret af en klausul, hvor x angiver ordregivers påpasselighed som analyseret i afsnit 4.2.1.1.2. Såle-

des vil ordregivers grad af påpasselighed medføre, at sandsynligheden for, at ændringen er reguleret af 

en klausul, stiger. Det må på baggrund af afhandlingen antages, at ordregiver, såvel som samfundet som 

helhed, vil være bedre stillet såfremt en ændring er reguleret af en klausul, fremfor at ordregiver er 

nødsaget til at indlede de forhandlinger, der har været analyseret i afhandlingens økonomiske analyse.  

 

Ordregiver

Foretag ændring

Klausul 

(med ssh. p(x))

Forhandle 

(med ssh. 1-p(x))Hæv kontrakt og 
foretag 

genudbud

Undlad at 
foretage ændring
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Såfremt ændringen ikke er reguleret af en klausul, hvilket kan antages at være tilfældet med sandsyn-

ligheden 1-p(x), vil ordregiver dog fortsat ikke have noget bedre alternativ end at indlede de 

forhandlinger, der har været udgangspunktet for afhandlingens økonomiske analyse. Udfaldet af disse 

forhandlinger vil medføre, at tilbudsgiver opnår den største andel af forhandlingssummen, hvor det of-

fentlige ikke opnår en optimal udnyttelse af de offentlige ressourcer. 

 

Ovenstående kan ligeledes illustreres ved, at givet ordregiver har kontrakt(A,B,C), vil han allerede i for-

bindelse med udbudsprocessen kunne indføre klare, præcise og entydige klausuler for så vidt angår en 

række muligheder. Således vil tilstandene (D,E,F) kunne være reguleret af en klausul, mens at tilstan-

dene (G,H,I) ikke vil være reguleret af en klausul. Når ordregivers ønske om at foretage en ændring 

opstår, vil der således være en vis sandsynlighed for, at forholdet allerede fremgår af kontrakten. Sand-

synligheden for, at den hensigtsmæssige ændring er reguleret af en klausul, må forventes at stige 

proportionalt med graden af ordregivers påpasselighed.  

 

Imidlertid har det været afhandlingens udgangspunkt, at de hensigtsmæssige ændringer, der har været 

genstanden i den økonomiske analyse, netop er de ændringer der ikke er omfattet af en klausul (G,H,I) 

og følgelig leder til forhandling efter UBL § 180 om de minimis-ændringer.  

 

4.6.2 Forholdet efter det retspolitiske forslag 

Spørgsmålet er herefter, hvordan afhandlingens retspolitiske forslag må forventes at påvirke ordregi-

vers valg. Dette kan illustreres ved at tilpasse ovenstående illustration over de valg, ordregiver står 

overfor efter en implementering af afhandlingens retspolitiske forslag. Det skal i den forbindelse be-

mærkes, at det er valgt ikke at inkorporere det retspolitiske forslag om en fixed-price model i 

nedenstående illustration. Dette skyldes særligt, at uanset, at fixed-price modellen løser problematikken 

omkring ordregivers forhandlingsposition, løser den ikke problematikken om, at parterne ex ante skal 

kunne forudse, hvilke ændringsbehov der opstår, for at kunne angive dem i kontrakten. Derfor fandtes 

modellen ej heller at kunne øge den samlede velfærd, der var et af formålene med det retspolitiske tiltag. 

Det er herefter alene det retspolitiske tiltag om en cost-plus model, der er inddraget. Således er ordre-

giver, i nedenstående illustration, overladt til et valg mellem at undlade at foretage ændringen, hæve 

kontrakten og foretage genudbud eller foretage ændringen i overensstemmelse med cost-plus kontrak-

ten.  
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Kilde: egen udledning. 

 

Således vil ordregiver, i det omfang, der opstår et ønske om at foretage en hensigtsmæssig ændring 

fortsat stå med et indledende valg mellem at undlade at foretage ændringen, at hæve kontrakten og 

foretage genudbud samt at foretage ændringen. Såfremt ordregiver vælger at foretage ændringen, vil 

ordregiver ligeledes, som inden afhandlingens forslag, med sandsynligheden p(x) have indarbejdet 

dette i en klausul.  

 

Forskelligt fra tilstanden før afhandlingens retspolitiske forslag er dog, at såfremt ordregiver ikke har 

en klausul for forholdet, skal ændringen foretages efter cost-plus modellen. Med sandsynligheden 1-

p(x) har ordregiver ikke indarbejdet ændringen i en klausul. Idet afhandlingen har taget udgangspunkt 

i det tilfælde, hvor ordregiver ikke har kunnet forudse den hensigtsmæssige ændring, og følgelig at æn-

dringen ikke er indeholdt i en klausul, vil tilbudsgivers pris på ændringen være reguleret af cost-plus 

kontrakten. Det er klart, at idet prisen nu reguleres efter en fast struktur som følge af cost-plus, så und-

går ordregiver at skulle indlede forhandlinger med tilbudsgiver vedrørende prisen for den 

hensigtsmæssige ændring. Således eliminerer cost-plus tilbudsgivers mulighed for at udnytte ordregi-

ver i et hold-up i forhandlingssituationen. Fordelen ved cost-plus er følgelig, at ordregiver kan foretage 

ændringen uden at blive presset til at betale en høj pris, da tilbudsgiver ex ante har specificeret, hvilken 

profit kan skal have for at gennemføre en hensigtsmæssig ændring.  

 

I forlængelse af ovenstående retspolitiske forslag om en cost-plus model, kunne man eventuelt arbejde 

med et, hvor ordregiver gives en mulighed for at foretage et valg mellem at indlede forhandling eller at 

gennemføre ændringen til cost-plus. I denne situation vil tilbudsgiver ikke kunne presse ordregiver til 

at gå over den pris han har anført i cost-plus modellen, men ordregiver er givet en ekstra mulighed for 

at forhandle og kunne opnå en endnu bedre plus-del, hvis tilbudsgiver er villig hertil.  

Ordregiver

Foretag ændring

Klausul 

(med ssh. p(x))

Cost-plus 

(med ssh. 1-p(x))Hæv kontrakt og 
foretag 

genudbud

Undlad at 
foretage ændring
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4.7 Sammenfatning: forholdet mellem ordregiver og samfundet 

Ud fra ovenstående, er det blevet illustreret at ordregiver, i den nuværende retstilstand, ikke vil have et 

bedre alternativ end at indgå forhandlinger med tilbudsgiver for at foretage ændringen. Dette skyldes, 

at ordregiver opnår et større payoff end hvis ændring ikke blev gennemført. Denne situation er udgangs-

punktet for den økonomiske analyse. Ved retstilstanden med et krav om en cost-plus kontrakt vil 

ordregiver fortsat vælge at foretage ændringen. Men i modsætning til den nuværende retstilstand, der 

fører til forhandlinger, hvor ordregiver indtræder i en ugunstig forhandlingsposition, skal ændringen 

gennemføres ud fra cost-plus kontrakten, i det omfang den ikke er omfattet af en klar, præcis og entydig 

klausul. På denne måde sikres det, at ordregiver ikke bliver udnyttet i et hold-up i forhandlingssituatio-

nen.  

 

Som anført sikrer det retspolitiske forslag om en cost-plus kontrakt, at ordregiver fortsat har incitament 

til at gennemføre ændringen. Dette er i overensstemmelse med samfundets præferencer, idet cost-plus 

modellen sikrer en optimal udnyttelse af de offentlige midler ved at ordregiver ikke udnyttes i et hold 

up og derved opnår en større andel af ændringens værdi. 

 

4.8 Integreret konklusion  

I den integrerede analyse, er der blevet taget udgangspunkt i et principal-agent forhold mellem ordre-

giver og samfundet.  

 

Indledningsvist er den nuværende retstilstand blevet analyseret. I den nuværende retstilstand er lovgi-

vers og domstolenes tilgang, et ønske om, at der skal laves klare, præcise og entydige klausuler for en 

given ændring. På baggrund af Posners model blev det konkluderet, at lovgivers og domstolenes nuvæ-

rende tilgang kan forstås som et ønske om at sikre, at ordregiver investerer optimalt i forbindelse med 

forberedelsen og konciperingen af kontrakten. Problemet ved den nuværende tilgang er derimod, at den 

ikke løser afhandlingens problem for så vidt angår ordregivers forhandlingsposition. Uanset om ordre-

giver investerer optimalt ex ante, vil han fortsat kunne stå en situation, hvor han er nødt til at indlede 

de forhandlinger, der var genstand for den økonomiske analyse.  

 

Det blev herefter analyseret om det ved implementeringen af et retspolitisk forslag er muligt at opnå en 

øget samlet velfærd, end tilfældet med den nuværende retstilstand.  
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For så vidt angår det retspolitiske forslag om at implementere en fixed-price model, blev det konklude-

ret, at fixed-price modellen løser problematikken for så vidt angår ordregivers forhandlingsposition. 

Eftersom der ikke er garanti for, at det er de indeholdte ændringer, der opstår, kan der forekomme æn-

dringer, hvor der kræves forhandlinger. Herved indtræder tilbudsgiver i en attraktiv 

forhandlingsposition og kan deraf opnå den største del af forhandlingssummen. På baggrund heraf fand-

tes fixed-price modellen ikke at kunne løse problematikken om at sikre en højere samlet velfærd. 

 

For så vidt angår det retspolitiske forslag om at implementere en cost-plus model, blev det konkluderet, 

at ordregiver også efter implementeringen af forslaget om en cost-plus kontrakt, fortsat vil foretage æn-

dringen. Med en vis sandsynlighed vil ændringen være reguleret af en klausul, som også konkluderet i 

den juridiske analyse. Forslaget sikrer dog, at i det omfang ændringen ikke er omfattet af en klausul, vil 

det være reguleret af en cost-plus kontrakt, hvorved det sikres, at ordregiver undgår at skulle forhandle 

pris med tilbudsgiver. Således løser cost-plus modellen problematikken vedrørende ordregivers for-

handlingsposition. Dette skyldes, at tilbudsgiver allerede i forbindelse med tilbuddet skal angive, hvor 

meget profit han skal have for at gennemføre hensigtsmæssige ændringer, hvorfor ordregivers forhand-

lingsposition styrkes. Desuden vil et forslag om at implementere cost-plus sikre, at der sker en optimal 

udnyttelse af de offentlige ressourcer.  

 

Samlet set kan det således konkluderes, at forslaget vil forbedre den samlede samfundsmæssgie velfærd 

og sikre, at dette falder ud til fordel for ordregiver, idet han undgår at skulle indgå forhandlinger med 

tilbudsgiver.  
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5 Kapitel 5 – konklusion   

Indledningsvist blev det undersøgt, hvilke rammer udbudsreglerne opstiller for ordregivers håndtering 

af hensigtsmæssige ændringer. Den juridiske analyse af udbudslovens regler om kontraktændringer vi-

ser, at ordregiver har en begrænset adgang til at foretage hensigtsmæssige ændringer. Således har 

ordregiver mulighed for at foretage en hensigtsmæssig ændring, i det omfang ændringen kan indehol-

des i en af undtagelsesbestemmelserne i UBL §§ 179-183, jf. UBL § 178.  

 

For så vidt angår UBL § 181 om supplerende nødvendige ydelser, kan det konkluderes, at ordregiver 

ikke har mulighed for at gennemføre hensigtsmæssige ændringer efter bestemmelsen. Tilsvarene kan 

det konkluderes, at ordregivers mulighed for at gennemføre ændringer efter UBL § 183 om uforudsete 

ændringer alene er begrænset til de tilfælde, hvor der ikke er tvivl om ordregivers påpasselighed. Dette 

er underlagt en streng fortolkning, der i udgangspunktet ikke vurderes at kunne omfatte hensigtsmæs-

sige ændringer. Såfremt ordregiver på forhånd har specificeret ændringen i en klar, præcis og entydig 

klausul i overensstemmelse med UBL § 179, har ordregiver herefter mulighed for at foretage endda 

væsentlige ændringer til kontrakten. Eftersom ordregiver ofte ikke vil kunne forudse de hensigtsmæs-

sige ændringer førend de opstår, vil det medføre, at det alene er de oftest forekommende ændringer, 

som ordregiver har mulighed for at kvalificere ex ante og således indføre i en klar, præcis og entydig 

klausul. I det omfang ændringen ikke er indeholdt i en klar, præcis og entydig klausul har ordregiver 

således alene mulighed for at inkorporere den hensigtsmæssige ændring, hvis den kan indeholdes i de 

minimis-tærsklen i UBL § 180. Dette medrører, at ordregiver alene kan gennemføre ændringen, hvis den 

maksimalt udgør 15 % af den samlede kontraktværdi.   

 

I det omfang den hensigtsmæssige ændring udgør en ændring af et grundlæggende element i medfør af 

UBL § 178, stk. 1, kan ordregiver vælge udbyde ændringen eller hæve kontrakten og foretage genudbud, 

jf. UBL § 185. Ordregiver skal dog være opmærksom på konsekvenserne heraf. Særligt skal ordregiver 

være opmærksom på risikoen for at ifalde erstatningsansvar efter LKLFU § 14, hvis de almindelige er-

statningsbetingelser er opfyldt. Vælger ordregiver at ophæve en ikke-misligholdt kontrakt, for at 

indføre en hensigtsmæssig ændring til kontrakten, vil ordregiver ifalde erstatningsansvar overfor den 

vindende tilbudsgiver. Tilbudsgiver vil i udgangspunktet være berettiget til erstatning efter den positive 

opfyldelsesinteresse. 

 

Dernæst blev parternes incitamentsstruktur og dennes betydning for ordregivers eksponering for hold-

up i en forhandlingsposition undersøgt. Den økonomiske analyse heraf viser, at ordregivers incita-

mentsstruktur anses for at bestå af hensynet til compliance, økonomi og politik. Tilbudsgivers 
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incitamentsstruktur anses derimod alene for at bestå af et økonomisk hensyn i form af profitmaksime-

ring.  

 

For så vidt angår ændringer under 15 % af kontaktens værdi, afgør valget af forhandlingsstruktur for-

delingen af forhandlingssummen. Afhandlingen tog i analysen udgangspunkt i et spil uden forhandling 

i form af TIOLI. Herefter blev analysen udvidet til spil med forhandling med henholdsvis tre og fire for-

handlingsrunder. Endelig blev analysen udvidet til en antagelse om forhandling efter Rubinstein. Det 

blev konkluderet, at uanset hvordan ordregiver indleder forhandlingerne, må ordregiver give afkald på 

en langt større del af forhandlingssummen end tilbudsgiver. Dette skyldes særligt, at ordregiver er un-

derlagt et større tidspres i forhold til at få ændringen gennemført, illustreret ved anvendelsen af 

diskonteringsfaktorer. Uanset at tilbudsgiver alene har en omkostning på 1 ved at gennemføre ændrin-

gen, har han således mulighed for at opnå en stor andel af ordregivers værdiansættelse på 10. Dette 

skyldes særligt, at det i offentlige kontrakter ikke er muligt for tilbudsgiver at opbygge goodwill, som 

ellers er udgangspunktet for gensidige kontraktforhold, hvorfor han ikke vil være villig til at give afkald 

på noget af profitten.  

 

For så vidt angår ændringer over 15 % af kontraktens værdi, viser den økonomiske analyse, at som følge 

af, at ordregivers incitamentsstruktur udgøres af flere hensyn end blot compliance, vil ordregiver i visse 

tilfælde vælge at gennemføre ændringen uanset risikoen for at blive opdaget og sanktioneret. Særligt vil 

dette være tilfældet, hvor ordregiver er underlagt et betydeligt politisk pres. I et politisk neutralt miljø 

vil ordregiver dog være i stand til at kunne overbevise tilbudsgiver om, at han ikke vil acceptere en 

ændring til mere end 15 % af kontraktens værdi.  

 

I det omfang ordregivers trussel om at hæve kontrakten er en troværdig trussel, vil det kunne minimere 

ordregivers eksponering for hold-up i en forhandlingssituation. Dette anses dog alene at være i det til-

fælde, hvor ordregivers nytte ved at foretage ændringen overstiger omkostningerne ved at hæve 

kontrakten.  

 

Afslutningsvist blev den nuværende retstilstands betydning for den samfundsmæssige velfærd og ud-

budsrettens formål undersøgt, og hvorvidt et retspolitisk forslag, om et krav om en cost-plus kontrakt 

eller fixed-price kontrakt, kan øge den samlede velfærd. Den integrerede analyse viser, at den nuvæ-

rende retstilstand, hvor det er domstolenes og lovgivers tilgang, at der skal laves klare, præcise og 

entydige klausuler, i et vidt omfang medfører, at ordregiver bliver placeret i en ugunstig forhandlings-

position, hvilket ikke er optimalt. Uanset at ordregiver investerer optimalt ex ante, vil ordregiver fortsat 
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kunne stå en situation, hvor ændringen ikke er omfattet af en klausul og han er nødt til at forhandle med 

tilbudsgiver.  

 

Eftersom den nuværende retstilstand ikke er optimal, er et retspolitisk forslag, om at implementere en 

fixed-price kontrakt for de minimis-ændringer, blevet undersøgt. Analysen viser, at fixed-price kontrak-

ten løser problematikken for så vidt angår ordregivers forhandlingsposition i det tilfælde ændringen er 

omfattet af kontrakten. Der er dog ikke garanti for, at det er de indeholdte ændringer, der optræder, 

hvorfor der stadigvæk kan opstå ændringer, der kræver forhandlinger. I dette tilfælde indtræder til-

budsgiver i en gunstig forhandlingsposition og kan opnå den største del af forhandlingssummen. Idet 

fixed-price kontrakten ikke fuldt ud løser problematikken, er et retspolitisk forslag, om at implementere 

en cost-plus kontrakt for de minimis-ændringer, blevet undersøgt. Analysen heraf viser, at cost-plus 

kontrakten løser problematikken vedrørende ordregivers forhandlingsposition, som følge af, at tilbuds-

giver allerede ved tilbuddet skal angive, hvor meget profit han skal have for at gennemføre 

hensigtsmæssige ændringer.  

 

Forslaget om implementeringen af en cost-plus model for de-minimis ændringer omfattet af UBL § 180, 

vil samlet set forbedre den samfundsmæssige velfærd og sikre, at dette falder ud til fordel for ordregi-

ver.   
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6 Anvendte forkortelser 

 TEUF = Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

 UBD = Udbudsdirektivet 

 UBL = Udbudsloven 

 Klagenævnet = Klagenævnet for Udbud 

 LKLFU = Lov om Klagenævnet for Udbud 

 Art. = artikel  

 TIOLI = Take-it-or-leave-it offer.  
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