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Abstract 
The purpose of the thesis is to examine, whether it is possible for a contracting authority to grant de 
minimis aid to one potential tenderer before initiating a procurement, in order to increase 
competition and how this will affect the tenderer’s pricing incentives?  
 
In the legal analysis it is found, that de minimis aid complies with the state aid rules and therefore 
the measure is examined on the basis of the principle of equal treatment in Directive 2014/24/EU. It 
is found, that the purpose of the directive is, to open up competition for public contracts, which is 
ensured by the application of the principle of equal treatment, which is supported by a number of 
other principles. Therefore it is concluded, that the principle of equal treatment does not allow the 
contracting authority to grant de minimis aid to one potential tenderer in order to increase 
competition.  
 
In the economic analysis, it is examined how de minimis aid in the form of operating or investment 
aid can affect the tenderer’s pricing incentives. It is concluded, that if the contracting authority 
grants investment aid to one potential tenderer, the usual tenderer will lower his price. Furthermore 
it is found, that the investment will pay interests if there is at least two tendering rounds. This is 
found by using the theories of limit pricing and contestable markets in a game. It is also concluded, 
that it is efficient for the society and the contracting authority, if the potential tenderer is able to 
carry out the investment by himself, under the assumption that the potential tenderer’s costs are 
lower than the usual tenderer’s costs. Note, that this will only be efficient to society, if the net 
present value of the social savings is greater than the investment, which depends on the number of 
tendering rounds.  
 
In the integrated analysis it is examined, whether it is possible to change the current law in order to 
increase competition. This is done by, analysing whether the economic model found in the 
economic analysis can be realized. It is concluded, that although the economic model shows that the 
competition can be increased under certain conditions, it is found that the economic model cannot 
be realized, because of certain conditions in the model cannot be met in practice.   
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1 Kapitel 1 

1.1 Motivation 
Formålet med afhandlingen er, at undersøge om en ordregivende myndighed (herefter ordregiver) 
kan tildele de minimis støtte til én tilbudsgiver før afholdelsen af et udbud, med henblik på at øge 
konkurrencen. Problemstillingen i afhandlingen er skitseret nedenfor i form af en figur. 
  
Figur 1: 

 
 
Figur 1 viser, at ordregiver i situation 1 iværksætter et udbud, hvor der sædvanligvis indkommer et 
bud fra en tilbudsgiver (benævnes den sædvanlige tilbudsgiver). Ordregiver ønsker, at øge 
konkurrencen på den pågældende kontrakt og tildeler i situation 2 de minimis støtte til én potentiel 
tilbudsgiver (benævnes efter støttetildelingen støttemodtageren) før udbudsafholdelsen, hvorfor 
denne efterfølgende kan byde ind på kontrakten1.  
 
Motivationen for afhandlingen bygger på, at der som udgangspunktet er forbud mod statsstøtte 
ifølge artikel 107, stk. 1 i TEUF. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at de minimis støtte, er en 
særlig støtteform under en nærmere fastsat beløbsgrænse og karakteriseres af den grund ikke for at 
være omfattet af forbuddet i artikel 107, stk.1 i TEUF2.  
 
Det skal ligeledes nævnes, at formålet med udbudsdirektivet fra 20143 (herefter udbudsdirektivet) 
er, at offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence4. 

                                                
1 Jævnfør afsnit 1.2.1 for afhandlingens synsvinkel i form af en nærmere beskrevet case 
2 De minimis støtte behandles i kapitel 2, afsnit 2.2 
3 Direktiv 2014/24/EU 
4 Behandles i kapitel 2, afsnit 2.5 
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Spørgsmålet er om dette betyder, at ordregiver i forbindelse med et udbud kan tildele de minimis 
støtte til én potentiel tilbudsgiver med henblik på, at øge konkurrencen, når de minimis støtte ikke 
er omfattet af forbuddet i artikel 107, stk. 1 i TEUF og når formålet med udbudsdirektivet er, at 
offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence? 
 
Derudover er spørgsmålet, hvad udbudsdirektivet nævner om de minimis støtte og om det vil 
udgøre et problem, at støttemodtageren deltager i det pågældende udbud, når formålet med 
ordregivers tildeling af de minimis støtte sker, med henblik på at øge konkurrencen? 
 
Denne problemstillingen er interessant og har ikke været behandlet i praksis, hvorfor formålet med 
afhandlingen er at søge et svar på dette. 

1.2 Overordnet problemformulering og indledning 
Afhandlingen har til formål, at besvare følgende overordnede problemformulering: 

- Kan ordregiver tildele de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver før afholdelsen af et 
udbud, med henblik på at øge konkurrencen og hvorledes vil denne tildeling påvirke 
tilbudsgiverens incitamenter til prissætning?  

 
Kapitel 1 er opbygget således, at der nedenfor vil være en introduktion af afhandlingens 
problemstilling i form af, en nærmere beskrevet case. 
Dernæst vil der stilles underspørgsmål til den overordnede problemformulering i form af en 
juridisk-, økonomisk- og integreret problemformulering, som individuelt vil ledsages af en metode, 
som beskriver hvordan hvert af de tre problemformuleringer vil blive behandlet. Afslutningsvis vil 
hvert enkelt metode ledsages af en afgrænsning, dog med undtagelse af den integrerede metode.  

1.2.1 Afhandlingens synsvinkel i form af en case  
Afsnittet har til formål, at præsentere afhandlingens synsvinkel i form af en case, som bygger på 
figur 1 som blev illustreret i afsnit 1.1. Casen bygger på følgende antagelse: 
 
Udgangspunktet er, at ordregiver iværksætter et udbud, hvor der sædvanligvis indkommer ét tilbud 
fra den samme tilbudsgiver, altså den sædvanlige tilbudsgiver ved hvert udbudsafholdelse. Dette 
betyder, at det altid er den sædvanlige tilbudsgiver der byder ind på den pågældende kontrakt og 
dermed får tildelt denne.  
 
Det skal bemærkes, at der kan være flere årsager til en manglende konkurrence i forbindelse med et 
udbud. Disse årsager kan fremtræde i form af den sædvanlige tilbudsgivers produktdifferentiering, 
stordriftsfordele, hvorfor disse forhold kan resultere i, at potentielle tilbudsgivere ikke kan eller vil 
byde ind på den pågældende kontrakt5.  
I den forbindelse ønsker ordregiver, at tildele de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver, med 
henblik på at øge konkurrencen på kontrakten. Det vil sige, at formålet med tildelingen er, at øge 
                                                
5 Behandles i kapitel 3 i afsnit 3.4 
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antallet af tilbudsgivere, således der er flere tilbudsgivere der byder ind på kontrakten. Dette 
betyder ligeledes, at prisen på kontrakten falder som følge af den øgede konkurrence, hvorfor dette 
kan anses for at opfylde ordregivers økonomiske interesse, som går ud på at få kontrakten 
gennemført så billigt som muligt6.  
Spørgsmålet er, om ordregiver kan foretage denne tildeling, herunder hvilke implikationer dette kan 
eller vil have? 
 
Casen har betydning i praksis, da der er tale om et sammenspil mellem to retsområder, herunder 
udbudsreglerne og statsstøttereglerne. Derudover har problemstillingen ikke været behandlet i 
praksis, hvorfor problemstillingen skal undersøges nærmere for, at besvare den overordnede 
problemformulering. Afhandlingen kan give et bidrag til ny viden i form af, hvorvidt ordregiver kan 
tildele de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver før afholdelsen af et udbud med et bestemt 
formål. Det vil sige med henblik på, at øge konkurrencen for den pågældende kontrakt. 

1.3 Juridisk problemformulering: 
Den juridiske analyse har til formål, at besvare følgende problemformulering: 

- Tillader ligebehandlingsprincippet, at ordregiver tildeler de minimis støtte til én potentiel 
tilbudsgiver før afholdelsen af et udbud, med henblik på at øge konkurrencen? 

1.3.1 Juridisk metode 
For, at besvare den juridiske problemformulering, vil der anvendes en retsdogmatisk metode til, at 
fortolke ligebehandlingsprincippet i udbudsdirektivet7. Ved en retsdogmatisk analyse 
systematiseres, beskrives, fortolkes, analyseres retskilderne for, at komme frem til gældende ret (de 
lege lata)8.  
 
Den juridiske problemstillingen kan overordnet inddeles i fire led, som vil behandles på baggrund 
af følgende spørgsmål: 1) Hvad er de minimis støtte, 2) Dækker artikel 69 ordregivers tildeling af 
de minimis støtte til én tilbudsgiver, 3) Sammenspillet mellem statsstøttereglerne og udbudsreglerne 
4) Tillader ligebehandlingsprincippet, at ordregiver tildeler de minimis støtte til én potentiel 
tilbudsgiver. 
 
Analysen vil behandle spørgsmålene i disse fire led, hvorfor spørgsmålet i led fire vil behandles på 
baggrund af en række underspørgsmål.  
Først i analysen vil der være en kort beskrivelse af hvad statsstøtte er, for dernæst at beskrive hvad 
de minimis støtte er. Afsnittet vil være beskrivende og har til formål, at klæde læseren på i forhold 
til, hvad begrebet ”de minimis støtte” dækker over. 
Dernæst vil det undersøges, om bestemmelsen i udbudsdirektivets artikel 69 om unormalt lave 
tilbud dækker ordregivers tildeling af de minimis støtte, hvorfor der vil være en kort 
ordlydsfortolkning. Herefter vil der være et afsnit omkring samspillet mellem statsstøttereglerne og 
                                                
6 Jævnfør kapitel 3, afsnit 3.2   
7 Direktiv 2014/24/EU 
8 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 29-30 
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udbudsreglerne. Afsnittet vil belyse, at der i forbindelse med et udbud kan påstå en situation, hvor 
der kan være et sammenspil mellem flere regelsæt. Dette vil kort diskuteres med henblik på, at 
komme frem til hvorledes problemstilling skal behandles i fremstillingen.  
Af hensyn til den systematiske gennemgang vil der i led fire være en introduktion af, hvad 
ligebehandlingsprincippet indebærer. Dernæst vil ligebehandlingsprincippet undersøges nærmere på 
baggrund af en række underspørgsmål, hvorfor der vil inddrages retspraksis fra EU-Domstolen 
(herefter Domstolen). Sager som er afsagt af Domstolen er en væsentlig retskilde, da de er anlagt i 
forbindelse med tvivl om fortolkningen af EU-retten, hvorfor Domstolen har kompetencen til at 
træffe en præjudiciel afgørelse9. 
Fokus i denne del af analysen vil være på ligebehandlingsprincippet, herunder mere specifikt 
afgørelser fra Domstolen, hvor princippet er behandlet. Disse afgørelser vil benyttes til, at finde ud 
af hvad ligebehandlingsprincippet indebærer, hvorfor der vil drages en parallel til problemstillingen 
i afhandlingen og diskuteres på baggrund af dette. På den måde vil afgørelserne benyttes med 
henblik på, at fortolke hvorledes problemstillingen skal vurderes i forhold til 
ligebehandlingsprincippet.  
I enkelte afsnit i fremstillingen vil General Advokatens forslag til en afgørelse inkluderes, med 
henblik på at benytte dette som et fortolkningsbidrag. Derudover vil der i fremstillingen ligeledes 
blive gjort brug af litteratur i forbindelse med besvarelsen af den juridiske problemformulering.   

1.3.2 Juridisk afgræsning 
Af hensyn til afhandlingens begrænsede omfang, vil der afgrænses fra en række emner. Da casen 
vedrører en EU-retlig problemstilling, vil praksis fra Klagenævnet for Udbud ikke anvendes. Dette 
betyder, at ligebehandlingsprincippet behandles ud fra Domstolens retspraksis, hvorfor der 
afgrænses fra Klagenævnets praksis.  
 
Læseren skal desuden være bekendt med, at et udbud angår en situation, hvor en ordregiver 
iværksætter et udbud som udgør en kontrakt vedrørende anskaffelser, eksempelvis senge til et 
hospital eller lignende. I forbindelse hermed kan økonomiske aktører (herefter tilbudsgivere) byde 
ind på den pågældende kontrakt. Den tilbudsgiver som byder ind med det bedste bud, vinder 
kontrakten og får dermed tildelt kontrakten. I fremstillingen antages det, at betingelserne for, at der 
er tale om en ordregiver er opfyldt10. Dette gælder ligeledes i forhold til definitionen af, hvornår der 
er tale om en tilbudsgiver11, hvorfor dette ikke vil behandles i afhandlingen og der ligeledes vil 
afgrænses fra dette. 
 
Da problemstillingen kan forekomme i forbindelse med forskellige kontrakttyper og udbudsformer, 
vil der afgrænses fra dette i afhandlingen. Dette gælder ligeledes i forhold til tærskelværdierne for 
de forskellige kontrakttyper. Der afgrænses endvidere fra de forskellige tidsfrister der gælder og 
reglerne for håndhævelse. 

                                                
9 Artikel 267 i TEUF 
10 Artikel 2 i udbudsdirektivet 
11 Artikel 19 i udbudsdirektivet. 
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I afsnittet som vil behandle hvad de minimis støtte er, vil der være en kort definition af hvad 
statsstøtte er, hvorfor der vil afgrænses fra en dybtgående gennemgang af reglerne om statsstøtte, 
herunder håndhævelsesreglerne herfor. 
Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen) kan i medfør af artikel 108, stk. 4 i TEUF vedtage 
forordninger vedrørende de former for statsstøtte, som kan undtages fra anmeldelsespligten. Da 
problemstillingen omhandler de minimis støtte, vil afsnittet kun behandle Kommissionens 
forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF om de minimis støtte12, hvorfor der vil 
afgrænses fra andre forordninger.  
Det skal desuden bemærkes, at fremstillingen ikke vil gennemgå forskellen mellem en forordning 
og et direktiv. Læseren skal være indforstået med, at artikel 288 i TEUF foreskriver, at forordninger 
er almendygtige og bindende i alle enkeltheder. Dette betyder, at de skal anvendes i 
medlemsstaterne i deres EU-retlige form og ikke må omskrives. Direktiver er derimod bindendende 
i forhold til deres tilsigtede mål. Dette vil sige, at medlemsstaterne kan implementere disse, hvorfor 
der ikke stilles krav til hvilken form eller hvilke midler der anvendes for, at nå direktivets tilsigtede 
mål13.  

1.4 Økonomisk Problemformulering  
Den økonomiske analyse har til formål, at besvare følgende problemformulering: 

- Under hvilke forudsætninger vil det være i ordregivers privatøkonomiske interesse, at tildele 
de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver, med henblik på at øge konkurrencen? 

- Samt under hvilke forudsætninger, vil denne tildeling være gavnlig ud fra en 
samfundsøkonomisk betragtning? 

1.4.1 Økonomisk metode  
For at besvare den økonomisk problemformulering, vil der i den økonomiske analyse gøres brug af 
neoklassisk teori og mikroøkonomi i forbindelse med behandlingen af virksomheders adfærd. Dette 
vil gøres ved hjælp af hjælpehypoteser i form af informations- og markedsstruktur forudsætninger, 
hvorfor virksomhederne antages at være profitmaksimerende14.  
Dette vil sige, at der i analysen vil arbejdes indenfor den neoklassiske teori og det spilteoretiske, 
hvorfor det spilteoretiske er afgørende for parternes (virksomhedernes) strategiske adfærd i forhold 
til casen. Dette bygger på, at det spilteoretiske tager højde for, hvorledes en ændring i den ene 
spillers (virksomheds) adfærd, vil påvirke den andens spillers adfærd, hvilket er afgørende i casens 
sammenhæng. I forbindelse hermed vil teorierne om limit pricing og contestable markets behandles.  
 
Den økonomiske problemformulering kan overordnet inddeles i fire led, som vil behandles på 
baggrund af følgende spørgsmål: 1) Hvad er driftsstøtte og investeringsstøtte, 2) Mulige årsager til 
en manglende konkurrence, 3) Teorierne om limit pricing og contestable markets, og 4) Spilteori 
under limit pricing og contestable markets.  
 
                                                
12 Kfo 1407/2013 
13 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 105 
14 Knudsen (1997), s. 54-55 
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Det skal bemærkes, at de sidste to led, altså led tre og fire vil ledsages af underafsnit, hvorfor disse 
vil omfatte yderligere underspørgsmål.  
 
Inden analysen påbegyndes, vil der være et begrebsafklaringsafsnit, hvorfor dette afsnit har til 
formål at klæde læseren på i forhold til en række begreber, som vil benyttes i analysen. I analysens 
første led, vil der være en kort redegørelse af hvad driftsstøtte og investeringsstøtte er. Formålet 
herfor er, at gøre læseren bekendt med forskellen mellem disse to støtteformer, som de minimis 
støtte kan udspringe i form af, hvorfor disse senere i analysen vil benyttes til, at behandle den 
økonomiske problemformulering. 
Dernæst vil andet led behandle mulige årsagerne til en manglende konkurrence. Fokus i afsnittet vil 
være på, at belyse hvilke forskelle der kan være i virksomheders opbygning og struktur, herunder 
hvorledes disse forskelle kan påvirke virksomheders indtræden på et marked. Disse årsager har 
betydning i forhold til casens problemstilling og vil give læseren en forståelse af, hvorfor potentielle 
tilbudsgiver kan være afholdt fra at byde ind på en kontrakt. 
I tredje led vil teorierne om limit pricing og contestable markets introduceres, med henblik på at 
benytte disse teorier i analysens fjerde led, hvorfor spilteori vil inddrages, med henblik på at finde 
ud af, hvorledes ordregivers tildeling af de minimis støtte i form af driftsstøtte eller 
investeringsstøtte til én potentiel tilbudsgiver kan påvirke tilbudsgivernes prissætning.  
 
Det vil sige, det der vil undersøges i den økonomiske analyse er, om det er muligt for ordregiver at 
tiltrække én potentiel tilbudsgiver ved at tildele driftsstøtte eller investeringsstøtte og på den måde 
være i stand til at øge konkurrencen på den pågældende kontrakt. Fordele og ulemper for tildelingen 
vil i forbindelse hermed ligeledes undersøges. Analysen vil således forsøge, at give et indblik i 
tilbudsgivernes ageren, herunder hvorledes tilbudsgiverne vil forholde sig til tilbudsafgivelsen. 
Dette gøres med henblik på at finde ud af, hvornår det vil være i ordregivers økonomiske interesse, 
at tildele de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver, med henblik på at øge konkurrencen og 
under hvilke forudsætninger tildelingen vil være gavnlig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.  
 
Der vil analysen gøres brug af mindre beregninger og figurer i forbindelse med behandlingen af den 
økonomiske problemformulering.  

1.4.2 Økonomisk afgrænsning  
Afhandlingen vil afgrænse sig fra økonomiske teorier om unormalt lave tilbud, makroøkonomi og 
empirisk analyse. Afhandlingen vil holde sig indenfor det neoklassiske paradigme, hvor 
udgangspunktet er at alle agenter er rationelle og ønsker at profitmaksimere. 
Afhandlingen vil således behandles udefra dette snævre univers, velvidende om at der i den 
virkelige verden kan være andre forhold der kan være gældende. Der afgrænses ligeledes fra andre 
prissætningsstrategier, dermed ikke sagt at andre prissætningsstrategier ikke er af betydning. 
Begrundelsen herfor er, at den simple model der analyseres frem til i den økonomiske analyse, vil 
belyse hvorledes tilbudsgivernes prissætning vil påvirkes ved ordregivers tildeling af de minimis 
støtte i form af driftsstøtte eller investeringsstøtte.  
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Det skal bemærkes, at der findes litteratur i form af en artikel15 som omhandler konkurrence om 
andele af en ordre, altså en udbudskontrakt. Artiklen ligger indenfor samme tankegang som den 
økonomiske analyse. Overordnet set handler artiklen om, at der er en effektiv tilbudsgiver og fordi 
denne er så effektiv, kan andre tilbudsgivere ikke følge med, hvorfor disse afholdes fra at byde ind 
på den pågældende kontrakt. Som følge af modellen i artiklen, prissætter den effektive tilbudsgiver 
i forhold til den højeste pris denne mener, at ordregiver ønsker at acceptere, uanset denne 
tilbudsgivers omkostninger. Artiklen frembringer muligheden for, at man deler ordren op i andele. 
Det vil sige, at andelene deles op i forhold til hvor lav tilbudsgiverens pris er, enten i forhold til 
konkurrentens eller ordregivers reservationspris. Artiklen viser, således en specifik måde hvorpå 
man bestemmer, hvor stor andelen er, altså om den er 50/50 eller noget andet. Dette vil sige, man 
bestemmer priselasticiteten på den måde, hvorfor dette afhænger af omkostningsforskellen mellem 
de forskellige tilbudsgivere. Afhandlingen vil afgrænse sig fra denne artikel, men det skal 
bemærkes, at den økonomiske analyse i afhandlingen ligger indenfor samme tankegang. Dette vil 
sige, at ordregiver favoriserer en mindre konkurrencedygtig konkurrent med henblik på, at få den 
sædvanlige tilbudsgiver til, at sænke sin pris. Med andre ord, hvordan ordregiver kan påvirke én 
potentiel konkurrent til at komme ind på markedet, med henblik på at øge konkurrencen og derved 
få den sædvanlige tilbudsgiver til at sænke sin pris. Det skal bemærkes, at artiklen handler om en 
homogen mængde som kan opdeles, hvorfor dette ikke kan gøre sig gældende for den økonomiske 
analyses problemstilling, da der er tale om en uopdelelig ordre som er veldefineret.  
Derudover vil der afgrænses fra Structure Conduct Performance-paradigmet, da man under dette 
paradigme ser på, hvor mange spillere der er i forhold til markedet. Dette er modsat i den 
økonomiske analyse, da der ses på hvor mange potentielle spillere der er på markedet, hvorfor dette 
vil analyseres i forhold til spil under teorierne om limit pricing og contestable markets.   

1.5 Integreret problemformulering 
Den integrerede analyse har til formål, at besvare følgende problemformulering: 

- Er det muligt at ændre gældende ret, således ordregivers formål om at øge konkurrencen 
kan forfølges? 

1.5.1 Integreret metode 
Der vil i den sidste del af afhandlingen foretages en retspolitisk analyse, som også betegnes som de 
lege ferenda. Den retspolitiske analyse går ud på, en overvejelse af hvordan retsstillingen på et 
retsområde bør være, hvorfor der på baggrund af denne fremsættes et forslag til lovgiver om, 
hvorvidt en lov eller regel bør ændres, eller hvordan en lov bør udformes16.   
 
Ifølge Alf Ross skal den retspolitiske analyse holdes adskilt fra den retsdogmatiske analyse. Den 
retsdogmatiske analyse som blev foretaget i kapitel 2, angiver de lege lata, hvorfor dette er et udtryk 
for hvorledes gældende ret ER indenfor et område. Den retspolitiske analyse angiver derimod, 
hvordan gældende ret BØR være17. Økonomisk teori kan ifølge Ross, anvendes som videnskabeligt 
                                                
15 Alcalde & Dahm (2013) 
16 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 445-446 
17 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 447 
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grundlag for retspolitiske analyser, med det udgangspunkt at, retspolitiske studier kan opnå højere 
grad af videnskabelig dokumentation ved inddragelsen af økonomisk teori som fundament for, 
hvordan reguleringen bør udformes18.  
 
I den retspolitiske analyse, ser man på resultaterne af den retsdogmatiske analyse, hvorfor dette 
suppleres med resultaterne af den økonomiske analyse, for dernæst at angive hvordan reguleringen 
bør være eller bør udformes. Dette betyder at der i den retspolitiske analyse inddrages økonomisk 
teori eller modeller til, at forklare sammenhængen mellem adfærd og regler19. Det vil sige, 
økonomisk teori angiver de økonomiske implikationer en regel forventes at have, og hvilke 
konsekvenser en ændring af reglen vil have på eksempelvis virksomheden eller markedet20.  
 
Fremgangsmåden i den integrerede analyse i kapitel 4 vil tage udgangspunkt i den økonomiske 
model i afsnit 3.6.2 som der blev fundet frem til i den økonomiske analyse i kapitel 3. Årsagen 
herfor er, at modellen viser, at ordregivers tildeling af de minimis støtte i form af investeringsstøtte 
på F, kan øge konkurrencen.  
Den integrerede analyse vil indledningsvis præsentere resultaterne fra den juridiske- og økonomiske 
analyse for at belyse, at der er et modsætningsforhold mellem disse analyser. Efterfølgende vil der 
foretages en analyse af den økonomiske model, hvorfor efficiens vil måles ud fra formålet om, at 
øge konkurrencen set ud fra ordregivers privatøkonomiske interesse.  
Dernæst vil der opstilles en række forudsætninger som skal være opfyldt og som er af afgørende 
betydning for, at den økonomiske model kan realiseres i praksis. Disse forudsætninger opstilles med 
henblik på, at vurdere hvorvidt det er efficiens at ordregiver tildeler de minimis støtte i form af 
investeringsstøtte på F med det formål, at øge konkurrencen. Den økonomiske model vil 
efterfølgende diskuteres ud fra disse forudsætninger, i forhold til formålet om at øge konkurrencen. 
Denne analyse vil afslutningsvis benyttes som fundament for den retspolitiske vurdering af, om den 
økonomiske model er efficient, herunder om denne kan realiseres. Det vil sige, om det er muligt at 
ændre gældende ret, således ordregivers formål om at øge konkurrencen kan forfølges. 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 450 
19 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 449 
20 Tvarnø & Nielsen (2017), s. 450  
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2 Kapitel 2 – Juridisk analyse 

2.1 Indledning 
Dette kapitel har til formål, at besvare den juridiske problemformulering, hvorfor problemstillingen 
er delt op i fire led. Disse fire led vil behandles udefra fire spørgsmål. Det første led behandles i 
afsnit 2.2, hvor det vil undersøges, hvad de minimis støtte er. Afsnit 2.3 vil behandle andet led, hvor 
det vil undersøges, om artikel 69 i udbudsdirektivet dækker ordregivers tildeling af de minimis 
støtte til én potentiel tilbudsgiver. Det tredje led behandles i afsnit 2.4 og omhandler sammenspillet 
mellem statsstøttereglerne og udbudsreglerne. Det fjerde led behandles i afsnit 2.5, hvorfor 
ligebehandlingsprincippet vil blive behandlet i form af et overordnet spørgsmål, som lyder således: 
Tillader ligebehandlingsprincippet, at ordregiver tildeler de minimis støtte til én potentiel 
tilbudsgiver?  
Dette overordnede spørgsmål vil undersøges nærmer i form af en række underspørgsmål. Det første 
underspørgsmål vil i afsnit 2.5.1 behandle, hvad ligebehandlingsprincippet indebærer, hvorefter 
dette afsnit ledsages af to underafsnit, som henholdsvis vil behandle, hvornår der er tale om en 
fortrinsstilling og hvornår der ikke er tale om en fortrinsstilling.  
Dernæst vil det i afsnit 2.5.2 undersøges, hvad gennemsigtighedsprincippet indebærer. I afsnit 2.5.3 
vil det undersøges, om ordregivers tildeling af de minimis støtte bevirker, at ordregiver har et 
ubetinget frit valg. I afsnit 2.5.4 og 2.5.5, vil det undersøges, hvornår der er tale om en 
interessekonflikt og hvornår der er tale om en forhandling, hvorfor problemstillingen vil diskuteres 
og behandles. Det vil i afsnit 2.5.6 diskuteres, om tildeling af de minimis støtte kan benyttes som et 
alternativ til annulleringen af et udbud. I afsnit 2.5.7 vil det undersøges, om ordregivers tildeling af 
de minimis støtte kan anses for, at forfølge formålet med udbudsdirektivet. Dette afsnit vil ledsages 
af et underafsnit, hvorfor det vil undersøges, om ordregivers tildeling af de minimis støtte kan anses 
for, at opfylde proportionalitetsprincippet.  
I afsnit 2.6 vil der være en opsamling af den juridiske analyse efterfulgt af en konklusion med en 
besvarelse af den juridiske problemformulering.  

2.2 Hvad er de minimis støtte? 
Dette afsnit til formål, at fastlægge hvad de minimis støtte er. I den anledning, er det nødvendigt 
først, at se på hvad statsstøtte er. Denne fremgangsmåde vil bidrage til forståelsen af, hvad de 
minimis støtte er for en størrelse og hvorfor denne støtteform har betydning i forhold til 
problemstillingen i afhandlingen.   
 
Som hovedregel er der forbud mod statsstøtte, dette følger af ordlyden i artikel 107, stk. 1 i TEUF, 
som fastslår at:  
”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 
statslige midler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med 
det indre marked, i det omfang den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne”.  
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Dette betyder, for at en foranstaltning kan karakteriseres som statsstøtte, skal alle betingelser i 
artikel 107, stk. 1 i TEUF være opfyldt, hvilket vil sige at betingelserne kumulative21.  
Det afgørende er, at nogle virksomheder får en fordel frem for andre virksomheder, hvorfor dette vil 
påvirke konkurrencen og samhandlen mellem medlemsstaterne på EU’s indre marked. Man kan 
således sige, at formålet med EU’s indre marked bygger på ønsket om, at have et frit marked uden 
begrænsninger, således virksomheder kan konkurrere på lige fod med hinanden og på tværs af 
landegrænserne, hvorfor dette på sigt vil kunne resultere i, at virksomhederne kan konkurrere på det 
store globale marked. Med andre ord, har statsstøttereglerne til formål at sikre konkurrencen på det 
indre marked22.  
 
Hvis en medlemsstat påtænker, at indføre eller ændre en statsstøtteforanstaltning, skal der ske 
anmeldelse til Kommissionen23. Denne anmeldelsespligt skal sikre håndhævelsen af 
statsstøtteforbuddet i artikel 107, stk. 1 i TEUF, hvorfor Kommissionen er enekompetent til at 
vurdere, hvorvidt en støtteforanstaltning er forenelig med det indre marked. Medlemsstaterne er 
derfor underlagt en stand-still forpligtelse i medfør af artikel 108, stk. 3 i TEUF, hvilket vil sige, at 
en medlemsstat ikke må indføre eller ændre en påtænkt støtteforanstaltning, førend Kommissionen 
har truffet en endelig afgørelse eller godkendt støtten24.   
 
Desuden fremgår det af artikel 108, stk. 4 i TEUF, at Kommissionen kan vedtage forordninger 
vedrørende de former for statsstøtte som, kan undtages fra anmeldelsespligten. I den forbindelse har 
Kommissionen udstedt en række forordninger til støtte for denne forudsætning. Et af disse er, 
forordningen om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 
Funktionsmåde på de minimis-støtte (herefter de minimis forordningen)25.  
 
Det fremgår af betragtning 1 i de minimis forordningen, at statslige foranstaltninger som opfylder 
alle betingelserne i artikel 107, stk. 1 i TEUF udgør statsstøtte og skal anmeldes til Kommissionen.  
Endvidere fremgår det, at såfremt en støtteforanstaltning opfylder alle betingelserne i de minimis 
forordningen, anses denne ikke for at opfylde alle betingelserne i artikel 107, stk. 1 i TEUF og 
dermed er undtaget fra anmeldelsespligten26, hvilket betyder at de minimis støtte ikke er statsstøtte.  
 
Betingelserne for tildelingen af de minimis støtte i overensstemmelse med de minimis forordningen 
omfatter følgende: at en medlemsstat kan tildele de minimis støtte til en enkelt virksomhed, hvorfor 
støtten ikke må overstige et loft på 200.000 EUR over en periode på tre år27. Det vil sige, hvis en 
medlemsstat tildeler de minimis støtte i overensstemmelse med de minimis forordningen, vil denne 
tildelingen ikke anses for, at påvirke samhandlen, true eller fordreje konkurrencevilkårene mellem 

                                                
21 Poulsen (2015), s. 25 og Jessen (2008), s. 423 
22 Poulsen (2015), s. 19-22 og Unionens mål i artikel 3 i TEU  
23 Artikel 108, stk. 3 i TEUF 
24 Poulsen (2015), s. 24 og Jessen (2008), s. 404 og 420 
25 Kfo 1407/2013 
26 Kfo 1407/2013, artikel 3, stk. 1. 
27 Kfo 1407/2013, betragtning 3 og artikel 3, stk. 2  
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medlemsstaterne28. Endvidere har det den betydning, at tildelingen af de minimis støtte er fritaget 
fra anmeldelsespligten til Kommissionen29. 
 
Det skal bemærkes, at såfremt ordregiver tildeler de minimis støtte, skal ordregiver skriftligt 
meddele den potentielle tilbudsgiver om støttebeløbet, herunder at støtten udgør de minimis støtte, 
med en henvisning til de minimis forordningen. Derudover skal ordregiver angive støttens titel og 
en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende (herefter EU-Tidende)30. 
Ordregiver skal ved de minimis tildelingen sikre sig, at den potentielle tilbudsgiver ikke har 
modtaget en anden de minimis støtte inden for de seneste tre år, således de minimis loftet 
overholdes31. 
 
Det følger heraf, at tildeling af de minimis støtte i overensstemmelse med de minimis forordningen, 
ikke udgør statsstøtte, da de minimis støtte ikke opfylder alle betingelserne i artikel 107, stk. 1 i 
TEUF og derved er undtaget fra anmeldelsespligten til Kommissionen. Derudover kan ordregiver 
tildele de minimis støtte til en hvilken som helst virksomhed forudsat, at betingelserne i de minimis 
forordningen er opfyldt. Det ses heraf, at ordregivers tildeling af de minimis støtte til én potentiel 
tilbudsgiver ud fra et statsstøtteretligt synspunkt ikke udgør nogle problemer i henhold til 
statsstøttereglerne. 
 
I næste afsnit vil det undersøges om, udbudsdirektivets artikel 69 dækker ordregivers tildeling af de 
minimis støtte.  

2.3 Dækker artikel 69 ordregivers tildeling af de minimis støtte til én 
tilbudsgiver? 

Afsnittet har til formål, at undersøge om artikel 69 om unormalt lave tilbud i udbudsdirektivet 
nævner noget om de minimis støtte, herunder om bestemmelsen dækker ordregivers tildeling af de 
minimis støtte til én tilbudsgiver. 
 
Artikel 69 i udbudsdirektivet henvender sig til de situationer, hvor et tilbud forekommer unormalt 
lavt. Det skal bemærkes, at der ikke findes en definition af et unormalt lavt tilbud32. Det fremgår af 
artikel 69, stk. 1, at hvis et tilbud forekommer unormalt lavt i forhold til bygge- og 
anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne, skal ordregiver anmode tilbudsgiveren om, at 
redegøre for de priser eller omkostninger der er foreslået i det pågældende tilbud.  
 
I henhold til artikel 69, stk. 2 kan disse redegørelser blandt andet vedrøre, besparelser i forbindelse 
med produktionsmetoden, byggemetoden, anvendte tekniske løsninger og originaliteten af de af 

                                                
28 Kfo 1407/2013, betragtning 3 
29 Kfo 1407/2013, artikel 3, stk. 1 
30 Kfo 1407/2013, betragtning 21 og artikel 6  
31 Kfo 1407/2013, betragtning 21 og artikel 6, stk. 3 
32 Ølykke & Nielsen (2017), s. 677 
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tilbudsgiverens tilbudte arbejder, varer eller tjenesteydelser, overholdelse af nærmere definerede 
forpligtelser eller hvis tilbudsgiveren eventuelt har modtaget statsstøtte33.  
Efter ordregiver har modtaget disse redegørelser, skal ordregiver vurdere tilbuddene på baggrund af 
disse oplysninger. Hvis den foreslåede lave pris- eller omkostningsniveau ikke kan begrundes 
tilfredsstillende ud fra den fremlagte dokumentation, kan ordregiver afvise tilbuddet efter de i stk. 
2’s elementer er taget i betragtning34. Derudover kan ordregiver afvise tilbuddet, hvis tilbuddet ikke 
er i overensstemmelse med de i artikel 18, stk. 2’s forpligtelser35. 
 
Bemærk at artikel 69, stk. 2, litra f henvender sig til en situation, hvor et tilbud forekommer 
unormalt lavt fordi tilbudsgiveren har modtaget statsstøtte. I den sammenhæng skal det nævnes, at 
der i det foregående afsnit blev fundet, at de minimis støtte ikke udgør statsstøtte og derfor er 
fritaget fra anmeldelsespligten til Kommissionen. 
 
Det kan heraf udledes, at artikel 69 i udbudsdirektivet ikke nævner noget om de minimis støtte, men 
statsstøtte, hvorfor bestemmelsen ikke kan anses for at dække ordregivers tildeling af de minimis 
støtte til én tilbudsgiver. 
 
I næste afsnit vil samspillet mellem statsstøttereglerne og udbudsreglerne behandles.  

2.4 Samspillet mellem statsstøttereglerne og udbudsreglerne  
Afsnittet har til formål, at give en kort beskrivelse af samspillet mellem statsstøttereglerne og 
udbudsreglerne. Dette gøres med henblik på, at klarlægge hvorledes problemstillingen i 
afhandlingen skal behandles. Inspirationen til dette afsnit, bygger på kapitel 12 i EU’s udbudsregler 
- i dansk kontekst36.  
 
Det fremgår i litteraturen, at der i forbindelse med et udbud kan opstå en situation, hvorfor et 
konkret forhold kan falde ind under forskellige EU-retlige regler37. Dette bekræftes af 
problemstillingen i afhandlingen, som beskriver en situation, hvorfor ordregiver ønsker at tildele de 
minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver før afholdelsen af et udbud med henblik på at øge 
konkurrencen, hvilket vil sige at problemstillingen falder ind under to regelsæt, henholdsvis 
statsstøttereglerne og udbudsreglerne.  
I denne sammenhæng skal det bemærkes, at udbudsreglerne og statsstøttereglerne, henholdsvis har 
hvert deres regelsæt og håndhævelsessystemer, hvilket vil sige at reglerne skal påberåbes og 
behandles i hvert deres regelsæt og dermed overholdes hvert for sig38.  
 

                                                
33 Artikel 69, stk. 2, litra f 
34 Artikel 69, stk. 3 
35 Disse forpligtelser omhandler overholdelse af miljø-, social- og arbejdsmarkedsmæssige bestemmelser. 
36 Ølykke & Nielsen (2017) 
37 Ølykke & Nielsen (2017), s. 860  
38 Ibid 
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Endvidere har hvert regelsæt forskellige formål. Udbudsreglerne har til formål, at skabe åbne og 
gennemsigtige udbudsprocedurer, der sikrer at offentlige indkøb åbnes for konkurrence39 og 
statsstøttereglerne har til formål, at sikre konkurrence på lige vilkår40. Desuden skal det bemærkes, 
at begge regelsæt har til formål, at skabe et indre marked med konkurrence41. 
Bemærk, at udbudsreglerne regulerer ordregivers adfærd i forbindelse med offentlige indkøb og 
statsstøttereglerne regulerer alle statens økonomiske transaktioner, hvor der tildeles statsstøtte til en 
virksomhed, hvorfor denne får en økonomisk fordel i forhold til sine konkurrenter42.  
 
I de foregående afsnit blev det fundet, at de minimis støtte ikke udgør statsstøtte i henhold til artikel 
107, stk. 1 i TEUF og artikel 69 i udbudsdirektivet omhandler statsstøtte og dermed ikke dækker 
ordregivers tildeling af de minimis støtte til én tilbudsgiver. 
I denne sammenhæng skal det nævnes, at blot fordi ordregivers tildeling af de minimis støtte er i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne, er dette ikke ensbetydende med, at tildelingen er i 
overensstemmelse med udbudsreglerne. Med andre ord, selvom de minimis støtte er lovligt ifølge 
statsstøttereglerne, så er det ikke nødvendigvis lovligt, når det indgår i en udbudssituation og derfor 
skal reglerne overholdes hver for sig. Det følger heraf, at problemstillingen ikke omhandler en 
statsstøtteretlig problemstilling, men handler om, hvorvidt ordregiver kan tildele de minimis støtte 
til én potentiel tilbudsgiver med et bestemt formål, herunder at øge konkurrencen.  
 
Der er således tale om en udbudsretlig problemstilling, hvorfor ordregivers tildeling af de minimis 
støtte i det følgende, vil blive behandlet på baggrund af ligebehandlingsprincippet i 
udbudsdirektivet.  

2.5 Tillader ligebehandlingsprincippet, at ordregiver tildeler de minimis støtte 
til én tilbudsgiver?  

Følgende afsnit har til formål, at undersøge hvad ligebehandlingsprincippet er og indebærer. Først 
vil det undersøges, hvad udbudsdirektivet fastslår om ligebehandlingsprincippet, hvorefter det vil 
undersøges, hvornår der er tale om en fortrinsstilling og hvornår der ikke er tale om en 
fortrinsstilling. Dernæst vil spørgsmålet behandles trinvis, på baggrund af en række underspørgsmål 
som vil behandle forskellige elementer som ligebehandlingsprincippet indebærer og understøttes af, 
hvorfor problemstillingen i hvert af disse underafsnit vil diskuteres. 

2.5.1 Hvad indebærer ligebehandlingsprincippet? 
Ligebehandlingsprincippet nævnes som noget af det første i udbudsdirektivet. Det følger af 
betragtning 1 i præamblen til udbudsdirektivet, at: 
”Tildeling af offentlige kontrakter af eller på vegne af medlemsstaternes myndigheder skal ske i 
overensstemmelse med principperne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), og navnlig fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af 
                                                
39 Ølykke & Nielsen (2017), s. 862. Dette behandles nærmere i afsnit 2.5  
40 Ølykke & Nielsen (2017), s. 862 
41 Ølykke & Nielsen (2017), s. 863 
42 Ølykke & Nielsen (2017), s. 863-864 og 873 
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tjenesteydelser, samt de principper, der er afledt heraf, såsom ligebehandling, 
ikkeforskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. For offentlige 
kontrakter over en bestemt værdi bør der imidlertid fastsættes bestemmelser til samordning af de 
nationale udbudsprocedurer, så det sikres, at disse principper udmøntes i praksis, og offentlige 
indkøb åbnes for konkurrence”. 
 
Endvidere følger det af artikel 18, stk. 1 i udbudsdirektivet, at ligebehandlingsprincippet indebærer, 
at: ”De ordregivende myndigheder behandler økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling 
og handler på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde”43. 
 
Man kan således sige, at ligebehandlingsprincippet er et fundamentalt princip som understøttes af 
en række andre principper, som skal sikre at offentlige indkøb åbnes for konkurrence. Det følger 
heraf, at konkurrenceaspektet er vigtigt i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter.  
Spørgsmålet er, hvis konkurrencen vægter højt, er dette så ensbetydende med, at ordregiver kan 
tildele de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver før en udbudsafholdelse uden, at dette medfører 
en forskelsbehandling af andre tilbudsgivere, når formålet er at øge konkurrencen?  
 
I de følgende to underafsnit, vil ligebehandlingsprincippet undersøges nærmere, med henblik på at 
finde ud af, hvad princippet indebærer, herunder hvornår der er tale om en fortrinsstilling og 
hvornår der ikke er tale om en fortrinsstilling.  

2.5.1.1 Hvornår er der tale om en fortrinsstilling?  
Ovenstående spørgsmål vil behandles med henblik på at finde ud af, hvornår der er tale om en 
fortrinsstilling fra ordregivers side i forbindelse med afholdelsen af et udbud. Der vil i det følgende 
inddrages tidligere afsagte sager fra Domstolen. Sagerne omhandler forskellige situationer, hvor 
ligebehandlingsprincippet var overtrådt som følge af en fortrinsstilling. Sagerne omhandler 
forskelsbehandling på baggrund af, geografisk præferenceområde, tilbudsgivers fremlæggelse af 
oplysninger med henblik på deltagelse, ufuldstændig offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, 
tildelingskriterier uden mulighed for kontrol og krav om anvendelsen af et bestemt fabrikat.  
 
Du Pont de Nemours44 omhandlede foreneligheden af en række italienske bestemmelser, hvorefter 
en vis andel af offentlige indkøb af radiografiske film og væsker var forbeholdt virksomheder, der 
var beliggende i Syditalien. I sagen blev tilbudsgiveren Du Pont De Nemours udelukket fra, at byde 
ind på en kontrakt, da de ikke havde produktionsanlæg i Syditalien. Domstolen tog stilling til 
virkningen af de italienske regler, herunder om disse var i strid med forbuddet mod kvantitative 
indførselsrestriktioner i henhold til artikel 34 i TEUF.   
Domstolen kom frem til, at ordningen gav en fortrinsstilling til varer der var produceret i 
præferenceområdet (i Syditalien), hvilket vil sige, at varer fra andre medlemsstater blev 
forskelsbehandlet, hvorfor ordningen udgjorde en hindring for samhandlen i EU. Desuden var der 
stadig tale om en fortrinsstilling, såfremt varerne var fremstillet i Italien, men ikke var beliggende i 
                                                
43 Fremgår af De Forenede sager C-21/03 og C-34/03 Fabricom, præmis 27. Sagen behandles i afsnit 2.5.4 
44 C-21/88 Du Pont de Nemours 
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præferenceområdet eller i andre medlemsstater. Selvom ordningen ikke begunstigede alle, men kun 
en vis procentdel af indenlandske varer, var ordningen stadig omfattet af forbuddet i artikel 34  i 
TEUF45. Domstolen konkluderede, at direktivet under ingen omstændigheder må fortolkes således, 
at det giver adgang til, at anvende bestemmelser i national lovgivning som er i strid med Traktatens 
bestemmelser eller udgør en hindring for, at artikel 34 i TEUF kan finde anvendelse46. Som følge 
heraf, var der tale om en fortrinsstilling af tilbudsgivere vis produkter var forarbejdet eller 
beliggende i præferenceområdet.  
 
Kommissionen mod Den Hellenske Republik47, omhandlede en udbudsbekendtgørelse som 
indeholdte en betingelse om, at såfremt udenlandske tilbudsgivere ønskede at deltage i en ny 
udbudsprocedure og de indenfor de seneste seks måneder havde indsendt oplysninger om 
kvalifikationer i forbindelse med en foregående procedure som var iværksat af samme ordregiver, 
skulle disse tilbudsgivere indsende oplysninger om kvalifikationer som var forskellig fra dem, der 
var påkrævet i henhold til den nye procedure. Hvis de udenlandske tilbudsgivere var i tvivl om, 
hvorvidt de opfyldte betingelserne for deltagelse, havde ordregiver opstillet en 
henvendelsesmulighed med henblik på afklaringer eller hvorledes de ville kunne opfyldte 
betingelserne for deltagelsen. Domstolen udtalte, at ligebehandlingsprincippet omfatter princippet 
om gennemsigtighed48, hvorfor alle tilbudsgivere, herunder også potentielle tilbudsgivere i 
forbindelse med deres deltagelse og tilbudsafgivelse, skal befinde sig på lige fod og have samme 
muligheder. Domstolen fastslog, at henvendelsesmuligheden ikke opfyldte principperne om 
ligebehandling og gennemsigtighed, da disse principper danner grundlag for EU-direktiverne om 
offentlige kontrakter og ligebehandlingsprincippet ligeledes beskytter tilbudsgivere som er afholdt 
fra at byde, fordi de er stillet ringere som følge af ordregivers fulgte procedure49. Begrundelsen 
herfor var, at bestemmelsens udformning kunne have en afskrækkende effekt på udenlandske 
tilbudsgivere, da disse skulle foretage sig yderligere såfremt de var i tvivl om, hvorvidt de opfyldte 
betingelserne for deltagelse i den pågældende procedure og derfor havde disse tilbudsgivere ikke de 
samme muligheder som de indenlandske tilbudsgivere50.  
Dette vil sige, de dokumentationskrav som ordregiver opstiller skal være ens for alle tilbudsgivere. 
Det kan eksempelvis være uddannelseskrav, hvorfor disse krav har til formål at sikre, at 
tilbudsgiverne kan løse den pågældende opgave.  
 
Kommissionen mod Frankrig51 omhandlede offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelser vedrørende 
37 kontrakter i forbindelse med udførelsen af elforsynings- og vejbelysningsarbejder. 
Tvisten gik ud på, at størstedelen af kontrakterne blev udbudt på nationalt plan (i BOAMP), mens 
seks af kontrakterne blev udbudt på EU-plan (i EU-Tidende). Ligebehandlingsprincippet blev 

                                                
45 C-21/88 Du Pont de Nemours, præmis 11-13 
46 C-21/88 Du Pont de Nemours, præmis 17 
47 C-199/07 Kommissionen mod Den Hellenske Republik 
48 Gennemsigtighedsprincippet behandles i afsnit 2.5.2  
49 C-199/07 Kommissionen mod Den Hellenske Republik, præmisserne 35-39 
50 C-199/07 Kommissionen mod Den Hellenske republik, præmisserne 40 og 42  
51 C-16/98 Kommissionen mod Frankrig 
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behandlet. Det blev fundet at princippet går ud på, at ordregiver skal drage omsorg for, at der ikke 
sker en forskelsbehandling af de bydende52, hvorfor princippet skal overholdes under alle faser af 
en udbudsprocedure og ikke kun når virksomheder har afgivet et tilbud. Domstolen nævnte, at 
formålet med direktivet er, at give adgang til konkurrence på EU-plan, hvoraf en ufuldstændig 
offentliggørelse af kontrakterne, vil afholde virksomheder fra andre medlemsstater end der hvor 
kontrakterne skal indgås, fra at byde. Af den grund, beskytter ligebehandlingsprincippet også 
potentielle tilbudsgivere, som er afholdt fra at byde, fordi de er stillet ringere, som følge af 
ordregivers fulgte procedure. Domstolen konkluderede, at Frankrig havde tilsidesat 
ligebehandlingsprincippet som følge af, den ufuldstændige offentliggørelse. Begrundelsen var, at 
virksomheder i Frankrig ville råde over oplysninger vedrørende kontrakternes nøjagtige omfang, 
hvoraf dette ikke vil være tilfældet for andre virksomheder fra andre medlemsstater. Dette betød, at 
andre virksomheder fra andre medlemsstater ikke ville være i stand til at træffe beslutninger eller 
byde på baggrund af samme oplysninger, som de burde have haft kendskab til53.  
 
Det følger heraf, at ordregiver skal overholde ligebehandlingsprincippet, som omfatter en 
gennemsigtighedsforpligtelse, hvorfor ordregiver skal handle på en gennemsigtig måde ved, at give 
alle tilbudsgivere lige adgang til oplysninger og mulighed for, at byde ind på baggrund af lige 
vilkår. Ud over betragtning 1 i præamblen til udbudsdirektivet og artikel 18, stk. 1, nævnes 
gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets afdeling 2 i forbindelse med ordregivers 
offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Bemærk, at udbudsbekendtgørelsen indeholder 
grundlæggende informationer om kontrakten, hvorfor disse blandt andet vedrører en beskrivelse af 
kontrakten, de udbudsbetingelser, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, herunder frister som gør 
sig gældende for den pågældende kontrakt54.  
En ufuldstændig offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen vil medføre, at tilbudsgivere får svært 
ved at vurdere om den pågældende kontrakt har interesse, herunder deres muligheder for at byde 
ind eller overholde de fastsatte betingelser der gør sig gældende herfor. Dette vil gøre det vanskeligt 
for dem, at afgive konkurrencedygtige tilbud, fordi de baserer deres bud på baggrund af 
ufuldstændig information55. Derudover kan denne fremgangsmåde afholde potentielle tilbudsgivere 
fra at byde, hvilket vil udgøre et brud på ligebehandlingsprincippet.  
 
I Wienstrom56 havde ordregiver som tildelingskriterium fastsat, at tilbudsgivere der rådede over en 
bestemt mængde energi produceret fra vedvarende energikilder, fik tildelt ekstra point. Dette 
forudsatte, at tilbudsgiverne skulle angive mængden af strøm fra vedvarende energikilder, som de 
kunne eller ville levere til andre kunder end ordregiveren selv, hvorfor der kun ville tages hensyn til 
den energimængde der ville overstige den pågældende kontrakts forventede forbrug. Ordregiveren 

                                                
52 C-16/98 Kommissionen mod Frankrig, præmis 103 
53 C-16/98 Kommissionen mod Frankrig, præmisserne 107-111. Forbuddet mod ufuldstændig offentliggørelse fremgår 
af artikel 52 i udbudsdirektivet. 
54 Jævnfør udbudsdirektivets Bilag V, del C om oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser om indgåelse af 
kontrakter 
55 C-16/98 Kommissionen mod Frankrig, præmis 101 
56 C-448/01 Wienstrom 
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havde ikke stillet krav om, at tilbudsgiverne skulle fremlægge beviser for, at deres strøm kom fra 
vedvarende energikilder.  
Det blev fundet at ligebehandlingsprincippet går ud på, at alle bydende skal behandles lige, både når 
de udarbejder deres bud og når ordregiver skal vurdere buddene, hvorfor vurderingen skal ske på en 
objektiv og ensartet måde. Derudover indebærer ligebehandlingsprincippet en 
gennemsigtighedsforpligtelse, som består i at sikre kontrol med, at udbudsprocedurerne er 
upartiske, således det kan fastslås at ligebehandlingsprincippet er overholdt57. 
Ligebehandlingsprincippet var ikke opfyldt, da ordregiver hverken kunne eller ville kontrollere om 
tilbudsgiverne opfyldte tildelingskriterierne og derfor kunne ordregiver ikke foretage en objektiv og 
gennemsigtig vurdering af tilbuddene. Derved kunne kriteriet ikke garantere objektivitet og 
gennemsigtighed i udbudsproceduren, da kriteriet ikke var ledsaget af beviskrav, således ordregiver 
kunne foretage en effektiv kontrol af tilbudsgivernes fremlagte oplysninger og ud fra disse, vurdere 
om de opfyldte tildelingskriterierne58. Derudover var tildelingskriteriet ikke forbundet med 
kontraktens genstand, da den vedrørte de energimængder tilbudsgiverne havde leveret eller ville 
levere, til andre end ordregiveren. Endvidere ville kriteriet medføre en uberettiget 
forskelsbehandling af de tilbudsgivere, der var i stand til at levere energi ud over den pågældende 
kontrakts årlige forbrug, hvorfor kriteriet ville modarbejde målet om, at åbne konkurrencen, som 
forfølges af direktiverne om samordning af fremgangsmåderne for indgåelse af offentlige 
indkøbskontrakter59. 
  
Som tidligere benævnt indeholder udbudsbekendtgørelsen grundlæggende oplysninger om 
udbuddet, hvor tildelingskriterierne ligeledes skal fremgå. Tildelingskriterier er de kriterier der gør 
sig gældende, når ordregiver skal vurderer de forskellige tilbud. Det vil sige, at tildelingskriterierne 
afspejler hvad ordregiver vil lægge vægt på, ved vurderingen af hvilken tilbudsgiver der skal 
tildeles kontrakten. I den forbindelse er det vigtig, at ordregiver opstiller tildelingskriterier som kan 
kontrolleres på baggrund af målbare forhold, således principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed overholdes60.  
 
I Bent Vestergaard61, havde ordregiver i forbindelse med et udbud vedrørende opførslen af en 
række boliger i udbudsbetingelserne fastsat, at der skulle benyttes døre og vinduer fra en bestemt 
fabrikant (Hvidbjerg).  
Bent som var tilbudsgiver havde i sit tilbud forbeholdt sig, at anvende en tysk fabrikant, som var 
billigere end fabrikanten Hvidbjerg. Bent mente, at de tyske vinduer var de samme som Hvidbjerg 
vinduerne, men ordregiver accepterede ikke dette forbehold, hvorefter Bent anvendte Hvidbjerg 
vinduerne. Kontrakten vedrørte en bygge- og anlægskontrakt som var under tærskelværdien.  
Domstolen fandt, at selvom visse kontrakter er udelukket fra anvendelsesområderne for EU-
direktiverne om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige 
                                                
57 C-448/01 Wienstrom, præmisserne 47-49 
58 C-448/01 Wienstrom, præmisserne 50-52 
59 C-448/01 Wienstrom, præmisserne 67-69 
60 Behandles i afsnit 2.5.3  
61 C-59/00 Bent Vestergaard 
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kontrakter, fordi de er under en bestemt tærskelværdi, er det ikke ensbetydende med, at disse 
kontrakter er udelukket fra EU-rettens anvendelsesområde. Derfor blev det fundet, at ordregiver 
stadig er forpligtet til, at overholde traktatens grundlæggende regler62. Af disse grunde kom 
Domstolen frem til, at såfremt ordregiver ønsker at anvende en bestemt fabrikat, skal dette ledsages 
af bemærkningen ”eller dermed ligestillet”63, hvorfor bestemmelsen i sagen blev fundet i strid med 
artikel 34 i TEUF i om fri bevægelighed for varer64.  
 
Fælles for disse afgørelser var, at der var tale om en fortrinsstilling. Det blev fundet, at 
ligebehandlingsprincippet indebærer en gennemsigtighedsforpligtelse, hvorfor alle tilbudsgivere 
skal have samme vilkår og muligheder i forbindelse med deres deltagelse og afgivelse af tilbud. 
Endvidere skal tilbudsgiverne kende kontraktens nøjagtige omfang, således de kan tilkendegive 
deres interesse. Derudover skal ordregiver være i stand til, at kunne sammenligne tilbuddene, på 
baggrund af objektive kriterier. Ligebehandlingsprincippet skal desuden overholdes i alle faser i 
forbindelse med afholdelsen af et udbud. Desuden beskytter princippet også potentielle 
tilbudsgivere, som er afholdt fra at byde ind på en kontrakt fordi de er ringere stillet, som følge af 
ordregivers valgte procedure, hvorfor dette er af hensyn til direktivets formål om at åbne 
konkurrencen for offentlige indkøb.  
 
I næste afsnit vil det undersøges, hvornår der ikke er tale om en fortrinsstilling.  

2.5.1.2 Hvornår er der ikke tale om en fortrinsstilling? 
Dette afsnit til formål at undersøge, hvornår der ikke er tale om en fortrinsstilling, det vil sige 
hvornår ligebehandlingsprincippet er overholdt. Sagen om Concordia65, herunder 
Generaladvokatens forslag til en afgørelse vil behandles i det følgende med henblik på, at fastlægge 
hvilke overvejelser ordregiver skal have ved overholdelsen af ligebehandlingsprincippet. 
 
I sagen klagede tilbudsgiveren Concordia over, ordregivers tildeling af en kontrakt vedrørende en 
buskørselsrute. Kravene for tildeling skete på baggrund af, flest points ud fra udledning af kvælstof 
og støjniveau. Concordia klagede, fordi ordregiver havde tildelt kontrakten til sit eget busselskab og 
mente, at dette var blevet favoriseret af ordregiver, da selskabet var en af de få som kunne byde ind 
og få tillægspoint ud fra de valgte tildelingskriterier66. 
Domstolen fandt, at ordregiver godt kan anvende miljøkriterier i forbindelse med vurderingen af det 
økonomisk mest fordelagtige bud, såfremt kriterierne er forbundet med kontraktens genstand, er 
udtrykkeligt nævnt i udbudsbetingelserne eller i udbudsbekendtgørelsen, ikke overlader ordregiver 
et ubetinget frit valg og, at ordregiver overholder alle de grundlæggende principper i EU-retten, 
herunder navnlig ligebehandlingsprincippet67. Domstolen bemærkede, at forpligtelsen til at 

                                                
62 C-59/00 Bent Vestergaard, præmisserne 19-21 
63 I artikel 42, stk. 4 i udbudsdirektivet står der ”eller tilsvarende” 
64 C-59/00 Bent Vestergaard, præmis 24 
65 C-513/99 Concordia 
66 C-513/99 Concordia, præmis 27 
67 C-513/99 Concordia, præmis 64. Dette behandles i afsnit 2.5.3 
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overholde ligebehandlingsprincippet følger af hovedformålet med direktiverne om offentlige 
kontrakter, som blandt andet tager sigte på at favorisere udviklingen af en effektiv konkurrence, 
hvorfor tildelingskriterier skal angives således, at de sikrer en sådan konkurrence. Det blev 
endvidere tilføjet, at tildelingskriterier skal overholde ligebehandlingsprincippet som følger af 
traktatens bestemmelser om, etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser. Domstolen 
kom frem til, at ligebehandlingsprincippet var overholdt. Argumentet gik på, at kravene var målbare 
i forhold til udledning af gasser og støjniveau, hvoraf disse var forbundet med kontraktens genstand 
og var nævnt i udbudsbekendtgørelsen. Det afgørende var, at tildelingskriterier skete på baggrund af 
en ordning, hvorpå der indenfor rammerne af denne ordning kunne tildeles tillægspoint på baggrund 
af andre kriterier, såsom forsænkede busser, antal siddepladser, klapsæder og bussernes stand68. 
Domstolen konkluderede, at ordregivers opstillede kriterierne med henblik på, at udpege det 
økonomisk mest fordelagtige bud ikke udgjorde en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, 
også selvom ordregivers eget selskab var et af de få der kunne byde ind og opfylde disse 
miljøkriterier69.  
 
Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at Generaladvokaten i Concordia var enig med 
Domstolen om, at ligebehandlingsprincippet var opfyldt, men bemærkede, at princippet ikke ville 
have været opfyldt, såfremt ordregivers tildelingskriterier vedrørende udledning af kvælstof og 
støjniveau blev vedtaget med henblik på, at favorisere dennes egen virksomhed70. 
 
Denne afgørelse er yderst interessant, da ligebehandlingsprincippet var overholdt selvom 
ordregivers eget busselskab var et af de få virksomheder, der kunne opfylde de opstillede 
tildelingskriterier. Denne afgørelse sammenholdt med afgørelserne fra det forrige afsnit, hvor der 
var tale om en fortrinsstilling, viser nuancerne af hvad ligebehandlingsprincippet indebærer, 
herunder hvilke overvejelser ordregiver skal have ved afholdelsen af et udbud, således princippet 
overholdes. 
 
I den nærmere fremstilling vil forskellige elementer af ligebehandlingsprincippet blive behandlet i 
form af en række underspørgsmål. I næste afsnit vil gennemsigtighedsprincippet undersøges. 

2.5.2 Hvad indebærer gennemsigtighedsprincippet? 
Dette afsnit har til formål at undersøge, hvad gennemsigtighedsprincippet indebærer, hvorfor sagen 
om Teleaustria71 og General advokatens forslag til denne afgørelse vil behandles i det følgende.  
 
Teleaustra omhandlede en offentlig tjenesteydelseskoncessionskontrakt72 vedrørte fremstillingen, 
udgivelsen af trykte og elektronisk brugbare telefonbøger. Telekom Austria var ordregiver og var et 

                                                
68 C-513/99 Concordia, præmisserne 81-83 
69 C-513/99 Concordia, præmisserne 85-86 
70 GA i C-513/99 Concordia, pkt. 163 
71 C-324/98 Teleaustria 
72 Jævnfør Ølykke & Nielsen (2017), s. 511, ”En koncessionsaftale er en særlig kontraktform, som ordregivere kan 
vælge at benytte sig af. Hvis en ordregiver indgår en koncessionsaftale består betalingen for bygge- og anlægsarbejdet 
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100% statsejet østrigsk aktieselskab. Telekom Austria var ved lov blevet pålagt, at tilbyde 
telefonbøgerne og valgte, at tildele koncessionskontrakten til en privat virksomhed Herold.  
Domstolen fastslog, at selvom kontrakten var udelukket fra anvendelsesområdet af det pågældende 
direktiv, var ordregiver stadig forpligtet til, at overholde traktatens grundlæggende regler i 
almindelighed og princippet om forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet i 
særdeleshed. Derudover bemærkede Domstolen, at ligebehandlingsprincippet indebærer en 
gennemsigtighedsforpligtelse, som påhviler ordregiver og består i, at ordregiver skal sikre passende 
grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver, der gør det muligt at åbne markedet 
for tjenesteydelserne for konkurrence og kontrollere, at udbudsprocedurerne er upartiske, således 
ligebehandlingsprincippet sikres overholdt73. 
 
Det følger heraf, at selvom den pågældende kontrakt ikke var omfattet af det pågældende direktiv, 
skal ordregiver stadig overholde traktatens grundlæggende regler, herunder principperne om 
ligebehandling og gennemsigtighed. Dette betyder, at det er de potentielle tilbudsgivere der bliver 
tilgodeset, hvorfor dette sker af hensyn til konkurrencen, således markedet åbnes og alle 
interesserede tilbudsgivere kan byde ind. Det der er vigtigt i denne forbindelse er, at der skal sikres 
åbne procedurer, således det efterfølgende kan kontrolleres. General advokaten i Teleaustria nævner 
vigtigheden af overholdelsen af gennemsigtighedsprincippet, hvilket skal sikre grundlæggende 
retfærdighed og åbenhed i forbindelse med en tildelingsprocedure74.  
 
Som tidligere benævnt er ordregiver forpligtet til, at overholde gennemsigtighedsprincippet i 
forbindelse med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Det vil sige for, at tilbudsgivere er i 
stand til byde ind på en kontrakt er det vigtigt, at ordregiver overholder 
gennemsigtighedsprincippet. Princippet indebærer, at ordregiver i forbindelse med offentliggørelsen 
af udbudsbekendtgørelsen, skal beskrive alle forhold der gør sig gældende for den pågældende 
kontrakt. I sagerne75 som blev behandlet i afsnit 2.5.1.1 blev det fundet, at ordregiver skal handle på 
en gennemsigtig måde ved, at give alle tilbudsgivere, herunder også potentielle tilbudsgivere lige 
adgang, vilkår og muligheder for deltagelse og afgivelse af tilbud i forbindelse med et udbud. Dette 
angår ligeledes tilbudsgivernes oplysninger om udbudsbekendtgørelsen.  
Dette vil sige, at alle tilbudsgiverne skal på en ensartet måde kunne læse, forstå og gennemskue, 
hvad der påtænkes med den pågældende kontrakt, således de på baggrund heraf kan tilkendegive 
deres interesse. Dette indebærer, at ordregiver tydeligt skal anføre alle oplysninger i 
udbudsbekendtgørelsen, således alle tilbudsgiver er bekendt med, hvorledes ordregiver påtænker at 
vurdere de indkomne tilbud. Derudover skal ordregiver sikre kontrol med at udbudsprocedurerne er 
upartiske, det vil sige såfremt ordregiver opstiller kriterier, skal disse efterfølgende kunne 
kontrolleres, således ligebehandlingsprincippet sikres overholdt. Derved beskytter 

                                                                                                                                                            
eller tjenesteydelsen enten udelukkende af retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet eller tjenesteydelsen – ved at 
opkræve betaling fra tredjemand – eller i denne udnyttelsesret sammen med betalingen af en pris”. 
73 C-324/98 Teleaustria, præmisserne 60-62 
74 GA i C-324/98 Teleaustria pkt. 47 
75 Jævnfør C-199/07 Kommissionen mod Den Hellenske Republik, C-16/98 Kommissionen mod Frankrig og C-448/01 
Wienstrom 
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ligebehandlingsprincippet også de tilbudsgivere som er afholdt fra at byde, fordi de er ringere stillet 
på baggrund af, ordregivers fulgte procedure. På den måde kan man sige, at 
gennemsigtighedsforpligtelsen er med til at sikre overholdelsen af ligebehandlingsprincippet ved, at 
forpligte ordregiver til, at handle på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde76.  
 
I forhold til casen kan det være svært at argumentere for, at ordregiver overholder 
gennemsigtighedsprincippet, da det ikke er sikkert, at den sædvanlige tilbudsgiver er bekendt med 
de minimis støtte tildelingen før eller under udbudsafholdelsen.  
 
I næste afsnit, vil det undersøges om de minimis støtte bevirker, at ordregiver har et ubetinget frit 
valg.  

2.5.3 Bevirker de minimis støtte, at ordregiver har et ubetinget frit valg? 
Spørgsmålet i dette afsnit omhandler, hvordan ordregiver skal vurdere de indkomne tilbud i 
forbindelse med tildelingen af en kontrakt. I det følgende vil der inddrages en række afgørelser, 
med henblik på at fastlægge dette. Endvidere vil det undersøges, hvad der ligger i at ordregiver har 
et ubetinget frit valg, hvorefter dette vil diskuteres i forhold til ordregivers tildeling af de minimis 
støtte. Bemærk at spøgsmålet i afsnittet vil blive behandlet ud fra følgene antagelse, at ordregiver 
modtager to tilbud, et tilbud fra den sædvanlige tilbudsgiver og et tilbud fra støttemodtageren. 
 
Sagen om GAT77 vedrørte, en kontrakt om levering af en gadefejemaskine til en motorvej. 
Ordregiver havde i udbudsbekendtgørelsen fastsat krav om, at tilbudsgiverne skulle vedlægge 
referencelister i forbindelse med deres levering af gadefejemaskiner til andre kunder, men uden at 
efterprøve disse kunders erfaringer med varen var gode eller dårlige78. Derudover havde ordregiver 
fastsat et krav om, at gadefejemaskinen kunne besigtiges indenfor en bestemt radius fra ordregivers 
etableringssted. Tilbudsgiveren GAT blev afvist som følge af dette og en række andre årsager. 
Domstolen tog stilling til ordregivers opstillede kriterier og fastslog, at efterprøvning af 
tilbudsgivers egnethed til at levere og tildeling af kontrakten, følger to forskellige led af en offentlig 
kontrakt og er omfattet af to forskellige regler. Derudover er formålet med efterprøvningen af 
tilbudsgivernes kvalifikationer, at fastsætte bevis for tilbudsgivernes økonomiske, finansielle og 
tekniske kapacitet. Når ordregiver skal fastsætte tildelingskriterier, skal disse enten ske på baggrund 
af, laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige bud. Såfremt ordregiver anvender det sidstnævnte 
tildelingskriterium, må ordregiver kun anvende kriterier som har til formål, at identificere det 
økonomisk mest fordelagtige bud, hvorfor disse kan variere i forhold til forskellige kontrakttyper79. 
Domstolen kom frem til, at hverken fremlæggelse af referencerne uden efterprøvning af 
leverandørens leveringer til andre kunder eller besigtigelsen af gadefejemaskinen indenfor den 

                                                
76 Artikel 18, stk.1 i udbudsdirektivet 
77 C-315/01 GAT 
78 C-315/01 GAT, præmisserne 18 og 57 
79 C-315/01 GAT, præmisserne 59-62 og 64 
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bestemte radius, kunne udgøre et tildelingskriterium med henblik på at identificere det økonomisk 
mest fordelagtige bud80.  
Heraf følger det, at ordregiver skal anvende tildelingskriterier der enten kan ske på baggrund af, 
laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det skal nævnes, at artikel 67, stk. 2 i 
udbudsdirektivet, fastslår at det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal vælges ud fra ordregivers 
synspunkt, hvorfor dette enten skal udvælges på baggrund af pris eller omkostninger, eller kan 
omfatte bedste forhold mellem pris og kvalitet. 
 
I ATI81 offentliggjorde ordregiver en tjenesteydelseskontrakt om persontransport omfattet af tre 
dele vedrørende lokaltrafikken i en by, hvorfor tildeling ville ske på baggrund af det økonomisk 
mest fordelagtige bud. I udbudsbetingelserne for del et var der opstillet fire tildelingskriterier, 
hvorfor ordregiver under et af disse havde opstillet et underkriterium, hvor der kunne tildeles 25 
point ud fra et frit skøn. Disse 25 point blev afvejet og tildelt efter udløbet af tilbudsfristen, men før 
åbningen af kuverterne med tilbuddene. Det vil sige, at navnene på tilbudsgiverne på dette tidspunkt 
var kendt. Tilbudsgiveren ATI blive udelukket og anlagde herefter sag. Domstolen fastslog, at når 
ordregiver fastlægger tildelingskriterier skal disse være, forbundet med kontraktens genstand, og må 
ikke tillægge ordregiver et ubetinget frit valg, og skal udtrykkeligt nævnes i udbudsbekendtgørelsen 
efter prioriteret rækkefølge med det vigtigste først. Derudover skal ordregiver overholde de 
grundlæggende principper om forbud mod forskelsbehandling, ligebehandling og gennemsigtighed. 
Domstolen bemærkede, at forpligtelsen til at overholde ligebehandlingsprincippet følger af 
hovedformålet med direktiverne om offentlige kontrakter. Desuden fastslog Domstolen, at 
principperne om ligebehandling og gennemsigtighed kræver, at potentielle tilbudsgivere ved 
forberedelsen af tilbud, skal have kendskab til alle forhold som ordregiver tager i betragtning, ved 
udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige bud82.  
Domstolen fastlagde herefter tre kriterier som er til hinder for EU-retten, hvorfor der ikke må; 1) 
ske en ændring af vægtning af kriterierne som er fastlagt i udbudsbetingelserne eller 
udbudsbekendtgørelsen, eller 2) være ukendte forhold, som kunne have haft indflydelse på 
tilbudsgiverens forberedelse af tilbud, eller 3) være kriterier som kan virke diskriminerende, da 
disse vil være i strid med EU-retten83.  
 
Lianakis84 omhandlede et udbud vedrørende undersøgelsen og gennemførelsen af en 
matrikelmåling og byplanlægning i en lille by. Ordregiver havde i udbudsbekendtgørelsen opstillet 
tildelingskriterierne i prioriteret rækkefølge. Konkurrencebetingelserne, altså de tildelingskriterier 
hvorpå tilbudsgiverne blev vurderet, skete på baggrund af erfaring, udstyr og evnen til at 
gennemføre opgaven. Ordregivers udbudskomité havde efter tilbudsgivernes afgivelse af bud og 
åbningen af tilbuddene, fastsat afvejningskoefficienter og underkriterier.  

                                                
80 C-315/01 GAT, præmisserne 66-67, 69 og 70 
81 C-331/04 ATI 
82 C-331/04 ATI, præmisserne 21-24 
83 C-331/04 ATI, præmis 32 
84 C-532/06 Lianakis 
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Domstolen fastslog, at det påhviler ordregiver at sørge for, at der ikke sker en forskelsbehandling af 
de bydende og, at ligebehandlingsprincippet indebærer en gennemsigtighedsforpligtelse. Det vil 
sige, når ordren skal tildeles til det økonomisk mest fordelagtige bud, skal ordregiver anføre 
tildelingskriterierne i udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen i prioriteret rækkefølge85. 
Dette betyder, at tilbudsgivere på tidspunktet af deres tilbudsforberedelse, skal kende alle forhold 
som ordregiver tager i betragtning ved udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige bud. Derfor 
må ordregiver ikke anvende vægtning eller underkriterier, som ikke på forhånd er kendt af 
tilbudsgiverne, da formålet med direktivet er at fjerne hindringer for den frie udveksling af 
tjenesteydelser og beskytte interesserede tilbudsgivere, således de kan tilbyde tjenesteydelser og 
byde ind på kontrakter i andre medlemsstater end der hvor de er etableret. Derfor skal ordregiver af 
hensyn til ligebehandlingsprincippet, offentliggøre kriterier og betingelser på en passende måde86. 
Domstolen henviste til de opstillede kriterier i ATI afgørelsen. I ATI var både tildelingskriterierne 
og underkriterierne fastsat forudgående og offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen, dog havde 
ordregiver inden kuverterne blev åbnet fastsat vægtningen for underkriterierne, det vil sige da 
navnene på tilbudsgiverne var kendte. I Lianakis var tildelingskriterierne fastsat forudgående, men 
ordregivers udbudskomité havde først efter tilbudsafgivelsen og åbningen af kuverterne fastsat 
vægtningen og underkriterierne for tildelingskriterierne. Domstolen konkluderede, at dette ikke 
opfylder forpligtelsen til offentliggørelse, herunder principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed, da ordregiver ikke efterfølgende må fastsætte vægtning og underkriterier, da disse 
skal være kendt på forhånd87.  
 
Udefra ovenstående gennemgang fremgår det, at det påhviler ordregiver, at overholde de 
grundlæggende principper om forbud mod forskelsbehandling og principperne om ligebehandling 
og gennemsigtighed ved valg af tildelingskriterier. Tildelingskriterier kan enten vælges på baggrund 
af det laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Derudover må ordregiver kun 
anvende tildelingskriterier som har til formål, at identificere det økonomisk mest fordelagtige 
tilbud, hvorfor disse tildelingskriterier skal være forbundet med kontraktens genstand og nævnes i 
udbudsbetingelserne eller udbudsbekendtgørelsen, således alle tilbudsgivere kender vægtningen af 
disse før tilbudsforberedelsen, således ordregiver ikke overlades et ubetinget frit valg.  
 
For at bedømme ordregivers tildeling af de minimis støtte er det afgørende, at ordregiver ikke 
overlades et ubetinget frit valg. Hvad der ligger i, at ordregiver ikke må overlades et ubetinget frit 
valg, blev blandt andet behandlet i Beentjes88 afgørelsen. Beentjes var en tilbudsgiver, som blev 
udelukket på baggrund af kvantitative udvælgelseskriterier, selvom de havde afgivet det laveste 
tilbud89. Disse kvantitative udvælgelseskriterier var ikke nævnt i udbudsbekendtgørelsen.  

                                                
85 C-532/06 Lianakis, præmisserne 33-35 
86 C-532/06 Lianakis, præmisserne 36-40 
87 C-532/06 Lianakis, præmisserne 42-45 
88 C-31/87 Beentjes. Bemærk at Domstolen henviser til sagerne GAT, ATI, Lianakis og Concordia. 
89 Beentjes var blevet udelukket, fordi de ikke havde nok erfaring i arbejdet som skulle udføres, derudover var deres 
bud var mindre acceptabelt og endvidere kunne de ikke beskæftige langtidsledige. 
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Domstolen kom frem til, at med henblik på at opfylde direktivets formål som går på, at sikre 
udviklingen af en effektiv konkurrence på udbudsområdet, skal ordregiver offentliggøre de kriterier 
og betingelser der gælder ved et udbud på en passende måde. På den måde kan tilbudsgivere få 
kenskab til den pågældende kontrakt og betingelserne herfor, og på baggrund af dette vurdere deres 
interesse. Domstolen fastslog, at ordregiver ikke må have et ubetinget frit valg, hvilket indebærer at 
ordregiver skal kunne sammenligne de forskellige bud og vælge det mest fordelagtige bud på 
baggrund af objektive kriterier, hvorfor ordregiver er forpligtet til at nævne disse kriterier i 
udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne90. Derudover fastslog Domstolen, at direktivets 
regler om deltagelse og offentliggørelse har til formål, at beskytte de bydende mod vilkårlighed fra 
ordregivers side91. 
 
Kendskabet til alle forhold der gør sig gældende i forbindelse med et udbud, herunder deres 
rækkevidde ved tilbudsgivernes forberedelse af tilbud er yderst vigtig i forhold til bedømmelsen af, 
hvorvidt ordregiver har et ubetinget frit valg. 
Som det blev nævnt i indledningen til dette afsnit, er antagelsen, at ordregiver modtager to tilbud, ét 
fra den sædvanlige tilbudsgiver og ét fra støttemodtageren. Dette kan resultere i to situationer, enten 
er ordregivers tildeling af de minimis støtte kendt eller ukendt af den sædvanlige tilbudsgiver.  
 
Hvis den sædvanlige tilbudsgiver ikke er bekendt støttetildelingen, taler dette for en uigennemsigtig 
fremgangsmåde fra ordregivers side, da den sædvanlige tilbudsgiver sandsynligvis vil byde ind med 
den samme pris som hidtil. Derudover vil støttetildelingen gøre det muligt for støttemodtageren at 
deltage, hvorfor dette taler for en fortrinsstilling, da principperne om ligebehandlings og 
gennemsigtighed går ud på, at alle tilbudsgivere skal kunne konkurrere på baggrund af lige vilkår, 
både når de deltager og når de skal afgive tilbud. Dette indebærer ligeledes, at tilbudsgiverne ved 
forberedelsen af deres tilbud skal kende alle forhold der gør sig gældende for den pågældende 
kontrakt, hvilket ikke er tilfældet hvis tildelingen af de minimis støtten er ukendt. Derudover vil 
ordregiver ikke være i stand til, at kunne sammenligne buddene på baggrund af objektive kriterier, 
da det blot er støttemodtageren der får tildelt de minimis støtte. Af disse grunde vil ordregivers 
støttetildeling have indflydelse på den sædvanlige tilbudsgivers prissætning, da denne vil blive 
forskelsbehandlet og som følge heraf afgive samme tilbud som hidtil, og som sandsynligvis vil 
være mindre konkurrencedygtigt, da støttetildelingen ikke er kendt.  
 
Hvis støttetildelingen derimod er kendt af den sædvanlige tilbudsgiver, kan denne være i stand til at 
justere og tilpasse sit tilbud, således denne fortsat kan byde ind og konkurrere. Bemærk, at når der 
er flere tilbudsgivere der byder ind på en kontrakt, vil konkurrencen øges, hvorfor prisen på 
kontrakten vil falde. Det kan således godt være, at prisen på kontrakten vil falde som følge af 
ordregivers støttetildeling, men dette betyder ikke nødvendigvis, at ordregiver i sidste ende vil 
tildele kontrakten til støttemodtageren. Argumentet herfor bygger på, at når prisen falder, vil dette 
udgøre det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det kan således diskuteres om støttemodtageren får 

                                                
90 C-31/87 Beentjes, præmisserne 26-27 og 35 
91 C-31/87 Beentjes, præmis 42 
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en fordel, hvis ikke denne i sidste ende får tildelt kontrakten. På den anden side kan man sige, at 
ordregivers støttetildeling har biddraget til støttemodtagerens deltagelse, hvorfor dette resulterer i at 
den sædvanlige tilbudsgiver sænker sin pris. Derudover kan man undre sig over, hvorfor 
støttemodtageren ikke var i stand til at byde ind før støttetildelingen. Det kan eksempelvis være, at 
kontrakten kræver en særlig viden92 og støttetildelingen netop biddrager til at støttemodtageren kan 
deltage. Dette vil vanskeliggøre, at ordregiver kan sammenligne buddene på baggrund af objektive 
kriterier, da støttemodtageren fortrinsstilles fordi denne i første omgang ikke var i stand til at 
deltage og opfylde betingelserne eller kriterierne for kontrakten, men efter støttetildelingen kan 
byde ind, hvorefter den sædvanlige tilbudsgiver som følge heraf presses ned i pris. Dette vil tale for, 
at der forelægger en vilkårlighed fra ordregivers side, da den sædvanlige tilbudsgiver vil presses 
ned i pris i dette scenarie, hvorfor dennes pris vil udgøre det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  
Af disse grunde, vil ordregiver have et ubetinget frit valg, hvis støttetildelingen var sket med 
henblik på, at presse den sædvanlige tilbudsgiver ned i pris.  
 
Det skal bemærkes, at der i henhold til de minimis forordningen ikke er et krav om, at ordregiver 
skal tildele de minimis støtte til alle virksomheder. I den forbindelse kan man diskutere om, 
ordregiver kan betinge tildelingen af de minimis støtten mod en deltagelse fra støttemodtageren. 
Heller ikke dette scenarie vil udgøre objektivitet fra ordregivers side, da tildelingen fortsat vil 
udgøre et ubetinget frit valg fra ordregivers side, da den sædvanlige tilbudsgiver ved kendskabet af 
støttetildelingen vil byde lavere og derved få tildelt kontrakten. På den anden side kan man 
ligeledes sige, at bedømmelsen af om ordregiver har et ubetinget frit valg går begge veje. Dette 
bygger på, at ordregiver skal være i stand til at foretage en objektiv sammenligning af tilbuddene, 
da direktivets regler om deltagelse og offentliggørelse har til formål at beskytte bydende mod 
vilkårlighed fra ordregivers side. Dette kan ikke anses for at være opfyldt, når der er tale om en 
fortrinsstilling eller hvis tildelingen er sket med henblik på at presse prisen på kontrakten ned. 
 
Det er således afgørende, at ordregiver kan sammenligne tilbuddene på baggrund af objektive 
kriterier, hvorfor de minimis tildelingen vil vanskeliggøre denne sammenligning, da den ikke 
tildeles til alle tilbudsgivere. Derudover vil tilbudsgiverne endvidere ikke være stillet lige, ved 
forberedelsen af deres tilbud. Det kan det godt være, at ordregiver kan presse prisen på kontrakten 
ned ved støttetildelingen og derigennem øge konkurrencen, men det ændrer ikke på det forhold, at 
støttetildelingen bidrager til støttemodtagerens deltagelse, hvilket udgør en fortrinsstilling.  
De minimis tildelingen vil som følge heraf, bevirke at ordregiver vil have et ubetinget frit valg, 
uagtet om kontrakten tildeles til den sædvanlige tilbudsgiver eller til støttemodtageren.  
 
I næste afsnit vil det undersøges, hvornår der er tale om en interessekonflikt.  

2.5.4 Hvornår er der tale om en interessekonflikt?   
Domstolen har i tidligere sager, behandlet spørgsmålet om inhabilitet og interessekonflikter i 
situationer, hvor en tilbudsgiver har haft et nært forhold til ordregiver i forbindelse med et udbud.  

                                                
92 Behandles i den økonomiske analyse i kapitel 3, under afsnit 3.6.1.2 
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I det følgende vil to tidligere afsagte sager fra Domstolen undersøges nærmere, med henblik på at 
fastslå, hvornår der er tale om en interessekonflikt, for dernæst at diskutere, hvorvidt ordregivers 
tildeling af de minimis støtte kan anses for, at udgøre en interessekonflikt.  
 
I Fabricom93 havde Belgien i deres nationale bestemmelser opstillet en generel regel om, 
udelukkelse og deltagelse af personer, som havde været med til at udføre det forberedende arbejde 
for ordregiveren i forbindelse med et udbud. Domstolen behandlede lovligheden af regelen på 
baggrund af ligebehandlingsprincippet. Det blev fastslået, at forpligtelsen til at overholde 
ligebehandlingsprincippet følger af hovedformålet med direktiverne om offentlige kontrakter, som 
blandt andet tager sigte på at favorisere udviklingen af en effektiv konkurrence, hvorfor 
tildelingskriterier skal angives, således en sådan konkurrence sikres94. Desuden kræver 
ligebehandlingsprincippet, at ”ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at forskellige 
forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan forskellig behandling er objektivt 
begrundet”95. Domstolen anerkendte desuden, at der kan opstå en interessekonflikt, når en person 
har været med i det forberedende arbejde i forbindelse med et udbud og derfor ikke nødvendigvis 
står i samme situation som de øvrige deltagere, da denne person vil kunne fordreje 
kontraktbetingelserne til sin fordel. Det vil sige, at en person i den situation vil kunne fordreje 
konkurrencen mellem de bydende og, da alle bydende skal have lige chancer ved formuleringen af 
deres tilbud, skal disse personer ikke behandles på samme måde som andre bydende96. Reglen blev 
fundet i strid med ligebehandlingsprincippet, da den udelukkede de omtalte personer og ikke gav 
dem mulighed for at bevise, at der ikke forelå nogen konkurrencefordel ved deres deltagelse. Det 
blev fundet, at reglen ville række videre end det, der er nødvendigt for at nå målet om 
ligebehandling af alle bydende97.  
 
I eVigilo98 havde ordregiver udnævnt sagkyndige til, at udarbejde og vurdere de indkomne tilbud i 
forbindelse med indgåelsen af en kontrakt. Tilbudsgiveren eVigilo mente, at den vindende 
tilbudsgiver skulle have været afvist, da denne var kollegaer med ordregivers sagkyndige. 
Domstolen nævnte, at ordregiver er forpligtet til at overholde principperne om ligebehandling, ikke-
forskelsbehandling og gennemsigtighed. Derudover har ligebehandlingsprincippet til formål, at 
begunstige udviklingen af en sund og effektiv konkurrence mellem de virksomheder, som deltager i 
en udbudsprocedure vedrørende indgåelsen af en offentlig kontrakt og kræver endvidere, at alle 
tilbudsgivere får lige chancer for at udforme deres bud, således de samme betingelser gælder for 
alle bydende. Domstolen fastslog, at gennemsigtighedsforpligtelsen følger af 
ligebehandlingsprincippet og har til formål, at sikre at der ikke er risiko for favorisering eller 
vilkårlighed fra ordregivers side i forhold til visse tilbudsgivere eller tilbud. En interessekonflikt 

                                                
93 De Forenede sager C-21/03 og C-34/03 Fabricom 
94 De Forenede sager C-21/03 og 34/03, Fabricom præmis 26 
95 De Forenede sager C-21/03 og C-34/03 Fabricom, præmisserne 27 
96 De Forenede sager C-21/03 og C-34/03 Fabricom, præmisserne 28-31 
97 De Forenede sager C-21/03 og C-34/03 Fabricom, præmisserne 33-34. Bemærk, at Domstolen her foretager en 
proportionalitetsvurdering af reglen på baggrund af ligebehandlingsprincippet  
98 C-538/13 eVigilo 
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kan medføre en risiko for, at ordregiver lader sig lede af andre betragtninger, der er den omhandlede 
kontrakt uvedkommende. Det blev det fundet, at selvom ordregiver udnævner sagkyndige, kan dette 
ikke fritage ordregiver for overholdelsen af de EU-retlige krav99. Det afgørende er, at ordregiver har 
en aktiv rolle i forbindelse med at sikre at principperne er overholdt, hvorfor denne pligt følger af 
selve hovedformålet med direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter. Derved har ordregiver 
pligt til, at efterprøve om der foreligger en interessekonflikt og hvis dette er tilfældet, skal 
ordregiver træffe passende foranstaltninger med henblik på, at forebygge, identificere og afhjælpe 
interessekonflikten100.  
 
Det følger af ovenstående gennemgang, at ordregiver skal sørge for, at der ikke forelægger en 
interessekonflikt i forbindelse med et udbud, hvorfor dette ligeledes fremgår af betragtning 16 i 
præamblen og artikel 24 i udbudsdirektivet. 
Udgangspunktet i casen er, at det blot er den sædvanlige tilbudsgiver som byder ind på den 
pågældende kontrakt og derefter får tildelt denne. 
Det skal bemærkes, at der godt kan opstå en interessekonflikt, hvis den sædvanlige tilbudsgiver og 
ordregiver som følge af parternes tidligere indgåede kontrakter har opnået et samarbejdsforhold 
som eksempelvis udspringer i form af en loyalitet, som resultere i interne aftaler. Dette kan 
eksempelvis vedrøre aftaler om tidspunkter for leveringer eller lignende, som ikke løbende er 
nedskrevet i kontrakten. Hvis dette er tilfældet, vil dette være i strid med ligebehandlingsprincippet, 
da den sædvanlige tilbudsgiver fortrinsstilles, hvorfor andre tilbudsgivere ikke vil være i stand til, at 
kende den pågældende kontrakts betingelser, da disse ikke løbende er nedskrevet.  
Derudover kan det diskuteres, at når den sædvanlige tilbudsgiver besidder den fornødne viden eller 
de kvalifikationer som kontrakten påkræver, vil ordregivers tildeling af de minimis støtte til én 
potentiel tilbudsgiver udgøre en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet. Dette bygger for det 
første på, at den sædvanlige tilbudsgiver netop kan opfylde kontrakten, hvorfor besiddelsen af den 
fornødne viden eller kvalifikationer netop ikke er et udtryk for en fordel, da den sædvanlige 
tilbudsgiver blot er den mest effektive. For det andet, er ordregivers privatøkonomiske interesse, at 
få kontrakten gennemført så billigt som muligt. Det vil sige, at ordregivers tildeling af de minimis 
støtte til den potentielle tilbudsgiver resulterer i, at konkurrencen øges, hvorfor prisen på kontrakten 
som følge heraf falder. Af disse grunde, vil ordregivers tildeling af de minimis støtte udgøre en 
interessekonflikt fra ordregivers side. Konsekvensen herfor er, at konkurrencen mellem de bydende 
fordrejes, hvorfor denne fremgangsmåde næppe vil være et udtryk for, udviklingen af en sund og 
effektiv konkurrence mellem tilbudsgiverne, som er formålet med ligebehandlingsprincippet. 
Det betyder, at tildelingen af de minimis støtte medfører, at ordregiver ledes af sine egne 
privatøkonomiske interesser. Af disse årsager vil ordregiver ikke være i stand til, at overholde 
ligebehandlingsprincippet, da den potentielle tilbudsgiver fortrinsstilles og der vil være tale om en 
interessekonflikt fra ordregivers side. Derudover vil pligten til, at træffe passende foranstaltninger 
med henblik på, at forebygge, identificere og afhjælpe interessekonflikter som følge heraf ligeledes 
tilsidesættes.  

                                                
99 C-538/13 eVigilo, præmisserne 32-36 
100 C-538/13 eVigilo, præmisserne 33 og 42-43 
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I næste afsnit vil det undersøges, hvornår der er tale om en forhandling. 

2.5.5 Hvornår er der tale om en forhandling?  
Afsnittet har til formål at undersøge, hvornår der er tale om en forhandling i forbindelse med en 
udbudssituation. I det følgende vil der inddrages to afgørelser fra Domstolen, hvorfor det dernæst 
vil diskuteres, hvorvidt ordregivers tildeling af de minimis støtte kan anses for, at udgøre en 
forhandling. 
 
I Kommissionen mod Danmark101 udbød ordregiver (A/S storeforbindelsen) ved et begrænset 
udbud en kontrakt vedrørende bygningen af Vestbroen over Storebælt. Ifølge udbudsbetingelserne 
kunne der afgives alternative tilbud under visse forudsætninger. Fem konsortier afgav tilbud, hvoraf 
et af tilbuddene kom fra tilbudsgiveren ESG, som havde afgivet et alternativt tilbud. Tvisten gik ud 
på, at ordregiver havde indledt forhandlinger med ESG på baggrund af deres alternative tilbud, som 
ikke var konditionsmæssigt, hvorefter disse forhandlinger førte til en endelig kontrakt. Det 
afgørende var at forhandlingerne medførte, at der blev ændret i udbudsbetingelserne således disse 
ændringer påvirkede prisen til fordel for ESG. 
Domstolen nævnte, at forpligtelsen til at overholde ligebehandlingsprincippet følger af selve 
hovedformålet med direktivet, som har til formål at udvikle en effektiv konkurrence, hvorfor 
udvælgelseskriterier og tildelingskriterier skal angives, således en sådan konkurrence sikres102.  
Det vil sige, at alle tilbud skal være i overensstemmelse med udbudsbetingelserne, således det 
sikres at ordregiver kan foretage en objektiv sammenligning af tilbuddene. Det blev fundet, at 
ligebehandlingsprincippet var til hinder for, at ordregiver kunne tage ESG’s alternative tilbud med 
forbehold i betragtning. Begrundelsen var, at ESG’s tilbud ikke var i overensstemmelse med 
udbudsbetingelserne, da det alternative tilbud indeholdte et forbehold, hvilket udbudsbetingelserne 
ikke gav mulighed for. Derudover udgjorde forhandlingerne, at den endelige kontrakt indeholdte 
ændringer i udbudsbetingelserne, hvorfor disse ændringer påvirkede prisen til fordel for ESG103. 
 
I Nordecon104 havde ordregiver iværksat et udbud med forhandling efter forudgående 
offentliggørelse vedrørende planlægningen og anlæggelsen af en motorvejsstrækning. Ifølge 
udbudsbetingelserne skulle motorvejsstrækningen udføres med to forskellige midterrabatter. Der 
blev afgivet fire tilbud, hvoraf et af tilbuddene kom fra tilbudsgiveren Nordecon, som i sit tilbud 
havde forudsat, at der blot skulle være én midterrabat på hele motorvejsstrækningen. Under 
forhandlingerne opfordrede ordregiver de øvrige tilbudsgivere om, at tilpasse deres tilbud, således 
tilbuddene blev ændret til blot at indeholdte én midterrabat på hele vejstrækningen, som Nordecon’s 
tilbud105.  

                                                
101 C-243/89 Kommissionen mod Danmark 
102 C-243/89 Kommissionen mod Danmark, præmis 33  
103 C-243/89 Kommissionen mod Danmark, præmisserne 39, 40 og 43-44 
104 C-561/12 Nordecon 
105 C-561/12 Nordecon, præmisserne 14-15 
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Domstolen tog stilling til, hvorvidt ordregiver kan føre forhandlinger med tilbudsgivere om tilbud, 
som ikke opfylder de fastsatte mindstekrav i udbuddets tekniske specifikationer. Domstolen 
fastslog, at ordregiver skal overholde principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling af 
økonomiske aktører og skal handle på en gennemsigtig måde, hvorfor formålet med 
gennemsigtighedsforpligtelsen er, at sikre at der ikke er risiko for favorisering og vilkårlighed fra 
ordregivers side. Dette betyder, at selvom der i udbud med forhandling kan forhandles, er 
ordregiver stadig forpligtet til, at overholde de bindende krav i kontrakten, da 
gennemsigtighedsforpligtelsen ellers vil blive tilsidesat. Domstolen fastslog, at såfremt et tilbud 
ikke er i overensstemmelse med de fastsatte mindstekrav og der efterfølgende forhandles, vil 
fastsættelsen af disse betingelser miste deres virkning. Dette bygger på, at ordregiver som følge 
heraf ikke har mulighed for, at forhandle med tilbudsgiverne på baggrund af et fælles grundlag som 
disse betingelser danner rammen for, og derved ikke vil være i stand til at behandle tilbudsgiverne 
ens. Det blev fundet, at ordregiver ikke må forhandle med tilbudsgivere som ikke opfylder de 
bindende krav, som er fastsat i udbuddets tekniske specifikationer106.   
 
Det skal bemærkes, at det fremgår af betragtning 42 i udbudsdirektivet, at der er behov for at give 
ordregiver fleksibilitet til at forhandle med tilbudsgiverne i forbindelse med et udbud. Dette kan 
være i situationer, hvor ordregiver ikke kan fastsætte det nøjagtige behov, vilkår eller kan vurdere 
hvilke tekniske, finansielle eller juridiske løsninger markedet kan tilbyde. I disse tilfælde kan 
ordregiver benytte sig af udbudsformerne, udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog. 
Udbudsformen udbud med forhandling fremgår af artikel 29 i udbudsdirektivet, hvorfor det kun er 
de tilbudsgivere som ordregiver opfordrer til at afgive tilbud, der kan deltage og hermed afgive 
tilbud, hvorfor der efterfølgende forhandles ud fra disse tilbud. I forbindelse med denne opfordring, 
skal ordregiver i udbudsdokumenterne anføre tildelingskriterier og mindstekrav der gør sig 
gældende for kontrakten, således tilbudsgiverne på baggrund af disse kan identificere omfanget af 
kontrakten og på baggrund heraf vurdere om de vil deltage. Det fremgår endvidere, at der ikke kan 
forhandles om minimumskrav eller tildelingskriterier. Derudover fremgår det af artikel 29, stk. 5, at 
ordregiver skal sikre at alle tilbudsgiverne behandles ens, hvorfor dette ligeledes er med hensyn til 
oplysninger som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre.  
 
Det skal nævnes, at udbudsdirektivet ikke eksplicit nævner noget om forhandlingsforbuddet, men at 
det udefra ovenstående gennemgang, herunder afgørelsen om Kommissionen mod Danmark kan 
udeledes, at ligebehandlingsprincippet indeholder et forhandlingsforbud107. 
Derudover kan det udledes, at det kan anses at der forelægger en forhandling, når ordregiver 
udbyder en kontrakt og derefter forhandler med tilbudsgiverene, hvorfor disse forhandlinger i sidste 
ende resulterer i indgåelsen af en endelig kontrakt.  
I den relation, kan ordregivers tildeling de minimis støtte ikke anses for at udgøre en forhandling i 
sig selv, men det vil gøre det muligt for støttemodtageren at deltage, hvorfor de minimis støtte 
tildelingen kan antages at kunne påvirke dennes prissætning. Dette bygger på, at den potentielle 

                                                
106 C-561/12 Nordecon, præmisserne 35-39 
107 Ølykke & Nielsen (2017), s. 120-121 
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tilbudsgiver før var afholdt fra at byde ind, enten fordi dennes pris var højere eller fordi denne ikke 
vil kunne opfylde kontraktbetingelserne. Derfor vil ordregivers de minimis tildeling udgøre et 
problem i forhold til overholdelsen af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Dette 
bygger på, at støttetildelingen udgør en fordel for støttemodtageren, hvorfor ordregiver ikke vil 
være i stand til, at sammenligne tilbuddene objektivt, da konkurrencen mellem de bydende vil 
fordrejes. Dette vil sige, at selvom ligebehandlingsprincippet indeholder et forhandlingsforbud og 
dette forbud ikke kan anses for at være overtrådt ved ordregivers tildeling af de minimis støtte, 
indfanger ligebehandlingsprincippet stadig denne foranstaltning, idet ordregiver skal behandle alle 
tilbudsgivere lige, herunder at handle på en forholdsmæssig og gennemsigtig måde. Dette bygger 
på, at formålet med gennemsigtighedsforpligtelsen er at sikre, at der ikke er risiko for favorisering 
eller vilkårlighed fra ordregivers side, således tilbuddene objektivt kan sammenlignes og 
konkurrencen mellem de bydende sikres.  
 
I det næste afsnit, vi det undersøges, hvorvidt ordregiver kan benytte tildelingen af de minimis 
støtte, som et alternativ til annulleringen af et udbud. 

2.5.6 Kan tildelingen af de minimis støtte, benyttes som et alternativ til 
annullering?  

Dette afsnit har til formål at undersøge, hvorvidt ordregiver kan benytte tildelingen af de minimis 
støtte, som et alternativ til annulleringen af et udbud.  
 
Domstolen har i en række sager108 fastslået, at ordregiver har mulighed for at annullere 
(tilbagekalde) et udbud, såfremt denne ikke ønsker at tildele kontrakten eller såfremt der er tale om 
en utilstrækkelig konkurrence109. Tankegangen bag afsnittet bygger på, om ordregiver kunne løse 
annulleringen af et udbud ved, at tildele de minimis støtte til én tilbudsgiver, da casen i 
afhandlingen kan anses som et udtryk for en utilstrækkelig konkurrence. Argumentet herfor er, at 
det kan være omkostningsfuldt at udfærdige et udbud, da dette både kræver tid og ressourcer fra 
ordregivers side. Bemærk, for at dette scenarie kan finde sted kræves det, at der er tale om en 
mindre kontrakt, hvor tildelingen af de minimis støtte på 200 000 EUR vil kunne gøre en forskel og 
dermed løse annulleringssituationen.  
 
Antag, at ordregiver har fastsat et maksbudget for kontrakten, hvorfor alle de indkomne tilbud 
ligger over dette maksbudget, undtagen et tilbud som ligger lige nøjagtig under dette maksbudget 
(dette tilbud benævnes efterfølgende som A). I denne sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at 
konkurrencen om kontrakten på dette tidspunkt er afholdt, hvilket vil sige at ordregiver kender 
priserne på alle de indkomne tilbud. Antag endvidere, at der iblandt de indkomne tilbud, er et tilbud 
som ligger over maksbudgettet men lige på grænsen (dette tilbud benævnes efterfølgende B). 
Det er her overvejelserne omkring ordregivers tildeling af de minimis støtte kommer ind i billedet, 
det vil sige om ordregiver kan tildele de minimis støtte til tilbudsgiveren med tilbud B i denne 
                                                
108 C-27/98 Metalmeccanica, C-92/00 HI, C-244/02 Hansel Oy og C-440/13 Croce 
109 Bemærk, at ordregivers annulleringsbeslutning er underlagt en begrundelsespligt, som følger af artikel 55, stk. 1 i 
udbudsdirektivet 
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situation, i stedet for at annullere udbuddet. Denne situation kan resultere i henholdsvis to 
situationer, hvorfor disse omfatter, at ordregiver enten: 

1. Tildeler de minimis støtte til tilbudsgiveren med tilbud B i stedet for at annullere udbuddet, 
eller  

2. Annullere udbuddet for derefter, at tildele de minimis støtte til tilbudsgiveren med tilbud B, 
for dernæst at genudbyde kontrakten 

 
Det er klart, at begge situationer vil udgøre en forskelsbehandling, hvilket er i strid med  
ligebehandlingsprincippet. Desuden vil det udbud som ikke fører til en annullering, altså situation 1 
have karakter af en genforhandling af tilbuddet, netop fordi tilbudsgiveren med tilbud B får tildelt 
de minimis støtte og ændrer sit tilbud, som herefter vil bringe tilbuddet under budgetloftet. Det 
følger heraf, at ordregivers tildeling af de minimis støtte ikke vil kunne benyttes som et alternativt 
til annulleringen af et udbud.  
 
I næste afsnit vil det undersøges, om støttetildelingen kan anses for, at forfølge formålet med 
udbudsdirektivet.  

2.5.7  Kan tildelingen af de minimis støtte anses for, at forfølge formålet med 
udbudsdirektivet? 

Dette afsnit har til formål at undersøge, hvorvidt ordregivers tildeling af de minimis støtte kan anses 
for, at forfølge formålet med udbudsdirektivet. For at besvare dette spørgsmål, vil der først ses på 
hvad formålet med udbudsdirektivet er, hvorfor dette vil belyses ved at inddrage tidligere 
behandlede afgørelser i afhandlingen, hvor Domstolen udtalte sig herom. Derudover vil der 
ligeledes inddrages en afgørelse som ikke tidligere har været benævnt og litteratur herom.  
Bemærk, at besvarelsen af spørgsmålet i dette afsnit først vil frembringes i næste underafsnit, hvor 
det vil undersøges, om ordregivers tildeling af de minimis støtte kan anses for, at opfylde 
proportionalitetsprincippet.  
 
Formålet med udbudsdirektivet har tidligere været benævnt i afhandlingen i forbindelse med 
behandlingen af ligebehandlingsprincippet. Domstolen har blandt andet fastslået, at formålet med 
direktivet er, at fjerne hindringer for den frie udveksling af tjenesteydelser og beskytte interesserede 
tilbudsgivere, således de kan tilbyde tjenesteydelser og byde ind på kontrakter i andre 
medlemsstater end der hvor de er etableret110.  
Derudover har Domstolen i Manova111 fastslået, at:  
”28 Blandt hovedformålene med de EU-retlige bestemmelser om offentlige kontrakter er målet om 
at sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser og adgang til en ufordrejet konkurrence i samtlige 
medlemsstater. Til at forfølge dette dobbelte formål anvender EU-retten bl.a. princippet om 
ligebehandling af tilbudsgivere eller ansøgere og den gennemsigtighedsforpligtelse, der følger 
heraf.  

                                                
110 C-532/06 Lianakis, præmis 39 
111 C-336/12 Manova 
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29 Anvendelse af ligebehandlingsprincippet i udbudsprocedurer udgør således ikke et mål i sig 
selv, men skal bedømmes i lyset af de formål, det forfølger”112. 
 
Det skal nævnes, at forpligtelsen til at overholde ligebehandlingsprincippet følger af selve 
hovedformålet med direktiverne om offentlige kontrakter, som tager sigte på at favorisere 
udviklingen af en effektiv konkurrence113. 
Endvidere er det i litteraturen beskrevet, at hovedformålet med EU’s udbudsregler er, at skabe et 
indre marked for offentlige kontrakter114. Arrowsmith beskriver, at dette opnås ved at der opstillers 
tre målsætninger som udbudsreglerne skal rumme for, at være i stand til at fremme dette indre 
marked. Den første målsætning er, at sikre ligebehandling, dernæst at sikre gennemsigtighed og den 
sidste målsætning handler om at fjerne adgangsbarrierer.  
Det kan heraf udledes, at formålet med udbudsdirektivet er at skabe et indre marked for offentlige 
kontrakter, hvorfor dette kan anses for at stemme overens med betragtning 1 i præamblen til 
udbudsdirektivet115, som foreskriver at offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence, hvorfor 
tildeling af offentlige kontrakter skal ske i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, som 
understøttes af en række andre principper.  
 
I det følgende underafsnit vil det undersøges, om ordregivers tildeling af de minimis støtte kan 
anses for, at opfylde proportionalitetsprincippet.  

2.5.7.1 Kan tildelingen af de minimis støtte anses for, at opfylde 
proportionalitetsprincippet? 

Dette afsnit har til formål at undersøge, om ordregivers tildeling af de minimis støtte kan anses for, 
at opfylde proportionalitetsprincippet. For at besvare dette spørgsmål, er det nødvendigt først at 
fastlægge hvad proportionalitetsprincippet går ud på, for dernæst at vurdere dette. Det skal 
bemærkes, at spørgsmålet i det forrige afsnit om hvorvidt, tildelingen af de minimis støtte kan anses 
for, at forfølge formålet med udbudsdirektivet vil besvarelses i dette afsnit. 
 
Proportionalitetsprincippet er nævnt i betragtning 1 i præamblen til udbudsdirektivet, hvorfor dette 
princip sammen med de øvrige principper, skal sikre at offentlige indkøb åbnes for konkurrence. 
Derudover fremgår det ligeledes, at proportionalitetsprincippet er afledt af TEUF’s fri 
bevægelighedsregler116, hvorfor der er tale om et almindeligt EU-retligt princip117.  
 
Proportionalitetsprincippet går ud på, at en handling som er underlagt princippet, ikke må gå ud 
over hvad der er nødvendigt, for at opfylde det mål der forfølges. For, at vurdere om en 
foranstaltning er proportional, anvendes der en treleddet test også kaldet proportionalitetstesten.  

                                                
112 C-336/12 Manova, præmisserne 28-29 
113 De forenede sager C-21/03 og 34/03 Fabricom, præmis 26 
114 Arrowsmith (2012) 
115 Fremgår af afsnit 2.5.1 
116 Proportionalitetsprincippet fremgår af Artikel 5 TEU 
117 Ølykke & Nielsen (2017), s. 130-131 
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For at en foranstaltning opfylder proportionalitetstesten, det vil sige at den er proportional, skal den: 
1) forfølge et lovligt formål, og 2) midlerne der benyttes skal være egnede, og 3) foranstaltningen 
må ikke være mere indgribende end hvad der er nødvendigt, for at nå det ønskede mål118. 
 
For at vurdere, hvorvidt ordregivers tildeling af de minimis støtte kan anses for, at opfylde 
proportionalitetsprincippet, vil der nedenfor foretages en proportionalitetsvurdering heraf.  
  
I forhold til første led i testen, tildeler ordregiver de minimis støtte med henblik på, at øge 
konkurrencen. Dette kan anses for at udgøre et lovligt formål, da formålet med udbudsdirektivet er, 
at offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence.  
Midlet der benyttes til, at øge konkurrencen, sker igennem tildelingen af de minimis støtte. Det er i 
analysen fundet, at de minnimis støtte som tildeles i overensstemmelse med de minimis 
forordningen ikke udgør statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1 i TEUF. Det kan godt være, at de 
minimis støtte ikke udgør problemer i forhold statsstøttereglerne, men når det indgår i en 
udbudssammenhæng udgør det en fortrinsstilling af støttemodtageren, hvilket er i strid med 
ligebehandlingsprincippet, som ordregiver er forpligtet til at overholde.  
I den forbindelse skal det fremhæves, at Domstolen i Fabricom foretog en 
proportionalitetsvurdering af reglen, om automatisk udelukkelse af rådgivere der havde været med i 
det forberedende arbejde i forbindelse med et udbud. Det blev fundet, at reglen var uproportional, 
da reglen ville række videre end hvad der er nødvendigt for, at nå målet om ligebehandling af 
samtlige bydende119. 
Endvidere blev det i det forrige afsnit fundet, at formålet med udbudsdirektivet er at skabe et indre 
marked for offentlige kontrakter, hvorfor offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence i forbindelse 
med deres tildelingen, hvorfor dette sikres igennem anvendelsen af ligebehandlingsprincippet, som 
understøttes af en række andre principper. Derudover følger forpligtigelsen til, at overholde 
ligebehandlingsprincippet af selve hovedformålet med direktiverne om offentlige kontrakter, 
hvorfor princippet skal bedømmes i lyset af de formål det forfølger, hvilket vil sige, at offentlige 
indkøb skal åbnes for konkurrence. Det vil sige, at når ligebehandlingsprincippet ikke er overholdt, 
kan formålet med udbudsdirektivet ligeledes ikke anses for at være opfyldt, da konkurrencen som 
følge heraf vil fordrejes mellem de bydende.  
 
Heraf kan det udledes, at ordregivers tildeling af de minimis støtte ikke kan anses for, at opfylde 
proportionalitetsprincippet, da ordregivers tildeling af de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver 
vil række videre end hvad der er nødvendigt for at nå målet om, at øge konkurrencen. Dette bygger 
på, at foranstaltningen udgør et brud på ligebehandlingsprincippet, hvorfor formålet med 
udbudsdirektivet er, at offentlige indkøb åbnes for konkurrence, hvilket sikres igennem anvendelsen 
af ligebehandlingsprincippet, som understøttes af en række andre principper som ordregiver er 
forpligtet til at overholde i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter. Af samme grund kan 

                                                
118 Ibid 
119 De forenede sager C-21/03 0g 34/03 Fabricom, præmis 34. Behandlet i afsnit 2.5.4 
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det ligeledes udledes, at ordregivers tildeling af de minimis støtte ikke kan anses for, at forfølge 
formålet med udbudsdirektivet.  
 
I næste afsnit vil der være en opsummering af resultaterne fra analysen, hvorfor der afslutningsvis 
vil være en konklusion af den juridiske problemformulering. 

2.6 Konklusion 
Det er i den juridiske analyse fundet, at de minimis støtte som tildeles i overensstemmelse med de 
minimis forordningen ikke udgør statsstøtte i henhold til artikel 107, stk.1 i TEUF. Af denne grund 
dækker artikel 69 i udbudsdirektivet ikke ordregivers tildeling af de minimis støtte, da 
bestemmelsen omhandler unormalt lave tilbud på baggrund af statsstøtte. Endvidere blev det fundet, 
at problemstillingen omhandler et sammenspil mellem statsstøttereglerne og udbudsreglerne, 
hvorfor reglerne skal overholdes hvert for sig, hvorfor problemstillingen efterfølgende blev 
behandlet på baggrund af ligebehandlingsprincippet.  
 
Det blev fundet, at ligebehandlingsprincippet er et fundamentalt princip, som understøttes af en 
række andre principper, som skal sikre at offentlige indkøb åbnes for konkurrence. Ordregiver er 
forpligtet til, at overholde ligebehandlingsprincippet, som overordnet set har mange funktioner. 
Princippet går blandt andet ud på, at alle tilbudsgivere herunder også potentielle tilbudsgivere skal 
behandles lige og have samme muligheder i forbindelse med deres deltagelse og tilbudsafgivelse. 
Derudover skal princippet overholdes i alle faser af en udbudsprocedure og beskytter ligeledes de 
tilbudsgivere som er afholdt fra at byde, fordi de er stillet ringere som følge af ordregivers fulgte 
procedure. Endvidere omfatter princippet en gennemsigtighedsforpligtelse som består i, at 
ordregiver skal handle på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde, hvorfor dette består i at sikre 
kontrol med at udbudsprocedurerne er upartiske, således ligebehandlingsprincippet sikres overholdt.  
 
Det er blevet fundet, at ordregiver i forbindelse med tildelingen af en kontrakt ikke må have et 
ubetinget frit valg. Dette indebærer, at ordregiver skal kunne sammenligne de forskellige tilbud på 
baggrund af objektive kriterier, og acceptere det mest fordelagtige tilbud på baggrund heraf. Det 
blev fundet, at ordregiver vil have et ubetinget frit valg ved tildeling af de minimis støtte, da 
ordregiver ikke vil være i stand til at sammenligne tilbuddene på baggrund af objektive kriterier, da 
støttemodtageren fortrinsstilles. Dette bygger på, at principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed indebærer, at tilbudsgiverne ved deres tilbudsforberedelse skal kende alle forhold 
der gør sig gældende for den pågældende kontrakt. Dette indebærer, at ordregiver skal offentliggøre 
alle kriterier og betingelser på en passende måde, således tilbudsgiverne har fuld kendskab til 
omfanget af kontrakten og på baggrund heraf vurdere deres interesse. Det blev fundet, at ordregiver 
vil have et ubetinget frit valg uagtet om kontrakten tildeles til den sædvanlige tilbudsgiver eller 
støttemodtageren, da ordregiver ikke vil være i stand til at sammenligne tilbuddene objektivt, da der 
sker en fortrinsstilling af støttemodtageren.    
Efterfølgende blev det fundet, at ordregivers tildeling af de minimis vil udgøre en interessekonflikt 
fra ordregivers side, da ordregivers privatøkonomiske interesse er, at få gennemført kontrakten så 
billigt som muligt. Det blev fundet, at gennemsigtighedsforpligtelsen følger af 
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ligebehandlingsprincippet og har til formål, at sikre at der ikke er risiko for favorisering eller 
vilkårlighed fra ordregivers side i forhold til visse tilbudsgivere eller visse tilbud. Som følge heraf, 
har ordregiver en aktiv rolle i forbindelse med, at sikre at principperne er overholdt, hvorfor 
ordregiver skal træffe passende foranstaltninger med henblik på at forebygge, identificere og 
afhjælpe interessekonflikter. Dette anses ikke for at være tilfældet, da støttemodtageren 
fortrinsstilles og der foreligger en interessekonflikt fra ordregivers side, hvilket udgør et brud på 
ligebehandlingsprincippet, da konkurrencen mellem de bydende fordrejes som følge heraf.  
 
Derudover blev det fundet, at ligebehandlingsprincippet indeholder et forhandlingsforbud og 
selvom ordregivers tildeling af de minimis støtte ikke kunne anses for at udgøre en forhandling, 
udgør foranstaltningen problemer i forhold til overholdelsen af principperne om ligebehandling og 
gennemsigtighed. Dette bygger på, at ordregiver skal handle på en gennemsigtig og forholdsmæssig 
måde, hvorfor formålet med gennemsigtighedsprincippet er at sikre, at der ikke er risiko for 
favorisering eller vilkårlighed fra ordregivers side, således tilbuddene objektivt kan sammenlignes 
og konkurrencen mellem de bydende sikres.  
 
Efterfølgende blev det diskuteret, hvorvidt tildeling af de minimis støtte kan benyttes som et 
alternativ til annulleringen af et udbud, hvorfor dette var ikke tilfældet da støttetildelingen vil 
udgøre et brud på ligebehandlingsprincippet.  
  
I sidste del af analysen blev det fundet, at formålet med udbudsdirektivet er, at offentlige indkøb 
skal åbnes for konkurrence, hvorfor tildeling af offentlige kontrakter skal ske i overensstemmelse 
med ligebehandlingsprincippet som understøttes af en række andre principper. Dernæst blev der 
foretaget en proportionalitetsvurdering af, hvorvidt ordregivers tildelig af de minimis støtte kunne 
anses for, at være proportional.  
Det blev udledt, at ordregivers tildeling af de minimis støtte til én tilbudsgiver ikke kunne anses for, 
at opfylde proportionalitetsprincippet, da tildelingen ville række videre end hvad der er nødvendigt 
for at nå målet om at øge konkurrencen. Begrundelsen herfor var, at foranstaltningen vil udgøre et 
brud på ligebehandlingsprincippet, hvorfor formålet med udbudsdirektivet er, at offentlige indkøb 
skal åbnes for konkurrence, hvilket sikres igennem anvendelsen af ligebehandlingsprincippet, som 
understøttes af en række andre principper. Af samme grund, blev det udledt, at ordregivers tildeling 
af de minimis støtte ikke kunne anses for, at forfølge formålet med udbudsdirektivet.  
 
Ud fra den juridiske analyse kan det hermed konkluderes, at ligebehandlingsprincippet ikke tillader, 
at ordregiver tildeler de minimis støtte til én potentiel tilbudsgiver før afholdelsen af et udbud, med 
henblik på at øge konkurrencen. Dette bygger på, der sker en fortrinsstilling af støttemodtageren og 
formålet med udbudsdirektivet er, at offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence, hvorfor dette 
sikres igennem anvendelsen af ligebehandlingsprincippet, som understøttes af en række andre 
principper, som ordregiver er forpligtet til at overholde i forbindelse med tildeling af offentlige 
kontrakter.  
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3 Kapitel 3 – Økonomisk analyse 

3.1 Indledning  
Dette kapitel har til formål, at undersøge afhandlingens problemstilling ud fra et økonomisk 
perspektiv med henblik på, at besvare den økonomiske problemformulering. For at besvare den 
økonomiske problemformulering, vil kapitlet struktureres ud fra fire overordnet led, som vil 
behandles på baggrund af spørgsmål. Inden disse fire led behandles, vil der først være et kort 
begrebsafklaringsafsnit i afsnit 3.2, hvorfor dette har til formål at klarlægge nogle begreber inden 
analysen påbegyndes. 
Det første led i analysen behandles i afsnit 3.3, hvorfor det vil fastlægges, hvad driftsstøtte og 
investeringsstøtte er, som de minimis støtte kan udspringe i form af, hvorfor disse to støtteformer 
senere vil benyttes i forbindelse med behandlingen af den økonomiske problemformulering i 
analysen. Andet led behandles i afsnit 3.4, hvorfor der vil blive set på, mulige årsager til en 
manglende konkurrence. I afsnit 3.5 vil tredje led af analysen behandles på baggrund af to 
underafsnit, hvorfor disse vil behandle teorierne om limit pricing og contestable markets.  
Det fjerde led i analysen behandles i afsnit 3.6, hvorfor spilteori vil inddrages i forhold til teorierne 
om limit pricing og contestable markets. Det skal bemærkes at afsnittet ved ledsages af underafsnit, 
hvorfor der vil være underafsnit til disse. I disse afsnit vil det undersøges, hvordan tilbudsgiverne 
vil agere strategisk i et spil ved ordregivers tildeling af de minimis støtte enten i form af driftsstøtte 
eller investeringsstøtte. Sidst i analysen vil det undersøges, hvorledes situationen vil se ud, såfremt 
støttemodtageren har højere eller lavere variable omkostninger end den sædvanlige tilbudsgiver. 
Kapitlet afsluttes i afsnit 3.7, hvorfor der vil være en opsamling af resultaterne i analysen, efterfulgt 
af en konklusion med en besvarelse af den økonomiske problemformulering. 

3.2 Begrebsafklaring 
For at besvare den økonomiske problemformulering, er det nødvendigt indledningsvis at klarlægge 
nogle begreber som vil blive benyttet i den økonomiske analyse. Disse begreber omhandler, hvad 
variable- og faste omkostninger er, herunder hvad sunk cost er. Derudover vil det klarlægges, hvad 
der ligger i begreberne ordregivers privatøkonomiske interesse og den samfundsøkonomiske 
interesse (betragtning). 
 
En virksomhed vil i forbindelse med sine aktiviteter have nogle omkostninger, disse omkostninger 
kan eksempelvis relateres sig til de variable- eller faste omkostninger. De variable omkostninger 
relaterer sig til, de omkostninger en virksomhed har i forbindelse med dens produktion og salg, 
hvorfor disse varierer fra måned til måned. Et eksempel herpå er, omkostninger for anvendt 
elektricitet i forbindelse med produktionen i den pågældende måned.  
Faste omkostninger relaterer sig til de faste omkostninger virksomheden har, herunder eksempelvis 
husleje. Sunk cost er en engangsomkostning som virksomheden har, hvilket vil sige at når denne er 
afholdt kan den ikke tilbagekaldes, hvorfor man ikke tager denne med i sine fremtidige vurderinger, 
da denne udgør en sunk cost. Et eksempel på en sunk cost er, virksomhedens investering i en særlig 
viden eller lignende.  
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I forbindelse med afholdelsen af et udbud skal ordregiver i udbudsmaterialet angive 
tildelingskriterier, hvorfor disse kriterier angiver, hvad ordregiver vil lægge vægt på i forbindelse 
med at finde vinderen af kontrakten. Overordnet set er ordregivers privatøkonomiske interesse, at få 
gennemført kontrakten så billigt som muligt, hvilket vil sige med de lavest mulige omkostninger. 
Dette er i således udgangspunktet.  
Samfundets interesse120 er derimod, at kontrakten leveres med de lavest mulige omkostninger, 
hvorfor dette opnås ved at anvende færrest mulige ressourcer. Den samfundsøkonomiske 
betragtning går overordnet set ud på, at ressourcerne bliver allokeret derhen, hvor de tillægges størst 
værdi. Det vil sige, at man allokerer ressourcerne til dem der er i stand til, at få mest ud af dem, 
således der opnås størst udbytte ved anvendelsen af disse ressourcer121. Det skal dog bemærkes, at 
der kan være en forskel mellem ordregivers privatøkonomiske interesse og samfundets interesse. 

3.3 Hvad er driftsstøtte og investeringsstøtte? 
Dette afsnit har til formål, at redegøre for forskellen mellem driftsstøtte og investeringsstøtte som 
de minimis støtte kan udspringe i form af, hvorfor dette senere i analysen vil benyttes til, at 
behandle den økonomiske problemformulering.  
 
I den juridiske analyse i kapitel 2 i afsnit 2.2 blev det fundet, at de minimis støtte er en særlig 
støtteform under et nærmere fastsat beløbsloft, hvorfor denne støtteform af den grund ikke opfylder 
de kumulative betingelser i henhold til i artikel 107, stk. 1 i TEUF. Dette vil sige, at de minimis 
støtte ikke udgør statsstøtte og kan tildeles til en hvilken som helst virksomhed.  
 
Nærmere skal det bemærkes, at de minimis støtte kan ydes i form af, driftsstøtte eller 
investeringsstøtte. Driftsstøtte, relaterer sig eksempelvis til de aktiviteter en virksomhed har i 
forbindelse med dens drift, herunder dens omkostninger i forbindelse med lønninger, materialer, 
brændstof, markedsføring, reklame, hvorfor virksomheden prisfastsætter sine produkter og 
tjenesteydelser på baggrund af disse variable omkostninger122.  
Investeringsstøtte dækker blandt andet over, de investeringer som virksomheden foretager med 
henblik på, at optimere sin produktion, projekter eller viden i form af en specialisering indenfor et 
område. Derudover kan investeringsstøtte ligeledes benyttes til forskning og udvikling eller i 
forbindelse med udviklingen af virksomhedens infrastruktur123. På baggrund af denne investering 
vil virksomheden lige som ved driftsstøtte, prisfastsætte sine produkter og tjenesteydelser ud fra 
disse omkostninger. 
Overordnet set vil det sige, at en virksomhed vil prisfastsætte sine produkter på baggrund af de 
omkostninger der er forbundet med virksomhedens drift eller investeringer, hvorfor de minimis 
støtte kan tildeles i form af driftsstøtte eller investeringsstøtte. 
 
I næste afsnit, vil mulige årsager til en manglende konkurrence undersøges. 
                                                
120 Også kaldet samfundsøkonomisk velfærd 
121 Riis (1999), s. 1155 
122 Poulsen (2015), s. 319-320 
123 Se afsnit 3.4 
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3.4 Mulige årsager til en manglende konkurrence? 
Ifølge casen i afhandlingen, er det blot den sædvanlige tilbudsgiver der byder ind på kontrakten.  
Dette afsnit har til formål at redegøre for, hvilke mulige årsager der kan være til, at potentielle 
virksomheder (tilbudsgivere) afholdes fra at byde ind på en kontrakt.  
 
Disse årsager kan skyldes forskelle i måden hvorpå virksomheder organisere sig på, i forhold til 
deres størrelse og struktur. Virksomheders strategiske adfærd relaterer sig i høj grad til årsagerne til 
en manglende konkurrence og udspringer i forskellige former124. Joe Bain behandlede baggrunden 
for adgangsbarrierer for virksomheders indtræden på et marked. I relation til afhandlingen, skal det 
bemærkes, at markedet er defineret på baggrund af en nærmere beskrevet kontrakt i forbindelse 
med udbuddet. Disse adgangsbarrierer omfatter virksomhedernes produktdifferentiering, 
stordriftsfordele, omkostningsfordele og kapitalkrav ved indtræden125. Virksomhedernes produkter 
kan blandt andet adskille sig fra hinanden ved, at der kan være en forskel i kvalitet, mængde, 
funktionalitet og pris126. Endvidere kan en virksomhed investere i forskning og udvikling og som 
følge heraf sænke sin pris127.  
I den forbindelse skal det nævnes, at større virksomheder antages at have stordriftsfordele, da de 
kan udføre flere større og mere komplekse opgaver som følge af deres størrelse og struktur. Det er 
klart at en større virksomhed vil have flere medarbejdere, hvorfor virksomheden kan specialisere 
disse medarbejdere indenfor forskellige områder. Denne specialisering kan også relatere sig til 
udstyr, hvorfor virksomheden som følge af disse specialiseringer vil kunne masseproducere og som 
følge af disse stordriftsfordele opnå lavere enhedsomkostninger128.  
 
Disse forskelle i virksomhedernes organisation kan således resultere i, at potentielle tilbudsgivere er 
afholdt fra at byde ind på en kontrakt. Bemærk at det senere i analysen vil undersøges, om 
ordregivers tildeling af de minimis støtte i form af driftsstøtte eller investeringsstøtte til en mindre 
effektiv tilbudsgiver (den potentielle tilbudsgiver), kan øge konkurrencen på den pågældende 
kontrakt, således denne tilbudsgiver kan byde ind på kontrakten og konkurrere.   
 
I næste afsnit, vil teorierne om limit pricing og contestable markets præsenteres.   

3.5 Teorierne om limit pricing og contestable markets 
I det foregående afsnit blev mulige årsager til en manglende konkurrence behandlet, hvorved disse 
kan forårsages af flere faktorer som kan udgøre en adgangsbarriere for potentielle virksomheders 
indtræden på et marked. Virksomheder kan således agere strategisk gennem deres handlinger og på 
den måde forbedre deres fremtidige situation. Bemærk at dette afsnit vil ledsages af to underafsnit, 
hvorfor teorierne om limit pricing og contestable markets vil behandles. Disse underafsnit vil give 

                                                
124 Economics (2005), s. 62 
125 Economics (2005), s. 168 
126 Economics (2005), s. 65 
127 Ecomonics (2005), s. 62  
128 Economics (2005), s. 162 
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et overordnet indblik i, hvad teorierne handler om, hvorfor disse senere i analysen vil benyttes i 
forbindelse med besvarelsen af den økonomiske problemformulering.  
 
Bemærk, at underafsnittene til dette afsnit vil benævne virksomhederne som, den etablerede og 
potentielle virksomhed, hvilket er det samme som den sædvanlige og potentielle tilbudsgiver (efter 
støttetildelingen benævnes denne som støttemodtageren).  

3.5.1 Hvad er limit pricing? 
Dette afsnit har til formål, at undersøge hvad limit pricing er. Dette vil senere i analysen benyttes til 
at finde ud af, hvorledes den sædvanlige tilbudsgiver vil fastsætte sin pris, ved ordregivers tildeling 
af de minimis støtte enten i form af driftsstøtte eller investeringsstøtte.   
 
Det er klart, at hvis en virksomhed vil forbedre sin fremtidige position på et marked, skal denne 
agere strategisk. Limit pricing er en prissætningsstrategi, som en etableret virksomhed kan benytte 
som et værktøj til, at forhindre eller afskrække potentielle virksomheders indtræden på et marked129. 
I denne situation, står den etablerede virksomhed overfor truslen om udefra kommende 
virksomheders indtræden på det pågældende marked, hvorfor denne potentielle indtræden vil kunne 
resultere i, at den etablerede virksomheds profit vil reduceres. Årsagen til at der foreligger en 
potentiel konkurrence bygger på, at de potentielle virksomheder tiltrækkes af profitmulighederne på 
markedet130. I medfør af truslen om en potentiel indtræden, vil den etablerede virksomhed 
prisfastsætte således, at potentielle virksomheder afskrækkes fra at indtræde på markedet131. Dette 
vil sige, at man under limit pricing ser på, hvilken effekt en potentiel konkurrence vil have, for den 
etablerede virksomheds prisfastsættelse. Med andre ord benyttes limit pricing til, at bestemme, 
hvorledes den etablerede virksomhed kan bestemme sin limit price. Denne pris indbefatter, at den 
etablerede virksomhed prisfastsætter således, at det lige netop ikke vil kunne betale sig for nye 
virksomheder at trænge ind på markedet. Dette betyder, at såfremt prisen sættes højere end denne 
limit price, vil der straks ske indtræden fra nye virksomheder132.   
 
Dette er således måden hvorpå, den etablerede virksomhed i sin prissætning tager hensyn til 
effekten af en potentiel konkurrents indtræden på et marked, hvorfor den etablerede virksomhed 
kan benytte prissætningsstrategien limit pricing til, at forhindre eller afskrække potentielle 
virksomheders indtræden.   
 
I næste afsnit vil teorien om contestable markets behandles.   

                                                
129 Economics (2005), s. 182-183 
130 Knudsen (1997), s. 65 
131 Economics (2005), s.183 
132 Knudsen (1997), s. 64-65 
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3.5.2 Hvad er contestable markets? 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvad der forstås ved contestable markets, hvorfor dette senere 
i analysen vil benyttes til at belyse, hvorledes ordregivers pris vil se ud på et sådant marked ved 
tildeling af de minimis støtte.  
 
Teorien om contestable markets, altså på dansk konkurrencedygtige markeder, bidrager til et andet 
perspektiv til vilkår for indtræden på et marked. Et marked antages, at være perfekt contestable, 
såfremt tre betingelser er opfyldt. Den første betingelse omhandler, at nye virksomheder ikke skal 
stå overfor ulemper i forhold til etablerede virksomheder. Dette indebærer, at nye virksomheder har 
adgang til samme produktionsteknologi, priser, produkter og informationer om efterspørgsel på 
markedet. Den anden betingelse går ud på, at der ikke må være nogen sunk cost, hvilket betyder at 
alle omkostninger der måtte være forbundet med en indtræden er fuldt dækket ved udtræden. Dette 
betyder, at en virksomhed omkostningsfrit skal kunne indtræde og udtræde markedet, da 
betingelsen forudsætter at der ikke må være nogen sunk cost. Den tredje betingelse angår en 
situation, hvor en ny virksomhed indtræder og leverer ”produkter” på markedet. Fra tidspunktet 
hvor denne nye virksomhed indtræder og leveringen af produktet finder sted, og til at markedet 
reagerer på denne indtræden kan der gå tid, hvorfor den nye virksomhed i mellemtiden kan indtjene 
en profit. Det afgørende for denne sidste betingelse er, at den nye virksomhed formår at komme ind 
på markedet, inden markedet reagerer på dennes indtræden133.  
 
Overordnet set, er et contestable market karakteriseret ved, at der ikke er nogen ind- eller 
udtrædelses barrierer, da der ikke er nogen sunk cost forbundet med dette og, at virksomhederne på 
dette marked har adgang til samme produktionsteknologi.  
 
Heraf kan det udledes, at teorien om contestable market, handler om hvorledes en potentiel 
konkurrence spiller en afgørende rolle i forhold til, at generere en konkurrencepræget adfærd134. 
Her ses der ikke på konkurrencen på marked, men derimod på konkurrencen om markedet. Dette vil 
sige, at virksomhederne konkurrerer om markedet, hvorfor markedet er defineret på baggrund af en 
nærmere beskrevet kontrakt. Et eksempel herpå er, et udbud vedrørende rengøringen af en skole i 
en given periode. Man kan således sige, at der er en lighed mellem et udbud og et contestable 
market, da virksomhederne konkurrere om markedet, hvorfor markedet udgør en kontrakt.   
 
I næste afsnit vil teorierne om limit pricing og contestable markets benyttes i forhold til spilteori. 

3.6 Spilteori under limit pricing og contestable markets 
I dette afsnit vil teorierne om limit pricing og contestable markets blive anvendt til, at finde ud af 
hvorledes tilbudsgiverne vil agere strategisk i et spil. Spørgsmålet er, om ordregiver ved tildeling af 
de minimis støtte i form af driftsstøtte eller investeringsstøtte, kan øge konkurrencen og derigennem 
få presset prisen på kontrakten ned, og om dette i givet fald er samfundsøkonomisk gavnligt?  

                                                
133 Economics (2005), s. 172-173 
134 Economics (2005), s. 173 
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I forbindelse med undersøgelsen af parternes adfærd, vil spilteori inddrages i det følgende. Bemærk, 
at dette afsnit vil ledsages af en række underafsnit.  
 
Spilteori er et værktøj der benyttes til, at forudse hvorledes rationelle agenter i et spil vil agere i 
forhold til hinandens adfærd i en given situation. Dette vil sige, at man i spilteori ser på, hvorledes 
en agents handling afhænger af, hvad andre agenter forventes at gøre, hvorfor dette vil give et 
indblik i virksomheders strategiske adfærd. Et spil består af tre elementer: 1) agenterne i spillet, 
altså spillerne, 2) agenternes strategier, hvorfor der er knyttet en beslutning til hvert af disse 
strategier og, 3) den pay-off, som vil modtages i forhold til den valgte strategi135.  
 
Teorierne om limit pricing og contestable market vil i det følgende behandles i lyset af spilteori, 
hvorfor parternes adfærd i henhold til casen vil behandles nærmere. 
I de to strategiske spil antages det, at der er tre rationelle agenter, altså ordregiveren, den 
sædvanlige tilbudsgiver og den potentielle tilbudsgiver (støttemodtageren). I forbindelse med 
gennemførelsen af den pågældende kontrakt, ønsker ordregiver lavest mulige omkostninger og 
tilbudsgiverne ønsker maksimal profit. Det antages endvidere, at alle parter i dette spil har fuld 
information. Spillet vil ud fra disse forudsætninger få et udfald, som følge af ordregivers tildeling af 
driftsstøtte eller investeringsstøtte, hvorved dette afhænger af agenternes valgte strategier i form af 
deres handlinger under de to strategiske spil. Spillets udfaldet ses i form af ordregivers gevinst ved 
en lavere pris, som følge af agenternes valgte strategi.  
Det skal bemærkes, at analysen i det følgende bygger på et upubliceret notat af Niels Blomgren-
Hansen136. 

3.6.1 Spil under limit pricing 
Bemærk at der i det følgende er tale om et ekstremt simpelt tilfælde på limit pricing. Den 
sædvanlige tilbudsgiver vil under limit pricing sætte sin pris så høj som muligt, altså i forhold til 
hvad ordregiver er villige til at betale, men samtidig lav nok til at afholde den potentielle 
tilbudsgiver fra at indtræde. Dette vil sige, at den sædvanlige tilbudsgiver under limit priceing vil 
sætte sin pris i forhold til sin nærmeste konkurrent, som er den potentielle tilbudsgiver. 
 
Da ordregivers ønske i forbindelse med de minimis støtte tildelingen er at øge konkurrencen, vil en 
sådan konkurrence blive afspejlet ved at prisen reduceres, således ordregivers ønske om lavest 
mulige omkostninger forfølges.  
Da den sædvanlige tilbudsgiver hidtil har været den eneste der byder ind og dermed vinder 
kontrakten, har dette afholdt den potentielle tilbudsgiver fra at byde ind på kontrakten. Dette 
skyldes, at den sædvanlige tilbudsgiver er den mest effektive da denne har de laveste 
produktionsomkostninger og som følge heraf har prissat derefter.  
Det skal bemærkes, at prisen under limit pricing ikke fastsættes på baggrund af den sædvanlige 
tilbudsgivers egne omkostninger, men derimod i forhold til den pris som en potentiel konkurrent vil 
tage, i dette tilfælde den potentielle tilbudsgiver. Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne 
                                                
135 Knudsen (1997), s. 90 og Economics (2005), s. 104 
136 Blomgren-Hansen (2018) 
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prissætning sker som følge af fuld informationsforudsætningen som resulterer i en adfærdsændring 
hos den sædvanlige tilbudsgiver, da denne som følge heraf ved at en potentiel konkurrent nu vil 
indtræde markedet. Dette vil sige, at den pris som den sædvanlige tilbudsgiver kan tage, uden at 
tiltrække potentielle konkurrenter er ifølge teorien om limit pricing, en pris som er lidt over den 
potentielle tilbudsgivers omkostninger. Dette betyder, at den sædvanlige tilbudsgivers pris vil være 
lig med den potentielle tilbudsgivers omkostninger (P1 = C2). Den sædvanlige tilbudsgivers profit 
vil under limit pricing være, den potentielle tilbudsgivers omkostninger minus den sædvanlige 
tilbudsgivers omkostninger (C2 – C1).  
 
Spørgsmålet er, om ordregiver ved tildelingen af de minimis støtte i form af driftsstøtte eller 
investeringsstøtte, kan øge konkurrencen og derigennem få presset prisen på kontrakten ned?  
 
Dette vil undersøges i de følgende to underafsnit. Det skal bemærkes, at spillet under limit pricing i 
afsnit 3.6.1.1 og afsnit 3.6.1.2, vil analyseres på baggrund af et engangsspil, først i forhold til 
ordregivers tildeling af driftsstøtte og dernæst i forhold til ordregivers tildeling af investeringsstøtte.  

3.6.1.1 Kan ordregivers tildeling af driftsstøtte bevirke, at konkurrencen øges? 
I dette scenarie antages det, at den potentielle tilbudsgivers omkostninger er højere end den 
sædvanlige tilbudsgivers omkostninger (C2 > C1). Hvis ordregiver tildeler de minimis støtte i form 
af driftsstøtte (S) til den potentielle tilbudsgiver, vil støttemodtagerens variable omkostninger (C2) 
nedsættes. Spørgsmålet er, hvorledes ordregivers driftsstøttetildeling vil påvirke den sædvanlige 
tilbudsgivers prissætning, herunder hvorledes den endelig pris vil se ud for ordregiver i denne 
situation? 
 
Figur 2. Limit pricing med driftsstøtte 

 
 
Figur 2 illustrerer et spil (engangsspil) under limit pricing i forhold til ordregivers tildeling af 
driftsstøtte. Figuren viser, at såfremt ordregiver ikke tildeler driftsstøtte til den potentielle 
tilbudsgiver, vil den sædvanlige tilbudsgivers højeste pris være lidt over den potentielle 
tilbudsgivers omkostninger, forudsat at han gerne vil undgå at den potentielle tilbudsgiver indtræder 
markedet. Det vi sige, at prisen på P1 = C2 udgør, den sædvanlige tilbudsgivers limit price, såfremt 
ordregiver ikke tildeler driftsstøtte til den potentielle tilbudsgiver.  
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Hvis den potentielle tilbudsgiver derimod får tildelt driftsstøtte, kan dette påvirke den sædvanlige 
tilbudsgivers beslutning på følgende to måder. Beslutningerne omfatter, at den sædvanlige 
tilbudsgiver enten undlader at byde ind på kontrakten, eller også skal han underbyde 
støttemodtageren.   
Såfremt den sædvanlige tilbudsgivers variable omkostninger er større end støttemodtagerens 
variable omkostninger minus driftsstøtten (S), vil han undlade at byde, da det vil udgøre et tab. 
Hvis den sædvanlige tilbudsgiver ønsker at få tildelt kontrakten, skal han underbyde 
støttemodtageren, hvorfor hans pris vil være P´1 = C2 – S for, at afholde støttemodtageren fra at 
byde ind på kontrakten137. Dette forudsætter, at hans omkostninger er lavere end støttemodtagers 
omkostninger fratrukket driftsstøtten. Det er klart, at den sædvanlige tilbudsgiver ikke vil byde ind, 
hvis prisen presses under hans egne omkostninger.  
 
Det følger heraf, at prisen for den sædvanlige tilbudsgiver er nedsat i medfør af ordregivers tildeling 
af driftsstøtte, da prisen er under C2. Det kan således godt være, at ordregiver ved 
driftsstøttetildelingen har styrket og dermed bidraget til støttemodtagerens deltagelse og på den 
måde øget konkurrencen, men det ændrer ikke på det faktum, at dette opnås igennem en udgift i 
form af driftsstøttetildelingen. Dette betyder, at der samfundsøkonomisk ikke er sket noget, da 
ordregiver har overført profit fra den sædvanlige tilbudsgiver til støttemodtageren.  
Ordregivers samlede udgift i forbindelse hermed bliver derfor P´1 + S = (C2 – S) + S = C2 = P1. 
Dette vil sige, at ordregivers udgift vil være den samme, naturligvis under forudsætning af, at 
kontrakten tildeles til den sædvanlige tilbudsgiver, da dennes tilbud fortsat er det billigste. Dette 
skyldes, at ordregiver har tildelt den potentielle tilbudsgiver driftsstøtte (S) og senere får et tilbud 
fra den sædvanlige tilbudsgiver på C2 – S, hvilket betyder at ordregivers samlede omkostninger er 
uændret.  
 
Det kan dermed udledes, at uanset om ordregiver tildeler driftsstøtten, vil de samfundsmæssige 
omkostninger være de samme som før driftsstøttetildelingen. Dette betyder henholdsvis, at 
ordregivers omkostninger er ens med eller uden driftsstøttetildelingen, da der blot er sket en 
overførsel af profit. 
 
Spørgsmålet er, hvorledes ordregivers pris vil se ud, såfremt de minimis støtte tildeles i form af 
investeringsstøtte og om dette forhold vil ændre situationen og derved øge konkurrencen? Dette vil 
undersøges i næste afsnit. 

3.6.1.2 Kan ordregivers tildeling af investeringsstøtte bevirke, at konkurrencen øges? 
I dette afsnit antages det, at begge tilbudsgivere er lige produktionseffektive og har samme variable 
omkostninger (C2 = C1). Endvidere antages det, at den pågældende kontrakt kræver en særlig viden, 
hvorfor denne viden kun kan erhverves ved afholdelsen af en fast omkostning på F, denne faste 
omkostning udgør en sunk cost, altså en engangsomkostning.  

                                                
137 Bemærk, at P`1 er den sædvanlige tilbudsgivers pris ved ordregivers driftsstøttetildeling. 
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Det vil sige, hvis den potentielle tilbudsgiver vil byde ind på kontrakten og dermed være i stand til 
at gennemføre den pågældende kontrakt, kræver dette at den faste omkostning på F afholdes.  
I den forbindelse skal det bemærkes, at den sædvanlige tilbudsgiver hidtil har været den eneste der 
byder ind på kontrakten, da han allerede har afholdt denne faste omkostning.  
 
Ud fra dette scenarie vil den sædvanlige tilbudsgiver byde ind med en pris som svarer til hans 
omkostninger (C2) plus den faste omkostning forbundet med erhvervelsen af den fornødne viden. 
Den sædvanlige tilbudsgivers profit, svarer til den faste omkostning som han allerede har afholdt.  
Dette betyder, at den sædvanlige tilbudsgiver sætter prisen lig med C2 + F, hvilket er hans limit 
price, hvorfor denne pris vil afholde den potentielle tilbudsgiver fra at byde ind på kontrakten. 
Begrundelsen for denne pris er, at den potentielle tilbudsgiver endnu ikke har afholdt den faste 
omkostning. 
 
På baggrund af ønsket om at øge konkurrencen, tildeler ordregiver investeringsstøtte (FO) til den 
potentielle tilbudsgiver (P2), således denne kan afholde den faste omkostning som den sædvanlige 
tilbudsgiver (P1) allerede har afholdt. 
Spørgsmålet er, hvorledes tildelingen af investeringsstøtten vil påvirke den sædvanlige tilbudsgivers 
prissætning, og hvorledes den endelige pris vil se ud for ordregiver under disse forudsætninger?  
 
Figur 3: Limit pricing med investeringsstøtte 

 
 
Figur 3 illustrerer et spil (engangsspil) under limit pricing i forhold til ordregivers tildeling af 
investeringsstøtte. Figuren viser, at såfremt den potentielle tilbudsgiver får tildelt investeringsstøtte, 
kan han byde ind med en pris som svarer til hans omkostninger (C2) og den faste omkostning som 
han skulle have afholdt, hvorfor ordregiver dækker denne faste omkostning på baggrund af 
tildelingen af investeringsstøtten. Forudsætningen for, at den sædvanlige tilbudsgiver vil byde ind 
er, at hans pris er større end hans omkostninger, det vil sige såfremt F er større end eller lig med FO, 
da tilbuddet ellers vil udgøre et tab. Derimod forholder det sig således, at såfremt ordregiver ikke 
tildeler investeringsstøtten, vil den sædvanlige tilbudsgiver byde ind som han plejer, altså svarende 
til en pris på C2 + F.   
 
Hvis man ser situationen ud fra ordregivers privatøkonomiske interesse, så er situationen 
prismæssigt uændret ved tildelingen af investeringsstøtte til den potentielle tilbudsgiver. Dette 
skyldes, at den profit som den sædvanlige tilbudsgiver ville have modtaget, overføres fra ordregiver 
til den potentielle tilbudsgiver. Det vil sige, at ordregivers omkostninger for kontrakten er C2 + FO, 
som er omkostningerne som den potentielle tilbudsgiver har, plus den faste omkostning (FO) som 
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ordregiver tildeler. Heraf kan det udledes, at den faste omkostning blot er flyttet, hvilket ligeledes 
vil sige, at der samfundsøkonomisk intet er sket, hvorfor ordregivers omkostninger ligeledes er 
uændret, hvilket skyldes at ordregivers omkostninger er P1 + FO = C2 + F.  
 
Spørgsmålet er, hvorledes priserne vil se ud i et gentaget spil. Dette vil undersøges i det næste 
afsnit.   

3.6.2 Hvorledes vil tilbuddene se ud i et gentaget spil, såfremt F er afholdt? 
Som følge af det foregående afsnit, hvor ordregiver tildelte en fast omkostning på F i form af 
investeringsstøtte til den potentielle tilbudsgiver, er der nu skabt et contestable market. Dette vil 
sige, at ordregiver ved tildelingen af investeringsstøtten, har gjort det muligt for støttemodtageren at 
deltage, hvorfor denne i et gentaget spil kan byde ind på kontrakten på lige fod med den sædvanlige 
tilbudsgiver. Det er klart, at dette scenarie ikke kan anses for at være opfyldt, såfremt der er tale om 
en tilbudsgiver som endnu ikke har afholdt den faste omkostning på F. 
 
Spørgsmålet er, hvorledes den sædvanlige tilbudsgiver vil agere strategisk på et contestable market 
i et gentaget spil?  
 
I et gentaget spil, vil begge tilbudsgivere sætte en pris tæt på deres variable omkostninger på C, 
hvilket vil sige, at C1 = C2 = C. Dette skyldes, at begge tilbudsgivere tilbyder substituerende 
produkter. 
Årsagen til, at den sædvanlige tilbudsgiver sætter prisen C1, skyldes hans frygt for at 
støttemodtageren i et gentaget spil bliver til en ”reel” konkurrent og derved vil kunne tage den 
sædvanlige tilbudsgivers overskud (i form af F). På baggrund af denne frygt, vil den sædvanlige 
tilbudsgiver sætte sin pris ned til hans omkostninger, altså C1 i håb om at støttemodtagerens pris 
ikke vil være lavere.  
Som følge heraf er situationen nu ændret ved ordregivers tildeling af investeringsstøtte i form af en 
fast omkostning (F), da F nu er fjernet fra den sædvanlige tilbudsgivers prissætning. Dette betyder, 
at begge tilbud i et gentaget spil vil være uden F, hvilket vil sige at tilbuddene dermed er billigere 
end hvad de har været i tidligere udbud grundet tildelingen af investeringsstøtten.  
 
Situationen der er skabt minder om Bertrand konkurrence138, da ordregivers tildeling af 
investeringsstøtte til den potentielle tilbudsgiver, har gjort det muligt for støttemodtageren at byde 
ind på kontrakten med et lignende produkt som den sædvanlige tilbudsgiver byder ind med. Af 
denne grund, kan ordregiver i et gentaget spil presse prisen ned til grænseomkostningerne. Dette ses 
i form af, at den sædvanlige tilbudsgivers pris før tildelingen af investeringsstøtten havde en profit 
svarende til den faste omkostning på F, hvorimod denne profit er fjernet i et gentaget spil og derved 
har ordregiver succesfuld presset prisen ned til grænseomkostningerne. Dette betyder, at ved 
efterfølgende udbudsrunder vil ordregivers investering på F forrentes med 100 procent, da F ikke 
længere er inkluderet i den sædvanlige tilbudsgivers pris.   
                                                
138 Den typiske forudsætning der ligger i Bertrand konkurrence er, at der er tale om priskonkurrence mellem 
tilbudsgiverne (virksomhederne). 
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Ud fra dette scenarie kan det udledes, at det vil være fornuftigt ud fra ordregivers privatøkonomiske 
interesse, at tildele investeringsstøtte til én potentiel tilbudsgiver, da dette vil resultere i at prisen på 
kontrakten reduceres og investeringen forrentes i et gentaget spil. Dog vil dette ikke være gavnligt 
ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, da den fornødne viden allerede eksisterer i samfundet, 
hvorfor tildelingen vil udgøre et samfundsøkonomisk tab.  
 
Det der er vigtigt i denne sammenhæng er, at konkurrence ikke nødvendigvis afhænger af hvor 
mange udbydere der er på markedet, men afhænger af at der er én potentiel udbyder. Med andre ord 
viser modellen, at det er ligegyldigt om der er en eller flere konkurrenter på markedet, men det 
afgørende er, at der er én potentiel tilbudsgiver der kan udgøre en trussel og dermed få den 
sædvanlige tilbudsgiver til at sænke sin pris.  
 
Ifølge udbudsdirektivet er ordregiver forpligtet til at overholde ligebehandlingsprincippet139, hvilket 
ikke kan begrundes udefra en økonomisk betragtning. Dette bygger på, at tildeling af 
investeringsstøtte til mere end én tilbudsgiver ikke vil kunne føre til situationen ovenfor, hvorved 
ordregiver presser den sædvanlige tilbudsgiver ned til grænseomkostningerne. Det væsentlige 
resultat i den simple model er, at det vil være støttespild for ordregiver at tildele investeringsstøtte 
til mere end én potentiel tilbudsgiver, hvilket vil sige, at konkurrencen ikke vil blive større ved, at 
der er flere end to tilbudsgivere på markedet i modellen.  
 
Det vil i den nærmere fremstilling undersøges, hvorledes denne situation vil se ud, såfremt 
støttemodtagerens omkostninger er større end den sædvanlige tilbudsgivers omkostninger, og hvis 
disse omkostninger er mindre end den sædvanlige tilbudsgivers omkostninger. Dette vil behandles i 
de følgende to underafsnit.  

3.6.2.1 Såfremt C2 > C1, bør ordregiver da tildele investeringsstøtte? 
Spørgsmålet der søges besvaret er, om det kan betale sig for ordregiver at tildele investeringsstøtte 
på F til den potentielle tilbudsgiver, såfremt dennes omkostninger er større end den sædvanlige 
tilbudsgivers omkostninger? Inden dette undersøges, vil der først være en kort gennemgang af 
udgangspunktet for situationen.  
 
Udgangspunktet i dette afsnit sker ud fra opstillingen i figur 3 i afsnit 3.6.1.2. I figur 3 blev det 
fundet, at den sædvanlige tilbudsgiver ville sætte en pris lig med P1 = C2 + F, såfremt der ikke var 
nogen konkurrence. Bemærk, at begge tilbudsgivers omkostninger tidligere var C1 = C2 = C, men i 
dette afsnit er udgangspunktet C2 > C1, hvorfor dette vil gøre sig gældende i det følgende. 
 
Ved ordregivers tildelingen af investeringsstøtte til den potentielle tilbudsgiver vil den sædvanlige 
tilbudsgivers pris være lig med P1 = (C2 + F) - FO ≥ C2 og støttemodtagerens pris vil være P2 = (C2 
+ F) – FO. I et gentaget spil vil prisen for begge tilbudsgivere være på C2. Bemærk, at den 
sædvanlige tilbudsgiver under forudsætningen af at C2  > C1 vil sætte sin limit price til C2. 

                                                
139 Jævnfør den juridiske analyse i kapitel 2 
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Spørgsmålet er, hvad ordregiver har opnået i denne situation? 
 
Det som ordregiver har opnået er, at han har fået fjernet F og fået prisen ned til C2 i de efterfølgende 
spil. Dette betyder, at prisen er lavere end udgangspunktet P1 = C2 + F og derfor kan det fortsat 
betale sig for ordregiver, at tildele investeringsstøtte under denne forudsætning. Det vil sige, at 
privatøkonomisk vil det være en god investering for ordregiver, at tildele investeringsstøtte på F, da 
prisen vil nedsættes i de efterfølgende spil.  
Spørgsmålet er, hvor rentabel investeringen på F er for ordregiver?  
 
For at finde ud af dette skal man se på, hvad afkastet af investeringen på F er, hvorfor dette skal ses 
ud fra den opnåede besparelse på kontrakten. Denne besparelse afhænger af, hvor mange 
udbudsrunder der er og hvad renten er sat til, hvilket gøres ved at se på nutidsværdien140, hvorfor 
nutidsværdien benyttes til at finde afkastet på en investering i fremtiden, som i dette tilfælde er F. 
Hvis man sætter nutidsværdien op som en formel, vil formlen se således ud:  

𝐹 ( 1+
1

1+ 𝑟 +
1

1+ 𝑟 ! ++
1

 (1+ 𝑟)!!! ) 

Ovenfor formel viser, at gevinsten, altså ordregivers besparelse afhænger af, hvor mange 
udbudsrunder (n) der afholdes efter investeringen på F er tildelt. F som fremgår af ovenstående 
formel udtrykker ordregivers investering på F som tildeles til den potentielle tilbudsgiver, det vil 
sige, at udtrykket 1, udgør bruttogevinsten, altså nutidsværdien i første udbudsrunde ved 
ordregivers tildeling af F. Udtrykket !

!!!
 referer til, at F som tildeles bliver mindre værd i anden 

udbudsrunde, hvorefter dette bliver endnu mindre værd i tredje udbudsrunde !
(!!!)!

 og i fremtidige 

udbudsrunder der måtte være. Det sidste udtryk, altså !
(!!!)!!!

 referer til den nutidsværdi som 

ordregiver får, altså den besparelse som ordregiver får udbetalt efter n-1 periode. Det vil sige, at 
ordregiver stadigvæk får F, men om lang tid, hvorfor dette afhænger af antallet af udbudsrunder. 
 
Nettogevinsten for ordregivers investering vil se således ud, såfremt der er 2 udbudsrunder (n = 2):  

 𝐹 +  
𝐹

1+ 𝑟 –  𝐹 =  
𝐹

1+ 𝑟 

Nettogevinsten for ordregivers investering vil se således ud, såfremt der er 3 udbudsrunder (n = 3): 

𝐹 +  
𝐹

1+ 𝑟 +
𝐹

1+ 𝑟 ! − 𝐹 =  
𝐹

1+ 𝑟 +  
𝐹

(1+ 𝑟)! 

 
I første udbudsrunde vil der ikke være nogen gevinst for ordregiver, da den sædvanlige tilbudsgiver 
vil sætte sin pris på C2 og støttemodtageren vil sætte den lidt over C2. Dette leder til, at såfremt 
ordregiver blot har to udbudsrunder, vil F blive forrentet.  
Det skal dog bemærkes, at den sædvanlige tilbudsgivers profit i et gentaget spil vil være C2 – C1, 
hvilket ikke har betydning, da ordregiver har fået sparet F væk. Dette betyder ligeledes, at den 

                                                
140 Perloff (2018), s. 565-566 
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sædvanlige tilbudsgiver har potentiale til, at nedsætte prisen yderligere som følge af hans profit er 
C2 – C1. 
 
Det følger heraf, at det ud fra ordregivers privatøkonomiske interesse vil være en god investering at 
tildele investeringsstøtte, da F vil blive forrentet hvis der mindst er to udbudsrunder. Bemærk, at 
denne gevinst vil være endnu større ved tre udbudsrunder eller ved uendelig mange udbudsrunder, 
da nettogevinsten er en stigende funktion af n, altså antal udbudsrunder.  
Modsatvis kan dette ikke være gavnligt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, da investeringen 
i en mindre effektiv tilbudsgiver vil resultere i, at der anvendes flere ressourcer i samfundet for at 
opnå ordregivers prisbesparelse. Derudover eksisterede denne viden allerede i samfundet forinden 
tildelingen af F. Det skal endvidere bemærkes, at kontrakten ikke vil kunne tildeles til 
støttemodtageren, da denne har højere omkostninger end den sædvanlige tilbudsgiver. Dette vil 
betyde, at den sædvanlige tilbudsgiver kan underbyde støttemodtageren. I den forbindelse skal det 
pointeres, at der er et modsætningsforhold mellem ordregiver privatøkonomiske interesse og 
samfundets interesse. Dette bygger på, at tildelingen af F kan være gavnligt ud fra ordregivers 
privatøkonomiske interesse, da prisen på kontrakten falder, fordi F i et gentaget spil ikke er 
inkluderet i den sædvanlige tilbudsgivers pris og F i fremtidige udbudsrunder vil forrentes. Denne 
tildeling vil ud fra en samfundsøkonomisk betragtning være inefficient, da der anvendes flere 
ressourcer til at opnå denne prisbesparelse. Derudover eksisterer den fornødne viden allerede i 
samfundet, hvorfor tildelingen af F vil udgøre et samfundsøkonomisk tab, og dette ligeledes gælder 
såfremt kontrakten tildeles og gennemføres af en mindre effektiv tilbudsgiver.  
 
I næste afsnit vil det undersøges, hvorledes situationen vil se ud, såfremt C2 < C1. 

3.6.2.2 Såfremt C2 < C1, bør ordregiver da tildele investeringsstøtte? 
Spørgsmålet der søges besvaret i dette afsnit er, om der er behov for at ordregiver tildeler 
investeringsstøtte på F, såfremt den potentielle tilbudsgiver har lavere omkostninger end den 
sædvanlige tilbudsgiver.  
 
For at besvare spørgsmålet skal der ses på, hvad der skal til for at den potentielle tilbudsgiver selv 
ønsker at afholde investeringen på F.  
Hvis den potentielle tilbudsgivers omkostninger (C2) er lavere end den sædvanlige tilbudsgivers 
omkostninger (C1), vil dette resultere i en profit svarende til C1 – C2, hvilket vil kunne argumentere 
for at den potentielle tilbudsgiver selv kan afholde investeringen på F. Med andre ord, hvis den 
potentielle tilbudsgivers profit er tilstrækkelig til at forrente F, ville denne selv have incitament til at 
afholde investeringen på F.  
Hvis den potentielle tilbudsgiver selv afholder investeringen på F, vil dennes pris være lig med den 
sædvanlige tilbudsgivers omkostninger (C1), som vil være større end den potentielle tilbudsgivers 
omkostninger (C2), altså P2 = C1 > C2 i første udbudsrunde. I hvert efterfølgende udbudsrunder vil 
den potentielle tilbudsgiver have en profit på C1 – C2 > 0. Bemærk, at det nu er den potentielle 
tilbudsgiver der sætter sin limit price i forhold til den sædvanlige tilbudsgiver. 
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Ideelt set, vil det ud fra ordregivers og samfundets interesse være bedst, såfremt den potentielle 
tilbudsgiver selv afholder investeringen på F, da konkurrencen som følge heraf vil øges, hvorfor 
prisen på kontrakten vil falde. Hvis den potentielle tilbudsgiver selv afholder investeringen, vil den 
samfundsøkonomiske gevinst være C1 – C2, dette forudsætter at gevinsten skal være > F. Dette vil 
sige, at nutidsværdien på den samfundsmæssige besparelse kan opskrives på baggrund af følgende 
formel: 

𝐶! − 𝐶! +  
𝐶! − 𝐶!
1+ 𝑟 +  +  

𝐶! −  𝐶!
(1+ 𝑟)!!! > 𝐹 

Formlen viser den samfundsmæssige investeringskalkule, når C2 < C1.  
Udtrykket C1 – C2 refererer til den samfundsmæssige besparelse der er i første udbudsrunde, 
hvorfor forrentningen af F afhænger af hvor mange udbudsrunder der er. Incitamentet for, at den 
samfundsøkonomiske investering er rentabel, er betinget af at nutidsværdien på den 
samfundsmæssige besparelse skal være > F. Det skal fremhæves, at formlen ligeledes er et udtryk 
for den potentielle tilbudsgivers investeringskalkule, hvorfor dennes gevinst skal være > F, for at 
investeringen på F er rentabel at afholde på egen hånd. Dette betyder, at nettogevinsten skal være > 
0. Det vil sige, såfremt nutidsværdien af den samfundsmæssige besparelse er > F, så vil den 
potentielle tilbudsgiver selv have incitament til at afholde F. Bemærk at forskellen mellem C1 – C2 
kan være så lille, at det muligvis ikke kan betale sig for den potentielle tilbudsgiver at afholde 
investeringen F på egen hånd. Kriteriet for, at den samfundsøkonomiske investering er rentabel 
forudsætter, at den samfundsmæssige besparelse er > F. 
Dette er ikke ensbetydende med, at kriteriet er opfyldt, men for at det er samfundsøkonomisk 
efficient, kræves det at kriteriet er opfyldt. Hvis dette er tilfældet, er der ikke behov for at 
ordregiver tildeler F, da den potentielle tilbudsgiver selv vil have incitament til at afholde F. Selvom 
den potentielle tilbudsgiver har mulighed for at afholde F i henhold til ovenstående ræsonnement, 
kan det være, at den nødvendige kapital i forbindelse med afholdelsen af F ikke kan realiseres 
grundet usikkerheden i den potentielle tilbudsgivers mulighed for, at tilbagebetale kapitalen.  
 
Hvis den potentielle tilbudsgiver derimod ikke selv er i stand til at afholde investeringen på F, kan 
det fortsat være en fordel for ordregiver at tildele investeringen på F. Argumentet herfor bygger på, 
at såfremt den potentielle tilbudsgivers profit ikke er tilstrækkelig til at forrente investeringen på F, 
vil det stadig kunne betale sig for ordregiver, at tildele investering på mindre end F. Dette 
forudsætter, at investeringen er stor nok til, at dække differencen på den potentielle tilbudsgiver 
manglende egenbetaling, hvorfor ordregiver kan benytte denne difference til at dække resten af 
investeringen på F. For at investeringen er rentabel for den potentielle tilbudsgiver forudsætter 
dette, at ordregivers tildeling af investeringen er stor nok til, at støttemodtagerens egenbetaling er 
rentabel.  
Dette vil klarlægges ved et simpelt eksempel nedenfor:  
 

- Antag, at prisen for den fulde investering på F udgør 100. Hvis støttemodtagerens 
egenbetaling udgør 40, vil dette betyde at ordregiver skal betale differencen på 60, for at 
dække investeringen på F.  
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Eksemplet viser, at det fortsat vil være en god idé for ordregiver at tildele investeringsstøtte på 
mindre end F, hvorfor dette udgør en større besparelse end hvis F skal betales fuldt ud i første 
udbudsrunde. Dette betyder, at støttemodtagerens pris som følge af ordregivers tildeling af 
investeringsstøtte på mindre end F og støttemodtagerens lavere omkostninger vil være lavere end 
eller lig med C1 (P ≤ C1), hvilket vil være prisen på kontrakten og vil dermed opfylde ordregivers 
ønske om lavest muligst omkostninger. 
 
Det kan heraf udledes, det vil være en god investering udefra ordregivers privatøkonomiske 
interesse, at tildele investeringsstøtte på mindre end F, såfremt støttemodtageren ikke selv kan 
afholde denne på egen hånd. Derudover vil det både være i ordregivers og samfundets interesse, at 
den potentielle tilbudsgiver selv afholder investeringen på F, da konkurrencen vil øges og prisen på 
kontrakten vil falde. Det skal bemærkes, at dette vil være samfundsøkonomisk efficient, såfremt 
den samfundsmæssige besparelse er > F, hvorfor dette afhænger af antallet af udbudsrunder.   
 
I næste afsnit vil der være en opsummering af resultaterne fra analysen, hvorfor der afslutningsvis 
vil være en konklusion af den økonomiske problemformulering. 

3.7 Konklusion 
Det kan ud fra den økonomiske analyse udledes, at de minimis støtte kan tildeles i form af 
driftsstøtte eller investeringsstøtte, hvorfor driftsstøtte kan påvirke de variable omkostninger og 
investeringsstøtte kan påvirke de faste omkostninger. Dernæst blev det fundet, at der kan være 
forskelle i måden hvorpå virksomheder organiserer sig på i forhold til deres struktur og størrelse, 
hvorfor dette kan resultere i at potentielle tilbudsgivere afholdes fra at indtræde markedet. 
Efterfølgende blev ordregivers tildeling af de minimis støtte i form af driftsstøtte og 
investeringsstøtte behandlet ud fra teorierne om limit pricing og contestable markets i et spil.  
Det blev først fundet, at ordregivers tildeling af driftsstøtte ikke kunne anses for at øge 
konkurrencen, da ordregivers samlede omkostninger ved driftsstøtte tildelingen (S) ville være 
uændret. Derudover ville de samfundsmæssige omkostninger ligeledes være uændret, da driftsstøtte 
tildelingen blot vil udgøre en overførsel af profit.  
Dernæst blev det udledt, at ordregivers tildeling af investeringsstøtte på F til den potentielle 
tilbudsgiver ligeledes vil resultere i, at der vil være tale om en overførsel af profit som ved 
driftsstøttetildelingen.  
 
Efterfølgende blev situationen med tildeingen af investeringsstøtte undersøgt i forhold til, hvorledes 
tilbuddene ville se ud i et gentaget spil. I et gentaget spil blev der skabt et contestable market, da 
begge tilbudsgivere ville tilbyde substituerende produkter og have samme omkostninger, hvorfor 
begge tilbud ville være uden F. Den sædvanlige tilbudsgiver ville sætte sin limit price til C2, hvilke 
betyder at F er sparet væk fra dennes prissætning, da ordregivers støttetildeling resulterer i en øget 
konkurrence. 
Situationen ville ligeledes resultere i, at F vil forrentes i de efterfølgende udbudsrunder, da prisen 
vil være uden F. Derved vil støttetildelingen være gavnligt ud fra ordregivers privatøkonomiske 
interesse, men dette vil ikke være tilfældet ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, da den 
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fornødne viden allerede eksisterede i samfundet forinden tildelingen, hvorfor dette vil være en 
spildomkostning. Desuden blev situationen kort diskuteret i forhold til ligebehandlingsprincippet i 
udbudsdirektivet, hvorfor det blev fundet at ordregivers tildeling af de minimis støtte i form af 
investeringsstøtte til mere end én tilbudsgiver, ikke vil resultere i at konkurrencen øges i henhold til 
modellen.  
 
Det blev ligeledes undersøgt, om det kunne betale sig for ordregiver, at tildele investeringsstøtte, 
såfremt C2 > C1. Udgangspunktet i situationen blev set ud fra opstillingen i figur 3 i afsnit 3.6.1.2. I 
den forbindelse blev det undersøgt, hvor rentabel investeringen på F ville være for ordregiver. Dette 
blev undersøgt i forhold til ordregivers opnåede besparelse på kontrakten, hvorfor dette blev 
beregnet på baggrund af nutidsværdien. Det blev fundet, at F ville blive forrentet, såfremt der ville 
være mindst to udbudsrunder, hvorfor denne gevinst ville være endnu større, såfremt der ville være 
tre eller flere udbudsrunder. Dog vil kontrakten ikke tildeles til støttemodtageren, da denne har 
højere omkostninger. Derved kan det godt være, at støttetildelingen ville være gavnligt ud fra 
ordregivers økonomiske interesse, da F spares væk og forrentes, hvorfor prisen på kontrakten som 
følge af den øgede konkurrence falder. Støttetildelingen vil derimod være inefficient ud fra en 
samfundsøkonomisk betragtning, da viden allerede eksisterer i samfundet og der anvendes flere 
ressourcer til at opnå ordregivers prisbesparelse, hvorfor støttetildelingen vil udgøre et 
samfundsøkonomisk tab.  
 
Sidst i analysen blev det undersøgt, hvorvidt ordregiver bør tildele investeringsstøtte såfremt C2 < 
C1. Her blev det udledt, at det ideelt set ville være bedst både ud fra ordregivers og samfundets 
interesse, såfremt den potentielle tilbudsgiver selv er i stand til at afholde investeringen på F. Det 
blev ud fra nutidsværdien af den samfundsmæssige besparelse fundet, at den samfundsøkonomiske 
investering ville være rentabel, det vil sige efficient hvis den potentielle tilbudsgiver selv er i stand 
til at afholde F, såfremt nutidsværdien af den samfundsmæssige besparelse er > F, hvorfor dette 
afhænger af antallet af udbudsrunder.  
Endvidere blev det fundet, at såfremt den potentielle tilbudsgiver selv var i stand til at afholde en 
del af F, således ordregiver blot skulle tildele investeringsstøtte svarende til mindre end F, ville 
dette resultere i at prisen på kontrakten falder, hvorfor dette vil være bedre end at ordregiver skal 
betale F fuldt ud.  
 
Det kan ud fra den økonomiske analyse konkluderes, at det vil være i ordregivers økonomiske 
interesse, at tildele de minimis støtte i form af investeringsstøtte på F til én potentielle tilbudsgiver, 
såfremt der er tale om en kontrakt som kræver afholdelsen af en sunk cost. Derudover kræves det, at 
der som minimum er tale om et gentaget spil, hvilket resulterer i at prisen på kontrakten falder, da F 
ikke vil være inkluderet i den sædvanlige tilbudsgivers pris, som følge af støttemodtagerens 
deltagelse som resulterer i at konkurrencen øges. Det skal bemærkes, at denne tildeling ikke vil 
være gavnlig ud fra en samfundsmæssig betragtning, da den fornødne viden allerede eksistere i 
samfundet, hvorfor ordregivers tildeling af investeringsstøtte vil udgøre et samfundsøkonomisk tab. 
Dog skal det bemærkes, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning vil være 
samfundsøkonomisk efficient, såfremt den potentielle tilbudsgiver selv er i stand til at afholde 



 56 

investeringen på F, under forudsætningen af at C2 < C1, hvorfor dette er betinget af, at den 
samfundsmæssige besparelse er > F, hvorfor dette afhænger af antallet af udbudsrunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

4 Kapitel 4 – Integreret analyse  

4.1 Indledning  
Følgende kapitel har til formål, at besvare den integrerede problemformulering på baggrund af en 
retspolitisk analyse. Kapitlet vil i afsnit 4.2 indledes af en kort præsentation af de resultater der blev 
fundet frem til i den juridiske- og økonomiske analyse. Dernæst vil der foretages en analyse af den 
økonomiske model i afsnit 4.3, hvorfor efficiens vil måles ud fra formålet om at øge konkurrencen. 
I underafsnit 4.3.1 vil der præsenteres en række forudsætninger som skal være opfyldt for, at den 
økonomiske model fra den økonomiske analyse kan realiseres i praksis. Disse forudsætninger 
diskuteres efterfølgende i afsnit 4.3.2 i forhold til formålet om, at øge konkurrencen. Kapitlet 
afsluttes i afsnit 4.4, hvor der vil foretages en retspolitisk vurdering af den økonomiske model, 
hvorfor der vil være en konklusion af den integrerede analyse i form af en besvarelse af den 
integrerede problemformulering.  

4.2 Resultaterne fra den juridiske- og økonomiske analyse 
Afsnittet har til formål, at præsentere resultaterne fra den juridiske- og økonomiske analyse med 
henblik på, at belyse hvilke modsætningsforhold disse har.  
 
I den juridiske analyse blev det fundet, at de minimis støtte som tildeles i overensstemmelse med de 
minimis forordningen ikke udgør statsstøtte ifølge artikel 107, stk. 1 i TEUF’s forstand. Derudover 
blev det fundet, at selvom de minimis støtte ikke udgør problemer i henhold til statsstøttereglerne, 
er dette ikke ensbetydende med, at det er lovligt når det indgår i en udbudssituation. Det blev 
efterfølgende fundet, at ligebehandlingsprincippet ikke tillader, at ordregiver tildeler de minimis 
støtte til én potentiel tilbudsgiver før afholdelsen af et udbud, med henblik på at øge konkurrencen. 
Dette bygger på at ordregiver er forpligtet til, at behandle alle tilbudsgivere ens og handle på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde. Det blev afslutningsvis udledt, at formålet med 
udbudsdirektivet er, at offentlige indkøb skal åbnes for konkurrence, hvorfor dette sikres igennem 
anvendelsen af ligebehandlingsprincippet, som understøttes af en række andre principper som 
ordregiver er forpligtet til at overholde i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter.  
 
I den økonomiske analyse, blev der i afsnit 3.6.2 fundet frem til en økonomisk model som viser, at 
ordregiver ved tildeling af de minimis støtte i form af investeringsstøtte på F til én potentiel 
tilbudsgiver, kan øge konkurrencen såfremt der er tale om et gentaget spil, hvorfor prisen på 
kontrakten vil falde. Dette blev fundet ved anvendelsen af teorierne om limit pricing og contestable 
markets i et spil. Det afgørende i den økonomiske model er, at kontrakten påkræver en sunk cost, 
hvilket den sædvanlige tilbudsgiver havde afholdt, hvorfor dette ikke var tilfældet for den 
potentielle tilbudsgiver. Konkret blev det udledt, at ordregiver som følge af tildelingen af 
investeringsstøtte til den potentielle tilbudsgiver, vil få sparet F væk fra den sædvanlige 
tilbudsgivers prissætning. Dette bygger på, at den sædvanlige tilbudsgiver benytter 
prissætningsstrategien limit pricing, hvorfor der i et gentaget spil skabes et contestable market. 
Dette betyder ligeledes, at ordregivers investering på F vil forrentes i de efterfølgende udbudsrunder 
der måtte være, da F ikke længere er inkluderet i den sædvanlige tilbudsgivers pris. Den 
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økonomiske model viser, at ordregiver som følge af denne støttetildeling vil øge konkurrencen og 
dermed opnå en prisbesparelse på kontrakten.  
 
Det følger heraf, at der er et modsætningsforhold mellem analyseresultaterne. Dette bygger på, at 
den økonomiske model viser, at ordregivers tildeling af investeringsstøtte på F vil resultere i at 
konkurrencen øges, hvorfor prisen på kontrakten vil falde. Derimod er denne tildeling ikke mulig 
ifølge udbudsdirektivet, da ordregiver er forpligtet til at overholde ligebehandlingsprincippet. Det 
afgørende i den økonomiske model er, at der er én potentiel konkurrent på markedet som kan 
udgøre en trussel og dermed få den sædvanlige tilbudsgiver til at sænke sin pris. Ud fra den 
økonomiske model vil det ikke give mening, at ordregiver tildeler investeringsstøtte på F til mere 
end én tilbudsgiver, da dette ikke vil resultere i at konkurrencen øges mere af den grund. Dette vil 
ligeledes sige, at ordregiver ikke vil være i stand til at presse den sædvanlige tilbudsgiver ned i pris, 
hvorfor tildeling af investeringsstøtte til mere end én tilbudsgiver vil være støttespild. 
 
Som følge af analyseresultaternes modsætningsforhold, vil der i næste afsnit foretages en analyse af 
den økonomiske model. 

4.3 Analyse af den økonomiske model 
I det følgende vil der foretages en analyse af den økonomiske model med henblik på, at vurdere 
hvorvidt modellen kan realiseres i praksis. I den forbindelse vil det nedenfor klarlægges, hvorledes 
efficiens vil måles i den nærmere fremstilling. Afsnittet vil definere efficiens ud fra et formål, 
hvorfor dette formål nærmere beskrives og senere benyttes i analysen. Bemærk, at dette afsnit vil 
ledsages af to underafsnit. 
 
Analysen i det følgende vil tage udgangspunkt i den økonomiske model, hvorfor efficiens vil måles 
på baggrund af formålet om, at øge konkurrencen. Dette vil sige, hvorvidt det er efficient at 
ordregiver tildeler de minimis støtte i form af investeringsstøtte på F, med henblik på at øge 
konkurrencen. Det skal bemærkes, at formålet vil vurderes ud fra ordregivers privatøkonomiske 
interesse. Dette bygger på, at ordregiver ønsker at få kontrakten gennemført så billigst som muligt, 
det vil sige med de lavest mulige omkostninger. I denne sammenhæng anses konkurrencen for at 
være øget, når der er mere end én tilbudsgiver der byder ind på den pågældende kontrakt. Som følge 
af den øgede konkurrence, vil prisen på kontrakten falde, hvorfor dette kan anses at opfylde 
ordregivers privatøkonomiske interesse. 
 
I det næste underafsnit, vil forudsætningerne for den økonomiske model opstilles. 

4.3.1 Forudsætninger for den økonomiske model 
Dette afsnit har til formål, at opstille de forudsætninger som skal være opfyldt for, at den 
økonomiske model kan realiseres i praksis.  
 
For, at den økonomiske model kan realiseres, skal nedenfor opstillede forudsætninger være opfyldt: 
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Kontrakten kræver afholdelsen af en sunk cost 
For, at den økonomiske model kan realiseres kræves det, at der er tale om en kontrakt som påkræver 
en særlig viden, som skal erhverves ved afholdelsen af en sunk cost. Dette betyder, at såfremt denne 
sunk cost ikke afholdes, kan den potentielle tilbudsgiver ikke byde ind på den pågældende kontrakt.  
 
At der, eksisterer én potentiel tilbudsgiver på det pågældende marked 
Denne forudsætning bygger på, at ordregiver er bekendt med at der eksister en potentiel 
tilbudsgiver, som er i stand til at byde ind på kontrakten såfremt denne får tildelt investeringsstøtte 
på F og dermed vil udgøre en trussel overfor den sædvanlige tilbudsgiver. Det vil sige, at såfremt 
den potentielle tilbudsgiver får tildelt investeringsstøtte på F, vil denne være i stand til at byd ind på 
den pågældende kontrakt og dermed få den sædvanlige tilbudsgiver til at nedsætte sin pris.  
 
Fuld information 
Denne forudsætning bygger for det første på, at tilbudsgivernes omkostninger er ens og er kendt på 
forhånd. For det andet, ved ordregiver, at den potentielle tilbudsgiver mangler at afholde 
investeringen på F for, at være i stand til at byde ind på kontrakten. For det tredje forudsætter den 
økonomiske model, at den sædvanlige tilbudsgiver er bekendt med, at den potentielle tilbudsgiver 
vil byde ind på kontrakten som følge af ordregivers tildeling af investeringsstøtte på F. Dette 
resulterer således i, at den sædvanlige tilbudsgiver ændrer adfærd og limit pricer som følge af denne 
information.  
 
Gentaget spil 
Denne sidste forudsætning er essentiel for, at den økonomiske model kan realiseres, hvorfor der 
som følge af ordregivers tildeling af investeringsstøtte på F i et gentaget spil skabes et contestable 
market, hvorfor der opstår en situation der minder om Bertrand konkurrence. Modellen resulterer i, 
at den sædvanlige tilbudsgivers prissætning bliver uden F i et gentaget spil, hvorfor prisen på 
kontrakten afspejles heraf.  
 
I afsnittet nedenfor, vil disse forudsætninger diskuteres nærmere. 

4.3.2 Diskussion af forudsætningerne i den økonomiske model 
Dette afsnit har til formål, at diskutere fordele og ulemper ved de opstillede forudsætninger fra det 
foregående afsnit, med henblik på at vurdere hvorvidt ordregivers tildeling af investeringsstøtte på 
F er efficient i forhold til formålet om, at øge konkurrencen set ud fra ordregivers privatøkonomiske 
interesse. Det vil sige, at fordele og ulemper ved den økonomiske model i det følgende vil 
diskuteres ud fra formålet om, at øge konkurrencen. 
 
Fordelen ved den første betingelse om, at kontrakten kræver afholdelsen af en sunk cost er, at en 
sunk cost er en engangsomkostning. Det vil sige, når denne er afholdt, erhverves den fornødne 
viden som den pågældende kontrakt påkræver. Dette betyder, at denne viden i fremtiden kan 
benyttes i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten, som støttemodtageren kan byde ind på. 
Endvidere udgør støttetildelingen på F en fordel for ordregiver, da F permanet fjernes fra den 
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sædvanlige tilbudsgivers pris, grundet den øgede konkurrence. Derudover udgør de minimis støtte i 
form af investeringsstøtte et lille beløb, hvorfor den fremtidige effekt ved tildelingen af denne, er 
større og ses i form af prisbesparelsen som ordregiver opnår ved den øgede konkurrence. Ulempen 
ved forudsætningen er, at ordregiver skal acceptere, at der ikke er nogen prisnedsættelse i første 
udbudsrunde, da F blot flyttes. Derudover skal det nævnes, at den sædvanlige tilbudsgiver allerede 
har afholdt sin sunk cost, og som følge heraf kan byde ind og gennemføre kontrakten, hvilket vil 
sige at denne er den mest effektive tilbudsgiver. På den anden side, er den sædvanlige tilbudsgivers 
profit svarende til F, hvorfor dette udgør en ulempe for ordregiver, da ordregiver ønsker at få 
gennemført kontrakten så billigt som muligt. 
 
Fordelen ved at der eksisterer en potentiel tilbudsgiver på markedet er, at den potentielle 
tilbudsgiver kan udgøre en trussel overfor den sædvanlige tilbudsgiver, hvilket er det afgørende ved 
den økonomiske model. Dette bygger på, at der blot kræves én potentiel tilbudsgivers indtræden, til 
at øge konkurrencen. Modsat er ulempen, at såfremt ordregiver ikke er bekendt med, at den 
potentielle tilbudsgiver eksisterer på det pågældende markedet, kan den økonomiske model ikke 
realiseres. Forudsætningen kan anses at være urealistisk, hvis ikke den potentielle tilbudsgiver 
førhen har budt ind på kontrakten eller har gjort sig bemærket på anden vis. Det er endvidere svært 
at forestille sig, at den potentielle tilbudsgiver har gjort sig bemærket, da denne ikke har afholdt den 
fornødne sunk cost og dermed ikke er i stand til at byde ind på kontrakten. Det vil sige, hvis ikke 
der eksisterer én potentiel tilbudsgiver på det pågældende marked, kan den økonomiske model ikke 
realiseres. 
 
Fordelen ved forudsætningen om fuld information i den økonomiske model er, at ordregiver ved 
tildelingen af investeringsstøtte på F vil tiltrække den potentielle tilbudsgiver til, at byde ind på 
kontrakten og derved succesfuldt presse den sædvanlige tilbudsgiver ned i pris som følge af dennes 
limit pricing. Det skal bemærkes, at alle agenterne i den økonomiske model har fuld information, 
hvorfor det afgørende er, at den sædvanlige tilbudsgiver er bekendt med at støttemodtageren vil 
byde ind på kontrakten. Dette vil sige, på grund af den fulde information, sker der en 
adfærdsændring hos den sædvanlige tilbudsgiver som følge af støttemodtagerens indtræden, hvorfor 
den sædvanlige tilbudsgiver under limit pricing vil sætte sin pris i forhold til dennes indtræden. 
Denne forudsætning resulterer i, at konkurrencen øges som følge af at støttemodtageren byder ind 
på kontrakten, hvorfor dette ligeledes betyder at begge tilbudsgivere vil have incitament til, at sætte 
den laveste pris de kan, hvorfor prisen på kontrakten vil falde. Ulempen er dog, at det er urealistisk 
at antage, at den potentielle tilbudsgiver vil byde ind på kontrakten, hvis denne ved at tildelingen af 
investeringsstøtten på F sker, med henblik på at benytte denne til at øge konkurrencen og dermed få 
den sædvanlige tilbudsgiver til at sænke sin pris. Man kan således sige, at støttemodtageren ved, at 
han ikke kan vinde kontrakten og dermed ikke får noget ud af at byde ind på kontrakten. Dette kan 
argumentere for, at støttemodtageren som følge af den fulde information ikke vil byde ind på 
kontrakten, da denne ikke vil få tildelt kontrakten i sidste ende. Dette leder automatisk videre til, at 
fuld informations forudsætningen er urealistisk at opnå i realiteten, da dette er svært i forbindelse 
med et udbud. Blot det, at tilbudsgiverne kender hinandens omkostninger og derved prissætter i 
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forhold til konkurrenten på baggrund af den fulde information er vanskelig, at forestille sig i 
praksis. 
 
Fordelen ved forudsætningen om et gentaget spil er, at ordregiver opnår prisbesparelsen i form af at 
F fjernes fra den sædvanlige tilbudsgivers prissætning i et gentaget spil og forrentes i de 
efterfølgende spil. Det vil sige, at ordregivers tildeling af investeringsstøtte resulterer i, at 
konkurrencen øges, hvorfor der i et gentaget spil er to konkurrenter der er lige effektive og 
konkurrerer om kontrakten. Deltagelseseffekten ved ordregivers tildeling af investeringsstøtte på F 
sker allerede i første udbudsrunde, men det er først ved et gentaget spil ordregiver opnår 
prisbesparelsen. Ulempen er, at tidshorisonten for, at F fjernes fra den sædvanlige tilbudsgivers pris 
først sker i et gentaget spil, hvilket afhænger af kontraktens løbetid. Det vil sige, at besparelsen på F 
skal være attraktiv nok til, at ordregiver ønsker at tildele investeringsstøtte på F for, at kunne have 
denne til udsigt ved et gentaget spil i fremtiden. Med andre ord, resulterer den økonomiske model i, 
at F fjernes fra den sædvanlige tilbudsgivers pris, hvorfor F i de efterfølgende udbudsrunder 
forrentes. Dette er svært at forestille sig i praksis, da der kan gå flere år, før ordregivers 
prisbesparelse kan opnås, da kontrakter kan løbe over flere år før de genudbydes. I mellemtiden kan 
man forestille sig, at der kommer en anden potentiel tilbudsgiver ind i billedet udover 
støttemodtageren.  
 
Det vil sige, selvom den økonomiske model viser at konkurrencen kan øges ved ordregivers 
tildeling af investeringsstøtte på F, er modellen meget simpel og tager derfor ikke højde ydere 
faktorer som kan tænkes forekomme i praksis.  
 
I næste afsnit, vil der foretages en retspolitisk vurdering af den økonomiske model. 

4.4 Retspolitisk vurdering af den økonomiske model og konklusion 
I dette afsnit vil analysen af den økonomiske model benyttes som fundament for den retspolitiske 
vurdering af, om den økonomiske model er efficient, herunder om den kan realiseres. Det vil sige, 
om det er muligt at ændre gældende ret, således ordregivers formål om at øge konkurrencen kan 
forfølges.  
 
Den økonomiske model kan anses, at have effekt i form af at den kan øge konkurrencen på den 
pågældende kontrakt. Dette forudsætter dog en række forudsætninger som skal være opfyldt for, at 
den økonomiske model kan realiseres i praksis. 
 
Forudsætningen om, at der skal være tale om en sunk cost i form af en særlig viden, som skal 
benyttes til gennemførelsen af den pågældende kontrakt, er ikke urealistisk at forestille sig i praksis. 
Dette bygger på, at forskellige kontrakttyper kan have krav til eksempelvis, certificeringer eller at 
der skal anvendes en bestemt type maskine eller lignende. Det kunne således være en god idé for 
ordregiver at tildele de minimis støtte i form af investeringsstøtte på F, da den økonomiske model 
viser at konkurrencen vil øges.  
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Det der er essentielt for, at den økonomiske model kan realiseres i praksis, er fuld informations 
forudsætningen. Opfyldelsen af denne forudsætning volder problemer i praksis, da hverken 
ordregiver, den sædvanlige tilbudsgiver eller den potentielle tilbudsgiver har indblik i hinandens 
omkostninger. Dette bygger ligeledes på, at den sædvanlige tilbudsgiver er bekendt med 
støttemodtagerens indtræden og derved ændrer adfærd i forhold til sin prissætning.  
Noget andet er, at ordregivers udsigt til prisnedsættelsen som følge af tidshorisonten for hvornår 
kontrakten genudbydes kan anses som en kritisk forudsætning for, at ordregiver vil foretage denne 
investering, da denne prisnedsættelse kan tage lang tid at realisere. Derudover kan det ligeledes 
argumenteres, at de minimis støtte udgør et lille beløb, hvorfor effekten heraf vil være for lille og 
dermed ikke attraktiv nok til, at ordregiver vil afvente denne i et gentaget spil.  
 
Det kan således godt være, at den økonomiske model viser at konkurrencen øges, men modellen er 
simpel og forudsætter en række forudsætninger som er vanskelige at opfylde i praksis. Desuden 
tager modellen ikke højde for modifikationer som kan gøre sig gældende.  
 
Heraf kan det udledes, at svaret på den integrerede problemformulering er, at gældende ret ikke bør 
ændres selvom den økonomiske model viser at konkurrencen kan øges. Dette bygger på, at 
modellen ikke kan realiseres i praksis. 
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6 Bilag 1 – ordoptælling 
 
Ordoptælling af selve specialet: 

 
 
Ordoptælling af figurer: 

Figur 1 Figur 2 Figur 3 

   
 
Beregning: 
179069 + 943 + 626 + 375 = 181013 / 2275 = 79,57 sider i alt 


