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Abstract 

 

This thesis investigates the possibilities to allow a prequalified group of economic operators to 

continue in a procurement procedure, when an economic operator in the group resigns due to 

insolvency. 

 

By analyzing applicable law I find out that the area is characterized by lack of clarity as the Danish 

legislator has regulated the question in Udbudsloven § 147 before the Court of Justice of the 

European Union has made its ruling in a case on the question, case C-396/14, MT Højgaard A/S 

and Züblin A/S v Banedanmark. The regulation of the problem is left to the national legislator, but 

has to be made in respect of the basic principles of procurement stated in the EU public 

procurement directives. In lack of national legislation the contracting entity can make the decision 

itself in respect of the principles. In his opinion of the case advocate general Mengozzi states that 

the Danish rule does not ensure compliance with the basic principles of procurement. 

 

By analyzing economic consequences of Udbudsloven § 147 and the opinion of the advocate 

general I find that the principles of the Danish rule is Kaldor-Hicks superior to the opinion of the 

advocate general. This is the result as the Danish rule has a less negative impact on the competition 

and involves a reduced amount of transaction costs. 

 

In combining the results of the legal and economic analysis, in a legal policy view, I analyze which 

of the two legal positions that should apply, and if an alternative rule could be applied. I conclude 

that an alternative rule cannot be Kaldor-Hicks superior to the principles of Udbudsloven § 147 if 

the requirement of respecting the basic principles of procurement has to be met. 

 

I therefore conclude that the principles of Udbudsloven § 147 is a Kaldor-Hicks superior solution to 

the problem that respects the basic principles of procurement, and that the Court of Justice of the 

European Union should make the same ruling in the pending case.  
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Kapitel 1. Introduktion. 

1.1 Indledning 

Den offentlige sektor i Danmark indkøber årligt for ca. 300 mia. kr.
1
 Samfundet har interesse i, at 

disse penge anvendes efficient med størst mulig samfundsnytte til følge. Samtidig er det i 

samfundets interesse, at omkostninger forbundet med udbud for offentlige ordregivere og for 

tilbudsgivere minimeres. For at opnå disse mål kræver det blandt andet klare retningslinjer for 

offentlige indkøb. 

 

I 2013 gik en af Danmarks største entreprenørvirksomheder E. Pihl & Søn A/S konkurs. 

Virksomheden var på grund af sin størrelse i gang med at større antal opgaver for det offentlige. 

Samtidig var virksomheden del af et prækvalificeret interessentskab i en udbudsprocedure da 

konkursen indtraf, hvor den anden deltager Per Aarsleff A/S fik lov til at fortsætte i 

udbudsproceduren alene for senere at gå hen og vinde udbuddet. Denne kontrakttildeling blev 

påklaget af en anden prækvalificeret sammenslutning, hvilket førte til en klagenævnssag ved 

Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har forelagt spørgsmålet for EU-Domstolen med henblik på 

en præjudiciel afgørelse.
2
 Årsagen til dette har været, at retstilstanden på området har været uklar. 

Når retsstillingen er uklar, fører det også til fordyrelse af udbudsprocedurer, da det kan medføre 

spildte omkostninger for både ordregiver og tilbudsgivere og efterfølgende risiko for sager. 

 

Efter spørgsmålet er blevet forelagt for EU-Domstolen, har den danske lovgiver implementeret 

Udbudsdirektivet i Danmark gennem Udbudsloven
3
 og indsat en bestemmelse der regulerer 

spørgsmålet, mens sagen stadig verserer for domstolen. Lovgiver tager dog højde for, at gældende 

ret kan falde anderledes ud, end hvad bestemmelsen lægger op til. Det er derfor interessant at 

undersøge, om den danske lovgivers regulering på området kan opretholdes og undersøge om denne 

retsstilling vil være samfundsøkonomisk efficient. 

 

  

                                                           
1
 Lovforslag nr. L 19: Forslag til Udbudsloven. Side 36. 

2
 Sag C-396/14, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark. 

3
 Jf. officiel note 1 til loven. 
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1.2 Problemformulering 

Problemstillingen udspringer af den usikkerhed, der eksisterer i forbindelse med ændringer i 

prækvalificerede sammenslutninger. Mere konkret er fokus på, hvorvidt ændringer må foretages, 

når årsagen er en deltagers konkurs. Det ønskes undersøgt, hvad de retlige rammer er for sådan en 

ændring og hvorvidt gældende ret er økonomisk efficient. Dette skal undersøges, før det skal 

afgøres, om der kan ændres på gældende ret for at opnå en mere efficient retstilstand på området. 

 

Samspillet mellem jura og økonomi skal afgøre, i hvilket omfang det bør tillades, at ordregiver 

lader en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører fortsætte i en udbudsprocedure, 

såfremt en deltager udgår grundet konkurs. Resultatet skal fastsætte, hvordan EU-Domstolen bør 

besvare det præjudicielle spørgsmål om retstilstanden på området. 

 

Følgende problemformulering ønskes derfor besvaret: 

 

- Hvorvidt bør en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører, hvor en deltager 

udtræder grundet konkurs, have adgang til at forblive i en udbudsprocedure? 

 

For at kunne besvare ovenstående problemstilling stilles en række underspørgsmål, herunder et 

juridisk, et økonomisk og et integreret: 

 

Juridisk: 

- I hvilket omfang tillader gældende ret en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske 

aktører, hvor en deltager udtræder grundet konkurs, at fortsætte i en udbudsprocedure? 

 

Økonomisk: 

- På hvilken måde påvirker den gældende retsstilling konkurrencen på markedet, 

transaktionsomkostningerne og aktørernes adfærd og i hvilket omfang er gældende ret 

efficient? 

 

Integreret: 

- I hvilket omfang bør gældende ret ændres, så formålene hermed opfyldes mere efficient? 
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1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses til kontrakter omfattet af udbudsdirektiverne
4
 i Danmark. Dette vil sige 

kontrakter, der overstiger tærskelværdierne i Udbudslovens § 6 og kontrakter der overstiger 

tærskelværdierne i Forsyningsvirksomhedsdirektivets
5
 art. 15. Når der henvises til kontrakter 

omfattet af Udbudsloven, vil kontrakter under tærskelværdierne altså ikke være omfattet, 

medmindre det eksplicit fremgår. Der afgrænses desuden til udbudsformer, hvor der finder 

prækvalifikation sted, da problemformuleringen kun har relevans for denne type udbud. Det vil sige 

udbud med forhandling med/uden forudgående offentliggørelse, begrænset udbud, 

konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber. Forskellen på disse udbudsformer 

analyseres ikke nærmere. 

 

Den økonomiske analyse afgrænser sig til at undersøge den samfundsmæssige efficiens af gældende 

ret ved at inddrage analyser af konkurrenceformer, principal-agentforhold og 

transaktionsomkostninger. 

 

Den retspolitiske analyses fokus er Kaldor-Hicks-optimalitet, men der afgrænses fra de 

lighedsproblematikker der opstår i forbindelse hermed, da analysens fokus er opnåelse af den størst 

mulige samfundsmæssige nytte. 

 

  

                                                           
4
 Med Udbudsdirektiverne menes Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet – se begrebsafklaring. 

5
 Forsyningsvirksomhedsdirektivet implementeres i Danmark gennem Forsyningsvirksomhedsbekendtgørelsen, jf. 

officiel note 1 til bekendtgørelsen. 
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1.4 Metodeafsnit 

1.4.1 Juridisk metode 

Den juridiske analyse vil blive foretaget ud fra den retsdogmatiske metode, hvorved gældende ret 

udledes. For at kunne foretage en analyse af hvorvidt en sammenslutning af økonomiske aktører, 

hvor en deltager udtræder grundet konkurs bør have adgang til at forblive i en udbudsprocedure, er 

det først og fremmest nødvendigt at udlede, i hvilket omfang gældende ret tillader en 

sammenslutning at fortsætte i sådan en situation. Gældende ret er udtryk for det resultat, en dommer 

vil komme frem til ved anvendelse af retskilderne og den retsdogmatiske metode.
6
 Ved brug af den 

retsdogmatiske metode skal de relevante retskilder analyseres og anvendes på 

problemformuleringen.
7
 

 

Ud over at fortolke gældende ret, har den retsdogmatiske metode også til formål at systematisere 

retligt materiale.
8
 Systematiseringen sker ud fra Alf Ross’ realistiske retsteori, hvorefter retskilderne 

inddeles i regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.
9
 Afhandlingen vil dog kun have 

fokus på de retskilder der er relevante for problemformuleringen. 

 

EU-retten opdeles i primærretten, bindende sekundærregulering, ikke-bindende sekundærregulering 

og praksis.
10

 

 

Afhandlingen vil have fokus på udbudsdirektiverne, som i Danmark er implementeret via 

henholdsvis Udbudsloven for Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsbekendtgørelsen for 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ved analyserne tages der hensyn til EU-rettens forrang for 

national ret
11

, således at den nationale implementering fortolkes i overensstemmelse med 

udbudsdirektiverne. 

 

Retspraksis fra EU-Domstolen er især inddraget i forbindelse med fortolkningen af de 

grundlægende udbudsretlige principper, mens Klagenævnets praksis især er inddraget til fortolkning 

af problemformuleringen. EU-Domstolen afsiger kun generel fortolkning i sine domme, mens 

                                                           
6
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 29. 

7
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 31. 

8
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 300. 

9
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 49. 

10
 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 124. 

11
 Sag 6/64, Costa-ENEL. 
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Klagenævnets praksis i højere grad er konkret retsanvendelse og derfor kan anvendes til at få et 

indtryk af, hvad der er gældende i en konkret udbudssituation.
12

 Da problemformuleringen i 

øjeblikket behandles i sag C-396/14
13

 og der er fremsat forslag til afgørelse fra generaladvokat 

Paolo Mengozzi, inddrages dette forslag som et væsentligt fortolkningsbidrag til forståelsen af 

gældende ret. Det skal dog bemærkes, at generaladvokaters forslag til afgørelser er af tvivlsom 

retskildemæssig værdi, men at de er et godt supplement med mere omfattende teoretiske 

diskussioner.
14

 

 

Både udbudsdirektivernes og Udbudslovens forarbejder vil blive inddraget i analysen. Det kan 

diskuteres hvorvidt forarbejder er en retskilde eller blot et fortolkningsbidrag.
15

 Dog er der ingen 

tvivl om, at formålsfortolkning spiller en stor rolle og at især EU-Domstolen anvender objektiv 

formålsfortolkning
16

, hvilket vil sige, at formålet fortolkes ud fra, hvad fortolkeren indlægger i 

reglerne. Derimod kan det ikke konkluderes entydigt, om der i dansk ret anvendes objektiv eller 

subjektiv formålsfortolkning, hvor fortolkeren i sidstnævnte tager udgangspunkt i det formål 

lovgiver fastsætter.
17

 Da der er tale om et EU-reguleret område og EU-Domstolen oftest anvender 

objektiv formålsfortolkning vil denne afhandling ligeledes anvende objektiv formålsfortolkning på 

udbudsdirektiverne, samt anvende subjektiv formålsfortolkning på Udbudslovens forarbejder. 

 

Herudover anvendes juridisk litteratur som fortolkningsbidrag. 

 

1.4.2 Økonomisk teori og metode 

Den økonomiske analyse baserer sig på ny-institutionel økonomisk teori, som er en videreudvikling 

af neoklassisk teori. I neoklassisk teori er antagelsen at agenter er rationelle, har fuld information og 

ønsker at nyttemaksimere.
18

 I nyere institutionel fraviges dette udgangspunkt. I stedet antages det at 

agenterne er begrænset rationelle og at der eksisterer asymmetrisk information.
19

 

 

                                                           
12

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 67. 
13

 MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark. 
14

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 181. 
15

 Dahl, Børge. 2010. Side 44. 
16

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 51. 
17

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 241. 
18

 Knudsen, Christian. 1997. Side 54. 
19

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 439. 
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Den økonomiske analyse baseres på en retsøkonomisk tilgang, hvor retsøkonomi defineres som 

”[…] anvendelsen af økonomisk teori, særligt mikroøkonomisk teori, til undersøgelsen af opståen, 

udvikling og virkninger af retten og retlige institutioner.”
20

 Retsøkonomien anvender retten som 

analyseenhed i stedet for markedet, som anvendes i klassisk økonomisk teori.
21

 Retsøkonomien er 

en rent økonomisk disciplin med det formål at foretage økonomiske analyser af retten, som kan 

bruges til at analysere økonomiske konsekvenser af en regel eller medvirke til at fastsætte efficiente 

regler.
22

 Retsøkonomisk teori bygger i mange tilfælde på antagelsen om, at agenter er begrænset 

rationelle på samme måde som nyere institutionel økonomi.
23

 Den retsøkonomiske metode 

anvendes for at analysere, hvorvidt den gældende retstilstand er efficient og for at bygge bro til den 

retspolitiske analyse, således at retsøkonomien kan anvendes til at udlede alternativ regulering, der 

mere efficient opfylder lovgivningens formål. Til vurderingen af hvorvidt gældende ret er efficient 

anvendes Pareto-kriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet.  

 

I den økonomiske analyse anvendes forskellige økonomiske tilgange, som alle findes relevante for 

problemstillingen. Først og fremmest undersøges det hvordan konkurrencen på markedet påvirkes, 

når en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører ændres grundet en deltagers konkurs. 

Dette gøres ved at analysere problemstillingen i forhold til de klassiske markedsformer fuldkommen 

konkurrence og monopol. Herudover inddrages markedsformerne monopolistisk konkurrence og 

oligopol. 

 

Herefter vil transaktionsomkostninger i forbindelse med retsstillingen blive analyseret ud fra Oliver 

E. Williamsons transaktionsomkostningsteori, hvor der ses på transaktionsomkostninger for 

henholdsvis ordregiver og tilbudsgivere. Teorien opstiller betingelserne, at økonomiske aktører er 

begrænset rationelle og handler opportunistisk. Den begrænsede rationalitet består i, at agenten 

antages at forfølge sine mål på en logisk og konsistent måde, mens denne samtidig har 

begrænsninger i evnen til at modtage, lagre og behandle de informationer, der er nødvendige for at 

nå sine mål.
24

 Den opportunistiske adfærd er dels et udslag af neoklassisk teori, hvorefter rationelle 

agenter antages at forfølge selviske mål, dels et udslag af at agenter der befinder sig i situationer 

                                                           
20

 Raaschou-Nielsen, Agnete og Nicolai Juul Foss. 1997. Side 11. 
21

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 439. 
22

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 440. 
23

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 439. 
24

 Knudsen, Christian. 1997. Side 213. 
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med asymmetrisk information, vil søge at drage nytte heraf.
25

 Teorien anvendes dels til vurderingen 

af, hvorvidt gældende ret er efficient, dels videre i den retspolitiske analyse til at analysere 

transaktionsomkostningerne ved alternativ regulering. 

 

Principal-agentteorien anvendes med det formål, at analysere hvilken asymmetrisk information der 

kan eksistere mellem ordregiver og tilbudsgivere inden for problemstillingen og for at udlede hvilke 

problemer det kan give, når teorien peger på at agenten (tilbudsgiver) vil forsøge at handle 

diskretionært, når der eksisterer asymmetrisk information.
26

 Herudover skal teorien anvendes til at 

analysere hvorvidt retsstillingen kan ændres mod at give tilbudsgiverne færre incitamenter til at 

handle diskretionært, hvilket skal bruges videre i den retspolitiske analyse. 

 

1.4.3 Retspolitisk metode 

I afhandlingens integrerede afsnit gennemføres en retspolitisk analyse, hvor resultaterne fra 

henholdsvis den retsdogmatiske og den økonomiske analyse kombineres, med det formål at besvare 

den overordnede problemformulering, nemlig hvorvidt en prækvalificeret sammenslutning, hvor en 

deltager udtræder grundet konkurs, bør have adgang til at forblive i en udbudsprocedure. Nærmere 

skal det analyseres, hvorvidt gældende ret bør ændres, således at denne opfylder de fastsatte formål 

for reguleringen så efficient som muligt. 

 

Hvor retsdogmatikken beskæftiger sig med, hvad gældende ret, de lege lata, er, beskæftiger 

retspolitikken sig med, hvordan retten bør være. Retspolitik kan opdeles i henholdsvis de lege 

ferenda, hvor den retspolitiske analyse kommer med et forslag til lovgiver om, hvorvidt en lov eller 

regel bør ændres, henholdsvis de sentendia ferenda, hvor formålet er at angive over for domstolene 

hvordan love og regler bør anvendes i konkrete afgørelser.
27

 

 

Den retspolitiske analyse i nærværende afhandling fokuserer kun på første del, nemlig et forslag til 

hvordan gældende ret bør udformes ud fra et ønske om størst mulig økonomisk efficiens målt ud fra 

Kaldor-Hicks-kriteriet. Fokus lægger altså kun på de lege ferenda. 

 

                                                           
25

 Knudsen, Christian. 1997. Side 213. 
26

 Knudsen, Christian. 1997. Side 164. 
27

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 29. 
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Retspolitikken defineres af Alf Ross som en videnskab når retspolitikken forklarer sammenhængen 

mellem regler og adfærd ud fra retssociologiske kundskaber eller metoder.
28

 Ruth Nielsen og 

Christina Tvarnø fortolker også retspolitikken som en videnskab, når der anvendes retsøkonomi 

eller andre økonomiske studier i retspolitiske analyser, så længe teorierne er forankret i økonomisk 

metodologi og videnskabsteori.
29

 Forfatterne anskue retspolitikken som en retlig videnskabelig 

analyse, hvor politiske formål og hensyn kan søges opnået gennem lovgivning baseret på 

økonomisk teori og hvor analysen har til formål så objektivt som muligt, at angive hvordan 

reguleringen bør være eller bør udformes for at opfylde formålet.
30

 

 

1.4.4 Struktur 

I dette kapitel gennemgås indledning, problemformulering, metode, afgrænsning og anvendte 

begreber. I kapitel 2 gennemføres den juridiske analyse. I kapitel 3 gennemføres den økonomiske 

analyse. I kapitel 4 gennemføres den retspolitiske analyse. Afhandlingen afsluttes med kapitel 5, 

som er konklusionen på problemformuleringen. 

 

I kapitel 2 gennemgås først de grundlæggende udbudsretlige principper. Herefter analyseres 

gældende ret ud fra principperne, Klagenævnets praksis, EU-Domstolens praksis, herunder forslag 

fra generaladvokaten, samt Udbudslovens § 147. Analysen har til formål at besvare det juridiske 

underspørgsmål, nemlig i hvilket omfang gældende ret tillader en prækvalificeret sammenslutning 

af økonomiske aktører, hvor et medlem udtræder grundet konkurs, at fortsætte i en 

udbudsprocedure. 

 

I kapitel 3.1 analyseres, hvilken påvirkning gældende ret har på konkurrencen, på et marked hvor 

der anvendes udbud med prækvalifikation. I kapitel 3.2 skal det analyseres, hvilke 

transaktionsomkostninger der eksisterer i forbindelse med prækvalifikation og hvordan de påvirkes 

af forskellige mulige retstilstande. Kapitel 3.3 skal undersøge, hvilke principal-agentproblemer der 

eksisterer i forbindelse med forskellige juridiske fortolkninger af problemformuleringen. I kapitel 

3.4 sammenfattes den økonomiske analyse, hvor det skal analyseres hvorvidt gældende ret er 

Kaldor-Hicks-efficient. 

 

                                                           
28

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 449. 
29

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 449. 
30

 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 451. 
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I kapitel 4 foretages en retspolitisk analyse, hvor den juridiske og økonomiske analyse 

sammenfattes for at udlede, hvorvidt gældende ret kan ændres, således at denne mere efficient 

opfylder formålene med udbudsdirektiverne. 

 

I kapitel 5 besvares den overordnede problemformulering ved hjælp fra konklusionerne fra 

henholdsvis den juridiske, den økonomiske og den retspolitiske analyse. 

 

1.5 Begrebsafklaring 

Udbudsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om 

offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. 

februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF 

Forsyningsvirksomhedsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse 2015-12-15 nr. 1624 om 

fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt 

posttjenester 

Udbudsloven: Lov 2015-12-15 nr. 1564 

Klagenævnet: Klagenævnet for Udbud 

Marginalomkostninger: MC/marginal costs – GO/grænseomkostninger 

Marginalomsætning: MR/marginal revenue – GOM/grænseomsætning 
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Kapitel 2. Juridisk analyse. 

I dette kapitel skal den gældende retsstilling udledes for, hvorvidt en prækvalificeret 

sammenslutning af økonomiske aktører må fortsætte i en udbudsprocedure, når en deltager udtræder 

grundet konkurs. 

Kapitlet vil først gennemgå de generelle udbudsretlige principper. Herefter analyseres EU-

Domstolens og Klagenævnets praksis, efterfulgt af en analyse af den nye bestemmelse i 

Udbudslovens § 147. Desuden inddrages der fortolkningsbidrag fra den juridiske litteratur, før 

analysen til sidst kommer med en konklusion på den gældende retstilstand. 

 

2.1 De grundlæggende udbudsretlige principper 

De grundlæggende principper om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og 

proportionalitet er eksplicit udtrykt i art. 18 i Udbudsdirektivet og art. 36 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet. De fremgår desuden af Udbudslovens § 2. De grundlæggende 

principper er ens for begge direktiver, hvorfor der i denne sammenhæng ikke lægges vægt på 

hvilket direktiv en given kontrakt eller sag er omfattet af. 

 

Fortolkningen af Forsyningsvirksomhedsdirektivet kan foretages på baggrund af Udbudsloven og 

omvendt, da mange af bestemmelserne er identiske.
31

 På samme måde kan fortolkningen af 

bestemmelser fra de to direktiver fortolkes ens når ordlyden er ens, hvorfor praksis afsagt under det 

ene direktiv, i mange tilfælde kan anvendes på sager omfattet af det andet direktiv. 

 

Ligebehandlingsprincippet 

Det generelle princip om ligebehandling i EU-retten omfatter, at ensartede forhold ikke må 

behandles forskelligt og at forskellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre dette vil være 

objektivt begrundet.
32

 I udbudsretten betyder dette, at ordregiver har pligt til at behandle alle 

tilbudsgivere lige gennem hele udbudsproceduren, det vil sige fra forberedende faser til og med 

kontraktindgåelse, medmindre en forskellig behandling vil være objektivt begrundet.
33

 

                                                           
31

 Bech-Bruun. 28. januar 2015. Side 3. 
32

 Sag C-21/03 og 34/03 (forenede), Fabricom. Præmis 27. 
33

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 105. 
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Ligebehandlingsprincippet blev allerede i 1971 fastslået som værende en del af hovedformålet med 

det dagældende bygge- og anlægsdirektiv (direktiv 71/305/EØF).
34

 

Mere specifikt har EU-Domstolen udtalt, at tilbudsgivere skal befinde sig på lige fod og have 

samme muligheder ved affattelsen af deres tilbud.
35

 Dette er især interessant for spørgsmålet om, 

hvorvidt en sammenslutning af økonomiske aktører kan lade en deltager udtræde grundet konkurs, 

uden dette vil stride mod princippet. 

 

Et vilkår i et udbudsmateriale kan være i strid med ligebehandlingsprincippet, selvom det formelt 

gælder lige for alle økonomiske aktører, såfremt vilkåret har haft til formål eller følge at 

forskelsbehandle de økonomiske aktører uden saglig grund.
36

 Derimod er der ikke krav om, at alle 

vilkår skal være konkurrenceneutrale for alle aktører på markedet, hvorfor ordregiver ikke behøver 

at sænke kravene til den ønskede ydelse alene af den grund, at kun nogle få aktører vil være i stand 

til at levere ydelsen. Kravene skal blot være saglige.
37

 

 

Gennemsigtighedsprincippet 

Princippet om gennemsigtighed kræver offentliggørelse af kontraktmuligheder og omfatter at 

udvælgelses- og tildelingskriterier skal offentliggøres på forhånd.
38

 På denne måde kan der sikres 

effektiv kontrol af, hvorvidt princippet er overholdt efterfølgende, idet det kan kontrolleres, 

hvorvidt de på forhånd offentliggjorte kriterier er overholdt ved udvælgelse og tildeling. 

Gennemsigtighedsprincippet er også med til at sikre, at det efterfølgende kan kontrolleres, hvorvidt 

ordregiver har forfulgt usaglige eller ulovlige hensyn og om ligebehandlingsprincippet er overholdt, 

hvilket fører til en øget respekt for reglerne.
39

 

 

Gennemsigtighedsprincippet indebærer en forpligtelse for ordregiver til at sikre en passende grad af 

offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver, således at det er muligt at åbne markedet op 

for konkurrence og kontrollere at udbudsprocedurerne er upartiske.
40

  Princippet omfatter altså 

gennemsigtighed både for aktuelle og potentielle tilbudsgivere. 

 

                                                           
34

 Sag C-243/89, Storebælt-sagen. Præmis 33. 
35

 Sag C-199/07, Kommissionen mod Den Hellenske Republik. Præmis 37-38. 
36

 Lovforslag nr. L 19: Forslag til Udbudsloven. Side 57. 
37

 Lovforslag nr. L 19: Forslag til Udbudsloven. Side 57. 
38

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 118. 
39

 Jakobsen, Peter Stig, Poulsen, Sune Troels og Kalsmose-Hjelmborg, Simon Evers. 2016. Side 60. 
40

 Sag C-324/98, Telaustria. Præmis 62. 
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Reglerne for udbud omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet er ikke i samme grad som 

Udbudsdirektivet styret af princippet om gennemsigtighed. Det er her som hovedregel tilladt at 

anvende de mindre gennemsigtige procedurer udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog, 

hvor anvendelsen af disse er mere begrænsede i Udbudsdirektivet.
41

 Mulighederne for udbud med 

forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud efter Udbudsdirektivet er begrænset af art. 26, til 

situationer hvor ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige 

løsninger, situationer omfattende design og innovative løsninger mv. Derimod er udbud med 

forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud altid anvendeligt efter 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. dettes art. 44, stk. 2. 

 

Princippet om ikke-forskelsbehandling 

Det er et generelt princip i EU-rettten, at der ikke må diskrimineres på baggrund af nationalitet. 

Dette gælder både for direkte diskrimination, hvor en person stilles ringere på baggrund af 

nationalitet end en anden og for indirekte diskrimination hvor en bestemmelse, et kriterium eller en 

praksis, der lader til at være neutral, stiller personer eller virksomheder med en bestemt nationalitet 

bedre end andre.
42

 Princippet behandles ikke nærmere i den juridiske analyse, da det vurderes ikke 

at have betydning i forbindelse med problemformuleringen. 

 

Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet indebærer, at handlinger underlagt princippet ikke må gå videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå formålet med handlingerne og at mål og midler skal stå i rimeligt 

forhold til hinanden.
43

 Dette er blandt andet kommet til udtryk ved EU-Domstolen, der har udtalt, at 

hvor flere mulige foranstaltninger kan finde anvendelse, anvendes den foranstaltning der er mindst 

bebyrdende og byrderne må ikke være uforholdsmæssige i forhold til de tilsigtede mål.
44

 

 

Kort sagt er der altså tale om en treleddet test, hvor der stilles krav om et lovligt formål, at midler 

skal være egnede og handlinger ikke må være mere indgribende end nødvendigt.
45

 

 

                                                           
41

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 119. 
42

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 108-109. 
43

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 125. 
44

 Sag C-331/88, The Queen mod The Minister of Agriculture, Fisheries and Food og the Secretary of State for Health. 

Præmis 13. 
45

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 126. 
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Hensynet til den effektive konkurrence 

Hensynet til den effektive konkurrence udtrykkes eksplicit i betragtning 95 til 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvoraf fremgår at ”kontrakter bør tildeles på grundlag af 

objektive kriterier, der sikrer, at principperne om gennemsigtighed, ikkeforskelsbehandling og 

ligebehandling overholdes, med henblik på at sikre objektiv sammenligning af tilbuddenes relative 

værdi for under forhold med effektiv konkurrence at fastslå, hvilket tilbud der er det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud.” Ligeledes udtrykkes det i direktivets art. 82. Det fremgår desuden af 

direktivet art. 78, stk. 2 at antallet af udvalgte ansøgere, blandt andet ved udbud med forhandling, 

skal tage hensyn til kravet om tilstrækkelig konkurrence. Efter Udbudsdirektivets art. 65, stk. 2 skal 

antallet af ansøgere, der opfordres til at give tilbud ved begrænsede udbud, udbud med forhandling, 

konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber være stort nok til at sikre reel konkurrence. I 

Udbudsloven er det fastslået i § 1 at formålet med loven er at fastslå procedurerne for tildeling af 

offentlige kontrakter, så der gennem effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af 

offentlige midler. Bestemmelsen implementerer ikke nogen bestemmelse fra Udbudsdirektivet, men 

det fastslås at formålet falder inden for de rammer, som fastsættes i direktivet.
46

 

 

EU-Domstolen har flere gange fastslået, at sikringen af den effektive konkurrence er en del af 

hovedformålet med udbudsdirektiverne
47

, der som nævnt ovenfor skal ske gennem overholdelse af 

de grundlæggende udbudsretlige principper. EU-Domstolen har desuden udtalt, at uanset at den 

effektive konkurrence er Udbudsdirektivets
48

 hovedformål, må en fortolkning heraf ikke ske i strid 

med direktivets klare ordlyd.
49

 

 

  

                                                           
46

 Lovforslag nr. L 19: Forslag til Udbudsloven. Side 56. 
47

 Sag C-243/89, Storebælt-sagen. Præmis 33. Sag C-513/99, Concordia Bus. Præmis 81. 
48

 Tidligere udbudsdirektiv: direktiv 2004/18/EF. 
49

 Sag C-95/10, Strong Segurança. Præmis 37. 
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2.2 Analyse af sag C-57/01 Makedoniko Metro 

EU-Domstolen har i en tidligere sag forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt der må ske ændringer 

i en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører. Dette skete i Makedoniko Metro-

sagen
50

 hvor det præjudicielle spørgsmål omhandlede, hvorvidt en sammenslutning af økonomiske 

aktører måtte ændre sammensætning efter indgivelse af tilbud og udpegning af sammenslutningen 

som den foreløbigt valgte entreprenør.
51

 Dommen blev afsagt på baggrund af et tidligere bygge- og 

anlægsdirektiv
52

, men kan anvendes på problemformuleringen og udbudsdirektiverne fra 2014, da 

de grundlæggende principper er ens for begge. 

 

I Makedoniko Metro-sagen havde ordregiver i udbudsmaterialet tilladt sammenslutninger at lade en 

ny deltager indtræde i sammenslutningen, for så vidt den nye deltager ikke før havde deltaget i 

andre sammenslutninger, der var prækvalificeret til udbuddet.
53

 Denne mulighed var dog begrænset 

til udbudsprocedurens anden fase og frem til datoen for afgivelse af tilbud.
54

 Dette stred imod 

national lovgivning, hvori det var fastslået, at der ikke måtte ske udskiftninger i sammenslutninger 

af økonomiske aktører før efter tildelingen af kontrakten.
55

 

 

Det fremgår af sagens præmis 60, at art. 21 i direktiv 93/37 er den eneste der vedrører 

sammenslutninger af økonomiske aktører. Denne omhandler kun, at det er tilladt for 

sammenslutninger at afgive tilbud og at det ikke er tilladt at fastsætte krav til en retlig form, før en 

sammenslutning kan afgive tilbud. Derimod er det tilladt at stille krav til en retlig form for 

udførelsen af kontrakten, jf. art. 21, 2. pkt. Artiklen er videreført i Udbudsdirektivet fra 2014 i art. 

19, stk. 2 og 3. Der fremgår stadig ikke bestemmelser om ændringer i sammenslutninger af 

økonomiske aktører før kontraktindgåelse i udbudsdirektiverne. 

 

EU-Domstolen afgjorde i præmis 61, at art. 21 i direktiv 93/37 ikke indeholder nogen bestemmelser 

om sammensætningen af sammenslutninger og at det derfor var overladt til national ret at afgøre 

spørgsmålet. Desuden blev det fastslået, at det tilkommer den offentlige ordregiver at angive i 

                                                           
50

 Sag C-57/01, Makedoniko Metro. 
51

 Dommens præmis 31. 
52

 Direktiv 93/37/EØF. 
53

 Dommens præmis 18. 
54

 Dommens præmis 22. 
55

 Dommens præmis 14. 
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udbudsmaterialet, hvorvidt ændringer i sammenslutninger af økonomiske aktører kan tillades.
56

 

Dette skal selvfølgelig fortolkes i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed.
57

 I sagen var der i national ret fastsat regulering, som tillod ændringer i 

sammensætningen af sammenslutninger af økonomiske aktører efter kontraktens indgåelse, men 

ikke før kontraktens tildeling. Til sammenligning med dansk ret har ændringer i sammensætninger 

af økonomiske aktører før kontraktindgåelse, ikke været reguleret før indførelsen af Udbudslovens 

§ 147. 

 

Klagenævnet har udtalt, at dommen ikke kan tages til indtægt for, at en tilbageværende deltager i en 

sammenslutning af økonomiske aktører må byde alene på en opgave, når den anden deltager er 

udgået grundet konkurs.
58

 Derimod kan det generelt udledes, at spørgsmålet om ændringer i 

sammenslutninger af økonomiske aktører inden kontraktindgåelse er overladt til national ret og 

ordregiver under respekt af de grundlæggende udbudsretlige principper. 

 

Den danske lovgiver har altså hjemmel til, at lave en bestemmelse som § 147 der regulerer 

forholdet, men bestemmelsen skal respektere de grundlæggende udbudsretlige principper. 

 

2.3 Analyse af praksis fra Klagenævnet for Udbud 

Praksis fra Klagenævnet viser, at opfattelsen som det klare udgangspunkt er den, at der ikke kan 

tillades ændringer i en sammenslutning af økonomiske aktører efter prækvalifikation og før 

kontrakttildeling. Som undtagelse kan der i særlige tilfælde være situationer, hvor sådanne 

ændringer kan tillades. I disse tilfælde er en ordregiver ikke forpligtet til at tillade en ændring og en 

ændring skal tillades skriftligt af ordregiver forud for afgivelse af tilbud.
59
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 Dommens præmis 48. 
57

 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth. 2015. Side 186. 
58

 Klagenævnet for Udbud. 28. januar 2014. Side 21. 
59

 Klagenævnet for Udbud. 28. januar 2014. Side 12. 
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Kun prækvalificerede aktører kan afgive tilbud 

Klagenævnet udtaler at ”Det forhold, at en ordregiver har prækvalificeret et interessentskab, 

indebærer ikke, at de enkelte interessenter i interessentskabet hver for sig er blevet 

prækvalificerede, og det gælder, uanset at ordregiveren på baggrund af ansøgningen måtte være i 

stand til at konstatere, at interessenterne hver især opfyldte betingelserne herfor.”
60

 

 

Klagenævnet lægger vægt på et grundlæggende princip om, at ordregiver ikke må beslutte at indgå 

kontrakt med en økonomisk aktør, der ikke er prækvalificeret eller med en aktør der ikke har afgivet 

tilbud. I denne forbindelse henvises til en tidligere kendelse af 10. maj 2002, Ementor Denmark og 

principperne i Udbudsdirektivets art. 65 og Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 76. 

 

Klagenævnet har i en tidligere kendelse af 9. marts 1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 

fastslået at ordregiver handlede i strid med udbudsreglerne ved at tillade en sammensætning af 

økonomiske aktører at lade en deltager udskifte med en anden. I denne sag var der dog tale om en 

deltager der udgik, da den ikke længere ønskede at deltage og ikke en konkurs, samt at den 

udtrædende deltager erstattedes med en anden deltager. 

 

Der henvises til, at Klagenævnet i sin praksis ikke har tilladt udskiftning i deltagerkredsen, såfremt 

et konsortium eller joint venture som helhed er prækvalificeret. Desuden henviser klagenævnet til at 

de prækvalificerede aktører investerer i deres tilbudsudarbejdelse i tillid til indholdet af den skete 

prækvalifikation. Såfremt der sker ændringer, kan dette altså være i strid med 

gennemsigtighedsprincippet. 

 

Selvom Klagenævnet lægger vægt på, at der er forskel på situationen hvor et tilbud afgives af en 

ændret sammenslutning og situationen hvor tilbuddet afgives af en deltagers egen virksomhed, da 

denne er alene deltager i sammenslutningen efter en konkurs, lægges der ikke yderligere vægt på 

denne sondring. Dette begrundes i, at det tilbageværende medlem, uanset om det afgiver tilbud i 

sammenslutningens navn eller eget navn, vil ende med at udføre opgaven alene, såfremt denne 

vinder udbuddet. Derfor er der reelt ikke tale om to forskellige situationer, hvorfor situationerne bør 

behandles ensartet. På samme måde antages det samme at være gældende, såfremt en 

sammenslutning ændres fra tre deltagere til to. 
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 Klagenævnet for Udbud. 28. januar 2014. Side 21. 
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Begrænset ret til at foretage ændringer 

Klagenævnet har fastslået at ordregiver har en vis begrænset adgang til at tillade ændringer hos en 

prækvalificeret tilbudsgiver. Dette er en ret og ikke en pligt, som ordregiver kan anvende, såfremt 

dette skriftligt tillades før afgivelse af tilbud.
61

 

 

Der henvises til, at retten til at tillade ændringer i sammenslutninger af økonomiske aktører er 

begrænset til tilfælde, hvor ændringen ikke har indflydelse på den prækvalificeredes egnethed og 

ændringen ikke giver risiko for, at prækvalifikationen burde have faldet anderledes ud eller anden 

anerkendelsesværdig indsigelse.
62

 Kendelsen lægger op til, at ordregiver skal have tilladt ændringen 

skriftligt inden tilbudsafgivelse, hvilket må antages, at være allerede før første tilbud afgives, 

såfremt der er tale om en udbudsprocedure med flere tilbudsrunder. Derfor må det antages, at en 

ændring ikke kan tillades i en udbudsfase med flere tilbudsrunder, efter første tilbud er afgivet. 

 

Med hensyn til situationer hvor en sammenslutning ændres fra to deltagere, til at en deltager ender 

alene grundet den anden deltagers konkurs, tillægges det afgørende vægt, at ændringen ikke har haft 

afgørende indflydelse på egnetheden og ikke giver risiko for, at prækvalifikationen burde være 

faldet anderledes ud. 

 

Ændring før eller efter kontraktindgåelse 

Klagenævnet udtaler, at der er en væsentlig forskel på, om en økonomisk aktør udtræder af en 

sammenslutning grundet konkurs før eller efter kontraktindgåelse.
63

 Såfremt konkursen først 

indtræder, efter kontrakten er indgået, er der i videre omfang adgang til at lade en deltager udgå. 

Dette fremgår også af Udbudsdirektivets art. 72, stk. 1, litra d, nr. ii. 

 

Klagenævnet lægger i sin kendelse af 28. januar 2014 op til, at klagerne vil få medhold og at en 

deltager i en sammenslutning af økonomiske aktører ikke må byde alene på en opgave, når den 

anden deltager er udtrådt grundet konkurs.
64

 Klagenævnet lægger hermed også væsentlig vægt på 

det forhold, at der ikke blot udtræder en deltager af en sammenslutning af økonomiske aktører, men 

at det er en enkelt virksomhed der står tilbage og byder på opgaven efterfølgende. Der lægges 
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 Klagenævnet for Udbud. 28. januar 2014. Side 12. 
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 Klagenævnet for Udbud. 28. januar 2014. Side 12. 
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 Klagenævnet for Udbud. 28. januar 2014. Side 20. 
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yderligere vægt på, at Klagenævnet finder det betænkeligt at afgøre retsstillingen ud fra hypotetiske 

overvejelser over, hvad situationen ville have været, såfremt en deltager i en sammenslutning af 

økonomiske aktører havde ansøgt om prækvalifikation alene og ikke i en sammenslutning.
65

 

 

Klagenævnets afgørelser lægger op til en restriktiv praksis med vægt på, at allerede fordi en 

økonomisk aktør ikke er prækvalificeret, skal denne ikke have adgang til at afgive tilbud uanset 

årsag. Den begrænsede adgang til ændringer som der alligevel lægges op til, kræver at ordregiver på 

forhånd skriftligt har tilladt dette og at ændringen ikke må påvirke den prækvalificerede enheds 

egnethed, samt at prækvalifikationen ikke ville være faldet anderledes ud, såfremt den udtrådte 

deltager ikke havde været en del af sammenslutningen ved ansøgning om prækvalifikation. 

 

2.4 Analyse af generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14 

Som nævnt ovenfor verserer spørgsmålet om, hvorvidt en prækvalificeret sammenslutning af 

økonomiske aktører må ændres grundet konkurs i øjeblikket for EU-Domstolen i sag C-396/14, MT 

Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark. Generaladvokat Paolo Mengozzi fremsatte 25. 

november 2015 forslag til afgørelse i sagen.
66

 Forslaget analyseres i nærværende afsnit, for at 

udlede om det er afgørende for, hvordan gældende ret skal fortolkes. Det er sandsynligt, at EU-

Domstolen i sin afgørelse vil komme frem til et andet resultat end generaladvokaten. 

 

Generaladvokaten fastslår i sit forslag til afgørelse, med henvisning til sag C-57/01, at såfremt der 

hverken er fastsat nationale bestemmelser eller der fremgår noget af udbudsmaterialet, skal 

spørgsmålet om hvorvidt en deltager kan udtræde af en sammenslutning af økonomiske aktører, 

besvares med udgangspunkt i de udbudsretlige principper, herunder ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsprincippet.
67

 

 

Udover at respektere de udbudsretlige principper, må det samtidig skulle lægges til grund, at en 

ændret sammensætning af økonomiske aktører ville være blevet prækvalificeret alene, såfremt 

denne havde ansøgt om det. Dette tager generaladvokaten ikke stilling til, da det er en forudsætning 

                                                           
65

 Klagenævnet for Udbud. 18. august 2014. Side 13. 
66

 Sag C-396/14: MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark. Forslag til afgørelse fra generaladvokat Paolo 

Mengozzi. 
67

Forslagets punkter 51-54. 



 

24 

 

for det præjudicielle spørgsmål, at prækvalifikation af den resterende deltager ville være sket uden 

deltagelse af den konkursramte deltager.
68

 

 

Hensynet til den effektive konkurrence 

Der lægges i forslaget op til, at et krav om at sikre den bredest mulige åbning for konkurrence i 

forbindelse med en udbudsprocedure i nogle tilfælde kan give mulighed for at tillade en ændring i 

en tilbudsgivers identitet.
69

 Denne mulighed er dog ifølge generaladvokaten begrænset af en streng 

overholdelse af ligebehandlingsprincippet.
70

 Dermed lægges der op til, at ligebehandlingsprincippet 

træder forud for den effektive konkurrence og at en streng overholdelse heraf er vigtigere end en 

bred konkurrence. 

 

I forslaget til afgørelse henvises til, at ligebehandlingsprincippet kræver, at ensartede forhold ikke 

må behandles forskelligt og at forskellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan 

forskellig behandling er objektivt begrundet.
71

 Generaladvokaten behandler ikke denne mulighed 

nærmere, men det er interessant, da det kan diskuteres, hvorvidt en konkurs objektivt vil kunne 

begrunde en forskellig behandling. EU-Domstolen har forholdt sig til dette tidligere i Fabricom-

sagen, hvor en retlig bestemmelse om, at en person der har udført visse forberedende arbejder for 

ordregiver i forbindelse med et udbud, per se skulle udelukkes fra muligheden for at byde på 

opgaven, fandtes at være for vidtgående.
72

 I stedet blev der i afgørelsen lagt op til, at denne person 

skulle have mulighed for at bevise, at den erfaring vedkommende har opnået ved de forberedende 

arbejder, ikke har givet mulighed for at fordreje konkurrencen.
73

 På samme måde kan princippet 

overføres til situationen, hvor en deltager i en sammenslutning af økonomiske aktører går konkurs 

og den resterende del af sammenslutningen ønsker at fortsætte i udbudsproceduren. I disse tilfælde 

kunne der gives mulighed for, at den resterende del kan bevise, at den viden denne har opnået i 

løbet af samarbejdet op til konkursen, ikke har givet sammenslutningen konkurrencefordele. 

Hvorvidt en sådan bevisbyrde i praksis er mulig at overholde og hvordan det i så fald skulle bevises, 

vil være svært at svare på, men at bevisbyrden lægger på den resterende del af sammenslutningen, 

stemmer fint overens med en risikofordeling, hvor sammenslutningen må være nærmest til at bære 
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risikoen for en konkurs og at denne situation må være taget i betragtning ved indgåelse af 

samarbejdet. 

 

Det er værd at bemærke, at generaladvokaten i sit forslag til afgørelse, i punkt 59 henviser til 

generaladvokat Philippe Légers forslag til afgørelse til forslag i Fabricom-sagen. Her argumenterer 

Philippe Léger for, at målet om effektiv konkurrence kun kan gennemføres og opfyldes effektivt, 

såfremt de økonomiske aktører, der deltager i et udbud, er i stand til at deltage på lige fod uden den 

mindste forskelsbehandling.
74

 Dette er interessant, da generaladvokat Philippe Léger kom frem til, 

at den nationale bestemmelse der forbød en person, der har udført visse forberedende arbejder for 

ordregiver i forbindelse med et udbud, ikke var i strid med udbudsdirektiverne
75

. EU-Domstolen 

kom derimod frem til det modsatte resultat, hvilket må tages til indtægt for, at Generaladvokat 

Philippe Légers fortolkning var for restriktiv. Når generaladvokat Paolo Mengozzi henviser til dette 

forslag, kan der altså argumenteres for, at der også her lægges en for restriktiv tilgang til 

ligebehandlingsprincippet, når målet om effektiv konkurrence skal opfyldes. 

 

Ændring før eller efter kontraktindgåelse 

Det skal kort bemærkes, at der eksisterer en væsentlig forskel på hvorvidt en ændring i en 

sammenslutning af økonomiske aktører sker før eller efter tildelingen af en kontrakt. Efter 

kontrakten er tildelt, eksisterer der ikke længere nogen konkurrence mellem tilbudsgiverne og der 

eksisterer ikke som sådan et hensyn at tage til de øvrige tilbudsgivere. Derimod er fokus efter 

kontraktindgåelse på, hvorvidt der sker ændringer af væsentlige bestemmelser i den pågældende 

kontrakt eller om den korrekte opfyldelse af kontrakten bringes i fare.
76

 Før tildeling af kontrakten 

er der et stort hensyn at tage til, at alle tilbudsgivere gives lige muligheder for at deltage i 

konkurrencen om kontrakten, hvorfor for eksempel reglerne i Udbudsdirektivets art. 72 om 

ændringer af kontrakter i deres løbetid, ikke kan strækkes til at gælde før indgåelsen af kontrakt. 

 

Når kontrakten først er tildelt, eksisterer der også et hensyn til, at kontrakten udføres som aftalt, 

både inden for de økonomiske rammer og inden for den fastlagte tidsplan. Skulle en ændring efter 

kontrakttildeling ikke tillades, ville det kunne medføre store forsinkelser i offentlige opgaver, 
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hvilket ville kunne medføre store økonomiske tab sammenlignet med de hensyn, der er at tage til 

sikringen af, at den rette tilbudsgiver færdiggør kontrakten. 

 

Beslutning om deltagelse alene 

Generaladvokaten udtaler, at det skal afgøres, hvorvidt den tilbageværende deltager har truffet 

beslutning om at deltage i udbuddet alene, på grundlag af oplysninger der var anderledes, end de 

oplysninger de øvrige tilbudsgivere traf beslutning om deltagelse på baggrund af.
77

 Her lægges op 

til, at ligebehandlingsprincippet vil være overtrådt, såfremt den resterende deltager eller den 

resterende del af en sammenslutning af økonomiske aktører træffer beslutning om at fortsætte i 

udbuddet på baggrund af andre oplysninger, end de der var tilgængelige, såfremt der var ansøgt om 

prækvalifikation uden den konkursramte deltager. 

 

Der kan tales for, at en resterende del af en sammenslutning af økonomiske aktører efter en 

deltagers konkurs, ikke vil vælge at fortsætte i proceduren, såfremt det er tydeligt at de ikke har 

mulighed for at vinde udbuddet i sidste ende. Dette kunne for eksempel være en situation, hvor 

sammenslutningens tilbud er blevet vurderet til at være et af de dårligste og værende langt under de 

øvrige deltageres. I en sådan situation ville den resterende del sandsynligvis vurdere, at det ville 

være spild af ressourcer at fortsætte i proceduren, såfremt der ikke ville være udsigt til at vinde 

kontrakten i sidste ende. På baggrund af dette vil det umiddelbart kunne udledes, at den resterende 

del af sammenslutningen træffer en beslutning på baggrund af andre oplysninger end de øvrige 

tilbudsgivere gjorde i første omgang. Derfor kan der ud fra generaladvokatens forslag argumenteres 

for, at ligebehandlingsprincippet er overtrådt i en sådan situation. På den anden side må det 

vurderes, at sammenslutningen af økonomiske aktører i en sådan situation uanset hvad havde valgt 

at udtræde af udbudsproceduren og at situationen derfor ikke anderledes på grund af konkursen. 

 

Spørgsmålet er, hvorvidt beslutningen om at fortsætte i udbudsproceduren i en situation hvor man 

forventer en større chance for at vinde udbuddet, er besluttet på baggrund af andre oplysninger, end 

de oplysninger de øvrige tilbudsgivere ansøgte om at blive prækvalificeret på baggrund af. Man kan 

argumentere for, at den resterende del af en sammenslutning i første omgang har ansøgt om 

prækvalifikation og afgivet tilbud på baggrund af en forventning om, at man har haft en mulighed 

for at vinde kontrakten. Ellers ville det have været spild af ressourcer at ansøge. Derfor kan man 

                                                           
77

 Forslagets punkt 82. 



 

27 
 

også argumentere for, at såfremt den resterende del af sammenslutningen uden at kende til 

vurderingen af den oprindelige sammenslutnings tilbud, ville ønske at blive i udbudsproceduren, 

såfremt denne var sikker på at kunne udføre det udbudte arbejde og samtidig forventede en 

mulighed for at vinde kontrakten. 

 

Hvorvidt beslutningen i en konkret sag som C-396/14 er truffet på baggrund af andre oplysninger 

end de øvrige deltagere havde da de afgav deres første tilbud, vil være en svær test for den retlige 

instans. Der kan argumenteres både for og imod, men det vil være svært at bevise, på hvilken 

baggrund beslutningen rent faktisk er taget. Derfor er der også i litteraturen et ønske om, at EU-

Domstolen i sin afgørelse af sagen opstiller en brugbar test for den retlige instans til dennes 

afgørelse af, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er overtrådt, i en situation hvor en deltager 

udtræder fra en sammenslutning af økonomiske aktører grundet konkurs.
78

 

 

Ligebehandlingsprincippet 

Ifølge Jesper Fabricius anvender Generaladvokaten ligebehandlingsprincippet på en forvredet og 

meget vidtgående måde
79

, som forfatteren mener fører til, at der rent faktisk ikke kan accepteres 

ændringer af sammenslutninger, selvom generaladvokaten nævner muligheden for det. En vurdering 

af om ligebehandlingsprincippet er overtrådt, kan derfor ses som værende illusorisk, allerede fordi 

den resterende del af økonomiske deltagere besidder en anden viden, end de ville have gjort, 

såfremt de i første omgang havde deltaget uden en konkursramt deltager. Ud fra punkt 72 i forslaget 

til afgørelse lader det til, at generaladvokaten er af den opfattelse, at blot fordi man besidder 

anderledes oplysninger, har man opnået en konkurrencefordel og ligebehandlingsprincippet vil 

derfor være overtrådt. 

 

Kommissionen og den danske regering har foreslået en løsning, hvorefter ligebehandlingsprincippet 

ikke er overtrådt, såfremt den tilbageværende del af en sammenslutning af økonomiske aktører 

selvstændigt opfylder egnethedskravene for prækvalifikationen og ændringen ikke har haft 

betydning for kredsen af prækvalificerede ansøgere, således at de prækvalificerede ansøgere stadig 

ville have været de samme, såfremt den resterende del af sammenslutningen havde ansøgt om 

prækvalifikationen alene.
80

 Generaladvokaten vurderer dog, at disse krav ikke er nok til at sikre en 
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streng overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Dette begrundes i punkt 72, hvor 

generaladvokatens argumentation går på, at den resterende del af sammenslutningen kan opnå 

konkurrencefordele, hvis det tillades at sammenslutningen indtræder i udbudsproceduren på et 

senere tidspunkt end de øvrige deltagere. En sådan konkurrencefordel kan for eksempel være 

kendskab til oplysninger, som andre tilbudsgivere ikke var i besiddelse af, da de besluttede at 

deltage i udbudsproceduren. 

 

I den konkrete sag kan de oplysninger Aarsleff lå inde med være oplysninger om placering af første 

tilbud, antallet af tilbageværende tilbudsgivere og oplysninger som de overtagne medarbejdere fra 

Pihl & Søn lå inde med.
81

 I forhold til de oplysninger som de 50 medarbejdere fra Pihl & Søn har 

været i besiddelse af, kan det diskuteres, hvorvidt dette udgør en overtrædelse af 

ligebehandlingsprincippet i alle tilfælde. Spørgsmålet er, hvorvidt det på denne baggrund også ville 

skulle ses som en konkurrencefordel i strid med ligebehandlingsprincippet, såfremt en deltager 

undervejs i en udbudsprocedure ansætter et antal nye medarbejdere, som kan forbedre deltagerens 

konkurrenceevne. I en sådan situation er den retlige enhed jo den samme og det er derfor stadig den 

samme virksomhed, der er prækvalificeret. Der kan derfor argumenteres for, at en sådan situation 

ikke adskiller sig fra en situation hvor den prækvalificerede enhed ændrer deltagerkreds og at der 

derfor ikke skal ses forskelligt på de to situationer. Samtidig kan der argumenteres for, at 

sammenslutningen i den konkrete sag ikke ændrer sig i samme grad, som hvis Aarsleff ikke havde 

ansat de 50 medarbejdere fra Pihl & Søn. 

 

Mulige konkurrencefordele 

Ordregiver skal i den konkrete situation vurdere, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er overtrådt i 

en situation, hvor en deltager i en sammenslutning af økonomiske aktører udgår grundet konkurs.
82

 

Dette skal ordregiver gøre på baggrund af de oplysninger, som denne råder over. Her skal tages 

hensyn til, hvorvidt den ændrede sammenslutning opnår en konkurrencefordel. Ved 

generaladvokatens vurdering af hvornår der opnås konkurrencefordele, lægges der op til en meget 

restriktiv fortolkning, hvorefter ordregiver nærmest per se skal afvise en ændret sammenslutning. 

 

Generaladvokatens forslag stemmer på dette punkt overens med Fabricom-sagens præmis 35, 

hvorefter en forskellig behandling af tilbudsgivere ikke må føre til, at en tilbudsgiver opnår 
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konkurrencefordele. Opnås der derimod ikke konkurrencefordele, kan en forskellig behandling være 

en objektiv begrundelse for at behandle forskellige situationer ensartet. Spørgsmålet er, om 

generaladvokatens fortolkning af hvornår der opnås konkurrencefordele, er for restriktiv. 

 

Som generaladvokatens forslag til afgørelse fremstår, lader der ikke til at være megen mulighed for, 

at ordregiver kan tillade en sammenslutning af økonomiske aktører at fortsætte, såfremt en deltager 

er gået konkurs og udtrådt. Man kan næppe forestille sig situationer hvor deltagerne efter at have 

ansøgt om prækvalifikation sammen, ikke har opnået en viden, som de ikke havde forinden denne 

ansøgning. Forslaget lægger dermed op til, at risikoen for konkurser i sammenslutninger af 

økonomiske aktører udelukkende må bæres af de øvrige aktører i sammenslutningen. Som 

udgangspunkt kan en sådan risikoallokering synes rimelig, men samtidig vil den, alt andet lige, ikke 

være i samfundets interesse, såfremt man opnår en forringet konkurrence ved at udelukke den 

resterende del af sammenslutningen. Spørgsmålet er, om hensynet til de øvrige tilbudsgivere skal 

veje så tungt, at samfundet må acceptere en forringet konkurrence om offentlige kontrakter og 

dermed en mindre efficient brug af offentlige midler. 

 

2.5 Analyse af Udbudslovens § 147 

I nærværende afsnit skal analyseres hvilke muligheder bestemmelsen i Udbudslovens § 147, giver 

for at lade en prækvalificeret sammenslutning fortsætte i en udbudsprocedure, når en deltager 

udtræder grundet konkurs. Bestemmelsen gælder ikke for kontrakter omfattet af 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. lovens § 18, stk. 1. Da de grundlæggende principper er ens for 

begge direktiver, vurderes det at en lignende bestemmelse kan finde anvendelse på 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, såfremt principperne overholdes. 

 

Den nye bestemmelse i Udbudsloven gennemfører ikke en bestemmelse i Udbudsdirektivet. Det er 

derimod en bestemmelse der er indsat efter anbefaling fra Udbudslovsudvalget. Baggrunden er, at 

Klagenævnets praksis på området dels har været meget restriktiv, dels har været noget uklar 

omkring, hvornår ordregiver kan tillade ændringer hos et en sammenslutning af økonomiske 

aktører.
83

 Bestemmelsen er indsat med det formål, at sikre den bedst mulige konkurrence om 

offentlige kontrakter og sikre ordregiver mest mulig fleksibilitet i forbindelse med håndtering af 

                                                           
83

 Lovforslag nr. L 19: Forslag til Udbudsloven. Side 168. 



 

30 

 

ændringer i sammenslutninger økonomiske aktører.
84

 Det bemærkes dog, at lovgiver i 

overensstemmelse med EU-rettens forrang på området eksplicit angiver, at bestemmelsen afhænger 

af afgørelsen af sag C-396/14, MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark.
85

 Man kan 

derfor forestille sig, at ordregivere vil være meget tilbageholdende med at anvende de muligheder 

der er opstillet i § 147, da bestemmelsen risikerer at blive underkendt. 

 

Det fastslås i § 147, stk. 1 dels at ordregiver har mulighed for, men ikke er forpligtet til, at acceptere 

ændringer hos en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører. Bestemmelsen oplister 

fire muligheder i stk. 1, nr. 1-4. Ordregiver vil i de fire tilfælde ifølge bestemmelsen overholde de 

grundlæggende principper i § 2 om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt at udbud desuden ikke må udformes med det formål 

at omgå lovens anvendelsesområde eller kunstigt indskrænke konkurrencen.
86

 Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen lægger desuden i sin vejledning op til, at i tilfælde uden for de 4 oplistede, kan 

ordregiver tillade ændringer efter en konkret vurdering af om principperne om ligebehandling, 

gennemsigtighed og proportionalitet er overholdt.
87

 Med bestemmelsen, hvor ordregiver ikke er 

forpligtet til at acceptere ændringer, lægges der op til, at er tale om en undtagelse til en generel 

hovedregel om, at kun økonomiske aktører der er prækvalificerede kan deltage i konkurrencen.
88

 

 

I forhold til situationer hvor en deltager i en sammenslutning af økonomiske aktører går konkurs er 

tilfældene § 147, stk. 1, nr. 2 og 3 relevante. Nr. 2 omhandler tilfælde hvor en deltager i en 

sammenslutning udgår. Her opstilles krav om, at deltageren ikke må have haft afgørende betydning 

i forhold til opfyldelsen af minimumskravene til egnethed efter § 140, for udvælgelsen efter § 145 

eller for tilbudsevalueringen efter § 160. Nr. 3 omhandler tilfælde hvor en deltager i en 

sammenslutning erstattes på grund af forhold, der beviseligt er uden for de øvrige deltageres 

kontrol. Her gælder samme krav om, at deltageren ikke må have haft afgørende betydning for 

opfyldelsen af minimumskrav til egnethed, udvælgelse eller tilbudsevaluering. Ordregiver skal 

desuden sikre at sammenslutningen efter ændringen ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. § 
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147, stk. 3. Dette berøres ikke nærmere, da ordregiver i tilfælde af udelukkelsesgrunde skulle have 

udelukket sammenslutningen allerede inden prækvalifikation. 

 

Den konkursramte aktørs betydning for sammenslutningens egnethed 

Efter § 140 kan ordregiver fastsætte krav til de økonomiske aktørers egnethed i form af 

minimumskrav. De krav der anvendes, må kun være krav der er relevante for at sikre, at ansøgerne 

er egnede til at udøve det pågældende erhverv og har økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig 

formåen til at gennemføre den udbudte kontrakt jf. bestemmelsens stk. 2. Sammenslutningen af 

økonomiske aktører skal også efter en deltagers konkurs opfylde minimumskravene til egnethed. 

Dette kræver at de resterende økonomiske aktører ved den oprindelige ansøgning har dokumenteret, 

at de opfylder minimumskravene. I tilfælde af at minimumskravene ikke er opfyldt, er ordregiver 

forpligtet til ikke at acceptere tilbud fra den resterende sammenslutning af økonomiske aktører. 

 

Såfremt de resterende økonomiske aktører ikke har dokumenteret at de opfylder minimumskravene, 

kan der argumenteres for, at der i nogen grad alligevel vil være mulighed for, at de skal have 

mulighed for at blive i konkurrencen. Dette kræver dog, at der opfyldes nærmere bestemte krav som 

fastsat af EU-Domstolen i Manova-dommen
89

, hvor ordregiver tillægges mulighed for at opfordre 

økonomiske aktører til at fremsende dokumentation efter ansøgningsfristens udløb. Dette kræver at 

der er tale om dokumentation, hvor det objektivt kan kontrolleres, at denne fandtes forud for 

udløbet af ansøgningsfristen, samt at ordregiver ikke i udbudsmaterialet udtrykkeligt har krævet 

fremsendelse af sådanne oplysninger.
90

 Desuden er der et krav om, at den økonomiske aktør ikke 

uberettiget begunstiges og at der samtidig ikke sker forskelsbehandling. Er der for eksempel tale om 

manglende regnskaber der skal dokumentere finansiel formåen, vil det objektivt kunne konstateres 

at disse fandtes forud for ansøgningsfristen og ordregiver vil derfor, under respekt af de 

grundlæggende principper, kunne opfordre en sammenslutning af økonomiske aktører, hvor en part 

er udgået grundet konkurs, om at fremsende disse oplysninger. 

Hensynet til den effektive konkurrence taler for en fortolkning, hvor en sådan senere dokumentation 

kan indhentes af ordregiver, mens det på den anden side som udgangspunkt må være de 

økonomiske aktørers risiko at fremsende relevant dokumentation inden for ansøgningsfristen. 

Muligheden for at indhente efterfølgende oplysninger vil være i overensstemmelse med formålet 

med Udbudsloven og § 147, nemlig at sikre den bedst mulige konkurrence om offentlige kontrakter 
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samt sikre ordregiver mest mulig fleksibilitet ved ændringer i sammenslutninger af økonomiske 

aktører. 

  

§ 147, stk. 2 fastslår desuden, at en sammenslutning efter ændringen skal opfylde 

minimumskravene til egnethed efter § 140, førend ordregiver kan acceptere ændringen. Havde der 

ikke været et sådant krav, ville der være mulighed for, at sammenslutninger der ikke ellers ville 

have mulighed for at blive prækvalificeret, fik lov at afgive tilbud på et udbud. Bestemmelsen sikrer 

at ligebehandlingsprincippet i hvert fald overholdes i den henseende. 

 

Den konkursramte aktørs betydning for udvælgelse af sammenslutningen 

Når der ses på, hvad der ville have haft afgørende betydning for udvælgelsen af tilbudsgivere, skal 

der ses på, hvorvidt ordregiver ville have udvalgt den resterende del af sammenslutningen af 

økonomiske aktører, såfremt denne havde ansøgt om at blive prækvalificeret alene. Der skal altså 

ses på i hvilken grad den resterende del af sammenslutningen opfylder de objektive og ikke-

diskriminerende udvælgelseskriterier, som er fastsat af ordregiver efter § 145, stk. 2 og 3. 

Ordregiver har i udbudsmaterialet angivet, hvor stort et antal tilbudsgivere der vil blive opfordret til 

at afgive tilbud, samt hvilke kriterier der tillægges vægt i forbindelse med udvælgelsen. Herefter er 

det afgørende, i hvilken grad den resterende sammenslutning af tilbudsgivere opfylder de fastsatte 

udvælgelseskriterier. For at ordregiver efter § 147 skal kunne tillade sammenslutningen af 

økonomiske aktører at blive i konkurrencen, er det afgørende, at sammenslutningen ikke opfylder 

udvælgelseskriterierne i en så lav grad, at den ikke havde været blandt de, der var blevet udvalgt til 

at afgive tilbud, såfremt sammenslutningen havde ansøgt om prækvalifikation, uden den deltager 

der er gået konkurs. Har ordregiver eksempelvis angivet at ville prækvalificere 5 ansøgere og der 

oprindeligt har været 8 ansøgere, skal sammenslutningen af økonomiske aktører altså stadigvæk 

være blandt de 5 ansøgere, der ville være blevet prækvalificeret, såfremt den ændrede 

sammenslutning havde ansøgt alene. Opfylder den resterende sammenslutning af økonomiske 

aktører derimod kun udvælgelseskriterierne i en sådan grad, at de ville være uden for de 5 ansøgere 

der ville blive prækvalificeret, er der tale om, at ændringen vil have haft en afgørende betydning for 

udvælgelsen og det vil derfor ikke være tilladt at lade sammenslutningen forblive i konkurrencen. 
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Den konkursramte aktørs betydning for tilbudsevalueringen 

Ordregiver skal sikre sig, at den deltager der udtræder af en sammenslutning af økonomiske aktører, 

ikke har haft afgørende betydning for tilbudsevalueringen. Et eksempel kan hentes fra § 162, stk. 3, 

nr. 2, om organisering af det personale der skal udføre kontrakten samt dets kvalifikationer og 

erfaring, som kan påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt. I tilfælde hvor personale 

hos den konkursramte deltager ville have påvirket niveauet af kontraktens opfyldelse betydeligt, 

kan der altså være tale om, at denne deltager har haft afgørende betydning for tilbudsevalueringen, 

hvorfor sammenslutningen skal udelukkes efterfølgende, da det vil være i strid med 

ligebehandlingsprincippet at lade denne fortsætte. 

 

Overføres denne del på det konkrete tilfælde i sag C-396/14, hvor Aarsleff A/S efter Pihl & Søns 

konkurs ansatte mere end 50 medarbejdere på projektet, kan det vurderes at ordregiver har handlet i 

strid med ligebehandlingsprincippet, såfremt § 147 havde været gældende på daværende tidspunkt, 

idet Pihl & Søns ansatte, sandsynligvis har kunnet påvirke niveauet af kontraktens opfyldelse 

betydeligt. Dog vil dette kun være tilfældet, hvor ordregiver har fastsat et underkriterium omkring 

personalet og efter § 147 ikke have betydning i andre tilfælde. 

 

Forhold der påviseligt er uden for de øvrige deltageres kontrol 

Det fremgår af forarbejderne, at konkurs og andre forhold der betyder, at en deltager ikke længere 

kan deltage, påviseligt kan være uden for de øvrige deltageres kontrol.
91

 Situationer som disse er 

kun oplistet i § 147, stk. 1, nr. 3 som omhandler situationer, hvor en deltager i en sammenslutning 

erstattes. Hvorvidt bestemmelsen kan overføres på situationer, hvor en deltager udgår uden at blive 

erstattet, fremgår ikke at forarbejderne. Det må dog antages at være tilfældet, da § 147, stk. 1, nr. 2 

ikke oplister nogle særlige krav til, at en deltager kan udtræde af en sammenslutning. Af 

bestemmelsen fremgår endvidere krav om, at deltageren ikke må have haft afgørende betydning for 

egnethed, udvælgelse og tilbudsevaluering. Disse krav gælder for alle situationer omfattet af § 147, 

stk. 1 og er beskrevet ovenfor. 

 

Det må antages, at bestemmelsen skal fortolkes således, at der ikke er noget krav om, at der skal 

være tale om en begivenhed, der beviseligt er uden for de resterende deltageres kontrol i en 

sammenslutning af økonomiske aktører, for at en deltager kan udgå. Kravet må derimod kun gælde 
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i situationer, hvor der er tale om, at en ny deltager træder i stedet for den udgåede deltager. Det må 

derfor kunne sluttes, at der ikke er et krav om, at en deltager skal være gået konkurs for at udtræde 

af en sammenslutning, men at det er tilladt såfremt ordregiver tillader det og såfremt kravene om at 

den konkursramte deltager ikke har haft afgørende betydning for egnethed, udvælgelse og 

tilbudsevaluering er overholdt. 

 

Ordregivers ret til at afvise ændrede sammenslutninger 

Af § 147’s ordlyd fremgår det at ordregiver kan vælge at acceptere ændringer hos en 

sammenslutning af tilbudsgivere, men ikke at der eksisterer en pligt hertil. Dette stemmer også fint 

overens med, at det som udgangspunkt må være på sammenslutningens egen risiko, at de har valgt 

at indgive en ansøgning sammen. Ordregiver tvinges derfor ikke til at bære risikoen for at tillade en 

ændring i en sammensætning af økonomiske aktører, som kan findes at være i strid med de 

grundlæggende principper. Ordregiver bærer derimod risikoen for dette, såfremt denne vælger at 

tillade ændringen. Som § 147 er udformet, lader det dog ikke til, at ordregiver bærer nogen stor 

risiko for at de grundlæggende principper er overtrådt, så længe denne har sikret sig, at 

betingelserne om at den konkursramte deltager ikke har haft afgørende betydning for egnethed, 

udvælgelse eller tilbudsevaluering. Dog vil der eksistere en væsentlig risiko for en ordregiver, hvis 

denne vælger at anvende muligheden, indtil EU-Domstolen har afsagt dom i sag C-396/14, da 

denne som nævnt ovenfor, kan ende med at underkende § 147. 

 

Overholdelse af de grundlæggende principper 

Udbudslovens § 2 gennemfører Udbudsdirektivets art. 18, stk. 1.
92

 Ordregiver skal altså overholde 

de grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet 

som beskrevet ovenfor. 

 

Der gives hverken i lovteksten eller forarbejderne nogle nærmere instruktioner for ordregiver til 

vurderingen af, hvorvidt principperne er overholdt. Dette må ordregiver vurdere på baggrund af 

loven, direktiverne og praksis fra henholdsvis EU-Domstolen og Klagenævnet, på samme måde 

som ordregiver skal sikre de grundlæggende principper overholdt generelt i udbudsproceduren. 
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Derimod lægges der med § 147 op til, at ordregiver i de oplistede tilfælde i stk. 1, nr. 1-4 altid 

overholder de grundlæggende principper, såfremt betingelserne i disse bestemmelser er overholdt. 

Derudover vil ordregiver i tilfælde der ligger uden for de 4 tilfælde have mulighed for at foretage en 

konkret vurdering af hvorvidt betingelserne er opfyldt
93

. Principperne skal være overholdt fra 

ordregivers opfordring til at afgive tilbud eller deltage i dialog og indtil tidspunktet for 

kontraktindgåelse.
94

 Ordregiver må herefter ud fra sin vurdering afgøre, hvorvidt denne kan stå inde 

for at principperne er overholdt, med risiko for at dette kan blive underkendt ved en 

klagenævnsafgørelse. Omvendt kan ordregiver vælge at afvise en sammenslutning af økonomiske 

aktører, hvor en deltager er udgået grundet konkurs og dermed risikere en forringet konkurrence og 

i sidste ende en dårligere kontrakt set fra ordregivers synspunkt. 

 

Situationen hvor en deltager i en sammenslutning af økonomiske aktører udtræder grundet konkurs, 

uden at blive erstattet af en anden deltager, kræver efter Udbudslovens § 147, hverken at der 

foretages en konkret vurdering af hvorvidt de grundlæggende principper er overholdt, ej heller et 

krav om, at der skal være tale om tilfælde der påviseligt er uden for de øvrige deltageres kontrol. 

Derimod skal ordregiver blot sikre, at den konkursramte deltager ikke har haft afgørende betydning 

for vurderingen af egnethed, udvælgelse eller tilbudsevaluering. Hermed opstiller § 147 en treleddet 

test, som ordregiver kan vælge at anvende fra udbud til udbud, med klare retningslinjer for hvornår 

det kan tillades, at en sammenslutning ændret grundet konkurs fortsætter i en udbudsprocedure. 

 

Selvom det ikke fremgår af forarbejderne, stemmer § 147 godt overens med, at forskellige 

situationer kan behandles ens, såfremt det er objektivt begrundet.
95

 At ordregiver ikke er tvunget til 

at acceptere ændringer, stemmer overnes med princippet i Manova-dommen
96

, hvorefter ordregiver 

vælger om denne vil anmode om, at en ansøgning berigtiges eller suppleres med oplysninger, som 

det objektivt kan konstateres forelå forud for fristen for anmodning om deltagelse i et udbud. 
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Sammenfatning 

Med Udbudslovens § 147 lægges der altså op til en mere fleksibel tilgang, hvor ordregiver sikres et 

vist råderum til at acceptere ændringer i kredsen af deltagere og mulighed for at sikre bedst mulig 

konkurrence.
97

 Samtidig fjerner bestemmelsen en del af den usikkerhed, der har hersket i 

forbindelse med konkurser i sammenslutninger af økonomiske aktører mellem prækvalifikation og 

kontrakttildeling. Som nævnt ovenfor kan man begrunde lovligheden af § 147 i henholdsvis 

Fabricom- og Manova-dommene, hvilket også bør overvejes af EU-Domstolen i forbindelse med 

afgørelsen af sag C-396/14. 

 

2.6 Fortolkningsbidrag fra den juridiske litteratur 

I den juridiske litteratur er holdningerne til, hvorvidt ændringer i en sammenslutning af økonomiske 

aktører efter prækvalifikation bør tillades også forskellige. Sue Arrowsmith går ikke ind i en dybere 

analyse af spørgsmålet, da dette sandsynligvis ikke har haft væsentlig betydning i England, men 

argumenterer for, at såfremt ændringen har så lille en betydning, at den ændrede del af en 

sammenslutning af økonomiske aktører ville være blevet prækvalificeret alene, så vil ordregiver 

formodentlig hverken være påkrævet eller tilladt at afvise denne sammenslutning.
98

 

 

Derimod lægger Arrowsmith op til, at såfremt sammenslutningen af økonomiske aktører har afgivet 

tilbud inden ændringen blev foretaget, så skal det afgøres, hvorvidt tilbuddet er vurderet med 

afgørende vægt på for eksempel den udtrædende deltagers særlige kvalifikationer. Er dette tilfældet, 

vil det være nødvendigt at revurdere tilbuddet, for at afgøre hvorvidt dette skulle have været med til 

næste fase af udbudsproceduren. 

 

Anvendes en retstilstand, som den Sue Arrowsmith lægger op til, vil en prækvalificeret 

sammenslutning skulle have adgang til at fortsætte, såfremt denne også var blevet prækvalificeret 

uden den konkursramte tilbudsgiver. Dog skal der tages hensyn til, såfremt der er afgivet et tilbud, 

om dette tilbud er vurderet med afgørende vægt på den udtrædende deltagers kvalifikationer. Denne 

fortolkning minder i høj grad om Udbudslovens § 147, da fokus ligger på den konkursramte 

deltagers betydning for henholdsvis prækvalifikation og tilbudsevaluering. Det må derfor antages at 

Sue Arrowsmith vil opfatte § 147 for værende gældende ret. 
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Steen Treumer forholdte sig allerede til problematikken tilbage i 2003 kort efter afgørelsen i C-

57/01, Makedoniko Metro. Her antager forfatteren, at dommen baner vejen for, at det som 

udgangspunkt er tilladt at ændre i sammensætningen af en sammenslutning af økonomiske aktører, 

hvis det følger af national lovgivning eller hvis det ikke er reguleret hverken i national lovgivning 

eller i udbudsbetingelserne.
99

 Dette skal dog foregå under overholdelse af ligebehandlingsprincippet 

og i tilfælde af, at det skal fortolkes strengt, fører det til en hovedregel om, at ændringer ikke skal 

være tilladte. Forfatteren henviser desuden til en mulighed for at ændringer efter prækvalifikation 

kan danne grundlag for favorisering fra ordregivers side.
100

 Dette kan naturligvis også være 

problematisk, da ordregiver i forbindelse med ét udbud måske vælger at lade en ændret 

sammenslutning forblive i konkurrencen, mens ordregiver i forbindelse med et andet udbud vælger 

at smide en sammenslutning ud af konkurrencen. Det vil dog i sådanne tilfælde være noget nær 

umuligt at bevise hvorvidt ordregiver i det ene tilfælde har favoriseret en tilbudsgiver og i et andet 

tilfælde ikke. I sidste ende må det forventes at ordregiver ønsker den bedst mulige konkurrence 

under overholdelse af udbudsreglerne, hvorfor en sådan favorisering ikke bør finde sted. 

 

Steen Treumer foreslår desuden, at ordregiver udnytter den mulighed, der findes for både lovgiver i 

reguleringen og ordregiver i udbudsbetingelserne, til at fastsætte hvorvidt der må finde ændringer 

sted.
101

 Dette fandt ikke sted i sag C-396/14, men er sket ved indførelsen af Udbudslovens § 147, 

der synes at stemme overens, med hvad forfatteren anfører. 

 

2.7 Diskussion af principperne om ligebehandling og effektiv konkurrence 

I dette afsnit skal hensynene bag henholdsvis ligebehandlingsprincippet og hensynet til den 

effektive konkurrence kort diskuteres. De to principper diskuteres over for hinanden, både hvor de 

komplementerer hinanden og hvor de går i hver sin retning. 

 

Der efterlades ingen tvivl om, at ligebehandlingsprincippet skal overholdes, såfremt en ordregiver 

skal acceptere, at en sammenslutning af økonomiske deltagere lader en deltager udgå grundet 

konkurs. Generaladvokat Paolo Mengozzi lægger en streng overholdelse af 

ligebehandlingsprincippet til grund, uanset dette leder til at begrænse konkurrencen. Klagenævnets 

tilgang er lidt lempeligere, men tillægger det vægt, at ordregiver på forhånd skal have givet 
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tilladelse til det, såfremt der skal ske ændringer i prækvalificerede sammenslutninger. På den anden 

side lægger Udbudslovens § 147 op til en mere simpel tilgang til ligebehandlingsprincippet, hvor 

nærmere betingelser om at den konkursramte deltager ikke må have haft afgørende betydning for 

egnethed, udvælgelse eller tilbudsevaluering. 

 

Ligebehandlingsprincippet udgør ikke et mål i sig selv, men skal bedømmes i lyset af de formål det 

forfølger, herunder adgang til en ufordrejet konkurrence i alle medlemsstater.
102

 Spørgsmålet er 

herefter, om det kræver en streng overholdelse af ligebehandlingsprincippet at sikre en ufordrejet 

konkurrence. En sammenslutning af økonomiske aktører der får vurderet deres tilbud som værende 

det bedste i en udbudsprocedure med flere tilbudsrunder, ligger inde med en god chance for senere 

at få tildelt en kontrakt. Går en af parterne konkurs inden sidste tilbudsfase, kan der argumenteres 

for, at konkurrencen fordrejes, såfremt den resterende del vil være i stand til at byde på opgaven 

under samme forhold, som da sammenslutningen ikke var ændret. Udelukkes sammenslutningen 

herefter vil konkurrencen formindskes og de der ikke har afgivet det bedste tilbud, vil herefter have 

en bedre chance for at vinde kontrakten, hvor de muligvis ikke før ville have haft lige så store 

muligheder. Samtidig vil de resterende deltagere i udbudsproceduren nu opnå oplysninger om, at 

antallet af tilbudsgivere er reduceret hvilket gør konkurrencen mindre hård og muligvis vil føre til, 

at der ikke afgives lige så gode tilbud, som hvis sammenslutningen ikke var blevet udelukket. 

 

Såfremt den ændrede sammenslutning får lov at blive i konkurrencen, vil konkurrencen ikke på 

samme måde fordrejes, da man næppe vil kunne tale for, at den resterende del af sammenslutningen 

kan afgive et tilbud, der er bedre, end hvis en deltager ikke havde udgået grundet konkurs. På 

baggrund af dette kan man altså tale for at konkurrencen ikke fordrejes, eller i hvert fald fordrejes i 

mindre omfang, hvis man tillader muligheden for, at en sammenslutning af økonomiske aktører kan 

lade en deltager udgå grundet konkurs. Skal ligebehandlingsprincippet fortolkes i overensstemmelse 

med dette, kan der altså argumenteres for, at ligebehandlingsprincippet ikke er overtrådt i en sådan 

situation. En sådan tolkning af ligebehandlingsprincippet adskiller sig fra det foreslåede af 

generaladvokat Paolo Mengozzi, men tilgodeser en mere effektiv konkurrence, hvor øvrige 

tilbudsgivere næppe har fået en ulempe ved at en sammenslutning får lov til at lade en deltager 

udtræde, men hvor de nærmere er gået glip af en chance for at opnå bedre mulighed for at vinde 

kontrakten på grund af udefra kommende omstændigheder. 
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En sådan argumentation, hvorefter de øvrige tilbudsgivere i udbudsproceduren skal opnå fordele 

grundet en deltager i en sammenslutnings konkurs, synes ikke at have holdepunkt i andet end en 

streng fortolkning af ligebehandlingsprincippet. Til støtte for synspunktet kan dog nævnes, at de 

øvrige tilbudsgivere havde opnået en fordel, såfremt den konkursramte deltager ikke havde været en 

del af en sammenslutning og sammenslutningen i stedet havde deltaget alene. På denne måde havde 

sammenslutningen, alt andet lige, været svagere ved ansøgningen om prækvalifikation. Derfor må 

krav om, at den ændrede sammenslutning ville være blevet prækvalificeret alene, skulle være 

opfyldt. Kan konkurrencen derimod fortsætte uden væsentlige ændringer, synes en udelukkelse af 

en sammenslutning grundet en udefrakommende omstændighed som konkurs, for værende en for 

restriktiv fortolkning, som fører til en konkurrence med et ringere udfald for ordregiver. 

 

2.8 Delkonklusion 

Udbudslovens § 147 lægger op til, at ordregiver kan tillade, at en prækvalificeret sammenslutning af 

økonomiske aktører lader en deltager udgår. Der gives endda mulighed for, at denne økonomiske 

aktør kan erstattes af en anden deltager i forbindelse med konkurs, jf. stk. 1, nr. 3. For at ordregiver 

kan tillade disse ændringer, kræves det at den økonomiske aktør der udtræder, ikke har haft 

afgørende betydning for vurderingen i forhold til opfyldelsen af minimumskravene til egnethed, 

udvælgelsen eller tilbudsevalueringen. Desuden skal den ændrede sammenslutning opfylde 

minimumskravene til egnethed og ikke være omfattet af udelukkelsesgrunde. I alle tilfælde hvor 

disse kriterier er opfyldt, vil en ordregiver efter bestemmelsen kunne tillade, at ændret 

sammenslutning fortsætter i en udbudsprocedure. De grundlæggende principper om ligebehandling, 

gennemsigtighed og proportionalitet vil i disse tilfælde være overholdt. Ordregiver kan i øvrige 

situationer, der falder uden for de i § 147, stk. 1, nr. 1-4, under en konkret vurdering af om de 

grundlæggende principper er overholdt, tillade at en ændret sammenslutning fortsætter i en 

udbudsprocedure. 

 

Klagenævnet lægger derimod en strengere fortolkning af hvornår en prækvalificeret 

sammenslutning af økonomiske aktører kan lade en deltager udtræde grundet konkurs. Det klare 

udgangspunkt i Klagenævnets praksis er, at der kun kan afgives tilbud af prækvalificerede 

tilbudsgivere. I tilfælde hvor der sker ændringer, er det sammenslutningen der er prækvalificeret og 

ikke de enkelte deltagere. Det er herefter Klagenævnets klare opfattelse, at en enkelt deltager fra en 
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prækvalificeret sammenslutning ikke kan afgive tilbud alene, uden dette vil være i strid med 

ligebehandlingsprincippet. Derimod kan en ændret sammenslutning i begrænsede tilfælde tillades 

adgang til at fortsætte. Dette forudsætter at ordregiver på forhånd, inden første tilbud skriftligt har 

givet adgang hertil og dernæst at ændringen ikke har indflydelse på den prækvalificeredes egnethed 

og at ændringer ikke giver risiko for, at prækvalifikationen burde have faldet anderledes ud eller 

anden anerkendelsesværdig indsigelse. 

 

EU-Domstolen har i øjeblikket spørgsmålet om, hvorvidt en ændret sammenslutning må fortsætte, 

når ændringen sker efter prækvalifikation, verserende i sag C-396/14. EU-Domstolen har tidligere 

udtalt i sag C-57/01, at det tilkommer national ret og i mangel af national ret ordregiver, at regulere 

spørgsmålet. Dette skal dog ske under respekt af principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed. 

 

I generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14 lægges der op til, at fortolkningen af 

ligebehandlingsprincippet skal foretages meget strengt. Ligebehandlingsprincippet vil være 

overtrådt såfremt den resterende del af en sammenslutning af økonomiske aktører, efter en deltager 

er udtrådt grundet konkurs, baserer sit tilbud på en anden viden, end denne ville have haft, såfremt 

sammenslutningen havde deltaget uden den konkursramte deltager. En sådan viden vil kunne 

medføre konkurrencefordele for sammenslutningen, hvorfor ligebehandlingsprincippet vil være 

overtrådt. Dermed lægges der op til, at ligebehandlingsprincippet i stort set alle tilfælde vil være 

overtrådt. 

 

Det vurderes, at Udbudslovens § 147 skal anses for gældende ret, da den vurderes at opfylde 

præmisserne i EU-Domstolens praksis i Fabricom- og Manova-dommene. Herudover er 

vurderingen, at de grundlæggende principper overholdes i § 147. På denne baggrund kan det 

konkluderes, at en sammenslutning ændret grundet en deltagers konkurs, kan tillades at fortsætte i 

en udbudsprocedure, såfremt den konkursramte deltager ikke har haft afgørende betydning for 

vurderingen af egnethed, udvælgelse og tilbudsvurdering. Desuden skal den resterende del af 

sammenslutningen opfylde minimumskravene til egnethed og ikke være omfattet af 

udelukkelsesgrunde. Da Udbudsloven opfylder de grundlæggende principper, kan principperne fra 

bestemmelsen anvendes på kontrakter omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. 
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Indtil EU-Domstolen har afsagt afgørelse i sag C-396/14 vil der dog bestå en vis usikkerhed om den 

gældende retstilstand. 
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Kapitel 3. Økonomisk analyse. 

3.1 Konkurssituationens betydning for konkurrenceformen på markedet 

Det skal i nærværende afsnit behandles, hvilken konkurrenceform der eksisterer på et marked for 

udbud hvor der finder prækvalifikation sted og hvor en sammenslutning af økonomiske aktører kan 

ændre sig efterfølgende grundet konkurs hos en deltager. Det skal nærmere undersøges, hvilke varer 

der afsættes på markedet, hvilken konkurrenceform der eksisterer og på hvilken måde udelukkelsen 

af en ændret sammenslutning af økonomiske aktører vil påvirke konkurrencen. 

 

Konkurrenceformen på et marked er afhængig af, hvilken form markedet har, nærmere hvorvidt der 

er tale om et homogent eller et heterogent marked. Markedsformen afhænger desuden af hvorvidt 

forbrugerne på markedet har præferencer eller ej. Derudover afhænger markedsformen af antallet af 

udbydere.
103

 På markedet for offentlige indkøb er forbrugeren den offentlige ordregiver, som 

repræsenterer borgernes præferencer. Virksomhederne på dette marked er de økonomiske aktører, 

der kan og ønsker at byde ind på de varer og tjenesteydelser der ønskes af den offentlige ordregiver. 

 

De økonomiske aktører antages at have profitmaksimering for øje, uanset markedsformen, når 

denne søger at indgå en kontrakt med en anden part.
104

 På den anden side er der den offentlige 

ordregiver, som skal søge at opfylde samfundsmæssige krav på baggrund af begrænsede midler 

bevilget af staten, hvorfor det antages at ordregiver har omkostningsminimering for øje. 

 

Homogent marked 

På et homogent marked opfattes produkter som værende identiske, uanset hvilken producent der har 

produceret produktet. Samtidig har forbrugerne på markedet ikke præferencer for valg af 

leverandør.
105

 En togbane er altså en togbane, uanset hvilken leverandør der bygger den. 

 

Heterogent marked 

På et heterogent marked har forbrugerne derimod præferencer i forhold til produkt, ydelse og/eller 

leverandør. Samtidig er produkterne heller ikke identiske. En togbane er ikke bare en togbane. 

Derimod vil nogle forbrugere foretrække en togbane fra en leverandør frem for en anden, for 
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eksempel fordi denne producent bruger støjreducerende materialer. Præferencerne kan også bestå i 

ønsket om en leverandør med stor erfaring inden for bygning af togbaner eller en leverandør der 

tilbyder grønne løsninger. 

 

3.1.1 Konkurrenceformer 

 

Kilde: Biede, Hans Jørgen, Kjær, Henrik og Vibe-Pedersen, Morten: Mikroøkonomi – videregående uddannelser. 2011. Side 82. 

 

Konkurrenceformen på et marked kan vises ud fra ovenstående tabel, dels ud fra hvorvidt 

forbrugeren på markedet har præferencer, dels ud fra antallet af udbydere på markedet.  

 

Ud over forbrugernes præferencer og antallet af udbydere på markedet, ses også på 

adgangsbarrierer til markedet, købernes markedsmagt, markedsinformation og 

markedsgennemsigtighed i øvrigt.
106

 

 

For leverandører af arbejder i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsopgaver, varer og 

tjenesteydelser eksisterer der ikke som sådan nogle lovmæssige adgangsbarrierer, men der 

eksisterer obligatoriske udelukkelsesgrunde, som en økonomisk aktør ikke må være omfattet af. Der 

eksisterer også barrierer i forhold til størrelsen af virksomheden. Det er de færreste virksomheder 

der kan byde på en kontrakt til for eksempel 1 mia. kr., hvorfor små virksomheder må gå sammen, 

såfremt de skal have mulighed for at byde på en sådan opgave. Desuden fastsættes der 

adgangsbarrierer af ordregiver i forhold til egnethedskriterier og udvælgelseskriterier før en 

leverandør kan byde på en opgave. Et eksempel kan være krav til erfaring med lignende arbejder i 

samme størrelsesorden. 
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Ses der for eksempel på markedet for offentlige bygge- og anlægsopgaver inden for togdrift er der i 

princippet kun en køber, nemlig det offentlige. Dog vil leverandørerne ofte være så store at de 

leverer i flere lande, hvorfor der i virkeligheden er flere købere fordelt på flere lande. Der vil dog 

stadig være tale om en begrænset efterspørgsel. Den offentlige indkøber har derfor stor 

markedsmagt, men ikke ubegrænset. Når den offentlige indkøber har stor markedsmagt, kan denne 

derfor presse prisen på markedet ned, da denne påvirker markedets samlede efterspørgsel i høj grad. 

Har man derimod et marked med mange købere, har den enkelte køber ikke nogen væsentlig 

markedsmagt og påvirker heller ikke efterspørgslen i nogen væsentlig grad. 

 

Informationen og gennemsigtigheden på markedet for indkøb af offentlige bygge- og 

anlægsopgaver, varer og tjenesteydelser skal være stor, da gennemsigtighed er et grundlæggende 

lovfæstet princip inden for udbudsretten.  

 

 

Kilde: Pedersen, Kurt m. fl.: Introduktion til Mikroøkonomisk teori. 2003. Side 106. 

 

Markedets struktur afhænger af efterspørgslen. Er efterspørgslen på E1 vil der kun være plads til en 

enkelt udbyder på markedet og der vil derfor være monopol. Er efterspørglen E2 eller E3 vil der 

være plads til to-tre udbydere, hvilket vil betyde et marked med oligopol. Er efterspørgslen Em vil 

der være plads til et så stort antal udbydere at der er tale om fuldkommen konkurrence (homogent 

marked) eller monopolistisk konkurrence (heterogent marked), hvor ingen virksomheder vil udøve 

væsentlig indflydelse på markedsforholdende.
107

 I takt med stigningen i antallet af udbydere på 

markedet, falder deres markedsmagt altså. 
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Fuldkommen konkurrence 

Et marked med fuldkommen konkurrence karakteriseres ved et stort antal udbydere, hvor ingen 

udbyder har væsentlig indflydelse på det samlede udbud, samt et stort antal købere, hvor ingen 

køber har en væsentlig indflydelse på den samlede efterspørgsel. Der er tale om et homogent 

marked, hvor køberne ikke har præferencer og der er tale om standardgoder. Markedet har ingen 

adgangsbarrierer og ingen af aktørerne på markedet besidder flere informationer om udbud og 

efterspørgsel end andre. Kun meget få markeder opfylder samtlige betingelser og 

konkurrenceformen kan kritiseres for kun at være en teoretisk mulighed. Et eksempel tæt på 

fuldkommen konkurrence er markedet for landbrugsprodukter, eksempelvis hvede.
108

 

 

Fuldkommen konkurrence står i modsætning til et marked med monopol. Virksomheden er 

pristager og kan i princippet afsætte alt hvad den vil til markedsprisen.
109

 Markedsprisen findes i 

ligevægten hvor udbud og efterspørgsel skærer hinanden. For den enkelte virksomhed vil det her 

være optimalt at producere den mængde, hvor marginalomkostningerne svarer til markedsprisen.
110

 

Da virksomheden er pristager og markedsprisen fastsat, er marginalomsætningen også konstant. 

Virksomhedens profit maksimeres da, hvor marginalomkostningerne er lig 

marginalomsætningen.
111
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Nedenstående figur viser hvorledes den enkelte virksomhed fastsætter den mængde den vil afsætte, 

samt hvordan markedet fastsætter den mængde der skal afsættes. 

 

 

Kilde: Hildebrand, Doris: The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules. 2002. Side 175. 

 

Ved fuldkommen konkurrence findes forbrugeroverskuddet i figur 5(b) i areal A mens 

producentoverskuddet findes i areal B. Den samlede velfærd er summen af de to. Virksomhederne 

tjener ved denne konkurrence ingen overnormal profit og der eksisterer derfor ikke noget 

dødvægtstab.
112

 

 

Monopol 

Ved et monopol forstås en markedsstruktur, hvor der er én udbyder af et produkt uden nogen nære 

substitutter. Der er høje adgangsbarrierer og monopolisten oplever derfor hverken reel eller 

potentiel konkurrence.
113

 Da der ikke er nogen nære konkurrenter, har monopolisten stor kontrol 

over, hvilken pris denne kan tage for sit produkt.
114

  Monopol er det teoretiske modstykke til 

fuldkommen konkurrence. Det er uden betydning om markedsformen er homogen eller heterogen, 

da der kun er en virksomhed der udbyder et gode uden nogen nære substitutionsmuligheder.
115
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Da monopolisten er ene om at dække markedets efterspørgsel, vil monopolisten være prissætter og 

sætter derfor prisen således, at dennes profit maksimeres. Monopolistens profit maksimeres, hvor 

marginalomsætningen skærer marginalomkostningerne.
116

 

 

 

Kilde: Hildebrand, Doris: The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules. 2002. Side 176. 

 

Da monopolisten er prissætter og ønsker at profitmaksimere, sætter den monopolprisen Pm. Til 

sammenligning vælger en virksomhed under fuldkommen konkurrence en mængde hvor 

marginalomkostningerne svarer til markedsprisen, det vil sige Qc.
117

 Det kan herefter ses, at 

forbrugerne ved monopol taber forbrugeroverskud i arealerne 1 og 2, mens monopolisten taber et 

producentoverskud i areal 3. Selvom monopolisten taber dette producentoverskud, vil den dog 

fastsætte den højere pris og afsætte den lavere mængde, da denne tager forbrugeroverskuddet (1) 

som overstiger det tabte producentoverskud (3). Derfor tjener monopolisten en overnormal profit. 

Samfundsmæssigt opstår der et dødvægtstab, fordi der i markedsligevægten er en ubalance mellem 

grænseomkostningen ved at fremstille et gode og grænsenytten for forbrugeren ved at anvende 

godet.
118
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Monopolistisk konkurrence 

Grundlæggende er monopolistisk konkurrence kendetegnet ved differentierede goder, fri 

etableringsret og nem indgang og udgang på markedet. Desuden er der gode, men ikke perfekte 

substitutionsmuligheder.
119

 

 

 

Kilde: Pedersen, Kurt m. fl.: Introduktion til Mikroøkonomisk teori. 2003. Side 108. 

 

På kort sigt vil virksomheden kunne opnå overskud på samme måde, som hvis den havde monopol 

på markedet.
120

 På kort sigt er virksomhedens afsætningskurve E1 og det er derfor muligt for 

virksomheden at opnå en overnormal profit i området mellem q’ og q’’, hvor de totale 

enhedsomkostninger er under prisen.
121

 Forskellen fra et marked med monopol består dog i, at det 

ikke kan forhindres, at der indtræder nye virksomheder på markedet. Efterhånden som nye 

virksomheder træder ind på markedet, vil virksomhedens afsætningskurve blive rykket indad til E2, 

hvor den overnormale profit er fortrængt og virksomheden kun akkurat vil få dækket alle sine 

omkostninger ved at udbyde en mængde qmk til en pris pmk. På dette stadie er der ingen incitamenter 

til yderligere til- eller afgang i branchen og der er en ligevægt på langt sigt.
122
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Oligopol 

Oligopol er karakteriseret ved, at der er et fåtal af udbydere, som hver har en vis grad af kontrol 

over markedet.
123

 Med få udbydere menes ikke talmæssigt få, men nærmere at der er høj grad af 

gensidig afhængighed udbyderne imellem.
124

 Virksomhedernes omkostningsstruktur ligner meget 

den der findes ved monopol og monopolistisk konkurrence, nemlig u-formede 

marginalomkostninger, det vil sige hvor virksomhedens marginalomkostninger er faldende ved en 

stigende produktion, indtil et vist punkt hvor de igen vil stige. Hos monopolisten svarer 

afsætningskurven til markedets efterspørgselskurve, mens den på et marked med oligopol udover at 

være påvirket af forbrugernes præferencer for det pågældende produkt, også er påvirket af 

forbrugernes vurdering af konkurrenternes produkt og markedsføring.
125

 

 

For oligopol findes der ikke nogen generelt accepteret teori for prisfastsættelsen.
126

 Udbyderne 

forsøger at komme i en Nash-ligevægt ved at træffe de bedste beslutninger de kan, givet de 

beslutninger konkurrenterne træffer. 

 

Differentieret oligopol 

På et marked med differentieret oligopol minder konkurrenceformen meget, om den der findes på et 

marked med monopolistisk konkurrence. Der er tale om et heterogent marked med en høj grad af 

præferencer. Der er få store udbydere og eventuelt et antal små. Forskellen på monopolistisk 

konkurrence og differentieret oligopol er blot at antallet af udbydere er lavere. 

 

3.1.2 Markedsformen ved udbud hvor prækvalifikation finder sted 

Af udbudsprocedurer hvor prækvalifikation indgår, kan for eksempel nævnes udbud med 

forhandling med/uden forudgående offentliggørelse, begrænset udbud og konkurrencepræget 

dialog. Den offentlige ordregiver opfordrer et antal økonomiske aktører til at ansøge om at blive 

prækvalificeret og ordregiver udvælger herefter et antal ud fra nogle fastsatte udvælgelseskriterier. 

Det fremgår af Udbudsdirektivets art. 65, stk. 2, at der ved begrænsede udbud skal prækvalificeres 

mindst 5 og ved udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog skal prækvalificeres mindst 
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3. Samtidig eksisterer et krav om, at ordregiver skal opfordre et tilstrækkeligt antal økonomiske 

aktører til at ansøge om prækvalifikation, således at der skabes reel konkurrence. 

 

Der er med udbudsreglerne givet ordregiver mulighed for, kunstigt at indskrænke konkurrencen fra 

at hele markedet opfordres til at afgive tilbud, til at ordregiver kan vælge kun at have en 

konkurrence mellem 3-5 økonomiske aktører. 

 

Når der er tale om udbud, hvor økonomiske aktører prækvalificeres inden tilbudsafgivelse, vil det 

ud fra en rationel tankegang betyde, at ordregiver har præferencer i forhold til det arbejde der 

udbydes, hvorfor der er tale om et heterogent marked. I udbud med prækvalifikation kan man også 

forestille sig at tildelingskriteriet, alt andet lige, i de fleste tilfælde vil være det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud, hvor ordregiver både har præferencer i forhold til prisen, men også i forhold til 

for eksempel teknisk løsning, miljøhensyn, design mv. 

 

Var der derimod tale om, at ordregiver ønsker en bestemt hyldevare, som for eksempel en bestemt 

type stole af bestemt mærke og model, ville ordregiver i stedet kunne anvende tildelingskriteriet 

laveste pris og udbyde opgaven i offentligt udbud. Der ville ikke være grund til at anvende tid og 

omkostninger på at udvælge bestemte leverandører, da ordregiver i dette tilfælde ikke vil have 

nogen præferencer mellem leverandørerne og derfor heller ikke vil være interesseret i at afholde 

omkostninger til udvælgelse af disse. Der vil heller ikke være noget stort hensyn at tage til 

gennemgangen af tilbud, da disse kun skal vurderes på baggrund af prisen, samt hvorvidt 

tilbudsgiverne opfylder kravene til egnethed og ikke er omfattet af nogen udelukkelsesgrunde. Der 

vil ikke nødvendigvis være tale om. at ordregiver ikke har præferencer i forhold til 

produktet/ydelsen der indkøbes, men det må antages at ordregiver i tilfælde af at ønske et produkt 

på et heterogent marked, altid vil vælge offentligt udbud, da der ikke er brug for at afholde de ekstra 

omkostninger, der eksisterer i forbindelse med et udbud hvor prækvalifikation finder sted. 

 

Varerne/ydelserne ved et udbud med prækvalifikation er ofte af en mere kompliceret slags, hvor 

ordregiver har et væsentligt antal præferencer. Havde ordregiver i stedet været interesseret i en 

standardhyldevare der var veldefineret, var der ikke grund til at lave en begrænset konkurrence. 

Opgaven kunne i stedet være sat i offentligt udbud. Er der for eksempel tale om indkøb af 10.000 

kuglepenne af bestemt mærke og model, hvor tildelingskriteriet er sat til laveste pris, vil det være let 
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at gennemgå selv et stort antal af tilbud. Når der i stedet er tale om mere komplicerede indkøb, giver 

det mere mening at begrænse antallet af bydende, for herved at spare transaktionsomkostninger for 

både tilbudsgivere og ordregiver. Skal der afgives tilbud på en kompleks opgave, kræver det et stort 

arbejde for tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbudsmateriale. Samtidig kræver det 

store omkostninger for ordregiver at gennemgå og vurdere alle tilbuddene. Derfor er det naturligt, 

når det inden for lovens grænser er tilladt, at begrænse konkurrencen og derved kun opfordre et 

begrænset antal tilbudsgivere til at afgive tilbud. 

 

3.1.3 Retsstillingens påvirkning af konkurrenceformen på markedet 

Når det skal vurderes ud fra ligebehandlingsprincippet, hvorvidt en sammenslutning af økonomiske 

aktører må fortsætte i en udbudsprocedure efter en deltager er gået konkurs, vil dette kunne påvirke 

konkurrenceformen på markedet. I de tilfælde hvor det vurderes, at sammenslutningen kan tillades 

at fortsætte i konkurrencen, vil det ikke påvirke konkurrenceformen, da antallet af konkurrerende er 

uændret. Derimod vil det påvirke den i forvejen indskrænkede konkurrence, når en sammenslutning 

udelukkes fra udbudsproceduren. Har ordregiver for eksempel prækvalificeret fem tilbudsgivere til 

et udbud med forhandling og går en deltager i en sammenslutning herefter konkurs, tvinges 

ordregiver til yderligere at begrænse konkurrencen til fire, i de tilfælde hvor 

ligebehandlingsprincippet taler for dette.  De tilbageværende tilbudsgivere vil herved opnå en større 

markedsmagt med en større mulighed for at opnå en overnormal profit, da tilbudsgiverne kan udøve 

en mere væsentlig indflydelse på markedsforholdende. Indskrænkningen i konkurrencen betyder 

altså, alt andet lige, at ordregiver vil ende i en situation hvor en begrænset konkurrence betyder en 

sandsynlighed for at ende med en dyrere konkrakt. Med en dyrere kontrakt vil der blive tale om et 

mindre forbrugeroverskud, et større producentoverskud og et større dødvægtstab. 

 

Efterhånden som antallet af udbydere på markedet reduceres, bevæger man sig fra det ene ekstreme 

fuldkommen konkurrence mod det andet ekstreme monopol, forudsat der var fuldkommen 

konkurrence til at starte med. Dette vil på figur 6 betyde, at marginalomsætningskurven bevæger sig 

fra efterspørgselskurven, som ved fuldkommen konkurrence, mod den marginalomsætningskurve 

der gælder for en monopolist. Herved falder forbrugeroverskuddet gradvist, mens 

producentoverskuddet gradvist stiger og der opstår et stigende dødvægtstab. 
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I de tilfælde hvor en sammenslutning af økonomiske aktører hvor en deltager er gået konkurs skal 

udelukkes, vil det altså alt andet lige føre til et større producentoverskud for virksomhederne, mens 

det fører til et tab for forbrugerne og et samlet tab for samfundet. Konkurrencen påvirkes negativt. 

Inden det umiddelbart lyder positivt for producenterne, at de opnår et større producentoverskud, 

skal transaktionsomkostningerne analyseres nærmere og medregnes i det samlede regnestykke. 

 

3.2 Transaktionsomkostninger 

Det skal i nærværende afsnit behandles, hvilke transaktionsomkostninger der eksisterer i forbindelse 

med konkurser i en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører. Nærmere skal der ses 

på, hvad den juridiske fortolkning af spørgsmålet, har for transaktionsomkostningerne, dels for 

ordregiver, dels for tilbudsgiverne. Afsnittet vil blive behandlet efter Oliver E. Williamsons 

transaktionsomkostningsteori der først gennemgås, hvorefter transaktionsomkostningerne 

analyseres først for ordregiver, derefter for tilbudsgiverne. Til sidst samles op på analysen for at 

konkludere hvilken juridisk fortolkning, der vil give de laveste samlede transaktionsomkostninger. 

 

Først og fremmest defineres en transaktion, som når en vare eller en tjenesteydelse overføres 

mellem to teknologisk adskilte aktiviteter.
127

 Transaktionen behøver ikke være mellem to juridisk 

adskilte parter, men kan også foregå inden for samme virksomhed i form af en internaliseret 

transaktion.
128

 Selve transaktionsomkostningerne er de omkostninger der opstår i forbindelse med 

transaktionen, nærmere i processen med udformning, gennemførelsen og kontrol af overførslen.
129

 

Omkostningerne kan opdeles i ex ante og ex post transaktionsomkostninger. 

 

I forbindelse med transaktionsomkostningsteorien har Williamson opstillet adfærdsmæssige 

betingelser for eksistensen af disse. Dels antages det, at økonomiske aktører er begrænset rationelle, 

dels at de handler opportunistisk. 

 

Den begrænsede rationalitet beskrives af Williamson som ”intendedly rational, but only limitedly 

so”.
130

 Dette kommer til udtryk i, at aktørerne ikke altid kan forudsige, hvilke fremtidige forhold 

der vil opstå og at kontrakter der forudsiger alle fremtidige forhold, ikke kan indgås. Desuden kan 
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agenterne forventes at handle opportunistisk, ved at give information der ikke er komplet eller 

fejlagtig for at mislede, fordreje, sløre eller på anden måde skabe forvirring, hvilket er muligt ved 

asymmetrisk information mellem parterne.
131

 

 

Williamsons teori arbejder med tre aspekter af transaktionsomkostninger. De tre er frekvensen 

hvormed en transaktion gentages, graden af adfærdsmæssig usikkerhed en transaktion udføres under 

og graden af aktivspecificitet.
132

 Sidstnævnte anses for at være den vigtigste.
133

 

 

Aktivspecificitet er en betegnelse for hvor specifikke investeringer, der er i aktiver i forbindelse 

med en transaktion. Specificiteten går fra investeringer i aktiver specifikt beregnet til en kontrakt, til 

investeringer i aktiver der kan anvendes generelt på alle kontrakter. Af aktivspecifikke investeringer 

kan nævnes fysisk specifikke investeringer, som kan være i en produktionsbygning, 

humanspecifikke investeringer som for eksempel investering i kurser til ansatte i forbindelse med 

udførelse af en opgave og tekniske investeringer som kan være investeringer i IT.
134

 

Aktivspecificiteten afgøres herefter af, i hvilket omfang en specifik investering kun kan anvendes 

på en specifik kontrakt eller om den kan anvendes mere generelt. Et eksempel på en høj 

aktivspecificitet kan være investering i produktionsfaciliteter til et bestemt tilpasset produkt, som 

ønskes af en kontraktpart. 

 

Graden af adfærdsmæssig usikkerhed er et udslag af agenternes begrænsede rationalitet og 

opportunisme.
135

 Agenterne vil som udgangspunkt ikke overholde spillets regler, hvis det er 

nyttemaksimerende at undlade dette. Derfor vil der opstå behov for et institutionelt arrangement, 

samt at parterne i en kontrakt må tage hensyn herfor ved at gardere sig mod opportunisme.
136

 Et 

eksempel kan være, at såfremt der ikke er en konsekvens ved at lave fejl i et aftalt arbejde, så vil en 

agent ikke have incitament til at yde en høj indsats i sit arbejde. 

 

Når frekvensen af hvor ofte transaktioner gentages er lav, vil der ikke kunne foregå læreprocesser 

mellem køber og sælger og det vil ikke kunne betale sig at finde på måder at organisere og overvåge 
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transaktionerne på.
137

 Ved transaktioner mellem offentlige ordregivere og private tilbudsgivere er 

der ofte tale om en lav frekvens af gentagelser mellem to specifikke aktører. Derimod er der tale 

om, at den offentlige ordregiver udbyder mange forskellige opgaver, mens tilbudsgiverne byder på 

flere forskellige opgaver og indgår kontrakter med forskellige offentlige ordregivere. På denne 

måde kan der udvikles specifikke måder at udarbejde udbuddene på ud fra tidligere erfaringer. Det 

kan for eksempel være, at erfaringerne viser, at indkøb af specifikke varer kræver et mere 

specificeret udbudsmateriale, således at tilbudsgiverne på forhånd er helt klar over, hvad 

ordregivers ønsker er og der derfor ikke spildes transaktionsomkostninger på at få dette nærmere 

uddybet i en spørgerunde. 

 

3.2.1 Transaktionsomkostninger for ordregiver 

Tilbudsevaluering 

Ordregiver vil have omkostninger til at vurdere de indkomne tilbud. Såfremt et tilbud kommer ind 

fra en sammenslutning af økonomiske aktører, hvorfra et medlem er udtrådt grundet konkurs, vil det 

være afgørende for transaktionsomkostningerne, om det er tilladt at lade den ændrede 

sammenslutning fortsætte i proceduren eller ej. I den ene ende er muligheden, at det på ingen måde 

er tilladt at lade sammenslutningen fortsætte. I denne situation vil ordregiver ikke bruge 

transaktionsomkostninger til at vurdere tilbuddet, da det ikke vil medføre en positiv nytte. I den 

anden ende er der muligheden for, at sammenslutningen altid må fortsætte. I denne situation vil 

ordregiver afholde transaktionsomkostninger til tilbudsevalueringen, men disse vil ikke være spildt 

i den forstand, at det ikke senere kan konstateres, at det var ulovligt at lade sammenslutningen 

fortsætte. I mellem de to yderpunkter er situationer, hvor der er en grad af tvivl om hvorvidt det vil 

være tilladt at lade sammenslutningen fortsætte i udbudsproceduren. I disse tilfælde af tvivl kan 

ordregiver risikere at spilde transaktionsomkostninger på tilbudsevalueringen, hvis det senere viser 

sig at det ikke kunne tillades at sammenslutningen fortsatte i tilbudsevalueringen. Ordregiver må i 

disse tilfælde vurdere ud fra retsstillingen, hvorvidt denne forventer at det vil være tilladt for 

sammenslutningen at fortsætte eller ej. Er risikoen for at sammenslutningen ikke må fortsætte for 

stor, vil ordregiver udelukke denne og derved spare transaktionsomkostningerne til 

tilbudsevalueringen. På den anden side risikerer ordregiver i denne situation dog at udelukke en 

sammenslutning, der kunne have deltaget lovligt i udbudsproceduren og muligvis have afgivet et 

bedre tilbud, end de der ellers bliver afgivet. Dette vil være en konkret vurdering, hvor den 
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forventede gevinst ved at lade sammenslutningen fortsætte i udbudsproceduren, sættes op imod 

risikoen for efterfølgende sagsanlæg og erstatning. Antages en risikoneutral ordregiver, vil 

ordregiver vælge at lade en sammenslutning fortsætte i en udbudsprocedure, i de tilfælde hvor den 

samlede gevinst herved overstiger omkostningerne ved mulige sagsanlæg og tilbudsvurdering. 

 

Omkostningerne til vurdering af tilbud fra en sammenslutning er præget af høj aktivspecificitet. 

Modellen hvorefter tilbuddet vurderes, kan (og skal) dog anvendes på andre tilbud i en 

udbudsprocedure og transaktionsomkostningerne til udarbejdelsen vil være de samme, uanset om en 

sammenslutnings tilbud vurderes eller ej. Derimod vil arbejdstiden til at vurdere det enkelte tilbud, 

ikke kunne henføres til vurderingen af andre tilbud. 

 

Kan ordregiver uden store omkostninger vurdere, at tilbuddet ikke vil være et af de bedste, kan 

denne vælge at udelukke sammenslutningen allerede her, da dette ikke vil have omkostninger for 

ordregiver, udover de omkostninger der allerede er afholdt i forbindelse med prækvalifikationen. 

Dette skal ordregiver dog vurdere i forhold til, om man må forvente, at konkurrencen bliver 

forringet grundet reduceringen i antallet af tilbudsgivere. 

 

Vurdering af om ligebehandlingsprincippet er overholdt 

Både klagenævnspraksis, EU-Domstolen og den danske lovgiver lægger op til, at 

ligebehandlingsprincippet under alle omstændigheder skal overholdes, såfremt en ændret 

sammenslutning skal kunne fortsætte i en udbudsprocedure. Det er som udgangspunkt ordregiver, 

som er pålagt at sikre dette princip overholdt. I den forbindelse vil ordregiver skulle afholde 

omkostninger i forbindelse med vurderingen. Alt efter hvor klar retspraksis er i forhold til 

konkurser, vil vurderingen påvirke størrelsen af transaktionsomkostningerne. Er retspraksis meget 

uklar, må ordregiver afholde flere omkostninger til vurderingen af, hvorvidt princippet er overholdt 

og måske endda afholde uforholdsmæssigt store omkostninger. Risikoen er, at omkostningerne vil 

blive så store, at ordregiver må se sig nødsaget til at udelukke sammenslutningen, selvom det vil 

skabe en ringere konkurrence. Er retspraksis på den anden side meget klar og opsætter nogle klare 

retningslinjer for hvornår princippet er overholdt i forbindelse med konkurser, vil ordregiver ikke 

have større omkostninger til vurderingen, end at det alt andet lige kan svare sig at afholde 

omkostningerne og lade sammenslutningen blive i udbudsproceduren, såfremt princippet er 
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overholdt. Ordregiver vil selvfølgelig kun lade sammenslutningen blive i udbudsproceduren, 

såfremt det vurderes der vil være en positiv gevinst herved i form af bedre konkurrence. 

 

Omkostningerne til at vurdere om ligebehandlingsprincippet vil være overholdt ved at lade en 

sammenslutning fortsætte i en konkurssituation, er præget af høj aktivspecificitet. Ordregiver vil 

dog kunne anvende metoden til samme vurdering i lignende situationer i andre udbudsprocedurer. 

Det må dog antages at situationen forekommer relativt sjældent, hvorfor metoden også vil kunne 

anvendes sjældent. 

 

Risiko for sagsanlæg 

Efter ordregiver har indgået kontrakt med en sammenslutning, som er ændret grundet konkurs, kan 

denne risikere, at øvrige tilbudsgivere anlægger sag med påstand om ulovlig tildeling af kontrakten. 

Der er altså tale om ex post transaktionsomkostninger. I praksis oplever ordregivere, at 

transaktionsomkostningerne i forbindelse med en klagenævnssag let kan overstige, hvad gevinsten 

ved udbuddet af kontrakten forventedes at blive.
138

 Jo klarere retspraksis har været på forhånd og 

desto flere omkostninger ordregiver har lagt i at vurdere, om ligebehandlingsprincippet blev 

overholdt, desto mindre vil de forventede omkostninger til klagenævnssager alt andet lige blive. 

Omvendt vil en mere uklar retsstilling og færre omkostninger anvendt på vurdering af om 

ligebehandlingsprincippet blev overholdt, føre til større forventede omkostninger til 

klagenævnssager. 

 

Ordregiver skal altså under udbudsproceduren vurdere, i hvilket omfang det vil kunne tillades, at en 

sammenslutning der er ændret grundet konkurs, kan afgive tilbud, uden dette overtræder 

ligebehandlingsprincippet. Ex ante omkostningerne til denne vurdering samt omkostningerne til 

tilbudsevalueringen skal sættes op imod ex post omkostninger til klagenævnssager og 

sammenholdes med den forventede gevinst ved at lade sammenslutningen fortsætte i 

udbudsproceduren. Giver dette regnestykke en positiv gevinst, vil en risikoneutral ordregiver vælge 

at lade en sammenslutning fortsætte i en udbudsprocedure. 
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Risikoen for sagsanlæg medfører en del usikkerhed for ordregiver og medfører, at ordregivere i 

praksis afholder for store og unødvendige omkostninger til at sikre sig mod dette.
139

 Usikkerheden 

på retsstillingen medfører altså væsentlige omkostninger til at sikre denne overholdt, som kunne 

være sparet ved en klarere retsstilling. 

 

Omkostninger i forbindelse med spørgsmål fra tilbudsgiver 

Alt efter hvor uklar retsstillingen er, vil en sammenslutning ramt af konkurs stille spørgsmål til 

ordregiver. I denne forbindelse vil ordregiver skulle afholde omkostninger til besvarelsen af disse. 

Omkostningerne hænger sammen med vurderingen af, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er 

overtrådt og vil derfor ikke være voldsomt store. Dog må det forventes, at jo klarere retsstillingen 

er, desto færre omkostninger vil ordregiver have til besvarelse af spørgsmål, da også tilbudsgiver 

her må have bedre grundlag for at vurdere, om ligebehandlingsprincippet vil være overholdt og i 

tilfælde uden tvivl ikke vil afholde omkostninger til at stille spørgsmålene. 

 

3.2.2 Transaktionsomkostninger for tilbudsgiver 

Udarbejdelse af tilbud 

Tilbudsgiver vil have omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, såfremt denne får lov 

at fortsætte i udbudsproceduren eller denne selv vurderer, at den vil kunne fortsætte i proceduren 

uden at blive udelukket. I tilfælde hvor retspraksis er klar og tilbudsgiver derfor er sikker på, at 

denne har lov til at fortsætte i udbudsproceduren, vil denne afholde transaktionsomkostningerne til 

udarbejdelsen af tilbuddet. Er retspraksis derimod mere uklar, må tilbudsgiveren vurdere hvor stor 

risikoen for afvisning vil være. Såfremt det forventes, at tilbudsgiver kan vinde kontrakten og denne 

gevinst er større end risikoen for at have spildt omkostningerne, vil tilbudsgiveren vælge at afgive 

tilbuddet. Antages tilbudsgiveren at være risikoavers, skal der desuden lægges en risikopræmie til 

gevinsten, førend tilbudsgiveren vil påtage sig risikoen. 

 

Er retspraksis på området klar, vil tilbudsgiver ikke spilde transaktionsomkostninger på 

udarbejdelsen af tilbud, såfremt denne ved, at det ikke vil være lovligt, at dennes tilbud tages i 

betragtning, medmindre denne øjner en mulighed for at få ordregiver overbevist om, at 

ligebehandlingsprincippet er overholdt og der dermed er en chance for, at kontrakten bliver indgået 

alligevel. Sker dette, vil det ikke have konsekvenser for tilbudsgiveren at have afgivet urigtige 
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oplysninger og kontrakten vil være bindende. Risikoen for fejlvurderingen ligger som nævnt 

ovenfor på ordregiveren. 

 

Spørgsmål til ordregiver grundet uklarheder 

Såfremt der er uklarheder i reglerne om, hvorvidt en sammenslutning må fortsætte efter en deltagers 

konkurs, vil sammenslutningen være interesseret i at få dette afklaret med ordregiver og vil derfor 

afholde omkostninger til at stille spørgsmål til ordregiver. Jo mere uklar retsstillingen er, desto flere 

omkostninger vil sammenslutningen alt andet lige have i forbindelse med udarbejdelsen af 

spørgsmålene. 

 

Ud fra Williamsons antagelser vil en tilbudsgiver forsøge at udnytte tvivlen til at få ordregiver til at 

tillade, at denne kan fortsætte i en udbudsprocedure, selvom det måske vil være i strid med 

ligebehandlingsprincippet, da dette er en klar fordel for tilbudsgiver. Såfremt der indgås kontrakt, 

og den ikke tillægges opsættende virkning eller annulleres efterfølgende, vil tilbudsgiver nemlig 

være sikret og det er herefter kun ordregiver der risikerer, at skulle betale erstatning til den 

tilbudsgiver, der ellers skulle have vundet kontrakten. Der eksisterer derfor ikke nogen incitamenter 

for tilbudsgiver til ikke at handle imod ordregivers og samfundets interesse i en sådan situation. 

Tilbudsgiveren vil i denne situation handle opportunistisk, såfremt det er nyttemaksimerende for 

denne. 

 

3.2.3 Sammenfatning 

Både ordregiver og tilbudsgiver vil have interesse i færrest mulige transaktionsomkostninger ved en 

udbudsprocedure, da dette dels sikrer bedre tilbud fra tilbudsgiverne, dels i højere grad sikrer 

ordregiver en gevinst ved at udbyde en opgave.
140

 En klarere retsstilling vil spare ordregiver for 

transaktionsomkostninger til tilbudsvurdering, i tilfælde hvor en sammenslutning skal udelukkes, 

omkostninger til vurdering af om ligebehandlingsprincippet er overholdt samt omkostninger i 

forbindelse med efterfølgende klagesager. Besparelsen i transaktionsomkostninger vil være 

gældende uanset til hvilken side gældende ret måtte falde ud. En klarere retsstilling vil desuden 

sikre ordregiver bedre mod sammenslutningers opportunistiske adfærd, i situationer hvor de skal 

udelukkes, men alligevel vil forsøge at overbevise ordregiveren om, at ligebehandlingsprincippet 

ikke vil være overtrådt ved at lade sammenslutningen fortsætte. 
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Sammenslutninger af økonomiske aktører, hvor en deltager må udtræde grundet konkurs, vil have 

besparelser på transaktionsomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud samt i forbindelse 

med spørgsmål til ordregiver i forbindelse med uklarheder. Sammenslutningen vil kun udarbejde 

tilbud i de tilfælde, hvor denne forventer en gevinst ved at udarbejde tilbuddet. Med en klarere 

retsstilling vil der forsvinde en del usikkerhed, hvilket vil føre til, at en risikoavers tilbudsgiver kan 

udarbejde bedre tilbud. 

 

3.3 Risikofordelingen i offentlige kontrakter ud fra et principal-agentsynspunkt 

Det skal i nærværende afsnit undersøges, hvilke principal-agentproblemer der eksisterer i 

forbindelse med, at en sammenslutning af økonomiske aktører ændrer sig grundet en deltagers 

konkurs. Herunder skal det undersøges, hvordan risikoen fordeles optimalt, i situationer hvor der 

eksisterer asymmetrisk information, som det forudsættes at agenten ønsker at anvende til at begå 

adverse selection og moral hazard. 

 

I principal-agent teorien ser man på relationen mellem en principal og en agent, hvor principalen 

antager agenten til at udføre en række opgaver for sig.
141

 Teorien har fokus på situationer, hvor der 

mellem parterne er asymmetrisk information, nærmere på når agenten træffer beslutninger ud fra 

andre informationer end de informationer principalen besidder. Der er tale om situationer hvor 

principalen har mindre information end agenten vedrørende dennes handlinger og hvor agenten 

dermed har mulighed for at handle diskretionært, det vil sige at handle i egen interesse.
142

 Dette kan 

være tilfælde i to situationer: før en kontrakt indgås (ex ante) og efter en kontrakt er indgået (ex 

post). Ex ante kan agenten udføre adverse selection, hvorved denne skjuler oplysninger for 

principalen ved kontraktindgåelse. Det klassiske eksempel er forsikringer, hvor agenten ikke 

oplyser hvilke risici denne besidder, det være sig for eksempel arvelige sygdomme. Efter 

kontraktindgåelse kan agenten begå moral hazard, hvorved denne udfører handlinger, der skjult for 

principalen er i agentens egen interesse. Fra eksemplet med forsikringer kan nævnes, at en person 

der har en indboforsikring, vil have mindre incitament til at sikre sig, at hjemmet er låst. For at 

undgå disse problemer, søger principal-agent teorien løsninger, hvor agenten pålægges incitamenter 

til at handle i både egen og principalens interesse. Før kontraktindgåelse kan der for eksempel stilles 

krav om, at der skal fremlægges forskellig dokumentation. Dette kan for eksempel være 
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dokumentation om test for arvelige sygdomme. Efter kontraktindgåelse kan der være lavet 

begrænsninger i forsikringsdækningen, således at forsikringen ikke dækker, såfremt hjemmet ikke 

er aflåst. 

 

Overfører man teorien til offentlige kontrakter, anses ordregiveren for værende principalen og 

tilbudsgiverne/de økonomiske aktører for værende agenterne. Alle tilbudsgiverne vil være agenter 

inden kontraktindgåelse, mens kun den tilbudsgiver der indgås kontrakt med vil være agent efter 

kontrakten er indgået. 

 

I situationer hvor sammenslutninger af økonomiske aktører ændrer sig grundet en deltagers 

konkurs, antages det at den offentlige ordregiver vil forsøge at indrette forholdende således, at 

risikoen for konkursen pålægges tilbudsgiverne, i det omfang det er optimalt for ordregiver. For 

ordregiver vil det være optimalt at overføre risikoen i et sådan omfang, at denne selv opnår en mere 

efficient kontrakt. Det forudsættes, at ordregiver som udgangspunkt vil være risikoneutral, mens 

agenterne antages at være risikoaverse.
143

 

 

Udbyttet for principalen af en principal-agentkontrakt kan fastsættes som x = f (e,a), hvor x er det 

observerbare udbytte (det udførte arbejde), mens e er agentens indsats og a er forhold som agenten 

antages ikke at kunne kontrollere.
144

 For at fastsætte den optimale kontrakt, skal der laves en 

afvejning mellem de omkostninger, der er ved at få en agent til at bære en større risiko, over for de 

incitamentsfordele en sådan kontrakt har. Når tilbudsgiverne antages at være risikoaverse, skal de 

kompenseres for at påtage sig en højere risiko. Når ordregiver ikke byder på de ydelser 

tilbudsgiverne udbyder, men det omvendt er tilbudsgiverne, der afgiver bud på de opgaver 

ordregiverne ønsker, vil kompensationen for den højere risiko derfor afspejle sig i tilbudsgivernes 

priser, som vil stige jo mere risiko de skal påtage sig.
145
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3.3.1 Adverse selection problemer 

I alle kontrakter omfattet af problemformuleringen skal ligebehandlingsprincippet overholdes. 

Følges generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14
146

, skal ligebehandlingsprincippet 

vurderes ud fra hvorvidt en sammenslutning af økonomiske aktører hvorfra et medlem er udtrådt 

grundet konkurs, har afgivet tilbud på baggrund af en anden viden, end den sammenslutningen ville 

have haft, såfremt det konkursramte medlem aldrig havde deltaget. Denne viden eksisterer ex ante 

og kendes kun af de øvrige aktører i sammenslutningen, hvorfor det vil være svært for ordregiver at 

bevise, hvorvidt et tilbud er afgivet på baggrund af viden fra det konkursramte medlem eller ej. 

Sammenslutningen af økonomiske aktører vil have incitament til at udføre adverse selection ved at 

byde på opgaven, velvidende om at det vil være en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, 

såfremt ordregiver tager tilbuddet i betragtning. Dette vil sammenslutningen gøre, såfremt 

ordregiver ikke kan se om princippet er overtrådt og der er en sandsynlighed for, at 

sammenslutningen får kontrakten, som overstiger de omkostninger der vil være ved at udarbejde 

tilbuddet. Er kontrakten først indgået, under nærmere omstændigheder om, at der ikke forelægger 

uopsættelighed, er den bindende for parterne og agenten er ikke pålagt nogen risiko længere, 

selvom denne har udført adverse selection. I stedet er ordregiver, ud fra generaladvokatens forslag 

til afgørelse, pålagt risikoen for dette efter kontraktindgåelse og kan pålægges at betale en erstatning 

til den tilbudsgiver, der ellers ville have vundet kontrakten, såfremt ligebehandlingsprincippet ikke 

var blevet overtrådt. 

 

Ordregiver vil i stedet for en situation, hvor denne risikerer at skulle betale erstatning til en anden 

tilbudsgiver, være interesseret i at overføre risikoen for, at ligebehandlingsprincippet er overtrådt til 

tilbudsgiver. Ser man bort fra eventuelle juridiske begrænsninger, kan man forestille sig en 

situation, hvor det pålægges sammenslutningen af økonomiske aktører at bevise, at denne ikke har 

afgivet tilbud på baggrund af informationer fra et konkursramt medlem. Dette samtidig med at 

sammenslutningen pålægges erstatningsansvaret, såfremt det vil være i strid med 

ligebehandlingsprincippet at antage dennes tilbud. På denne måde fjerner ordregiver risikoen fra sig 

selv og pålægger den i stedet sammenslutningen, mens sammenslutningen samtidig får incitament 

til at sikre at ligebehandlingsprincippet er overholdt. De negative konsekvenser ved denne løsning 

vil dog være, at sammenslutningen indregner en risikopræmie i sit tilbud, i de tilfælde der eksisterer 

en risiko for, at ligebehandlingsprincippet er overtrådt. 
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Såfremt der dels ikke er klarhed i retspraksis og det dels vil være meget svært at bevise, hvorvidt et 

tilbud er afgivet på baggrund af viden fra et konkursramt medlem, vil dette have indflydelse på 

tilbuddet fra agenten. Er der uklarhed i retspraksis og er det svært at bevise, hvorvidt tilbudsgiver 

har afgivet tilbud på baggrund af oplysninger fra et konkursramt medlem, vil der stadig være 

mulighed for adverse selection. Risikoen i denne henseende vil dog ikke være pålagt ordregiver, 

såfremt tilbudsgiver er pålagt bevisbyrde og erstatningsansvar. Samtidig vil tilbudsgiver i tilfælde, 

hvor det ikke kan bevises, at denne har overtrådt ligebehandlingsprincippet, ikke realisere nogen 

risiko. Tabet i en sådan situation vil derimod ende på den tilbudsgiver, der ville have vundet 

kontrakten, såfremt det kunne bevises, at agenten havde afgivet tilbud på baggrund af viden fra et 

konkursramt medlem. Dermed fjernes muligheden for agentens adverse selection ikke i en situation, 

hvor det ikke kan bevises, på hvilken baggrund denne har truffet beslutning. Derimod vil en streng 

bevisbyrde, hvor der er opstillet klare kriterier for bevisbyrden muligvis afhjælpe situationen. 

Optimaliteten af denne bevisbyrde afhænger af omkostningerne for tilbudsgiver, nærmere om denne 

kan bevise ligebehandlingsprincippet overholdt uden så store omkostninger, at denne ikke længere 

vil have mulighed for at afgive det bedste tilbud for ordregiver. 

 

Hvem der har den laveste omkostning ved at bevise, at ligebehandlingsprincippet er overholdt, vil 

være den rette til at bære denne bevisbyrde, såfremt begge parter har de rette incitamenter. Har 

ordregiver lavest omkostninger ved bevisbyrden, men kan bevise hvorvidt 

ligebehandlingsprincippet overholdes, vil sammenslutningen af økonomiske aktører kun have 

incitament til at fortsætte, i situationer hvor denne er sikker på, at ligebehandlingsprincippet ikke er 

overtrådt. 

 

Følges i stedet Udbudslovens § 147 løsning, hvor en deltager i en sammenslutning af økonomiske 

aktører ikke må have haft afgørende betydning for opfyldelse af kravene til egnethed, udvælgelse 

eller tilbudsevaluering, skal det vurderes, om der eksisterer asymmetrisk information i en sådan 

situation. I en situation hvor en deltager i en sammenslutning af økonomiske aktører udtræder 

grundet konkurs, vil de øvrige deltagere besidde viden om, hvorvidt den resterende del af 

sammenslutningen opfylder kravene til egnethed, udvælgelse og eventuelt tilbudsevaluering. 

Såfremt ordregiver har krævet oplysningerne til at afdække disse spørgsmål i udbudsmaterialet, vil 

også ordregiver være i besiddelse af oplysningerne. Er ordregiver derimod ikke i besiddelse af 

oplysningerne, er der tale om en situation med asymmetrisk information. Sammenslutningen af 
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økonomiske aktører vil blot oplyse, at de opfylder kravene til egnethed, udvælgelse og eventuelt 

tilbudsevaluering, da det ikke vil have nogen konsekvenser for dem at lyve. Dermed risikerer 

ordregiver at tildele kontrakten i strid med udbudsreglerne og risikerer en straf i form af erstatning. 

Det vil derfor være i ordregivers interesse, at pålægge sammenslutningen af økonomiske aktører et 

incitament til at bevise at denne opfylder kravene, således at ordregiver ikke træffer en ulovlig 

beslutning. Dette kan ordregiver gøre allerede i udbudsmaterialet ved at kræve, at hver enkelt 

økonomisk aktør i sammenslutningen selvstændigt beviser, at de opfylder kravene. Det negative ved 

sådan en løsning er dog, at tilbudsgiverne alt andet lige vil lægge denne ekstraomkostning til deres 

tilbud, hvorfor ordregiver ender med dårligere tilbud i en sådan situation. Her skal det vurderes, 

hvorvidt risikoen for en ulovlig tildeling øger gevinsten mere, end tabet på den ekstraomkostning 

tilbudsgiver lægger på sit tilbud. En risikoneutral ordregiver vil kræve de ekstra oplysninger, 

såfremt der vil være en forventet positiv gevinst herved. 

 

3.3.2 Moral hazard 

Fortsættes tankegangen fra ovenstående, hvor det skal bevises, om ligebehandlingsprincippet er 

overtrådt eller ej, skal det afgøres hvor, det vil have lavest omkostninger at placere bevisbyrden. 

Har ordregiver den laveste omkostning til denne bevisbyrde, men der samtidig eksisterer en 

mulighed for tilbudsgiver til at begå adverse selection, fordi det i første omgang kan skjules om 

ligebehandlingsprincippet er overtrådt, skal tilbudsgiver sikres incitament til ikke at begå adverse 

selection og senere udnytte dette til at begå moral hazard. I en situation hvor en sammenslutning 

kan skjule, at der er begået adverse selection, vil der sandsynligvis være andre tilbudsgivere der 

klager over tildelingen. I denne situation peger retsstillingen på ordregiver, som den der bærer hele 

risikoen for den forkerte kontrakttildeling. Her kan man i stedet se på muligheden for at overføre en 

del af risikoen på tilbudsgiverne, således at den vindende tilbudsgiver skal bære en del af risikoen 

for at ligebehandlingsprincippet overtrædes. På denne måde risikerer en sammenslutning en straf, i 

form af erstatning til forbigåede tilbudsgivere, for at have begået adverse selection ved at handle i 

strid med ligebehandlingsprincippet og efterfølgende have begået moral hazard ved at udføre 

arbejdet på en kontrakt denne aldrig burde have fået. Pålægges tilbudsgiverne en passende 

erstatningspligt, såfremt de har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, vil deres incitament 

til at overholde princippet blive sikret. De negative konsekvenser vil igen være, at det kan gå ud 

over konkurrencen, at den sammenslutning hvor en deltager udtræder grundet konkurs, vil tillægge 
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sit tilbud en risikopræmie. I sidste ende vil dette føre til en ringere kontrakt for ordregiver, i de 

tilfælde denne sammenslutning afgiver det bedste tilbud. 

 

3.3.3 Sammenfatning 

Det må som udgangspunkt være sammenslutningen af økonomiske aktører, hvor en deltager er 

udtrådt grundet konkurs, der er nærmest til at kunne bære bevisbyrden for, hvorvidt der er handlet i 

strid med ligebehandlingsprincippet eller ej, såfremt sammenslutningen skal fortsætte i en 

udbudsprocedure. Samtidig vil det også være sammenslutningen, der bedst kan sikre, at princippet 

er overholdt. For at sikre en udbudsprocedure hvor princippet overholdes, kan ordregiver opstille 

nogle krav om, at sammenslutningen skal bevise, at ligebehandlingsprincippet er overholdt. Dette 

skal gøres allerede i udbudsmaterialet, således at ordregiver ikke risikerer sagsanlæg ved at lade en 

ændret sammenslutning fortsætte i udbudsproceduren. De negative konsekvenser vil være, at 

sammenslutningen skal afholde omkostninger til denne bevisbyrde og dermed vil tillægge sit tilbud 

en risikopræmie. Såfremt forringelsen er mindre end reduceringen i risiko for sagsanlæg, vil det 

være en efficient risikofordeling for en risikoneutral ordregiver. 

 

3.4 Efficiensbetragtninger 

Når retsregler belyses fra en økonomisk synsvinkel, kan det gøres ved at vurdere retreglens effekt 

på samfundets velfærd. Dette kan gøres ud fra to grundlæggende betragtninger, nemlig Pareto-

kriteriet og Kaldor-Hicks-kriteriet. 
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Pareto-kriteriet er udtryk for at en retsregel, kontrakt mv., som er til fordel for mindst et individ og 

ikke er til ulempe for andre, skal realiseres.
147

 I en sådan situation er der tale om en Pareto-

forbedring. Kriteriet kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur: 

 

 

Eide, Erling og Stavang, Endre: Rettsøkonomi. 2008. Side 109. 

 

Kurven LM viser de højest mulige kombinationer af nytte som et samfund bestående af individ A 

og B kan opnå. Enhver situation på kurven vil blive betragtet som Pareto-optimal, såfremt man 

starter i det punkt. Selvom man står i en situation hvor individ B har hele nytten (punkt M), vil man 

ikke kunne foretage en Pareto-forbedring, da man ikke kan stille individ A bedre uden at individ B 

stilles værre. Er man derimod på et punkt indenfor kurven LM, for eksempel P, vil der være plads 

til Pareto-forbedringer. Her er det muligt at rykke mod både punkt Q og R, hvor A og B stilles 

bedre, uden den anden part stilles værre. Samtidig er alle punkter mellem Q og R Pareto-optimale 

punkter, da begge parter stilles bedre end i udgangspunktet. I praksis vil det være svært at forestille 

sig situationer, der opfylder kriteriet, uden nogen parter opnår ulemper, da der oftest er tale om 

situationer, hvor en ændring påvirker langt flere end to individer.
148

 

 

Ser man i stedet på muligheden for at forbedre samfundets samlede velfærd, uden hensyn til 

enkeltindividers nytte, kan man i stedet gøre brug af Kaldor-Hicks-kriteriet. I en situation hvor der 

sker en Kaldor-Hicks-forbedring, sker der nemlig en forøgelse af den samlede velfærd, men uden 
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hensyn til om det stiller en eller flere parter dårligere.
149

 På ovenstående figur vil en ændring fra 

udgangspunktet P til alle punkter på LM-kurven, også uden for Q-R, være Kaldor-Hicks-

forbedringer. Også punktet U vil være en Kaldor-Hicks-forbedring da det giver A en større stigning 

i sin velfærd, end det giver et fald i velfærden hos B. Det grundlæggende for Kaldor-Hicks-kriteriet 

er, at velfærden stiger, således at taberne kan kompenseres. På denne måde er der tale om 

potentielle Pareto-forbedringer, da kompensation kan føre til en situation hvor den samlede velfærd 

øges, uden at nogen parter stilles ringere. Man taler om Kaldor-Hicks-optimale situationer, også 

selvom taberne i praksis ikke kompenseres, hvorfor kriteriet kritiseres for ikke at tage hensyn til 

lighed.
150

 

 

Analysen af hvorvidt gældende ret er efficient, vil blive foretaget på baggrund af Kaldor-Hicks-

kriteriet, da der ved brug af dette kriterium, fokuseres på størst mulig forbedring af samfundsnytten, 

mens der vil være mulighed for, i hvert fald i teorien, at kompensere taberne og derved opnå en 

potentiel Pareto-forbedring. 

 

3.4.1 Optimalitet ved gældende ret 

I analysen af gældende ret, skal det først og fremmest klarlægges, hvem de berørte parter af 

retsreglerne er. Først og fremmest er der den offentlige ordregiver som repræsenterer samfundets 

interesser og som nævnt ovenfor som udgangspunkt har til formål at omkostningsminimere. På den 

anden side er der de økonomiske aktører, som byder på en offentlig opgave, der som udgangspunkt 

antages at have profitmaksimering for øje. Det skal undersøges hvorvidt det vil være efficient enten 

at udelukke en sammenslutning af økonomiske aktører fra at afgive tilbud, såfremt 

sammenslutningen ændres grundet en deltagers konkurs, eller ej. 

 

Der skal tages hensyn til et stort antal faktorer i analysen. Først og fremmest skal der tages hensyn 

til, om ordregiver opnår en kontrakt med større nytte. Dernæst skal der tages hensyn til, hvorvidt 

konkurrencen på markedet påvirkes, hvorvidt der eksisterer principal-agent-problemer mellem 

ordregiver og de økonomiske aktører og hvorvidt transaktionsomkostningerne påvirkes af 

retsstillingen. 
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Først og fremmest skal det bemærkes, at der er mulighed for, at ordregiver kan opnå en bedre 

kontrakt, såfremt en sammenslutning af økonomiske aktører må fortsætte i en udbudsprocedure, 

selvom en deltager er udtrådt grundet konkurs. Det afhænger naturligvis af den enkelte situation, 

om dette er tilfældet. Som påvist ovenfor vil konkurrencen påvirkes, såfremt en deltager bliver 

udelukket grundet konkurs, hvormed antallet af tilbudsgivere mindskes og der derfor må forventes 

dårligere tilbud. Dette kan dels være fordi den udelukkede tilbudsgiver har det bedste tilbud, dels 

fordi de resterende tilbudsgivere oplever en mindre konkurrence og derfor ikke afgiver lige så gode 

tilbud, som de ville have gjort, såfremt konkurrencen var større. Ud fra et teoretisk synspunkt vil det 

have en positiv indflydelse på samfundsvelfærden, såfremt ordregiver kan opnå en bedre 

konkurrence. 

 

Hernæst skal det bemærkes, at asymmetrisk information mellem ordregiver og tilbudsgivere kan 

påvirke risikoen for en forkert beslutning, da en tilbudsgiver ikke vil have nogen konsekvenser ved 

at lyve om, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er overholdt i en given situation. Ordregiver kan 

spare transaktionsomkostninger ved ikke at tage tilbudsgivers påstande op til overvejelse og bør 

foretage sin vurdering på sagligt grundlag. 

 

Derudover skal der fokuseres på retsstillingens påvirkning af transaktionsomkostningerne. Som 

konkluderet ovenfor har retsstillingen en negativ indvirkning på transaktionsomkostningerne, da 

retsstillingen er noget uklar. Det skal vurderes hvor store disse transaktionsomkostninger er sat op 

imod den mulige forbedring i konkurrencen. Såfremt transaktionsomkostningerne overstiger 

forbedringen i konkurrencen og disse kan spares væk ved at udelade en sammenslutning, allerede 

fordi en deltager går konkurs, så vil denne løsning være den efficiente for ordregiver. Overstiger 

gevinsten derimod transaktionsomkostningerne ved at vurdere om ligebehandlingsprincippet er 

overtrådt samt risikoen for sagsanlæg og erstatning, vil det være efficient for ordregiver at lade 

sammenslutningen fortsætte. 

 

Ud fra den teoretiske ramme skal det vurderes hvorvidt gældende ret kan anses for værende Kaldor-

Hicks-efficient. Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14 lægger op til, at der skal 

meget til, før en sammenslutning af økonomiske aktører kan tillades at fortsætte i 

udbudsproceduren, da der skal sikres en streng overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Herved 

opstår der mange situationer, hvor en sammenslutning skal udelukkes og hvor konkurrencen derfor 
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påvirkes negativt. Dette vil medføre dårligere tilbud for ordregiver, hvorfor dennes nytte ikke 

maksimeres. Samtidig må der forventes en mindre samfundsmæssig nytte, da ordregivers nytte må 

antages at falde mere, end nytten stiger for den tilbudsgiver, som vinder udbuddet ved en 

udelukkelse. Det vil medføre en forbedring i nytten for den tilbudsgiver, der vinder kontrakten, dels 

fordi denne ellers ikke ville have vundet, dels fordi denne måske har afgivet et dårligere tilbud end 

den ellers ville, såfremt konkurrencen havde været hårdere. 

 

Det skal vurderes hvorvidt den udelukkede tilbudsgivers fald i nytte, ved ikke at vinde kontrakten 

og ordregivers fald i nytte ved at få en dårligere kontrakt, overstiger den gevinst den nye vinder af 

kontrakten har opnået. Det må forudsættes, at tilbudsgiverne alle arbejder med en lille profit, når de 

afgiver tilbud og at der ikke er nogen stor forskel på deres forventede profit ved tilbudsafgivelse. 

Derfor må det forudsættes, at den nye vindende tilbudsgiver kun kan forvente en marginal bedre 

gevinst ved at vinde kontrakten, i tilfælde hvor der afgives et dårligere tilbud, fordi konkurrencen er 

blevet mindre hård grundet udelukkelse af en sammenslutning. Dette sat op imod faldet i gevinst for 

ordregiver må føre til, at generaladvokatens forslag som udgangspunkt ikke kan anses for værende 

Kaldor-Hicks-efficient. Der bør kunne nås en større samfundsmæssig nytte ved at lade den 

udelukkede sammenslutning af økonomiske aktører vinde kontrakten, med mulighed for at 

kompensere den tilbudsgiver som kunne have vundet kontrakten under en streng overholdelse af 

ligebehandlingsprincippet. 

 

Ses der derimod på gældende ret i Udbudslovens § 147, vil der også her være tilfælde hvor 

sammenslutninger skal udelukkes, fordi ligebehandlingsprincippet vil være overtrådt. Også i disse 

tilfælde må det antages, at konkurrencen vil blive påvirket negativt og at gældende ret derfor ikke er 

Kaldor-Hicks-efficient. 

 

Er der tale om at situationen med konkurser opstår med jævne mellemrum, vil forskellige 

tilbudsgivere statistisk set risikere at ende i samme situation og blive tabere såfremt de påvirkes af 

en konkurssituation. Opstår situationen jævnligt vil der være tendens til en udjævning, således at 

alle tilbudsgivere vil have gavn af en Kaldor-Hicks-efficient situation, selvom de bliver tabere i 

nogle situationer.
151
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3.5 Delkonklusion 

I de tilfælde hvor retsstillingen peger på en udelukkelse af en sammenslutning af økonomiske 

aktører, fordi den er ændret grundet en deltagers konkurs, vil dette medføre en reducering i antallet 

af tilbudsgivere. Dette fører til en forringet konkurrence, hvor konkurrencen rykker nærmere 

konkurrenceformen monopol. Dette vil alt andet lige betyde en reducering i forbrugeroverskuddet 

og en forøgelse af producentoverskuddet. Da forbrugeroverskuddet antages at falde mere end 

producentoverskuddet stiger, vil dette medføre en stigning i dødvægtstabet for samfundet. 

 

Når retsstillingen omkring udelukkelse af en sammenslutning er uklar, vil det føre til større 

transaktionsomkostninger for ordregiver i forbindelse med tilbudsevaluering, vurdering af om 

ligebehandlingsprincippet er overholdt, omkostninger i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra 

tilbudsgivere samt en stigning i risikoen for efterfølgende sagsanlæg. Samtidig betyder en uklar 

retsstilling, at tilbudsgivere oftere vil spilde transaktionsomkostninger til udarbejdelse af tilbud og 

omkostninger til spørgsmål til ordregiver. En klarere retsstilling vil betyde en reducering i 

transaktionsomkostningerne, uanset om en sammenslutning skal udelukkes eller ej. Så længe 

retsstillingen er uklar, vil det altså føre til for høje transaktionsomkostninger for både ordregiver og 

tilbudsgivere. 

 

Risikoen for sagsanlæg kan reduceres ved at overføre risiko for erstatning til en sammenslutning, 

ved at lade sammenslutningen bære bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke er overtrådt. 

Dette vil give en sammenslutning incitamenter til ikke at begå adverse selection, ved at handle 

diskretionært for at opnå en kontrakt i tilfælde, hvor det vil være i strid med 

ligebehandlingsprincippet. De negative konsekvenser ved at overføre denne risiko til en 

sammenslutning vil være, at sammenslutningen tillægger en risikopræmie til sit tilbud, og det skal 

derfor vurderes, om gevinsten ved at lade sammenslutningen bære bevisbyrden i form af reducering 

i risiko for sagsanlæg overstiger risikopræmien forbundet hermed. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at udelukkelse af en sammenslutning fordi en deltager udtræder 

grundet konkurs, vil have negative effekter på konkurrencen. Samtidig betyder den uklare 

retsstilling, at tilbudsgivere vil forsøge at udnytte asymmetrisk information til at handle 

diskretionært imod ordregivers ønske. Derudover er transaktionsomkostningerne ved den uklare 

retstilstand for store. Det kan konkluderes, at den uklare retstilstand er inefficient, da den leder til et 
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fald i den samlede samfundsnytte og der derfor er mulighed for Kaldor-Hicks-forbedringer, hvilket 

den retspolitiske analyse vil fokusere på. 
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Kapitel 4. Retspolitisk analyse. 

Den retsdogmatiske analyse har analyseret, hvad gældende ret er, i situationer hvor en 

prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører ændres grundet en deltagers konkurs. 

Gældende ret er blevet analyseret ud fra de grundlæggende udbudsretlige principper, Klagenævnets 

praksis, EU-Domstolens praksis, herunder forslag fra generaladvokaten, samt lovgivers løsning i 

Udbudslovens § 147. Uanset den retsdogmatiske analyses resultat vil EU-Domstolens afgørelse i 

sag C-396/14
152

 blive udslagsgivende for, hvordan gældende ret og Udbudslovens § 147 skal 

fortolkes fremadrettet.
153

 Der hersker derfor en vis usikkerhed omkring retstilstanden. 

 

Den økonomiske analyse har haft til formål, at analysere hvilke økonomiske implikationer der 

findes dels ved den nuværende uklare retsstilling, dels ved de mulige fortolkninger af gældende ret 

der findes. Dette har nærmere udmøntet sig i en analyse af, hvorledes konkurrencen påvirkes i 

situationer, hvor en prækvalificeret sammenslutning udelukkes, fordi en deltager er gået konkurs. 

Derudover er det blevet analyseret, hvorledes den uklare retsstilling og de mulige løsningsforslag 

påvirker transaktionsomkostninger for henholdsvis ordregiver og tilbudsgivere. Herefter er det 

analyseret hvilke principal-agentproblemer, der eksisterer i forbindelse med den uklare retsstilling 

og de mulige løsningsforslag. Til sidst er det sammenfattet, hvorvidt gældende ret er en økonomisk 

efficient løsning. 

 

Efter at have analyseret og udledt gældende ret, og herefter have analyseret hvorvidt gældende ret er 

efficient, vil der nu i den retspolitiske analyse blive bygget videre på de foregående analyser og sat 

fokus på hvorvidt gældende ret kan ændres, så den bliver mere efficient. 

 

Den retspolitiske analyse vil have fokus på, at udlede en fortolkning af gældende ret der er Kaldor-

Hicks efficient. Dette kan opnås ved at sikre en mere optimal konkurrence, hvor samfundsmæssige 

dødvægtstab reduceres, transaktionsomkostninger reduceres og/eller principal-agentproblemer 

reduceres. Såfremt den retspolitiske analyse kommer frem til mulige Kaldor-Hicks-forbedringer 

sammenlignet med den gældende retstilstand, vil det være relevant for EU-Domstolen at inddrage 

disse betragtninger i forbindelse med afsigelsen af dom i sag C-394/14. 
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Det skal analyseres i hvilket omfang, formålene med udbudsdirektiverne opfyldes i forbindelse med 

retsstillingen i Danmark for prækvalificerede sammenslutninger, hvor en deltager udtræder grundet 

konkurs. Afsnittet skal desuden give forslag til, hvordan retsstillingen kan ændres, således at 

formålene med udbudsdirektiverne stadig opfyldes, men bliver opfyldt på en mere efficient måde. 

Formålet er at udlede de lege ferenda, et forslag til lovgiver om, hvorvidt retsstillingen på området 

bør ændres.
154

 Fokus vil altså være, dels hvorvidt gældende ret opfylder de formål der gælder for 

udbudsdirektiverne, dels i hvilket omfang formålene kan opfyldes mere efficient. 

 

4.1 Formålene med udbudsdirektiverne 

Udbudslovens § 1 fastslår, at formålet med loven er at fastslå procedurerne for tildeling af offentlige 

kontrakter, så der gennem effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af offentlige 

midler. Ligebehandlingsprincippet er fastslået som værende en del af hovedformålet med det 

dagældende bygge- og anlægsdirektiv (direktiv 71/305/EØF).
155

 Som nævnt implementerer 

Udbudsloven det nye udbudsdirektiv
156

, hvorfor ligebehandlingsprincippet også er et formål med 

Udbudsloven. De grundlæggende principper om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 

gennemsigtighed og proportionalitet fremgår af Udbudsdirektivets art. 18 og 

Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 36. Af præamblerne til udbudsdirektiverne
157

 fremgår, at 

kontrakter skal tildeles på grundlag af objektive kriterier, der sikrer overholdelse af de 

grundlæggende principper under forhold med effektiv konkurrence. 

 

Det vurderes, at formålet om effektiv konkurrence kan opfyldes i forskellige grader, mens de 

grundlæggende principper skal sikres overholdt, i det omfang det kræves i udbudsdirektiverne. 

Fokus vil være på at opnå den mest effektive konkurrence under overholdelse af de grundlæggende 

principper. 
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4.2 Overholdelse af de grundlæggende principper 

Ligebehandlingsprincippet 

Lægges generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14 til grund, skal der anlægges en meget 

restriktiv tilgang til, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er overholdt, i en situation hvor en deltager 

i en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører går konkurs. Her skal 

sammenslutningen som nævnt ovenfor, i stort set alle tilfælde udelukkes. Den strenge overholdelse 

af ligebehandlingsprincippet sikrer altså at ensartede forhold ikke behandles forskelligt og at 

forskellige forhold ikke behandles ensartet. Tilfælde hvor det vil være objektivt begrundet
158

 at 

behandle forskellige forhold ensartet lægges der ikke op til, selvom dette vil være tilladt, hvis 

tidligere praksis fra EU-Domstolen lægges til grund. Der må derfor være rum til, at anvende en 

bredere fortolkning af ligebehandlingsprincippet end den generaladvokaten anvender, hvor 

princippet og formålet stadig opfyldes. En bredere fortolkning af ligebehandlingsprincippet kan 

muligvis give en mere effektiv konkurrence og dermed en mere efficient opfyldelse af 

udbudsdirektivernes formål. 

 

Udbudslovens § 147 oplister en række tilfælde hvor en ændring i en prækvalificeret 

sammenslutning af økonomiske aktører kan tillades, uden dette overtræder 

ligebehandlingsprincippet, såfremt nogle nærmere angivne betingelser er opfyldt.
159

 Selvom det 

ikke fremgår af forarbejderne, at dette er situationer hvor en objektiv begrundelse kan tillade, at 

forskellige situationer behandles ensartet, må princippet kunne overføres hertil. At ordregiver ikke 

er tvunget til at acceptere ændringer stemmer godt overens med princippet fra Manova-dommen
160

, 

hvorefter ordregiver kan vælge at anmode om, at en ansøgning berigtiges eller suppleres med 

oplysninger, som det objektivt kan konstateres forelå forud for fristen for anmodning om deltagelse 

i et udbud. Ordregiver er altså ikke tvunget til at anvende muligheden for at behandle 

forskelligartede situationer ens. 

 

I § 147 er der også tale om forhold, hvor det bør kunne konstateres objektivt, ud fra oplysninger der 

forelå allerede ved anmodningen om deltagelse i et udbud, hvorvidt et konkursramt medlem har haft 

afgørende betydning i forhold til opfyldelsen af minimumskravene til egnethed, for udvælgelsen 

eller for tilbudsevalueringen. 
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Den tredje mulighed hvor retstilstanden er meget usikker, fører til for høje 

transaktionsomkostninger for parterne og er konkluderet inefficient i den økonomiske analyse, 

hvorfor denne mulighed ikke analyseres nærmere her. 

 

Generaladvokatens forslag og Udbudslovens § 147 skal herefter sammenholdes med den 

økonomiske analyse, for at afgøre om en af de løsninger er en efficient opfyldelse af 

ligebehandlingsprincippet eller om en evt. tredje løsning vil være efficient. 

 

Som den økonomiske analyse kom frem til, vil den løsning som generaladvokaten foreslår, i de 

fleste tilfælde udelukke en sammenslutning af økonomiske aktører, hvor en deltager udtræder 

grundet konkurs. Dette har en negativ påvirkning på konkurrencen, da konkurrencen allerede ved 

prækvalifikation er indskrænket og herefter bliver indskrænket yderligere ved en udelukkelse af en 

sammenslutning. Udelukkelsen medfører alt andet lige et dårligere tilbud for ordregiver, der betyder 

en lavere nytte for denne, mens den tilbudsgiver der vinder udbuddet ikke opnår en stigning i sin 

nytte der opvejer faldet i ordregivers nytte, hvilket medfører et dødvægtstab for samfundet. 

 

Generaladvokatens forslag vil i nogen grad påvirke transaktionsomkostningerne negativt, da 

ordregiver vil have spildt omkostninger i forbindelse med prækvalifikation og tilbudsvurdering før 

en konkurs. Sammenslutningen der udelukkes, vil ligeledes have spildt omkostninger i forbindelse 

med ansøgning om prækvalifikation samt udarbejdelse af tilbud forud for en konkurs. 

 

Desuden vil der i nogen grad være et principal-agentproblem, da det antages, at sammenslutningen 

af økonomiske aktører der er ramt af en deltagers konkurs, vil forsøge at overbevise ordregiver om, 

at det ikke vil være en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet at lade sammenslutningen 

fortsætte i udbudsproceduren. 

 

Det vurderes, at ordregiver i stort set alle tilfælde vil vælge at udelukke en sammenslutning af 

økonomiske aktører i tilfælde af en konkurs hos en deltager i en prækvalificeret sammenslutning, 

hvor generaladvokatens forslag lægges til grund. Dette vil føre til en forringelse af konkurrencen 

med et dødvægtstab til følge, hvorfor løsningen, selvom den opfylder formålet med 

ligebehandlingsprincippet, ikke er efficient. 
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Lægger man i stedet Udbudslovens § 147 til grund, vil konkurrencen ikke blive indskrænket i de 

tilfælde, hvor en konkursramt deltager i en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører, 

ikke har haft afgørende betydning for egnethed, udvælgelse eller tilbudsevaluering. Konkurrencen 

vil derimod blive påvirket på samme måde som ved generaladvokatens forslag, i de tilfælde hvor en 

sammenslutning ikke opfylder de opstillede betingelser. 

 

Ordregiver vil i de fleste tilfælde vælge at afholde større transaktionsomkostninger til vurderingen 

af, om ligebehandlingsprincippet er overholdt, hvis § 147 antages at være gældende ret, da det må 

vurderes, at der er langt større sandsynlighed for, at betingelserne i denne bestemmelse kan være 

overholdt. Disse transaktionsomkostninger vil være efficiente at afholde, såfremt der kan opnås en 

forventet nytte i form af bedre konkurrence, som overstiger omkostningerne, såfremt de afholdes. 

 

I forhold til principal-agentproblemer, må det på samme måde som ved generaladvokatens forslag 

kunne antages, at sammenslutningen der er ændret af en deltagers konkurs, vil forsøge at overbevise 

ordregiver om, at de opfylder betingelserne der gælder for, at ligebehandlingsprincippet vil være 

overholdt. Dette både i tilfælde af at de rent faktisk er opfyldt eller ikke er opfyldt. 

 

Når de to mulige retsstillinger sammenholdes, kan det udledes at konkurrencen i færre tilfælde vil 

blive påvirket negativt ved Udbudslovens § 147 end ved generaladvokatens forslag, hvilket vil føre 

til en større samfundsmæssig gevinst. Transaktionsomkostningerne vil være lidt større ved § 147, 

men det må antages, at de kun afholdes, såfremt ordregiver vurderer at det vil være 

nyttemaksimerende. Omkostninger i forbindelse med principal-agentproblemer vurderes at være de 

samme i begge tilfælde, da tilbudsgivernes incitament til at handle diskretionært ikke fjernes.  

 

Såfremt Udbudslovens § 147 kan findes at overholde ligebehandlingsprincippet i overensstemmelse 

med betingelserne i Manova-dommen
161

, vil denne altså føre til en mere efficient løsning end ved 

generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14. Der vil da være tale om en Kaldor-Hicks 

efficient løsning. 
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Alternativt kan man foreslå en bredere fortolkning af ligebehandlingsprincippet med udgangspunkt 

i Fabricom-dommen, hvorefter forskellige situationer kan behandles ensartet i tilfælde hvor dette vil 

være objektivt begrundet.
162

 Her kan man foreslå en fortolkning, hvorefter 

ligebehandlingsprincippet ikke vil være overtrådt i tilfælde af, at en deltager går konkurs i en 

prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører. Sammenholdt med den økonomiske 

analyse af påvirkningen af konkurrencen på markedet, vil en sådan fortolkning af 

ligebehandlingsprincippet ikke føre til en indskrænkning i konkurrencen. Det vil derfor føre til en 

større samfundsmæssig gevinst, da dødvægtstabet alt andet lige minimeres, desto større 

konkurrence der er på markedet. Der vil ikke være væsentlige transaktionsomkostninger forbundet 

med at undersøge, hvorvidt en konkurs har fundet sted eller ej. Det vil derimod være meget simpelt 

at kunne konstatere objektivt. Der vil desuden ikke opstå principal-agentproblemer, da både 

ordregiver og tilbudsgivere objektivt vil kunne konstatere, at en deltager i en sammenslutning er 

gået konkurs.
163

 Risikoen ved en forsimplet tilgang til problemformuleringen vil være, at 

sammenslutninger som ikke ellers ville opfylde udvælgelseskriterierne i tilstrækkelig grad til at 

blive prækvalificeret, nu ville kunne være en del af konkurrencen alligevel. Det vil her være svært 

at argumentere for, at ligebehandlingsprincippet ikke er overtrådt, da en tilbudsgiver eller 

sammenslutning her kan føle sig forbigået, såfremt denne bedre opfylder udvælgelseskriterierne end 

den ændrede sammenslutning. Man kan argumentere for at denne forskellige behandling vil være 

objektivt begrundet ud fra præmisserne i Fabricom-dommen, men der vil være tale om en 

væsentligt lempeligere tilgang til ligebehandlingsprincippet. Økonomisk vil der altså være tale om 

en Kaldor-Hicks-efficient løsning, men der vil være risiko for, at ligebehandlingsprincippet ikke 

bliver opfyldt som fastsat i udbudsdirektiverne. 

 

Gennemsigtighedsprincippet 

Følges en streng fortolkning af ligebehandlingsprincippet, vil ordregiver i stort set alle tilfælde 

skulle udelukke en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører, når en deltager udtræder 

grundet konkurs. I de tilfælde hvor ordregiver kan tillade en sammenslutning at fortsætte, kræver 

dette at ordregiver kan bevise, at sammenslutningen ikke har baseret sit tilbud på den økonomiske 

aktør, der er gået konkurs. Da dette kun vil være tilfældet i et fåtal af tilfælde, vil ordregiver skulle 

føre et ret sikkert bevis for at sikre sig, at der ikke efterfølgende bliver klaget over en ulovlig 
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beslutning. Dette fører til en mere gennemsigtig udbudsprocedure, da det efterfølgende kan 

kontrolleres at ordregiver har ført dette bevis. 

 

Følges der derimod den mere lempelige tilgang, som følger af Udbudslovens § 147, vurderes det, at 

ordregiver vil bevise, at en konkursramt aktør i en sammenslutning, ikke har haft afgørende 

betydning for opfyldelsen af minimumskravene til egnethed, udvælgelsen eller tilbudsevalueringen. 

Det må forventes at ordregiver vil sikre offentliggørelse af, hvorfor det tillades at en 

sammenslutning fortsætter. Dette må vurderes at være tilfældet, da ordregiver på denne måde 

fjerner en risiko for, at andre tilbudsgivere efterfølgende vil lægge sag an og på denne måde 

reduceres transaktionsomkostningerne. 

 

Alternativt kan man foreslå en retstilstand hvor det påkræves, at ordregiver offentliggør hvorfor en 

sammenslutning opfylder betingelserne fastsat i § 147. Dette vil i højere grad sikre, at ordregiver 

ikke kan foretage sit skøn i skjul og dermed sikre en mere gennemsigtig procedure og samtidig 

minimere risikoen for sagsanlæg efterfølgende. På den anden side vil det dog føre til en stigning i 

transaktionsomkostningerne for ordregiver, desto flere krav der sættes til dennes bevisbyrde. 

 

Sammenfattende forventes Udbudslovens § 147 altså også at føre til en gennemsigtig 

udbudsprocedure, da ordregiver forventes frivilligt at bevise, at kriterierne i bestemmelsen er 

opfyldt. 

 

Hensynet til den effektive konkurrence 

Som nævnt er hensynet til den effektive konkurrence en del af hovedformålet med 

udbudsdirektiverne
164

, som skal sikres gennem overholdelse af de grundlæggende udbudsretlige 

principper. 

 

Som påvist i den økonomiske analyse, sikres den effektive konkurrence umiddelbart ikke efficient, 

da en udelukkelse af en sammenslutning af økonomiske aktører, hvor en deltager udtræder grundet 

konkurs, har negative samfundsøkonomiske konsekvenser. 
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For at formålet kan sikres mere efficient kræver det, at de grundlæggende udbudsretlige principper 

samtidig overholdes. Som nævnt ovenfor, kan ligebehandlingsprincippet fortolkes mindre restriktivt 

end hvad henholdsvis generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14 og Udbudslovens § 

147 lægger op til. Dette kan som nævnt ovenfor gøres ved at vurdere en konkurs hos et medlem i en 

sammenslutning af økonomiske aktører som en objektiv begivenhed, som begrunder en ensartet 

behandling af forskelligartede situationer. Som nævnt fører det dog til, at der kan opstå situationer, 

hvor en sammenslutning ændret grundet konkurs, kan forblive prækvalificeret, selvom denne nye 

sammenslutning ikke i sig selv ville være blevet prækvalificeret oprindeligt. 

For at løse problemet ovenfor, kan man foreslå en retsstilling hvor risikoen for, at 

ligebehandlingsprincippet er overtrådt ved at lade en ændret sammenslutning fortsætte, overføres til 

den ændrede sammenslutning. Dette betyder, at sammenslutningen vil risikere sagsanlæg og 

erstatningsansvar til en forbigået tilbudsgiver, såfremt ligebehandlingsprincippet overtrædes. 

Forslaget vil minimere principal-agentproblemer, da tilbudsgiverne gives større incitament til at 

handle i ordregivers interesse ved ikke at afgive forkerte oplysninger om, hvorvidt 

ligebehandlingsprincippet er overholdt. På den anden side vil det dog medføre væsentlige 

transaktionsomkostninger, da en ændret sammenslutning nu vil skulle afholde omkostninger til at 

vurdere sin egen egnethed og udvælgelse i forhold til de øvrige tilbudsgivere i en udbudsprocedure. 

Disse omkostninger vil en risikoavers sammenslutning tilføje til sit tilbud, hvilket vil betyde et 

dårligere tilbud for ordregiver og såfremt det er det bedste tilbud, et mindre nytteoverskud for 

ordregiver. Samtidig vil der stadig være en risiko for efterfølgende sagsanlæg, som 

sammenslutningen også vil føje til sin risikopræmie. Det må vurderes, at sammenslutningen kun vil 

fortsætte i de tilfælde den vurderer at opfylde kriterier til egnethed og udvælgelse, samt vurderer en 

god sandsynlighed for kontrakttildeling. Dette må vurderes ofte ikke at være tilfældet, da risikoen 

simpelthen er for stor, hvorfor sammenslutningen i de fleste tilfælde vil vælge at udtræde. På denne 

måde går ordregiver glip af et tilbud, som muligvis kunne have givet en bedre kontrakt og et større 

samfundsmæssigt overskud. Det vurderes derfor ikke at være den mest efficiente opfyldelse af 

målet om effektiv konkurrence at overføre risikoen til den ændrede sammenslutning. 
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Proportionalitetsprincippet 

I den udbudsretlige regulering er det fastslået, at ordregiver skal overholde 

proportionalitetsprincippet i forbindelse med udbud. Proportionalitetsprincippet er desuden 

gældende for EU’s beføjelser, jf. Traktaten om Den Europæiske Union artikel 5, stk. 1 og 3. 

Herefter må retsakter ikke være mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at nå et mål, 

således at der er proportion mellem mål og midler. Overføres dette på situationen, hvor en deltager i 

en prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører går konkurs, skal lovgivningen ikke være 

mere vidtgående end at sikre, at de grundlæggende principper overholdes. 

 

Såfremt ligebehandlingsprincippet kan sikres overholdt gennem en løsning som Udbudslovens § 

147, skal denne løsning vælges frem for den løsning der foreslås af generaladvokaten, for at 

proportionalitetsprincippet er overholdt. Generaladvokatens forslag til løsning vil være for 

vidtgående, da dette medfører negative konsekvenser i form af en forringet konkurrence og en 

lavere nytte for samfundet. 

 

På samme måde kan udledes af proportionalitetsprincippet, at såfremt en lempeligere løsning end § 

147 kan sikre de grundlæggende principper overholdt, så skal en sådan løsning vælges. 

 

Når § 147 er mindre indgribende, skal denne løsning også vælges med henblik på 

gennemsigtighedsprincippet, da det vurderes at dette princip også overholdes ved § 147. Ligeledes 

vurderes det, at § 147 er en mindre indgribende måde at opfylde målsætningen om effektiv 

konkurrence. 

 

4.3 Delkonklusion 

Både genereladvokatens forslag til afgørelse i sag C-396/14 og Udbudslovens § 147 opfylder de 

grundlæggende udbudsretlige principper. Begge fører til konkurrence, men det vurderes at § 147 

fører til en mere effektiv konkurrence, hvilket betyder at bestemmelsen er Kaldor-Hicks-optimal i 

forhold til generaladvokatens forslag. Derfor vil det være i strid med proportionalitetsprincippet, 

såfremt generaladvokatens forslag til afgørelse bliver den gældende retsstilling frem for § 147. 

 

Et alternativt lovforslag hvor sammenslutninger af økonomiske aktører pålægges bevisbyrden for, 

hvorvidt ligebehandlingsprincippet er overtrådt i en given situation, vurderes ikke at skabe en mere 
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effektiv konkurrence end Udbudslovens § 147. Dette fordi sammenslutningen vil anvende 

væsentlige transaktionsomkostninger til vurderingen, samt transaktionsomkostninger i forbindelse 

med risiko for efterfølgende sagsanlæg og erstatning til forbigåede tilbudsgivere. Stigningen i 

transaktionsomkostningerne vurderes at betyde, at en sammenslutning ændret grundet konkurs, ikke 

vil fortsætte i en udbudsprocedure, hvilket vil betyde en indskrænkning i konkurrencen. 

 

Et andet alternativt forslag, hvor en konkurs hos en deltager i en prækvalificeret sammenslutning af 

økonomiske aktører anses som en objektiv begrundelse for at behandle forskellige situationer 

ensartet, vil spare aktørerne væsentlige transaktionsomkostninger i forbindelse med undersøgelsen 

af, om ligebehandlingsprincippet er overtrådt. Forslaget sikrer dog ikke at ligebehandlingsprincippet 

overholdes, da sammenslutninger der ikke ellers ville være blevet prækvalificeret, med dette forslag 

kan fortsætte i konkurrencen. 

 

Udbudslovens § 147 vurderes at opfylde de grundlæggende principper, herunder 

ligebehandlingsprincippet, da en konkurs hos en deltager i en prækvalificeret sammenslutning, 

vurderes som en objektiv begrundelse for at behandle forskelligartede situationer ens
165

. Samtidig 

opstiller § 147 betingelser der sikrer, at kun sammenslutninger der ville være blevet prækvalificeret 

uden en konkursramt deltager, får lov at fortsætte. 

 

Det vurderes derfor, at betingelserne i Udbudslovens § 147 opfylder formålene med 

udbudsdirektiverne Kaldor-Hicks-efficient og at der ikke bør foretages ændringer hertil. 
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Kapitel 5. Konklusion. 

Hvorvidt en prækvalificeret sammenslutning bør have lov at fortsætte i en udbudsprocedure, når en 

deltager udtræder grundet konkurs, skal varetage hensynet til den effektive konkurrence under 

respekt af de grundlæggende udbudsretlige principper. Dette er et af hovedformålene med 

udbudsdirektiverne. Derfor skal det sikres, at principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og 

proportionalitet overholdes, såfremt en ændret sammenslutning skal have lov at fortsætte. 

 

Det vurderes, at udelukkelsen af en ændret sammenslutning vil føre til en indskrænket konkurrence, 

som alt andet lige betyder mindre samfundsvelfærd. Såfremt en sammenslutning ændret grundet 

konkurs skal have adgang til at fortsætte i en udbudsprocedure, skal dette ske gennem en 

overholdelse af de grundlæggende principper, hvor transaktionsomkostningerne for ordregivere og 

tilbudsgivere minimeres. Det vurderes, at den negative påvirkning af konkurrencen er mindst ved 

Udbudslovens § 147, mens transaktionsomkostningerne også reduceres her sammenlignet med 

generaladvokatens forslag til løsning i sag C-396/14. Tilbudsgiverne vil stadig have incitament til at 

handle diskretionært, men det vurderes, at omkostningerne til at fjerne dette incitament vil overstige 

den gevinst der kan opnås ved at fjerne incitamentet. 

 

En prækvalificeret sammenslutning af økonomiske aktører hvor en deltager udtræder grundet 

konkurs, bør have adgang til at fortsætte i en udbudsprocedure, hvor dette er Kaldor-Hicks-efficient. 

Dette vurderes at være tilfældet, når sammenslutningen efter ændringen opfylder de krav der er 

opsat i Udbudslovens § 147. Det vil sige, at det konkursramte medlem ikke må have haft afgørende 

betydning for vurderingen af minimumskravene til egnethed, udvælgelse og tilbudsevaluering. 

Samtidig skal den resterende del af sammenslutningen opfylde minimumskravene til egnethed 

selvstændigt og må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunde. Principperne i § 147 vurderes også at 

kunne anvendes på kontrakter omfattet af Forsyningsvirksomhedsdirektivet. 

 

Det kan derfor også konkluderes, at EU-Domstolen bør komme frem til, at tilgangen i § 147 er i 

overensstemmelse med udbudsdirektiverne og at tilgangen også kan anvendes på 

Forsyningsvirksomhedsdirektivet.  
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