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Executive	summary	

The	dissertation	analyzes	the	modification	possibilities	in	the	new	Danish	Public	Procurement	

Regulation	 concerning	 ongoing	 modifications	 in	 contracts	 between	 public	 entities	 and	

bidders.	

More	specifically,	the	dissertation	analyzes	if	the	implementation	of	the	amending	provisions	

are	consistent	with	the	fundamental	principles	of	EU	law.	The	aim	of	the	implementation	was	

to	 provide	 clarity	 and	 flexibility	 through	 a	 reformulation	 of	 amending	 provisions.	 The	

reformuliation	 has	 subsequently	 given	Danish	 procurement	 practitioners	 challenges,	 as	 the	

reformulation	 may	 -	 in	 their	 opinion	 -	 result	 in	 more	 lenient	 amending	 provisions.	 The	

investigators	will	analyze	whether	 the	discrepancy	between	the	wording	of	 the	amendment	

provisions	and	similar	wording	in	art.	72	in	the	EU	Public	Procurement	Directive	and	case	law	

may	result	in	wider	access	for	public	entities	to	make	modifications	to	public	law	during	their	

term.	 Broader	 access	 to	 make	 modifications	 may	 be	 in	 conflict	 with	 the	 fundamental	

principles	 of	 EU	 law.	

The	 uncertainty	 caused	 by	 a	 reformulation	 can	 provide	market	 participants	with	 economic	

challenges.		

The	economic	portion	of	the	dissertation	will	be	examined	using	a	case	study.	The	purpose	of	

the	 case	 study,	 which	 uses	 the	 new	 Danish	 Public	 Procurement	 Regulation,	 is	 to	 pinpoint	

challenges	 and	 incentive	 structures	 in	 the	 framework	 agreement.	 This	 is	 done	 using	 the	

Transaction	 Cost	 Theory	 and	 the	 Principal-Agent	 theory.	 Furthermore,	 the	 incentive	 pay	

principles	 of	 Milgrom	 &	 Roberts	 to	 operationalize	 diagnostic	 challenges	 are	 used.	

Towards	 the	 end	 of	 both	 the	 legal	 and	 economic	 sections	 of	 the	 dissertation	 are	 market	

studies,	 which	 are	 used	 to	 give	 a	 conclusion	 about	 market	 players'	 perception	 of	 the	

implementation	 of	 the	 amending	 provisions.	

In	 conclusion,	 the	 dissertation	 will	 explore	 how	 the	 case	 study's	 framework	 agreement	 is	

affected	by	the	implementation	of	the	amending	provisions.	This	is	done	to	conclude	whether	

the	 implementations	 of	 the	 amending	 provisions	 are	 societally	 optimal	 or	 if	 the	 legislature	

should	amend	the	regulation	to	make	it	more	socially	efficient.	
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1 Indledning	

Hvert	 år	 køber	 den	 offentlige	 sektor	 varer	 og	 tjenester	 for	 290	 mia.	 kr.,	 hvilket	 udgør	 en	

omfattende	del	af	den	samlede	danske	økonomi.1	Det	bør	være	i	ethvert	samfunds	interesse	at	

have	 en	 lovgivning,	 der	 sætter	 klare	 rammer	 for,	 hvad	 der	 gælder	 inden	 for	 den	 offentlige	

sektor,	når	staten	køber	ind	i	den	størrelsesorden.	Dette	for	at	sikre	en	optimal	udnyttelse	af	

indkøbskronerne.	 Set	 fra	 et	 samfundsmæssigt	 perspektiv	 kan	 det	 derfor	 forekomme	

mærkværdigt,	at	der	ikke	har	været	nogen	dansk	lov	om	udbud	før	den	1.	januar	2016.	Inden	

ikrafttrædelsen	af	den	nye	udbudslov	var	rammerne	fastlagt	af	EU-direktivet	og	gennemført	

ved	 BEK	 nr.	 712	 af	 15/06/2011.	 Det	 faktum,	 at	 der	 ikke	 tidligere	 har	 været	 nogen	 dansk	

udbudslov	 har,	 udover	 at	 retsområdet	 ikke	 har	 været	 tilstrækkelig	 klart,	 medvirket	 til,	 at	

danske	 udbudspraktikere,	 advokater	 og	 dommere	 har	 været	 nødt	 til	 at	 fortolke	 danske	

udbudsanliggender	 i	 overensstemmelse	 med	 EU-udbudsdirektivets	 ordlyd	 og	 formål. 2	

Formålet	med	implementeringen	fra	dansk	lovgivers	side	har	derfor	været	at	skabe	klarhed	

og	 fleksibilitet.	 Fleksibiliteten	 kommer	 blandt	 andet	 til	 udtryk	 gennem	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne,	 hvor	 retningslinjerne	 for,	 hvilke	 muligheder	 den	 offentlige	

ordregiver	 har	 for	 at	 ændre	 i	 kontrakten	 i	 løbet	 af	 aftaleperioden,	 ikke	 har	 været	 direkte	

reguleret	i	udbudsreglerne.	Retstilstanden	angående	ændringer	af	kontrakter	har	hidtil	været	

reguleret	gennem	retspraksis.3			

Hensynet	til	klarhed	og	behovet	for	at	tillade	kontraktændringer	forsøgte	lovgiver	at	imødegå	

ved	 implementeringen	 af	 den	 nye	 udbudslov,	 men	 bestemmelserne	 blev	 omformuleret	 i	

forhold	 til	 udbudsdirektivets	 art.	 72	 for	 i	 højere	 grad	 at	 indordne	 sig	 dansk	 lovtradition.4	

Udgangspunkt	må	være,	at	lovgiver	er	i	stand	til	at	implementere	direktivet	korrekt,	når	det	

blot	er	en	kodificering	af	retspraksis,	men	nogle	udbudspraktikere	er	dog	af	den	opfattelse,	at	

det	 nemlig	 er	 den	 omformulering,	 der	 kan	 medvirke	 til	 mere	 lempelige	 bestemmelser,	 og	

derfor	 opstår	 spørgsmålet	 om,	 hvorvidt	 dansk	 lovgiver	 loyalt	 har	 implementeret	

ændringsbestemmelserne	 i	 overensstemmelse	 med	 udbudsdirektivets	 art.	 72	 og	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper.5	Konsekvenserne	 af	 dette	 kan	 være	 vanskelige	 at	

																																																								
1	fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/10/ny-regeringsstrategi	
2	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen	(2016).	Udbudsloven.	Vejledning	til	udbudsreglerne	s.	12	
3	Treumer,	Steen	(red.),	Udbudsloven,	s.	421.		
4	kromannreumert.com/Nyheder/2015/11/Den-nye-udbudslov	
5	Treumer,	Steen	(red.),	Udbudsloven,	s.	422	
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forudse,	 når	 udbudsloven	 er	 relativt	 ny,	 men	 det	 kan	 ikke	 afvises,	 at	 omformuleringen	

kommer	med	et	prisskilt,	der	påvirker	det	 indbyrdes	kontraktforhold	mellem	den	offentlige	

ordregiver	og	tilbudsgiver.		

	

1.1 Problemskrivelse	og	formål	

Afhandlingen	 vil	 analysere,	 hvorvidt	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 er	 i	

overensstemmelse	med	de	grundlæggende	EU-retlige	principper.	Undersøgerne	vurderer,	om	

implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 følger	 udbudsreglernes	 formål,	 og	 om	

ordlyden	 af	 ændringsbestemmelserne	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 tilsvarende	 ordlyd	 i	

direktivets	art.	72	og	 retspraksis.	Fremgangsmåden	 i	analysen	vil	være,	at	ordlyden	af	hver	

enkelt	 ændringsbestemmelse,	 samt	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 udledes	 og	 holdes	 op	

imod	tilsvarende	ændringsbestemmelse	og	betragtning	i	direktivet.	Dette	for	at	undersøge	om	

ændringsbestemmelserne	 i	 den	 nye	 udbudslov	 har	 samme	 indhold	 som	 tilsvarende	

ændringsbestemmelse	i	direktivet.	Der	hvor	ordlyden	er	afvigende,	eller	hvor	afvigelsen	gør,	

at	 ændringsbestemmelserne	 får	 et	 andet	 indhold	 og	 betydning	 end	 tiltænkt,	 skal	 det	

analyseres,	 om	 forskellen	 kan	 være	 i	 strid	 med	 ligebehandlings-,	 gennemsigtigheds-	 og	

proportionalitetsprincippet.	Afvigelsen	i	ordlyden	kan	give	offentlige	ordregiver	en	mere	eller	

mindre	vidtgående	adgang	til	at	 foretage	ændringer	 i	 løbet	af	kontraktperioden,	hvilket	kan	

resultere	i	usikkerhed	omkring	retstilstanden.	Forventningen	ovenfor	om	at	udgangspunktet	

må	være,	at	lovgiver	er	i	stand	til	at	implementere	direktivet	korrekt	fastholdes,	men	for	at	af-	

eller	 bekræfte	 gennemgår	 undersøgerne	 ændringsbestemmelserne	 og	 inddrager	

repræsentanter	 fra	 Dansk	 Industri,	 Dansk	 Erhverv	 og	 SKI	 for	 at	 vurdere	 hvordan	

implementeringen	påvirker	udbudsretten.		

Den	 usikkerhed,	 der	 er	 forbundet	 med	 omformuleringen,	 samt	 offentlige	 ordregiveres	

begrænsede	 viden	 og	 evne	 til	 at	 forudse	 fremtiden,	 kan	 udgøre	 nogle	 økonomiske	

udfordringer	og	i	øvrigt	give	anledning	til	nogle	incitamentsstrukturer,	som	analyseres	i	den	

økonomiske	 analyse,	 hvor	 afhandlingen	 tager	 udgangspunkt	 i	 en	 konkret	 offentlig	

rammeaftale,	der	er	omfattet	af	den	nye	udbudslov.	Interviewene	med	repræsentanterne	fra	

Dansk	 Industri,	 Dansk	 Erhverv	 og	 SKI	 anvendes	 for	 at	 konkludere	 på	 markedsaktørernes	

opfattelse	af	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne.		
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Afslutningsvis	 forsøger	 afhandlingen	 at	 finde	 frem	 til,	 hvordan	 rammeaftalen	 som	

kontraktretlig	 form	 påvirkes	 af	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne,	 og	 om	

implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 påvirker	 andre	 mere	 komplekse	

kontraktretlige	 former	 i	 samme	 grad.	 Dette	 for	 at	 konkludere	 om	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	er	optimal	 for	kontraktparterne,	der	er	omfattet	af	rammeaftalen,	

og	om	implementeringen	er	samfundsmæssigt	optimal	for	kontrakter	i	det	hele	taget.			

	

1.2 Problemformulering	

Inden	ikrafttrædelsen	af	den	nye	danske	udbudslov	var	muligheden	for	at	ændre	en	offentlig	

kontrakt	 løbende	 ikke	 ekspliciteret,	 men	 udledt	 af	 retspraksis.	 Afhandlingen	 vil	 derfor	

undersøge	 hvordan	ændringsbestemmelserne	 stemmer	 overens	med	de	 grundlæggende	EU	

retlige	principper	efter	 implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	i	den	nye	udbudslov.	

Endvidere	 undersøges	 hvordan	 ændringsbestemmelserne	 kan	 påvirke	 en	 offentlig	

rammeaftales	 udfordringer	 og	 incitamentsstrukturer.	 Undersøgerne	 inddrager	 interviews	

med	 repræsentanter	 for	 ordregiver	 og	 tilbudsgivere	 for	 at	 finde	 frem	 til	 hvordan	

markedsaktørerne	 opfatter	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne.	

Problemformuleringen	fremgår	som	følgende:	

	

Jura:	

Hvordan	 stemmer	 ændringsbestemmelserne	 overens	 med	 de	 grundlæggende	 EU-retlige	

principper	og	hvad	kan	konkluderes	på	baggrund	af	markedsundersøgelsen	i	forbindelse	med	

implementeringen	af	ændringsbestemmelserne?		

	

Økonomi:	

Hvilke	udfordringer	og	incitamentsstrukturer	kan	en	offentlig	rammeaftale	indeholde	og	hvad	

kan	konkluderes	på	baggrund	af	markedsundersøgelsen	i	forbindelse	med	implementeringen	

af	ændringsbestemmelserne?		
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Integreret:		

Hvilke	 juridiske	 og	 økonomiske	 konsekvenser	 har	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 for	 en	 offentlig	 rammeaftale	 og	 hvordan	 bør	 formuleringen	 af		

ændringsbestemmelserne	være	fremover?		

		

1.3 Synsvinkel	

Afhandlingens	juridiske	afsnit	anskues	fra	en	samfundsmæssig	synsvinkel,	idet	der	analyseres	

hvorvidt	ændringsbestemmelserne	stemmer	overens	med	de	EU-retlige	principper.		

Omdrejningspunktet	i	det	økonomiske	afsnit	er	ordregivers	perspektiv,	hvilket	forklarer	den	

kontraktretlige	 synsvinkel.	 Det	 integrerede	 afsnit	 falder	 tilbage	 på	 det	 samfundsmæssige	

niveau,	 hvor	 der	 analyseres	 hvordan	 ændringsbestemmelserne	 påvirker	 offentlige	

udbudskontrakter.		

	

1.4 Afgrænsning	

Afhandlingen	vil	afgrænse	sig	fra	kontrakter,	der	har	en	lavere	værdi	end	den	tærskelværdi,	

der	 fremgår	 af	 udbudslovens	 §	 6.	 Endvidere	 vil	 den	 juridiske	 analyse	 afgrænse	 sig	 fra	

kontraktretten	og	afgørelser	fra	Klagenævnet	for	Udbud.		

Case	studiet	i	den	økonomiske	analyse	afgrænser	sig	fra	andre	kontraktretlige	former	foruden	

rammeaftalen.	 Case	 studiet	 afgrænser	 sig	 i	 øvrigt	 fra	 eksogene	 omstændigheder,	 der	 kan	

påvirke	kontraktparterne	i	rammeaftalen.						

	

1.5 Struktur	

Afhandlingen	 indeholder	 syv	 kapitler.	 Kapitel	 1	 er	 med	 til	 at	 skabe	 et	 overblik	 over	

afhandlingen	 og	 består	 af	 en	 indledning,	 problemformulering,	 synsvinkel,	 afgrænsning,	

struktur,	metode	og	forkortelser.		

Kapitel	 2	 gennemgår	 de	 relevante	 retskilder	 for	 at	 udlede	 gældende	 ret	 for	 de	 EU-retlige	

principper.	 Derefter	 fortolkes	 ændringsbestemmelserne,	 hvor	 ordlyden	 af	 hver	 enkelt	

ændringsbestemmelse	 analyseres,	 og	 holdes	 op	 imod	 tilsvarende	 ordlyd	 i	 direktivet	 for	 at	

finde	frem	til	om	forskellen	kan	resultere	i	en	uoverensstemmelse	med	de	grundlæggende	EU-

retlige	 principper.	 Endvidere	 inddrages	 en	 markedsundersøgelse	 for	 at	 konkludere	 på	
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markedsaktørernes	 opfattelse	 af	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne.	 Kapitlet	

sluttes	af	med	en	delkonklusion.		 	

Kapitel	3	omhandler	den	økonomiske	analyse	hvor	de	relevante	teorier	og	artikler	forklares,	

udlægges	 og	 anvendes	 til	 at	 analysere	 casestudiets	 rammeaftale.	 Efterfølgende	 udlægges	

markedsaktørernes	opfattelse	på	 samme	vis,	 som	 i	 kapitel	 2	hvor	 kapitlet	 afsluttes	med	 en	

delkonklusion.		

Den	integrerede	del	i	kapitel	4	består	af	en	retsøkonomisk	analyse,	der	tager	udgangspunkt	i	

resultaterne	fra	det	juridiske	og	økonomiske	afsnit.	Dette	fordi,	at	resultaterne	fra	kapitel	2	og	

3	anses	for	at	være	en	forudsætning	for	at	have	et	fremadrettet	fokus.	På	baggrund	heraf	vil	

undersøgerne	komme	med	nogle	retspolitiske	anbefalinger	om	hvordan	det	er	muligt	at	opnå	

en	optimal	 samfundsmæssig	nytte	givet	 situationen	samfundet	befinder	 sig	 i.	Afslutningsvis	

vil	der	være	en	delkonklusion	af	det	integrerede	afsnit.		

Kapitel	5	er	en	samlet	konklusion	af	afhandlingens	besvarelse	af	problemformuleringen.		

	

1.6 Metode	

1.6.1 Juridisk	metode	

De	EU-retlige	principper	

De	 EU-retlige	 principper	 danner	 grundlaget	 for	 hele	 udbudsretten. 6 	De	 relevante	

retsprincipper	 for	 udbudsretten	 består	 af	 ligebehandlingsprincippet,	

gennemsigtighedsprincippet	 og	 proportionalitetsprincippet.	 For	 at	 analysere	 om	

implementeringen	 af	 udbudslovens	ændringsbestemmelser	 §§	 178	 –	 183	 stemmer	 overens	

med	de	EU-retlige	principper	er	det	nødvendigt	at	finde	gældende	ret	–	de	lege	lata.	Nærmere	

bestemt	udledes	gældende	ret	for	de	EU-retlige	principper	og	holdes	op	imod	udbudsrettens	

ændringsbestemmelser.	

Gældende	ret	baseres	på	en	retsvidenskabelig	analyse	af	retskilderne	med	anvendelse	af	en	

retsdogmatisk	 fortolkning.	 Dette	 kan	 forklares	 ved	 at	 retskildelæren	 opstiller	 normerne	 og	

retsdogmatikken	 analyserer	 normerne.	 Retskildelæren	 opdeler	 retskilderne	 i:	 regulering,	

retspraksis,	retssædvane	og	forholdets	natur.	Ifølge	realistisk	retsteori	er	der	ingen	rangorden	

																																																								
6	Skovgaard	Ølykke,	Grit	og	Nielsen,	Ruth	(2015)	EU’s	udbudsregler	–	i	dansk	kontekst,	s.	83.			
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mellem	 retskilderne,	men	 de	 analyseres	med	 den	 retsdogmatiske	 fortolkning	 i	 den	 nævnte	

rækkefølge.7	

Efter	at	have	gennemgået	retskilderne	retsdogmatisk	er	det	muligt	at	beskrive	gældende	ret	

for	de	EU-retlige	principper.		

Retskilderne	der	 er	 relevante	 for	 at	 udlede	de	EU-retlige	princippers	 gældende	 ret	 er:	 EU’s	

primærrettens	traktater,	sekundærrettens	udbudsdirektiver	og	EU-Domstolens	udbudsretlige	

afgørelser.	 TEU-	 og	 TEUF-traktaten	 belyses,	 idet	 de	 indeholder	 grundsætninger	 for	

principperne.	 Udbudsdirektiverne	 2004/18/EF	 og	 2014/24/EU	 kodificerer	 de	 EU-retlige	

principper	og	derfor	inddrages	disse.		EU-Domstolen	er	en	væsentlig8	retskilde	i	udbudsretten	

i	kraft	af,	at	den	har	kompetence	til	at	afsige	præjudicielle	udbudsretlige	afgørelser,	jf.	art.	267	

TEUF.9	Afgørelserne	der	har	udledt	gældende	ret	for	de	EU-retlige	principper	gennemgås	og	

relevansen	belyses:	

• Storebæltssagen	C-243/89	

Dommen	fastslår	de	EU-retlige	princippers	betydning	for	udbudsretten.	

• Sag	C-87/94,	De	wallonske	busser		

Dommen	 fastslår	 betydningen	 af	 ligebehandlings-	 og	 gennemsigtighedsprincippet	

under	udbudsprocessen.	

• Sag	C-336/12,	Manova		

Dommen	 fastslår,	 at	 der	 under	 visse	 forudsætninger	 tilkendegives,	 at	

ligebehandlingsprincippet	kan	fraviges.	

	

Udbudslovens	ændringsbestemmelse	§§	178	–	183.		

Danmarks	første	udbudslov	trådte	i	kraft	1.	januar	2016.	Inden	denne	lov	blev	EU-direktiver	

om	 udbud	 implementeret	 ved	 cirkulærer	 eller	 bekendtgørelser. 10 	Udbudsloven	 er	

omdrejningspunktet	for	afhandlingen,	da	den	indeholder	de	ændringsbestemmelser,	der	skal	

analyseres	 i	 lyset	 af	 de	 EU-retlige	 principper.	 Udbudsloven	 er	 direktivnær,	men	 dog	 noget	

bredere	skrevet	end	udbudsdirektivet.11	Målet	for	udbudsloven	er	at	opnå	klarhed,	forenkling	

og	 fleksibilitet	 i	 udbudsretten.	 Klarheden	 opnås	 ved,	 at	 retspraksis	 bliver	 kodificeret.	
																																																								
7	Nielsen	&	Tvarnø	(2011),	Retskilder	og	Retsteorier,	s.	28-31.	
8	Skovgaard	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	udbudsregler	–	i	dansk	kontekst,	s.	49	
9	Nielsen	&	Tvarnø	(2011),	Retskilder	og	Retsteorier,		s.	121.	
10	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	udbudsregler	–	i	dansk	kontekst,	s.	61.	
11	Ibid.,	s.	63.	
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Fleksibiliteten	 og	 begrænsning	 af	 omkostninger	 opnås	 bl.a.	 ved,	 at	 det	 er	 muligt	 at	 ændre	

løbende	i	kontrakterne.12	For	at	analysere	om	udbudslovens	ændringsbestemmelser	§§	178	–	

183	stemmer	overens	med	de	EU-retlige	principper	er	det	nødvendigt	at	forstå	formålet	med	

ændringsbestemmelserne.	Som	fortolkningsbidrag	anvendes	de	relevante	retskilder.	

Af	 EU	 retskilder	 anvendes	 Direktiv	 2014/24/EU	 om	 offentligt	 udbud.	 Centralt	 for	

afhandlingen	 er	 direktivets	 art.	 72	 omhandlende	 ændring	 af	 kontrakter	 i	 deres	 løbetid.	

Direktivet	 har	 også	 relevans	 i	 den	 forstand,	 at	 det	 er	 det	 praktiske	 omdrejningspunkt	 for	

udbudsretten	 og	 danner	 grundlag	 for	 den	 implementerede	 danske	 udbudslov.	

Udbudsdirektivet	 sætter	 rammen	 for	 den	 danske	 udbudslov.13	Afhandlingen	 vil	 fortolke	 på	

direktivets	art.	72	og	tilhørende	betragtninger	i	præamblen.		

Afhandlingen	 vil	 gennemgå	 den	 afgørelse	 af	 EU-Domstolen,	 der	 har	 udledt	 direktivets	 og	

udbudslovens	ændringsbestemmelser	og	det	er	følgende	dom	hvor	relevansen	belyses:	

• Sag	C-454/06,	Pressetext	

Dommen	 fastslår	 hvornår	 en	 ændring	 af	 en	 kontrakt	 er	 væsentlig	 og	 hvornår	 en	

ændring	er	brud	på	en	kontrakts	grundlæggende	elementer.	

Af	 nationale	 retskilder	 anvendes	 udbudslovens	 generelle	 bestemmelser	 hvor	 formålet	med	

loven	 og	 principperne	 fremgår,	 jf.	 §§	 1-3.	 De	 relevante	 lovbemærkninger	 til	

ændringsbestemmelserne	i	udbudsloven	anvendes	som	fortolkningsbidrag.		

Ved	 anvendelse	 af	 denne	 metode	 vil	 der	 afslutningsvis	 konkluderes	 hvorvidt	

implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 de	 EU-retlige	

principper.		

Afslutningsvis	 foretages	 en	 markedsundersøgelse	 for	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 den	 juridiske	

analyse	 stemmer	 overens	 med	 markedsaktørernes	 opfattelse.	 Ved	 markedsundersøgelse	

forstås	interviews	med	repræsentanter	for	henholdsvis	ordregiver	og	tilbudsgivere.	Formålet	

med	 markedsundersøgelsen	 er	 at	 finde	 frem	 til	 markedets	 opfattelse	 af	 hvorvidt	

implementeringen	 stemmer	 overens	 med	 de	 grundlæggende	 EU-retlige	 principper	 og	 om	

implementeringen	 har	 ændret	 retstilstanden	 efterfølgende.	 I	 forbindelse	 med	 kritik	 af	

markedsundersøgelsen	og	de	udvalgte	aktører	henvises	der	til	afsnit	1.6.2	omhandlende	den	

økonomiske	metode.			

	
																																																								
12	Rapport	fra	udvalg	om	dansk	udbudslovgivning	(2014)	s.	6.	
13	Ibid.,	s.	5.	
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1.6.2 Økonomisk	metode	

Den	økonomiske	analyse	tager	udgangspunkt	i	et	casestudie	og	nærmere	bestemt	en	konkret	

rammeaftale	 for	 at	 analysere,	 hvilke	 udfordringer	 og	 incitamentsstrukturer	 der	 kan	 være	

forbundet	med	den	offentlige	rammeaftale.				

Ved	 udfordringer	 i	 kontrakten	 forstås,	 hvor	 omfattende	 risikoen	 er	 for	 hold-up,	 og	 her	 er	

tidsperspektivet	 i	 forhold	 til	 kontraktens	 løbetid	 en	 relevant	 faktor.	 Angående	

incitamentsstrukturen	 undersøges	 det,	 hvorvidt	 der	 foreligger	 konkursrelaterede	 trusler	 i	

rammeaftalen,	 og	 i	 hvilken	 grad	 en	 opportunistisk	 leverandør	 kan	 undgå	 de	 kontraktuelle	

forpligtelser.	 Afhandlingen	 forsøger	 at	 operationalisere	 disse	 problemstillinger,	 efterfulgt	 af	

nogle	interviews,	der	behandles	inden	delkonklusionen.	Dette	forklarer	analyseperspektivet,	

idet	 omdrejningspunktet	 er	 ordregivers	 perspektiv.14	Det	 skal	 bemærkes,	 at	 interviewene	

ikke	 relaterer	 sig	 til	 case	 studiets	 specifikke	 rammeaftale,	 men	 vedrører	 økonomiske	

konsekvenser	for	kontrakter	generelt.	

For	 at	 besvare	 problemformuleringen	 optimalt	 anvendes	 et	 single-case-design,	 hvor	

rammeaftalen	udgør	fænomenet,	der	skal	sammenholdes	med	de	økonomiske	teorier.	Ved	at	

anvende	rammeaftalen	som	den	basale	analyseenhed	bevares	en	vis	grad	af	 fokus,	 fordi	det	

giver	os	muligheden	for	at	konkludere	noget	specifikt	om	rammeaftalen	uden	at	være	i	stand	

til	at	konkludere	noget	om	andre	udbudsretlige	kontraktformer.	Baggrunden	for,	at	det	ikke	

er	muligt	at	konkludere	noget	om	alle	udbudsretlige	kontraktformer,	er	den,	at	analysen	kun	

fokuserer	på	én	enhed,	nemlig	rammeaftalen,	uden	at	tage	andre	enheder	i	betragtning.15	Det	

skal	 bemærkes,	 at	 der	 i	 analysen	 tages	 stilling	 til	 og	 reflekteres	 over	 spørgsmålet	 om,	 den	

specifikke	rammeaftale	er	egnet	i	forhold	til	den	hovedydelse	der	leveres.		

Den	deduktive	tilgang	kommer	nemlig	til	udtryk	i	analysen,	idet	analysen	tager	udgangspunkt	

i	en	generel	teori	for	at	sige	noget	om	udfordringerne	og	incitamentsstrukturen	i	den	udvalgte	

rammeaftale,	 efterfulgt	 af	 en	 induktion,	 som	 kommer	 til	 udtryk	 gennem	 den	 udvalgte	

rammeaftale	 og	 de	 foretagne	 interviews,	 lavet	 med	 Dansk	 Industri,	 Dansk	 Erhverv	 og	 SKI.	

Undersøgerne	 henvendte	 sig	 til	 KL	 for	 at	 lave	 et	 interview	 for	 at	 afdække	 ordregivers	

interesser,	men	KL	var	ikke	interesserede	i	at	deltage.	Formålet	med	markedsundersøgelsen	

er	 at	 finde	 frem	 til	 markedets	 opfattelse	 af	 de	 økonomiske	 konsekvenser,	 som	

implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	medfører.	For	at	 tilnærme	os	en	konklusion	
																																																								
14	Knudsen,	Christian	(1997),	Økonomisk	Metodologi,	bind.	2,	s.	32.	
15	Yin,	2014,	Case	Study	Research,	Design	and	Methods	s.	46	–	53.		
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på	 baggrund	 af	 markedsundersøgelsen,	 der	 er	 tilstrækkelig	 valid	 og	 pålidelig,	 er	 det	

nødvendigt	 at	 afdække	 alle	 interesser	 inden	 for	 branchen.	 Afhandlingen	 forsøger	 at	 opnå	

formålet	 ved	 at	 inddrage	 ovenstående	 aktører,	 idet	 Dansk	 Industri,	 Dansk	 Erhverv	 og	 SKI	

afdækker	 forskellige	 interesser,	 hvilket	 giver	 undersøgeren	 muligheden	 for	 at	 observere	

branchen	 fra	 forskellige	 perspektiver,	 som	 er	 med	 til	 at	 forbedre	 det	 grundlag	 der	

konkluderes	på.	Dansk	Industri	og	Dansk	Erhverv	varetager	tilbudsgivernes	interesser.16	SKI	

varetager	 overordnet	 offentlige	 interesser.	 Det	 skal	 dog	 bemærkes,	 at	 SKI	 har	 en	

egeninteresse,	der	kan	stride	imod	offentlige	interesser,	fordi	en	del	af	SKI	finansieres	gennem	

en	 procentdel	 af	 omsætningen,	 som	 leverandøren	 finansierer,	 selvom	 SKI	 for	 størstedelens	

vedkommende	 er	 selvfinansieret.17	Undersøgerne	 er	 bevidste	 om,	 at	 repræsentanterne	 ikke	

nødvendigvis	 afdækker	 samtlige	 medlemmers	 holdninger	 til	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne.	 Rammeaftalen	 og	 interviewene	 er	 den	 empiri,	 undersøgerne	 har	

indsamlet,	 og	 spørgsmålet	 opstår	 derfor,	 hvor	 valid	 og	 pålidelig	 empirien	 er,	 og	 om	 det	

overhovedet	er	muligt	at	generalisere	det,	der	udledes	 fra	vores	 interviews	og	den	udvalgte	

rammeaftale	 til	 at	 omfatte	 samtlige	 offentlige	 udbudskontrakter.18	Validiteten	 dækker	 over	

begreberne	gyldighed	og	relevans.	For	at	opnå	en	tilstrækkelig	gyldighed	bliver	det	relevant	i	

vores	 afhandling	 at	 analysere,	 hvorvidt	 der	 er	 overensstemmelse	 mellem	 det,	

transaktionsomkostningsteorien	 og	 PA-teorien	 siger	 om	 kontrakter	 generelt,	 og	 hvad	 den	

udvalgte	 rammeaftale	 og	 vores	 interviews	 siger.	 Relevansen	 siger	 derimod	 noget	 om,	 hvor	

relevant	 det	 empiriske	 variabeludvalg	 er	 for	 vores	 problemformulering.	 Det	 er	 i	 hvert	 fald	

relevant	 at	 inddrage	 en	 rammeaftale	 fra	 SKI	 for	 at	 sige	 noget	 om	 udfordringer	 og	

incitamentsstrukturer	 i	 forhold	 til	at	konkludere	noget	om	rammeaftaler,	 idet	SKI	anvender	

standardparadigmer.	Spørgsmålet	er,	hvor	relevant	det	er	 i	 forhold	til	andre	kontraktretlige	

former,	som	kan	være	mere	komplicerede.	Det	giver	os	muligheden	for	at	sammenligne	det,	

som	teorien	anfører,	med	det,	den	specifikke	rammeaftale	anfører.	Kriteriet	 for	pålidelighed	

sikres	 i	 vores	 afhandling	 bedst	 ved,	 at	 sammenligne	 det,	 Dansk	 Industri	 og	 Dansk	 Erhverv	

anfører,	 for	 at	 finde	 ud	 af,	 om	 der	 er	 konsistens,	 idet	 Dansk	 Industri	 og	 Dansk	 Erhverv	

varetager	nogenlunde	samme	interesser.	Samme	metode	forsøgte	undersøgeren	i	henhold	til	

																																																								
16	danskerhverv.dk/Politik/Sider/Politik	og	di.dk/DI/Pages/Om/20DI	
17	ski.dk/viden/sider/fakta-om-ski. 	
18	Andersen,	Ib	(2008),	Den	Skinbarlige	Virkelighed	–	vidensproduktion	inden	for	
samfundsvidenskaben,	s.	35.		
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SKI	 og	 KL,	men	 som	 nævnt	 var	 det	 ikke	muligt	 at	 komme	 i	 kontakt	med	KL.19	For	 at	 opnå	

tilstrækkelig	 validitet	 og	 troværdighed	 anvendes	 en	 spørgeguide,	 der	 er	 forankret	 i	 den	

nyinstitutionelle	 teori	 og	 nærmere	 bestemt	 transaktionsomkostningsteorien	 og	 PA-teorien,	

samtidig	med,	at	spørgsmålene	relaterer	sig	til	den	økonomiske	problemformulering,	hvilket	

anses	 for	 at	 være	 tilfældet,	 idet	 spørgsmålene	 knytter	 sig	 til	 hvilke	 udfordringer	

ændringsbestemmelserne	medfører	i	forhold	til	prisniveau,	tilbudsgivers	risiko	og	usikkerhed	

samt	hvordan	det	kan	påvirke	tilbudsgivernes	incitamenter,	jf.	bilag	I.	

For	 at	 komme	med	 en	 konklusion	 er	 det	 nødvendigt	 at	 vide,	 hvad	 udfordringerne	 skyldes.	

Transaktionsomkostningsteorien	 opstiller	 generelt	 nogle	 variable,	 der	 kan	 påvirke	 enhver	

kontraktretlig	relation.	Derfor	bliver	det	relevant	at	inddrage	teorien	for	at	undersøge,	hvilke	

variable	 der	 påvirker	 transaktionerne	 i	 løbet	 af	 den	 konkrete	 rammeaftale,	 og	 for	 at	

analysere,	 hvor	 omfattende	 risikoen	 er	 for	 hold-up.	 Det	 giver	 os	 muligheden	 for	 at	

sammenligne	 teorien	med	 en	 rammeaftale,	 der	 anvendes	 af	 det	 offentlige	 for	 at	 analysere,	

hvor	udfordringerne	er	lokaliseret.	Formålet	med	transaktionsomkostningsteorien	er	altså	at	

lokalisere	 udfordringerne	 og	 på	 baggrund	 af	 lokaliseringen	 at	 forsøge	 at	 placere	

rammeaftalen	 dér,	 hvor	 den	 er	 transaktionsøkonomiserende.	

Transaktionsomkostningsteorien	 knytter	 sig	 derfor	 til	 ordet	 udfordringer	 i	

problemformuleringen.			

PA	teorien	anses	generelt	for	at	fungere	godt	i	forhold	til	kontraktteori,	og	casestudiet	tager	

udgangspunkt	 i	en	specifik	rammeaftale.	Ved	at	 inddrage	PA-teorien,	undersøges	det,	hvor	 i	

rammeaftalen	 der	 potentielt	 kan	 være	 asymmetrisk	 information,	 som	 agenten	

prækontraktuelt	 eller	 postkontraktuelt	 kan	 udnytte.	 PA-teorien	 knytter	 sig,	 modsat	

transaktionsomkostningsteorien,	til	ordet	incitamentsstrukturer	i	problemformuleringen.		

Efter	 at	 have	 lagt	 til	 grund,	 hvilke	 udfordringer	 og	 incitamentsstrukturer	 der	 kan	 være	

forbundet	 med	 en	 offentlig	 rammeaftale,	 anvendes	 incitamentsaflønningsprincipperne	 hos	

Milgrom	&	 Roberts,	 selv	 om	 vi	 er	 bevidste	 om,	 at	Milgrom	&	 Roberts	 har	 udviklet	 teorien	

mellem	en	 risikoavers	 agent	og	 en	 risikoneutral	 principal.	 Teorien	 anvendes	 alligevel,	 fordi	

afhandlingens	 udvalgte	 principper	 stadig	 er	 relevante	 mellem	 en	 risikoneutral	 agent	 og	

risikoneutral	 principal,	 hvilket	 anses	 for	 at	 være	 tilfældet	 i	 den	 konkrete	 rammeaftale.	 Det	

forklarer	 også	 udelukkelsen	 af	 incitamentsintensitetsprincippet,	 hvilket	 forudsætter,	 at	

																																																								
19	Andersen,	Ib	(2004),	Den	Skinbarlige	Virkelighed	–	vidensproduktion	inden	for	
samfundsvidenskaben,	s.	83	
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agenten	er	risikoavers.	Der	er	tale	om	en	normativ	tilgang,	idet	undersøgelsen	ved	at	anvende	

teorierne	 på	 rammeaftalen	 ikke	 kun	 forsøger	 at	 identificere	 og	 præcisere,	 hvor	 i	

rammeaftalen	 der	 kan	 opstå	 prækontraktuelle	 eller	 postkontraktuelle	 problemer,	 men	 går	

skridtet	 videre	 ved	 at	 operationalisere	 det	 diagnosticerede	 problem.	

Incitamentsaflønningsprincipperne	inddrages	derfor	for	at	operationalisere	de	identificerede	

og	præciserede	problemer	i	rammeaftalen.20			

Imod	 slutningen	 af	 analysen	 introduceres	 markedsundersøgelsen	 hvor	 repræsentanternes	

vurdering	 af	 de	 økonomiske	 konsekvenser	 udledes,	 som	 følge	 af	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	efterfulgt	af	en	økonomisk	delkonklusion.				

	

1.6.3 Integreret	metode	

Det	integrerede	afsnit	vil	med	udgangspunkt	i	det	juridiske	og	økonomiske	afsnit	foretage	en	

retsøkonomisk	 undersøgelse	 af	 retstilstanden.	 På	 baggrund	 heraf	 udledes	 en	 retspolitisk	

anbefaling.	 Angående	 den	 retsøkonomiske	 undersøgelse	 er	 formålet	 at	 udlede	 hvilke	

konsekvenser	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	har	for	case	studiets	rammeaftale.	

Dette	 for	 at	 finde	 frem	 til	 hvordan	 rammeaftalen	 påvirkes	 af	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne,	og	hvorvidt	kontraktparterne	omfattet	af	 rammeaftalen,	er	bedre	

eller	værre	stillet.	Begrebet	omhandlede	Pareto-optimalitet	danner	rammen	for	vurderingen	

af,	hvorvidt	kontraktparterne	er	bedre	eller	værre	stillet.	Efterfølgende	flytter	det	integrerede	

afsnit	 fokus	 fra	 kontraktniveau	 til	 samfundsniveau.	 Undersøgerne	 anvender	 Kaldor-Hicks	

begrebet	for	at	finde	frem	til,	hvorvidt	implementeringen	er	samfundsøkonomisk	efficient.	På	

baggrund	af	Kaldor-Hicks	resultatet	vil	undersøgerne	komme	med	retspolitiske	anbefalinger	i	

forhold	til	hvad	gældende	ret	bør	være,	de	lege	ferende.21	

	

1.7 Forkortelser	

• TEU	:	Traktat	om	den	Europæiske	Union.		

• TEUF	:	Traktat	om	den	Europæiske	Unions	Funktionsmåde.	 � 

• K	:	Aktiv	specifik.		

																																																								
20	Andersen,	Ib	(2004),	Den	Skindbarlige	Virkelighed	–	vidensproduktion	inden	for	
samfundsvidenskaben,	s.	23	
21	Nielsen	&	Tvarnø	(2011),	Retskilder	og	Retsteorier,	s.	451	
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• S	:	Sikkerhedsforanstaltning.	

• KPI	:	Key	performence	indicator.	

• SKI	:	Statens	og	Kommunernes	Indkøbs	Service	A/S.	
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2 Juridisk	analyse	

2.1 De	EU-retlige	principper	

Formålet	med	dette	afsnit	er	at	 finde	gældende	ret	 for	de	EU-retlige	principper.	Ved	de	EU-

retlige	 principper	 forstås	 ligebehandlingsprincippet,	 gennemsigtighedsprincippet 22 	og	

proportionalitetsprincippet.	Det	gennemgås	således,	hvad	der	forstås	ved	disse	principper,	og	

hvordan	 disse	 skal	 anvendes.	 Formålet	 er	 at	 holde	 principperne	 op	 imod	

ændringsbestemmelserne	og	analysere,	hvordan	ændringsbestemmelserne	stemmer	overens	

med	principperne.		

	

2.1.1 Regulering	

Af	primærretten	fremgår	det,	at	EU’s	værdier	er	baseret	på	lighed	og	solidaritet	og	en	stræben	

efter	 at	 fremme	 økonomisk	 fremgang	 og	 stabilitet	 på	 EU’s	 indre	 marked	 hvilket	 derfor	 er	

grundlaget	 under	 EU-retten. 23 	Aspekter	 af	 princippet	 om	 ligebehandling	 er	 specifikt	

foreskrevet	i	art.	18	TEUF,	der	omhandler	det	generelle	forbud	mod	diskrimination	på	grund	

af	nationalitet,	og	de	 frie	bevægeligheder	af	bl.a.	varer,	personer,	etablering,	 tjenester	 jf.	art.	

34,	45,	49,	56	TEUF.	24	Princippet	om	proportionalitet	er	traktatfæstet	i	art.	5,	stk.	1	og	4	TEU,	

omhandlende	EU’s	institutioner.25		

I	 sekundærregulering	 er	 der	 vedtaget	 flere	 direktiver,	 der	 omhandler	 udbud	 af	 offentlige	

kontrakter.	 I	 udbudsdirektivet	 af	 2004	 var	 ligebehandlings-	 og	 gennemsigtighedsprincippet	

eksplicit	 nævnt	 i	 direktivet,	 mens	 proportionalitetsprincippet	 kun	 blev	 nævnt	 i	 direktivets	

præambel.	Udbudsdirektivet	af	2014	fastslår	i	art.	18	en	generel	anvendelse	af	principperne	

for	udbudsretten,	nemlig	at:	”De	ordregivende	myndigheder	behandler	økonomiske	aktører	ens	

og	 uden	 forskelsbehandling	 og	 handler	 på̊	 en	 gennemsigtig	 og	 forholdsmæssig	 måde.”	 I	

præamblens	 betragtning	 1	 er	 der	 en	 konstatering	 af,	 at	 offentlige	 kontrakter	 skal	 tildeles	 i	

overensstemmelse	med	TEUF	og	principperne,	der	er	afledt	heraf.		

	

																																																								
22	Også	kaldt	gennemsigtighedsforpligtelsen	eller	transparensprincippet.	
23	Art.	2	TEU	&	3,	stk.	3	TEU.	
24	Neergard	&	Nielsen	(2010),	EU-ret,	s.	191.	
25	Ibid.,	s.	182.	
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2.1.2 Retspraksis	

Siden	 indgåelsen	 af	 TEUF	 er	 der	 af	 EU-Domstolen	 afsagt	 flere	 domme,	 der	 har	 udviklet	 og	

præciseret	art.	18	om	forbud	mod	forskelsbehandling	pga.	nationalitet	 til	også	at	omfatte	et	

ligebehandlingsprincip	 og	 et	 gennemsigtighedsprincip.26	Forbuddet	 mod	 diskrimination	 af	

nationalitet	 i	 TEUF	 art.	 18	 er	 en	 del	 af	 et	 princip	 i	 fællesskabsretten	 om,	 at:	 ”ensartede	

situationer	 ikke	 behandles	 forskelligt,	 medmindre	 en	 forskellig	 behandling	 er	 objektivt	

begrundet”.27	Dette	 blev	 præciseret	 til	 også	 at	 omfatte,	 at:	 ”…forskellige	 forhold	 ikke	 må	

behandles	 ensartet,	 medmindre	 en	 sådan	 behandling	 er	 objektivt	 begrundet.”28	TEUF	 Art.	 18	

skal	 ikke	 fortolkes	 indskrænkende,	 og	 det	 indebærer	 en	 gennemsigtighedsforpligtigelse	 af	

ordregiver	 for	 at	 fastslå,	 at	 princippet	 i	 TEUF	 art.	 18	 overholdes. 29	

Gennemsigtighedsprincippet	 danner	 rammen	 for	 ligebehandlingsprincippet	 ved	 at	 sikre,	 at	

alle	tilbudsgiverne	i	den	udbudsretlige	proces	har	ens	forudsætninger	for	at	deltage.	

Proportionalitetsprincippet	opstod	som	et	almindeligt	princip	gennem	retspraksis.30	Her	blev	

det	 fastslået,	 at:	 ”handlinger,	der	 er	underlagt	princippet,	 ikke	må	gå	videre,	 end	hvad	der	 er	

nødvendigt	 for	 at	 nå	 formålet	 med	 handlingerne.”31	Følgende	 betingelser	 skal	 inddrages	 i	

vurderingen	for	at	vurdere,	om	proportionalitetsprincippet	er	overholdt:	

1)	Et	lovligt	mål.		

2)	Midlerne	skal	være	egnede	(hensigtsmæssige).	

3)	Må	ikke	være	mere	indgribende	end	nødvendigt.		

	

EU-Domstolen	 har	 udtrykkeligt	 taget	 stilling	 til	 principperne	 i	 en	 udbudsretlig	 kontekst	 i	

følgende	domme:	

	

																																																								
26	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	Udbudsregler,	s.	85.	
27	Sag	C-810/79,	pr.	16.	
28	Sag	C-21	og	34/03,	pr.	27.	
29	Sag	C-275/98,	pr.	31.	
30	Sag	C-11/70.	
31	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	Udbudsregler,	s.	125.	
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2.1.2.1 Kommissionen	mod	Danmark	C-243/89	

Aktieselskabet	 Storebæltsforbindelsen,	 som	 fuldt	 ud	 kontrolleres	 af	 den	 danske	 stat,	 er	

ordregiver	 i	den	pågældende	sag.	Kommissionen	 lagde	sag	an,	 fordi	ordregiver	stillede	krav	

om,	at	der	i	størst	muligt	omfang	skulle	anvendes	dansk	arbejdskraft	og	materialer.		

Ordregiver	 havde	 endvidere	 ændret	 indholdet	 af	 udbuddet,	 efter	 at	 man	 havde	 fundet	 en	

økonomisk	 aktør	 til	 at	 udføre	 arbejdet.	 Efter	 at	 ordregiver	 havde	 valgt	 aktøren,	 havde	

ordregiver	 genforhandlet	 med	 denne,	 og	 det	 var	 i	 strid	 med	 forhandlingsforbuddet,	 idet	

ordregiver	havde	anvendt	udbudsformen	begrænset	udbud.			

Angående	køb	”dansk”-klausulen	var	der	tale	om	et	forbehold,	idet	man	kun	ville	købe	danske	

materialer	og	anvende	dansk	arbejdskraft.	Det	blev	derfor	vurderet,	hvorvidt	denne	klausul	

var	 i	 strid	 med	 TEUF	 art.	 34	 om	 kvantitative	 indførselsrestriktioner,	 TEUF	 art.	 45	 om	

arbejdskraftens	frie	bevægelighed	og	TEUF	art.	56	om	tjenesteydelsernes	frie	bevægelighed,	

hvilket	blev	konkluderet.32		

I	 henhold	 til	 det	 andet	 klagepunkt,	 dvs.	 forhandlingerne	 på	 grundlag	 af	 et	 ikke-

konditionsmæssigt	 bud,	 skal	 det	 bemærkes,	 at	 ligebehandlingsprincippet	 ikke	 var	

ekspliciteret	i	daværende	EØF-traktat	såvel	som	i	direktiv	71/305/EØF,	hvorfor	ordregiver	i	

den	 pågældende	 sag	 anbringer,	 at	 princippet	 er	 et	 nyt	 retsgrundlag	 ift.	 traktatbruddet,	 der	

rejser	 spørgsmål	 om	 fortolkningen	 af	 direktivet.33		 Dette	 giver	 anledning	 til	 at	 fortolke	 og	

fastlægge	 rækkevidden	 af	 ligebehandlingsprincippet.	 EU-Domstolen	 konkluderer,	 at	 selvom	

ligebehandlingsprincippet	 ikke	 er	 ekspliciteret	 i	 selve	 direktivet,	 dvs.	 bygge-	 og	

anlægsdirektivet,	 så	 følger	 forpligtelsen	 til	 at	 overholde	 princippet	 af	 selve	 hovedformålet	

med	direktivet,	som	skal	sikre	effektiv	konkurrence,	hvilket	 leder	os	tilbage	til	køb	”dansk”-

klausulen,	 hvor	 det	 af	 EU-Domstolen	 konkluderes,	 at	 ordregiver	 krænker	

ligebehandlingsprincippet	i	forhold	til	ikke-danske	tilbudsgivere.	34	

	

2.1.2.2 Manova	C-336/12	

Ordregiver	fremsatte	et	punkt	i	udbudsannoncen	vedrørende	kriterier	for	udvælgelse	om,	at	

ansøgere	 bl.a.	 skulle	 fremsende	 den	 seneste	 balance	 for	 at	 komme	 i	 betragtning	 som	

																																																								
32	Sag	C-243/89,	pr.	23.		
33	Ibid.,	pr.	22.			
34	Sag	C-243/89,	pr.	32	og	33.		
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prækvalificerede	 tilbudsgivere.	 To	 ansøgere	 havde	 ikke	 vedlagt	 deres	 balancer	 ved	 fristens	

udløb,	 og	 derfor	 sendte	 ordregiver	 en	 anmodning	 til	 disse	 to	 ansøgere	 om	 balancen.	

Ordregiver	 fik	 balancen	 tilsendt,	 og	 ansøgerne	 blev	 prækvalificeret	 og	 derefter	 tildelt	

kontrakten.	Manova,	der	også	blev	prækvalificeret,	var	af	den	holdning,	at	det	var	et	brud	på	

ligebehandlingsprincippet	ikke	at	afvise	disse	to	ansøgere,	da	de	ikke	tilsendte	balancen	inden	

fristens	udløb.		

EU-Domstolen	lægger	til	grund,	at	princippernes	anvendelse	ikke	udgør	et	mål	i	sig	selv,	men	

skal	bedømmes	i	lyset	af,	hvad	de	forfølger.	Mere	konkret	fremgår	det	af	præmis	28:	“Blandt	

hovedformålene	med	de	EU-retlige	bestemmelser	om	offentlige	kontrakter	er	målet	om	at	sikre	

…	adgang	til	en	ufordrejet	konkurrence	i	samtlige	medlemsstater.	Til	at	forfølge	dette	…	formål	

anvender	 EU-retten	 bl.a.	 princippet	 om	 ligebehandling	 af	 tilbudsgivere	 eller	 ansøgere	 og	 den	

gennemsigtighedsforpligtelse,	der	følger	heraf.”	Videre	fremgår	det	af	præmis	29:	

“Anvendelse	 af	 ligebehandlingsprincippet	 i	 udbudsprocedurer	 udgør	 således	 ikke	 et	 mål	 i	 sig	

selv,	men	skal	bedømmes	i	lyset	af	de	formål,	det	forfølger.”	

På	baggrund	af	dette	og	ved	at	henvise	til	Slovensko-dommen	fastslår	EU-Domstolen,	at	hvis	

der	 blot	 kræves	 en	 præcisering	 eller	 rettelse	 af	 åbenlyse	 fejl,	 så	 er	 artikel	 2	 i	 daværende	

direktiv	2004/18	 ikke	 til	 hinder	 for	dette.35	Derfor	 fastslår	EU-Domstolen,	 at	princippet	om	

ligebehandling	 ikke	 er	 til	 hinder	 for,	 at	 en	 information,	 der	 er	 objektivt	 konstatérbar	 og	 er	

offentligt	tilgængelig	inden	fristens	udløb,	kan	indhentes	efter	fristens	udløb,	såfremt	det	ikke	

fører	til	begunstigelse	eller	forskelsbehandling	af	ansøgerne.36	Det	skal	dog	pointeres,	at	den	

ordregivende	myndighed	gennem	udbudsprocessen	skal	 forholde	sig	strengt	 til	de	kriterier,	

den	selv	har	fastsat	i	udbudsmaterialet.37		

	

2.1.2.3 De	wallonske	busser,	C-87/94	

Sagen	 omhandler	 en	 belgisk	 ordregiver,	 der	 udskrev	 et	 udbud	 med	 henblik	 på	 indkøb	 af	

busser	 til	 offentlig	 transport.	 Ordregiver	 overtrådte	 principperne	 om	 ligebehandling	 og	

gennemsigtighed	ved	at	 tage	hensyn	til	nogle	ændringer	 i	 indholdet,	efter	at	alle	 tilbuddene	

var	 blevet	 åbnet.	 Ordregiver	 havde	 taget	 hensyn	 til	 en	 tilbudsgiver,	 der	 havde	 efterstemt	

																																																								
35	Sag	C-336/12,	pr.	32.	
36	Ibid.,	pr.	42.	
37	Sag	C-336/12,	pr.	40.	
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noget	af	sit	materiale,	efter	at	tilbuddet	var	åbnet.38	I	udbudsdirektivet	er	der	nogle	ret	vigtige	

skridt	 i	 forhold	 til	 selve	udbudsproceduren,	og	et	af	de	essentielle	 skridt	er,	hvornår	der	er	

tilbudsfrist,	 og	 hvornår	 der	 sker	 åbning	 af	 tilbud.	 Ordregiveren	 havde	 i	 udbudsmaterialet	

anført,	 at	man	 gerne	 tog	 alternative	 tilbud	 i	 betragtning.	 Efter	 tilbudsfristens	 udløb	 sendte	

tilbudsgiveren	 tre	 supplerende	 dokumenter,	 som	 tilbudsgiver	 ønskede,	 at	 ordregiver	 også	

skulle	 tage	 i	 betragtning.	 Efterfølgende	 henvendte	 ordregiver	 sig	 til	 den	 nationale	 domstol	

med	 henblik	 på	 en	 vurdering	 af,	 hvorvidt	 de	 supplerende	 dokumenter	 skulle	 tages	 i	

betragtning.	Den	nationale	domstol	fastslog,	at	det	må	ordregiver	gerne,	såfremt	det	er	anført	

i	udbudsmaterialet.	Efterfølgende	evaluerede	den	belgiske	ordregiver	tilbuddene	en	gang	til	

med	de	tre	nye	dokumenter	in	mente	og	gav	ordren	til	den	tilbudsgiver,	der	havde	sendt	de	

supplerende	 dokumenter	 ind	 efter	 åbningsfristen.	 Kommissionen	 anlagde	 sag	med	 påstand	

om,	at	ordregiver	havde	overtrådt	udbudsdirektivet	ved	at	tage	hensyn	til	de	tre	dokumenter	

og	ved	at	tildele	kontrakten	til	en	tilbudsgiver,	der	i	princippet	ikke	opfyldte	de	kriterier,	der	

er	 anført	 i	 udbudsmaterialet.	Ordregiver	på	den	anden	 side	påstod,	 at	 der	netop	var	blevet	

taget	hensyn	til	 ligebehandlingsprincippet,	 fordi	man	havde	behandlet	alle	tilbudsgivere	ens	

ved	 at	 evaluere	 alle	 tilbuddene	en	 ekstra	 gang.	Domstolen	behandlede	 sagen	og	 fastslog,	 at	

ordregiver	 var	 forpligtet	 til	 på	 alle	 faser	 at	 overholde	 ligebehandlings-	 og	

gennemsigtighedsprincippet.39	Der	 skal	 sættes	 en	 sidste	 frist,	 altså	 en	 stopklods,	 hvor	man	

konkluderer,	at	herefter,	dvs.	efter	deadline,	modtager	ordregiver	 ikke	 flere	 tilbud.	Dertil	er	

ordregiver	også	forpligtet	til	at	angive	en	dato	for,	hvornår	man	vil	åbne	de	indkomne	tilbud.40	

Domstolen	 ender	 med	 at	 konkludere,	 at	 den	 ændring,	 der	 er	 foretaget	 af	 den	 vindende	

tilbudsgiver,	vil	give	vinderen	en	fordel	i	forhold	til	de	andre	tilbudsgivere,	og	at	det	er	i	strid	

med	 ligebehandlingsprincippet	 og	 ligeledes	 vil	 skade	 gennemsigtigheden	 af	

udbudsprocessen.41		

	

2.1.3 Opsummering	om	principperne:	

Gennem	 retspraksis	 er	 TEUF’s	 artikler	 om	 de	 frie	 bevægeligheder	 og	 forbud	 mod	

diskrimination	 udviklet	 til	 grundlæggende	 retsprincipper	 om	 ligebehandling	 og	

																																																								
38	Sag	C-87/94,	pr.	28.	
39	Ibid.,	pr.	54.	
40	Sag	C-87/94,	pr.	55.	
41	Ibid.,	pr.	56.	
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gennemsigtighed	 i	 hele	 EU-retten.	 For	 at	 sikre	 ligebehandling	 skal	 en	

gennemsigtighedsforpligtelse	ligge	til	grund.	Dertil	er	der	udviklet	et	proportionalitetsprincip	

om,	at	handlinger	ikke	må	gå	videre,	end	hvad	der	er	nødvendigt	for	at	opnå	formålet.		

I	 Kommissionen	 mod	 Danmark 42 	fastlægges	 rækkevidden	 og	 rammen	 for	

ligebehandlingsprincippet.	 EU-Domstolen	 fastslår,	 at	 forpligtelsen	 til	 at	 overholde	

ligebehandlingsprincippet	 følger	 af	 selve	 hovedformålet	 med	 direktivet,	 som	 skal	 sikre	 en	

effektiv	 konkurrence,	 selvom	princippet	 ikke	 udtrykkeligt	 fremgår	 af	 daværende	 traktat	 og	

direktiv.	Manova43	konkluderer	derimod,	at	principperne	kan	fraviges,	såfremt	der	er	tale	om	

objektivt	 konstatérbar	 information.	 Afslutningsvis	 udledes	 af	 de	 wallonske	 busser44 ,	 at	

principperne	skal	overholdes	gennem	samtlige	faser	i	udbudsprocessen.			

Det	 kan	 udledes	 af	 ovenstående	 retspraksis,	 at	 de	 EU-retlige	 principper	 er	 gældende	 for	

udbudslovens	 ændringsbestemmelser	 §§	 178	 –	 183,	 samt	 at	 de	 EU-retlige	 principper	 skal	

sikre	effektiv	konkurrence	uden,	at	udgøre	et	mål	i	sig	selv.	

2.2 Pressetext	C-454/06	

Pressetext	 omhandler	 løbende	 ændringer	 i	 en	 offentlig	 kontrakt.	 Dommen	 er	 kodificeret	 i	

udbudsdirektivet	af	2014	i	art.	72	og	implementeret	i	den	nye	danske	udbudslov	§§	178	-	183.		

Pressetext	 definerer	 hvornår	 der	 er	 tale	 om	 en	 væsentlig	ændring	 og	 har	 derfor	 betydning	

som	 fortolkningsbidrag	 til	 udbudslovens	ændringsbestemmelser,	 idet	 væsentlige	ændringer	

kræver	 afholdelse	 af	 nyt	 udbud.	 Pressetext	 fastlægger	 således	 rammen	 for	 hvor	 meget	 en	

ordregiver	kan	ændre	en	kontrakt	løbende	uden	afholdelse	af	et	nyt	udbud.			

Af	 sagens	 faktuelle	 oplysninger	 fremgår	 det,	 at	 APA	 blev	 stiftet	 som	 et	 registreret	

andelsselskab	med	begrænset	hæftelse.	Medlemmerne	af	APA	omfattede	de	fleste	dagblade	i	

Østrig	 og	 Østrigs	 Radio.	 APA	 er	 et	 førende	 nyhedsagentur,	 imens	 anklageren	 PN	 er	 et	

nyhedsagentur	med	færre	journalistiske	medarbejdere	og	mindre	arkiv.45	

Inden	Østrig	 tiltrådte	Den	Europæiske	Union	 i	1995,	 indgik	 republikken	en	basisaftale	med	

APA	 vedrørende	 udførelse	 af	 tjenesteydelser.	 Basisaftalen	 blev	 indgået	 til	 ubestemt	 tid	 og	

med	afkald	på	retten	til	opsigelse	indtil	31.december	1999.		

																																																								
42	Sag	C-243/89.	
43	Sag	C-336/12.	
44	Sag	C-87/94.	
45	Sag	C-454/06,	pr.	9.	
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Efter	Østrigs	indgåelse	i	Den	Europæiske	Union	blev	der	løbende	foretaget	nogle	ændringer	af	

kontrakten.	I	2000	oprettede	APA	datterselskabet	APA-OTS.	APA	indgik	aftale	med	APA	OTS	

om	at	overføre	indtægter	og	tab,	og	en	aftale	om,	at	APA-OTS	udgør	en	del	af	APA.46	Herefter	

overførte	APA	nogle	elementer,	som	indgik	i	basisaftalen	med	Østrig,	til	APA-OTS.	Østrig	var	

vidende	om	dette	og	honorerede	siden	APA-OTS	for	disse	ydelser.		

Der	blev	også	foretaget	ændringer	af	basisaftalen	i	2001	som	led	i	omlægning	til	euroen,	der	

resulterede	 i	ændring	af	 vederlag	 for	ydelserne.	 I	2005	blev	der	også	 foretaget	ændringer	 i	

aftalen	ved	at	forlænge	opsigelsesafkaldet	til	31.	december	2008.	

Ved	 påstand	 om,	 at	 de	 omtalte	 ændringer	 er	 retsstridige,	 lagde	 PN	 sag	 an	 for	

Bundesvergabeamt,	 der	 fremsatte	 et	 præjudicielt	 spørgsmål	 til	 EU-Domstolen.	 Spørgsmålet	

omhandler	 de	 ovenfor	 nævnte	 ændringer	 i	 forhold	 til	 begreberne	 ’indgåelse’	 og	 ’indgå’	 i	

direktiv	92/50,	og	er	følgende:	

Første	 spørgsmål	 er,	 om	 ordet	 ’indgåelse’	 skal	 forstås	 således,	 at	 det	 omfatter	 ændring	 af	

tilbudsgivers	selskaber,	hvor	tilbudsgiver	er	eneste	selskabsdeltager	i	et	nyt	datterselskab	og	

har	fuld	kontrol	i	dette.	Hertil	spørges	der	også,	om	det	er	relevant,	at	selskabet	ikke	er	sikret	

mod	yderligere	forandringer	af	selskabsformen	og	selskabsdeltagerne?	

Andet	spørgsmål	er,	om	ordet	’indgåelse’	skal	forstås	således,	at	det	også	omfatter	ændring	af	

vederlag	for	ydelser	som	overgang	til	euroen?	

Tredje	 spørgsmål	 er,	 om	 ordet	 ’indgåelse’	 skal	 forstås	 således,	 at	 det	 også	 omfatter	 en	 ny	

aftale	i	kontraktens	løbetid	om	yderligere	at	frasige	sig	retten	til	opsigelse?	

Summen	 af	 spørgsmålene	 omhandler	 således,	 hvornår	 ændringer	 af	 et	 eksisterende	

kontraktforhold	 anses	 for	 at	 være	 indgåelse	 af	 en	 ny	 kontrakt.47	Her	 er	 det	 særligt	 den	

generelle	ramme	ifølge	fællesskabsbestemmelserne	om	offentlige	aftaler,	der	er	interessant.	

Det	 daværende	direktiv	 92/50	 kunne	 ikke	 redegøre	 klart	 for	 spørgsmålene,	men	 indeholdt	

flere	oplysninger,	der	kunne	ses	 i	sammenhæng	med	fællesskabsbestemmelsernes	generelle	

ramme.48	Domstolen	 gjorde	 det	 klart,	 at	 direktiv	 92/50	 bekræftede	 hovedformålet	 med	

fællesskabsbestemmelserne	 om	 offentlige	 aftaler:	 at	 sikre	 det	 dobbelte	 formål	 om	 fri	

bevægelighed	 for	bl.a.	 tjenesteydelser	og	adgang	 til	ufordrejet	konkurrence.49	Til	 forfølgelse	

																																																								
46	Sag	C-454/06,	pr.	14.	
47	Ibid.,	pr.	29.	
48	Sag	C-454/06,	pr.	30.	
49	Ibid.,	pr.	31.	
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heraf	 anvendes	 ligebehandlingsprincippet	 og	 gennemsigtighedsforpligtigelsen. 50 	Derfor	

konkluderes	det,	at:	”Med	henblik	på	at	sikre	gennemsigtighed	i	procedurerne	og	ligebehandling	

af	tilbudsgivere	udgør	ændringer	i	bestemmelserne	i	en	offentlig	aftale	inden	for	den	periode,	i	

hvilken	den	er	gyldig,	 indgåelse	af	en	ny	aftale	i	direktiv	92/50’s	forstand,	når	de	er	afgørende	

forskellige	fra	bestemmelserne	i	den	oprindelige	aftale,	og	derfor	viser,	at	det	var	parternes	vilje	

at	genforhandle	aftalens	grundlæggende	elementer”.51	

Denne	afgørende	forskellighed	og	væsentlighed	kan	opstå	af	tre	forskellige	årsager.	Den	ene	

er	 ”såfremt	den	indfører	betingelser,	der,	hvis	de	havde	fremgået	af	den	oprindelige	procedure	

for	indgåelse	af	en	aftale,	ville	have	gjort	det	muligt	for	andre	tilbudsgivere	end	de	oprindeligt	

antagne	 at	 deltage,	 eller	 ville	 have	 gjort	 det	 muligt	 at	 acceptere	 et	 andet	 bud	 end	 det,	 som	

oprindeligt	blev	antaget.”52	

Den	 anden	 forskellighed	 og	 væsentlighed	 er	 følgende:	 ”Tilsvarende	 kan	 en	 ændring	 i	 den	

oprindelige	aftale	betragtes	som	væsentlig,	såfremt	den	i	betydeligt	omfang	udvider	aftalen	til	at	

omfatte	tjenesteydelser,	der	ikke	oprindeligt	var	fastsat	heri.”53	

Den	tredje	årsag	til	afgørende	forskellighed	og	væsentlighed	opstår,	når:	”En	ændring	kan	også	

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

tilbudsmodtageren	i	forbindelse	med	udbuddet	på	en	måde,	som	ikke	var	fastsat	i	de	oprindelige	

udbudsbetingelser.”54	

I	 det	 andet	 spørgsmål,	 omhandlende	 prisændringer,	 der	 blev	 foretaget	 af	 kontrakten	 som	

følge	 af	 valutaskifte	 fra	 schilling	 til	 euro,	 fastslog	 EU-Domstolen,	 at	 prisændringen	 ikke	 var	

væsentlig,	 men	 blot	 en	 tilpasning	 af	 kontrakten	 under	 hensyn	 til	 ændrede	 ydre	

omstændigheder,	der	 fulgte	gældende	 forskrifter.55	Dertil	konstaterede	EU-Domstolen,	at	en	

ændring,	 der	 ”…er	 ubetydelig	 og	 kan	 forklares	 på	 en	 objektiv	 måde…”56	er	 at	 betragte	 som	

uvæsentlig.		

Pressetext	 fastslår	derfor,	at	ændringer	 i	en	offentlig	kontrakt	anses	som	indgåelse	af	en	ny	

aftale	 når	 bestemmelserne	 er	 afgørende	 forskellige	 fra	 vilkårene	 i	 den	 oprindelige	 aftale.	

																																																								
50	Ibid.,	pr.	32.	
51	Ibid.,	pr.	34.	
52	Ibid.,	pr.	35.	
53	Ibid.,	pr.	36.	
54	Ibid.,	pr.	37.	
55	Sag	C-454/06,	pr.	57.	
56	Ibid.,	pr.	61.	
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Endvidere	 fastslår	Pressetext,	at	væsentlige	ændringer	omfatter	situationer	hvor	ordregiver	

indfører	betingelser	i	kontrakten	der	potentielt	ville	give	andre	tilbudsgivere	muligheden	for	

at	 deltage,	 kontrakten	 udvides	 til	 at	 omfatte	 ydelser,	 der	 ikke	 oprindeligt	 var	 en	 del	 af	

kontrakten	 og	 hvor	 aftalens	 økonomiske	 balance	 ændres	 til	 fordel	 for	 den	 vindende	

tilbudsgiver.		

	

2.3 Udbudsloven	

For	 at	 finde	 ud	 af	 hvorvidt	 ændringsbestemmelserne	 stemmer	 overens	 med	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper	 vil	 afsnittet	 udlede	 udbudslovens	 og	

ændringsbestemmelsernes	 formål,	 samt	 undersøge	 ordlyden	 af	 hver	 enkelt	 bestemmelse	 i	

loven	 og	 lovbemærkningerne	 hertil	 for	 at	 holde	 dette	 op	 imod	 ordlyden	 i	 Pressetext	 og	

udbudsdirektivets	 art.	 72.	 Dette	 fordi,	 at	 Pressetext	 definerer	 hvornår	 ændringer	 tillades	

inden	for	de	EU-retlige	princippers	rammer,	som	udbudsdirektivet	har	kodificeret.		

	

2.3.1 Udbudslovens	formål	og	generelle	principper	

Af	 lovens	 afsnit	 I	 fremgår	 udbudsrettens	 formål	 og	 generelle	 principper.	 I	

formålsbestemmelsen,	 jf.	 §	 1,	 står,	 at:	 ”Formålet	med	 loven	er	at	 fastlægge	procedurerne	 for	

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

de	offentlige	midler.”	For	at	opnå	dette,	 inddrages	de	generelle	principper	i	§	2	stk.	1,	at:	”En	

ordregiver	 skal	 ved	 offentlige	 indkøb	 i	 henhold	 til	 afsnit	 II-IV	 overholde	 principperne	 om	

ligebehandling,	 gennemsigtighed	 og	 proportionalitet.”	 Yderligere,	 jf.	 §	 2,	 stk.	 2,	 skal	 det	

offentlige	 udbud	 ikke	 udformes	 således,	 at	 det	 har	 som	 formål	 at	 kunstigt	 begrænse	

konkurrencen.	

Ifølge	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 i	 rapporten	 fra	 udvalg	 om	 dansk	 udbudslov	 bygger	

udbudslovens	 formål	 og	 generelle	 principperne	 på	 udbudsdirektivets	 regler.57 	Nærmere	

bestemt	er	principperne	i	art.	18,	stk.	1	i	udbudsdirektivet	gennemført	i	udbudslovens	§	2,	og	

det	pointeres	 i	 rapporten,	 at	principperne	gælder	 i	 alle	 faser,	 indtil	kontrakten	er	opfyldt.58	

Kapitel	15	omhandlende	kontraktens	gennemførelse	med	ændringsbestemmelserne	i	§§	178	-	

184	er	en	del	af	afsnit	II	og	således	omfattet	af	§	2.	I	§	2,	stk.	2	skal	begrænset	konkurrence	i	
																																																								
57	Rapport	fra	udvalg	om	dansk	udbudslovgivning	(2014)	s.	8.	
58	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	40.	
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henhold	til	bemærkningerne	i	lovforslaget	fortolkes	således,	at	ændringsbestemmelserne	ikke	

må	anvendes	med	den	hensigt	at	favorisere	en	tilbudsgiver	eller	stille	denne	mindre	gunstigt,	

således	at	konkurrencen	kunstigt	begrænses.59	

Ændringsbestemmelserne	 i	 udbudsloven,	 jf.	 §§	 178	 -	 184,	 er	 underlagt	 kapitel	 1	 om	

udbudslovens	formål	og	principper,	hvilket	fastslår,	at	udbudsloven	anerkender	principperne.	

Analysen	 har	 derfor	 til	 formål	 at	 undersøge	 hvorvidt	 dette	 er	 tilfældet.	

Ændringsbestemmelserne	 indtræder	 i	 den	 nye	 danske	 udbudslov	 som	 en	 del	 af	

udbudsproceduren,	 og	 ved	 overholdelse	 af	 principperne	 i	 §	 2	 skal	 der	 sikres	 en	 effektiv	

konkurrence,	som	bedst	muligt	kan	udnytte	de	offentlige	midler.	

	

2.3.2 Udbudslovens	§	178	

2.3.2.1 §	178,	stk.	1	

Art.	 72	 i	 udbudsdirektivet	 om	 ændringer	 af	 kontrakter	 i	 deres	 løbetid	 er	 implementeret	 i	

udbudslovens	 afsnit	 II	 §§	 178-184.	 Ifølge	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 er	 §	 178	 en	

gennemførelse	af	udbudsdirektivets	§	72,	stk.	4	og	5.	Disse	bestemmelser	er	en	kodificering	af	

retspraksis,	der	fastslår,	at	principperne	gælder	for	hele	kontraktforløbet.60	

Af	 §	 178,	 stk.	 1	 fremgår:	 ”Ved	 en	 ændring	 af	 grundlæggende	 elementer	 i	 en	 kontrakt	 eller	

rammeaftale	 skal	 ordregiveren	 gennemføre	 en	 ny	 udbudsprocedure	 i	 overensstemmelse	 med	

denne	lov.”	

§	 178,	 stk.	 1	 er	 en	 implementering	 af	 art.	 72,	 stk.	 5,	 som	 er	 udledt	 af	 retspraksis,	 og	 det	

fremgår	af	Pressetext,	at	ændringer	af	bestemmelser	i	en	offentlig	kontrakt,	der	er	afgørende	

forskellige	fra	bestemmelserne	i	den	oprindelige	kontrakt,	udgør	en	ny	aftale.61	

§	178	stk.	1	er	dog	mere	præciserende	 i	sit	udtryk,	 idet	der	 i	 terminologien	 lægges	vægt	på	

udtrykket	”ændring	af	grundlæggende	elementer”,	hvorimod	der	i	art.	72,	stk.	5	står	”ændring	

af	bestemmelserne	i	en	offentlig	kontrakt”,	hvilket	er	mere	restriktivt	i	forhold	til	§	178,	stk.	1.	

Det	giver	anledning	til	at	formode,	at	§	178,	stk.	1	er	mere	lempelig	i	forhold	til	art.	72,	stk.	5	

og	tillader	ændringer,	der	ikke	er	ændringer	af	grundlæggende	elementer,	imens	art.	72,	stk.	5	

ikke	tillader	nogen	som	helst	form	for	ændringer.		

																																																								
59	Ibid.	s.	59.	
60	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	199.	
61	Sag	C-454/06,	pr.	34.	
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Selv	om	lovbemærkningerne	til	ændringsbestemmelserne	ikke	tillægger	realitetsændringer	i	

forandringen	 af	 terminologien,	 er	 det	 ikke	 ensbetydende	med,	 at	 en	 dommer	 i	 en	 eventuel	

tvist	ikke	vil	tillægge	en	anden	forståelse	af	reglerne.	Der	kan	derfor	opstå	situationer,	hvor	en	

dommer	ikke	fortolker	bestemmelsen	i	§	178	stk.	1	helt	i	overensstemmelse	med	art.	72,	stk.	5	

i	direktivet	om,	at	man	ikke	tillader	nogen	som	helst	form	for	ændring.	Dette	vil	bero	på	den	

grad	af	fortolkningsbidrag,	lovbemærkningerne	tillægges	af	dommeren.	

Udtrykket	 ”grundlæggende	 elementer”	 findes	 i	 art.	 72,	 stk.	 4	 i	 form	 af	 ”væsentlig	

ændring”.	 	Årsagen	til	dette	er,	at	udbudsudvalget	har	ønsket	at	ændre	terminologien,	så	den	

stemmer	 overens	 med	 dansk	 retspraksis	 og	 udbudsmateriale,	 så	 de	 samme	 begreber	

anvendes	 på	 tværs	 af	 bestemmelserne	 i	 udbudsloven.62	I	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget	

udtaler	udvalget,	at	man	med	hensyn	til	klarhed	har	omformuleret	ændringsbestemmelserne	i	

udbudsdirektivet,	 dog	 uden	 at	 ændre	 bestemmelsernes	 indhold	 eller	 fleksibilitet. 63	

Begreberne	 ”ændring	 af	 grundlæggende	 elementer”	og	 ”væsentlig	 ændring”	 skal	 opfattes	 på	

samme	vis	 og	 værende	uden	 realitetsændring	 i	 udbudsdirektivet	 og	udbudsloven.64	Med	en	

anden	terminologi	er	en	ændring	af	grundlæggende	elementer	at	forstå	som	en	ny	aftale,	der	

er	udbudspligtig.	I	lyset	af	art	72,	stk.	4	tillader	direktivet	ikke	ændringer,	der	er	væsentlige,	

hvilket	modsætningsvis	 kan	 forstås	 som	 at	 uvæsentlige	ændringer	 kan	 tillades.	 Dette	 giver	

anledning	til	at	forstå	art.	72,	stk.	4	som	stemmende	overens	med	§	178,	stk.	1,	mens	art.	72,	

stk.	5	er	mere	restriktiv.		

En	 ændring	 af	 grundlæggende	 elementer	 viser	 parternes	 vilje	 til	 at	 genforhandle	 de	

grundlæggende	 elementer	 i	 aftalen. 65 	Dér	 hvor	 ordregiver	 laver	 et	 udbud,	 eller	 et	

grundlæggende	 element	 i	 et	 udbud	 ændres,	 skal	 det	 inkludere	 en	 mulighed	 for,	 at	 alle	

potentielle	 tilbudsgivere	kan	byde	på	udbuddet.	Hensynet	 til	potentielle	 tilbudsgivere	 ligger	

til	grund	for	dette,	hvilket	stemmer	overens	med	princippet	om	ligebehandling,	 jf.	sagen	om	

de	 wallonske	 busser,66	hvor	 EU-Domstolen	 konstaterede,	 at	 en	 ændring	 til	 fordel	 for	 en	

tilbudsgiver	 skader	 gennemsigtigheden	 i	 udbudsproceduren	 og	 ligebehandlingen	 af	

tilbudsgivere,	og	at	man	ønsker	at	udelukke,	at	en	tilbudsgiver	drager	fordele	af	ændringerne	i	

kontraktens	løbetid.		§	178,	stk.	1	sikrer,	at	kontraktparterne	ikke	kan	gå	på	kompromis	med	

																																																								
62	Lovforslag	nr.	L19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	46.	
63	Ibid.	
64	Treumer	et	al.	(2016).	Udbudsloven,	s.	428.	
65	Sag	C-454/06,	pr.	34.	
66	Sag	C-87/94,	pr.	56.	
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formålet	med	 loven,	der	skal	sikre	en	effektiv	konkurrence	og	samtidig	 følge	hovedformålet	

med	udbudsreglerne.		

§	 178,	 stk.	 1	 sikrer,	 at	 ændringsbestemmelserne,	 som	 vedr.	 kontraktens	 løbetid,	 også	 skal	

være	en	del	af	den	udbudsretlige	proces.	Kontraktparterne	skal	have	formålet	med	loven	for	

øje	og	 skal	 ikke	have	mulighed	 for	at	 foretage	sig	noget,	der	modarbejder	dette	 formål.	Det	

sikrer	 en	 grad	 af	 gennemsigtighed	 omkring	 ændringerne	 af	 grundlæggende	 elementer	 til	

fordel	for	potentielle	tilbudsgivere,	som	skal	beskyttes	mod	partiskhed,	hvor	ordregiver	giver	

medkontrahenten	en	fordel,	der	kan	undgås.		

§	 178,	 stk.	 1	 kan	 opfattes	 som	 en	 overordnet	 hovedregel	 for	 muligheden	 for	

kontraktændringer.	Bestemmelsen	er	kort	og	klar	 i	sit	udtryk,	men	tillader	 ikke	fleksibilitet,	

og	definerer	ikke	nærmere,	hvad	der	forstås	ved	ændring	af	grundlæggende	elementer.	Dette	

defineres	nærmere	i	§	178,	stk.	2.	

	

2.3.2.2 §	178,	stk.	2	

”En	ændring	af	en	kontrakt	eller	rammeaftale	anses	for	at	være	en	ændring	af	grundlæggende	

elementer,	når	den	bevirker,	at	kontraktens	eller	rammeaftalens	karakter	er	væsentlig	forskellig	

fra	den	oprindelige	kontrakt.	Medmindre	andet	følger	af	§§	179-183,	anses	en	ændring	altid	for	

at	være	en	ændring	af	grundlæggende	elementer…”	

§	178,	stk.	2	indeholder	en	nærmere	definition	af	begrebet	grundlæggende	elementer.	Hvis	der	

foreligger	en	væsentlig	forskellighed	af	kontraktens	karakter	efter	ændringerne,	så	er	der	tale	

om	en	ændring	af	et	grundlæggende	element,	som	aktiverer	§	178,	stk.	1.	§	178,	stk.	2	nr.	1	–	4	

oplister	også	en	ikke-udtømmende	liste	af	ændringer,	der	under	alle	omstændigheder	kræver	

afholdelse	 af	 nyt	 udbud.	 Betingelserne	 fra	 ét	 til	 tre	 er	 en	 implementering	 af	 Pressetext-

præmisserne	35-37.67	

2.3.2.2.1 §	178,	stk.	2,	nr.	1:		

”ordregiveren	 indfører	 betingelser,	 som	 ville	 have	 givet	 adgang	 for	 andre	 ansøgere	 end	 de	

oprindelig	 udvalgte	 eller	 givet	 mulighed	 for	 at	 acceptere	 et	 andet	 tilbud	 end	 det	 oprindelig	

accepterede	eller	ville	have	tiltrukket	yderligere	deltagere	i	udbudsproceduren,”	

																																																								
67	Treumer	et	al.	(2016).	Udbudsloven,	s.	426.		
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§	 178,	 stk.	 2,	 nr.	 1	 omhandler	 betingelser,	 som	 ordregiver	 ændrer	 ved	 kontrakten,	 der	

påvirker	potentielle	 tilbudsgivere.	Betingelsen	behandler	 tre	 situationer:	 betingelserne	 ville	

have	”givet	adgang	for	andre	ansøgere”,	betingelserne	ville	give	”mulighed	for	ordregiver	til	at	

acceptere	et	andet	tilbud”,	eller	betingelserne	ville	”tiltrække	yderligere	deltagere”.	Den	første	

og	 anden	 situation	 er	 en	 implementering	 af	 præmis	 35	 i	 Pressetext.68	Den	 sidste	 situation	

svarer	til	art.	72,	stk.	4,	litra	a,	hvor	det	ville	have	”tiltrukket	yderligere	deltagere”.	Ordregiver	

skal	til	enhver	tid	tage	potentielle	tilbudsgivere	i	betragtning	for	at	sikre	ligebehandling.			

2.3.2.2.2 §	178,	stk.	2,	nr.	2:	

”kontraktens	 eller	 rammeaftalens	 økonomiske	 balance	 ændres	 til	 leverandørens	 fordel	 på	 en	

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

I	 §	 178,	 stk.	 2,	 nr.	 2	 er	 der	 tale	 om	 en	 gennemførelse	 af	 præmis	 37	 i	 Pressetext.69	Den	

økonomiske	balance	anses	som	et	grundlæggende	element,	og	til	dette	element	forstås	ydelse	

og	modydelse	samt	risici	og	reduktion	af	tilbudsgivers	omkostninger.70	De	fordele,	der	opstår	

ved	en	ændring	af	et	element,	er	de	fordele,	der	opstår	udover	de	fordele,	som	tilbudsgiveren	

havde	i	den	oprindelige	kontrakt.71	

Tilbudsgiver	 må	 gerne	 have	 en	 fordel	 af	 en	 kontrakt,	 hvilket	 også	 er	 med	 til	 at	 sikre	

tilbudsgivers	 incitament	 til	 at	 indgå	 kontrakten,	 men	 tilbudsgiveren	 må	 dog	 ikke	 have	

yderligere	fordel,	efter	at	ændringerne	er	foretaget.	Hensigten	med	denne	bestemmelse	er	at	

omfatte	 også	 potentielle	 tilbudsgivere,	 dvs.	 hvis	 andre	 potentielle	 tilbudsgivere	 ville	 være	

vidende	om	fordelene	af	ændringen,	så	kunne	det	forårsage	en	øget	konkurrence.	Et	eksempel	

herpå	 er	 Pressetext.	 Fordi	 varigheden	 af	 kontrakten	 var	 tidsubegrænset,	 så	 endte	

leverandøren	med	 at	 få	 en	 eller	 anden	 form	 for	 eneret	 i	 den	 forstand,	 at	 den	 økonomiske	

balance	 langsomt	 gik	 over	 til	 tilbudsgiveren,	 idet	 tilbudsgiveren	 fik	 forhandlingsmagten,	

samtidig	med	at	ordregiveren	ikke	kunne	overskue	at	finde	en	ny	leverandør.			

2.3.2.2.3 §	178,	stk.	2,	nr.	3:	

”ændringen	 medfører	 en	 betydelig	 udvidelse	 af	 kontraktens	 eller	 rammeaftalens	

anvendelsesområde…”	
																																																								
68	Ibid.	
69	Sag	C-454/06.	
70	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	199.	
71	Konkurrence-	og	Forbrugerstyrelsen	(2016).	Udbudsloven.	Vejledning	til	udbudsreglerne	s.	
248.		
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§	178,	stk.	2,	nr.	3	har	samme	ordlyd	som	art.	72,	stk.	4,	litra	c,	som	er	en	implementering	af	

præmis	36	 i	 Pressetext.	Af	 ordlyden	 i	 præmis	36	 skal	det	 vurderes,	 hvad	der	 forstås	 ved	 ”i	

betydeligt	omfang	udvider	aftalen”.	Det	er	altså	betydningen	af	denne	ordlyd,	der	er	afgørende	

for,	 hvor	 langt	 betingelse	 nr.	 3	 strækker	 sig.	 Ved	 udvidelse	 menes	 både	 ændringen	 af	

kontraktens	omfang	og	art.	Ved	betydelighed	henvises	 til	udbudslovens	værdier	 i	 §	180,	og	

derudover	skal	ændringen	være	tilstrækkelig	stor.	Værdierne	skal	overskride	tærsklerne	i	§	

180	og	være	tilstrækkelig	store	til,	at	det	efter	en	konkret	vurdering	anses	at	være	parternes	

vilje	 at	 genforhandle	 de	 grundlæggende	 elementer	 i	 kontrakten,	 imens	 det	 er	 i	 parternes	

interesse,	at	det	skal	fremstå,	som	om	det	er	mere	af	det	samme.	Et	eksempel	kan	være,	hvis	

kontrakten	kommer	til	at	omhandle	mere,	end	den	oprindeligt	har	gjort,	og	der	 ikke	blot	er	

tale	om	en	uvæsentlig	supplerende	ydelse,	dvs.	mere	af	det	samme.	Til	vurdering	heraf	skal	

det	undersøges,	om	de	øvrige	betingelser	i	stk.	2,	nr.	1	–	4,	er	opfyldt.	Det	kan	ikke	udelukkes,	

at	en	udvidelse	af	en	kontraktens	anvendelsesområde,	der	er	større	end	værdierne	i	§	180	kan	

tillades	uden	gennemførelse	af	en	ny	udbudsprocedure	i	henhold	til	denne	lov.72	

2.3.2.2.4 §178,	stk.	2,	nr.	4	

Bestemmelsen	tilsiger,	at	der	tale	om	en	ændring	af	grundlæggende	elementer,	såfremt	”en	ny	

leverandør	 erstatter	 den,	 som	 ordregiveren	 oprindelig	 havde	 tildelt	 kontrakten.”	

Leverandørskiftet	 i	 udbudslovens	 §	 178,	 stk.	 2,	 nr.	 4	 skal	 ses	 i	 sammenhæng	 med	

udbudslovens	 §	 182,	 idet	 §	 182	 giver	 ordregiveren	muligheden	 for	 at	 skifte	 leverandøren	 i	

særlige	tilfælde	hvilket	er	en	undtagelse	til	hovedreglen	i	§	178,	stk.	2,	nr.	4.	Hovedreglen	i	§	

178,	 stk.	 2,	 nr.	 1	 –	 4	 er	 en	 ikke-udtømmende	 liste	 af	ændringer	 der	 kategoriseres,	 som	 en	

ændring	 af	 grundlæggende	 elementer	 hvilket	 bevirker,	 at	 det	 til	 enhver	 tid	 beror	 på	 en	

konkret	vurdering.	§	182,	stk.	1,	nr.	1	og	2	udgør	modsat	§	178,	stk.	2,	nr.	4	en	udtømmende	

regulering	af	hvornår	ordregiver	har	muligheden	for	udskifte	leverandøren	uden	at	afholde	et	

nyt	udbud.	Det	vil	sige,	at	ændringer	der	kan	henføres	til	§	182,	stk.	1,	nr.	1	og	2	under	ingen	

omstændigheder	vil	være	at	anse	som	en	ændring	af	grundlæggende	elementer.73		

Det	er	vanskeligt	at	observere	nogen	forskel	i	indholdet	af	§	178,	stk.	2,	nr.	4	og	art.	72,	stk.	4,	

litra	d	hvis	der	udelukkende	fokuseres	på	ordlyden,	idet	ordlyden	i	§	178,	stk.	2,	nr.	4	og	art.	

72,	 stk.	 4,	 litra	 d	 i	 væsentlig	 grad	 anses	 for	 at	 være	 ens.	 Af	 samme	 årsag	 vurderes	

																																																								
72	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	200.	
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implementeringen	ikke	at	give	§	178,	stk.	2,	nr.	4	en	anden	betydning	end	den	tiltænkte,	idet	

ordlyden	ikke	giver	anledning	til	fortolkning	eller	tvivl	hvilket	i	øvrigt	gør,	at	ordregiver	ikke	

opnår	 en	 bredere	 adgang	 til	 at	 foretage	ændringer	 der	 kan	 forskelsbehandle	 ikke-udvalgte	

eller	 potentielle	 tilbudsgivere.	 Derfor	 anses	 hovedreglen	 i	 §	 178,	 stk.	 2,	 nr.	 4	 at	 være	 i	

overensstemmelse	med	ligebehandlings-	og	gennemsigtighedsprincippet,	idet	præcisionen	af	

implementeringen	sikrer	mod	vilkårlighed	ved	valg	af	nye	leverandører.		

Det	 skal	 bemærkes,	 at	 den	 netop	 anførte	 vurdering	 af	 hvorvidt	 implementeringen	 er	 i	

overensstemmelse	 med	 de	 grundlæggende	 EU-retlige	 principper	 skal	 ses	 i	 lyset	 af,	 at	

bestemmelsen	ikke	blev	analyseret	i	sammenhæng	med	§	182.	§	178,	stk.	2,	nr.	4	står	alene	i			

den	 forstand,	 at	 ordlyden	 blev	 holdt	 op	 imod	 tilsvarende	 bestemmelse	 i	 direktivet	 uden	 at	

tage	 §	 182	 i	 betragtning	 hvilket	 forklarer	 hvorfor	 det	 ikke	 er	 muligt	 at	 udlede	 andet.	

Forskellen	i	ordlyden	gør	sig	først	gældende	når	§	178,	stk.	2,	nr.	4	ses	i	sammenhæng	med	§	

182	hvilket	bliver	uddybet	yderligere	i	afsnit	2.3.6.1	og	2.3.6.2.		

	

2.3.2.3 §	178,	stk.	2	sammenfattende	

Udbudslovens	§	178	er	i	væsentlig	grad	udtryk	for	en	gennemførelse	af	art	72,	stk.	4	og	stk.	5,	

der	er	en	kodificering	af	Pressetext.74	På	baggrund	heraf	må	det	formodes,	at	§	178	stemmer	

overens	med	principperne	om	 ligebehandling	og	 gennemsigtighed.	Dette	kom	 til	 udtryk,	da	

EU-Domstolen	i	sagen	om	de	wallonske	busser75	fastslog,	at	hele	udbudsprocessen	skal	være	

gennemsigtig.	 Ved	 at	 kodificere	 og	 implementere	 ændringsbestemmelserne	 i	 den	 danske	

udbudslov	 øges	 gennemsigtigheden	 til	 fordel	 for	 både	 ordregiver	 og	 tilbudsgiver.	

Situationerne	 i	nr.	1	 -	4	 lægger	 til	 grund,	hvornår	en	ændring	af	en	offentlig	kontrakt	er	en	

ændring	 af	 grundlæggende	 elementer	 i	 kontrakten.	 Situationerne	 er	 ikke	 udtømmende,	

hvilket	 resulterer	 i,	 at	 der	 er	 flere	 begrænsninger	 udover	 de	 i	 §	 178,	 stk.	 1	 –	 4	 nævnte	

situationer.	Når	situationer,	der	ikke	er	omfattet	af	betingelserne	i	nr.	1	-	4	opstår,	så	vil	det	

bero	 på	 et	 konkret	 skøn,	 hvorvidt	 den	 optrådte	 situation	 anses	 som	 en	 ændring	 af	 et	

grundlæggende	 element. 76 	Det	 kan	 derfor	 vurderes,	 hvorvidt	 der	 opnås	 samme	

gennemsigtighed	 for	 situationer	 uden	 for	 betingelserne	 i	 nr.	 1	 -	 4,	 idet	 disse	 ikke	 er	

																																																								
74	Ølykke	&	Nielsen	(2015).	EU’s	Udbudsregler,	s.	363.	
75	Sag	C-87/94.	
76	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	200.	
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ekspliciterede.	 Det	 er	 stort	 set	 umuligt	 at	 lovgive	 sig	 ud	 af	 alle	 givne	 situationer,	 da	 det	

nærmest	 er	 umuligt	 at	 forudse	 alle	 givne	 omstændigheder,	 og	 der	 er	 samtidig	 store	

omkostninger	forbundet	hermed.		

For	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 §	 178	 stemmer	 overens	 med	 proportionalitetsprincippet,	 skal	

bestemmelsen	forfølge	et	lovligt	mål.	Dette	mål	er	formålet	i	udbudslovens	§	1	om	at	anvende	

de	offentlige	midler	hensigtsmæssigt	gennem	brug	af	en	effektiv	konkurrence.	Midlerne	til	at	

opnå	målet	 er	 anvendelsen	af	de	EU-retlige	principper.	Disse	er,	 som	beskrevet	 i	 afsnit	2.1,	

grundlaget	 under	 udbudsloven	 og	 derfor	 egnede	 som	 midler	 til	 at	 forfølge	 målet.	 Det	 er	

tvivlsomt,	hvorvidt	der	er	grund	til	at	tro,	at	betingelserne	i	nr.	1-4	er	mere	indgribende	end	

nødvendigt,	 idet	 de	 er	 udviklet	 gennem	 retspraksis	 og	 implementeret	 af	 direktivet.	

Situationen	 i	 §	178,	 stk.	2,	nr.	1	om	”ændringer	der	ville	have	tiltrukket	yderligere	deltagere”	

anses	mere	som	en	præcisering,	og	situationen	i	§	178,	stk.	2,	nr.	4	om	erstatning	af	leverandør	

skal	 ses	 i	 sammenhæng	med	 §	 182	 og	 i	 lyset	 af	 direktivet,	 der	 ikke	 griber	 ind	 udover	 det	

nødvendige.	Dertil	må	§	178	ses	i	lyset	af	undtagelsesbestemmelserne	i	§§	179-18377,	der	er	

med	til	at	gøre	§	178	mere	lempelig	og	mindre	indgribende	over	for	ændringer	af	en	offentlig	

kontrakt.		

Der	er	umiddelbart	ikke	nogen	litteratur,	der	anfægter,	at	§	178	ikke	stemmer	overens	med	de	

EU-retlige	principper.	Det	tyder	på	en	bred	enighed	i	litteraturen	om,	at	§	178	er	tilstrækkeligt	

gennemsigtig	og	behandler	tilbudsgivere	ens	og	proportionelt.		

På	baggrund	heraf	vurderes	det,	at	udbudslovens	§	178	stemmer	overens	med	de	EU-retlige	

principper,	der	fremmer	gennemsigtighed,	ligebehandling	og	proportionalitet.	

	

2.3.3 Indledning	til	udbudslovens	§	179	–	183		

Som	indgang	til	undtagelsesbestemmelserne	til	§	178	kan	lægges	til	grund,	at	terminologien	

vedrørende	 ændringsbestemmelserne	 i	 udbudsloven	 er	 forskellig	 i	 forhold	 til	 tilsvarende	

bestemmelser	i	udbudsdirektivet.				

Det	 faktum,	 at	 udbudsloven	 opstiller	 situationer,	 som	 nævnt	 i	 §§	 179-183	 er	 med	 til	 at	

definere,	hvilke	ændringer	der	ikke	er	ændringer	af	grundlæggende	elementer,	hvorimod	art.	

72	i	udbudsdirektivet	beskriver	ændringer,	der	er	væsentlige.	Det	vil	sige,	at	forskellen	i	art.	

72	i	udbudsdirektivet	og	udbudslovens	§§	178-183	er,	at	selvom	ændringer	i	§§	178-183	ikke	
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udgør	ændringer	af	grundlæggende	elementer,	der	ikke	kræver	afholdelse	af	nyt	udbud,	så	vil	

det	 nødvendigvis	 ikke	medføre,	 at	 ændringerne	 er	 uvæsentlige	 i	 udbudsdirektivets	 art.	 72	

forstand,	 hvilket	 ville	 kræve	 afholdelse	 af	 nyt	 udbud.	 Art.	 72	 i	 udbudsdirektivet	 beskriver	

nemlig	ikke,	hvornår	der	er	tale	om	uvæsentlighed,	og	vurderingen	af,	hvorvidt	en	ændring	er	

uvæsentlig	 ifølge	 udbudsdirektivet,	 afhænger	 af,	 om	 ændringen	 medfører,	 at	 kontraktens	

overordnede	 karakter	 har	ændret	 sig	 væsentligt	 i	 forhold	 til	 den	 oprindelige	 kontrakt.	 Der	

kan	dog	argumenteres	for,	at	det	følger	modsætningsvist	af	udbudsdirektivets	art.	72,	stk.	4,	

hvad	der	defineres	som	en	uvæsentlig	ændring,	idet	art.	74,	stk.	4	definerer,	hvad	en	væsentlig	

ændring	er.	Det	 interessante	 i	denne	sammenhæng	er	 selve	vurderingen	af,	hvorvidt	denne	

begrebsforskel	i	udbudsdirektivet	og	udbudsloven	i	praksis	har	nogen	form	for	betydning.78	I	

praksis	 vurderes	 begrebsforskellen	 at	 have	 den	 betydning,	 at	 ordregivere	 omfattet	 af	

ændringsbestemmelserne	i	den	nye	danske	udbudslov	gives	en	bredere	adgang	til	at	foretage	

ændringer	 i	 forhold	 til	 udbudsdirektivet.	 Dette	 udfordrer	 overensstemmelsen	 med	 de	

grundlæggende	EU-retlige	principper.		

	

2.3.4 Udbudsloven	§	179	

”Ændringer	 af	 en	 kontrakt	 eller	 en	 rammeaftale,	 der	 er	 forudset	 i	 udbudsmaterialet	 i	 klare,	

præcise	 og	 entydige	 klausuler,	 betragtes	 ikke	 som	 ændringer	 af	 grundlæggende	 elementer.	

Klausulerne	skal	fastsætte	omfanget	og	arten	af	eventuelle	ændringer	eller	ændringsmuligheder	

og	 betingelserne	 for	 deres	 anvendelse	 og	 må	 ikke	 ændre	 kontraktens	 eller	 rammeaftalens	

overordnede	karakter.”	

§	179	i	udbudsloven	implementerer	udbudsdirektivets	art.	72,	stk.	1,	litra	a.	Bestemmelsen	er	

en	 af	 undtagelserne	 til	 §	 178.	 Bestemmelsen	 åbner	 op	 for	 muligheden	 for	 at	 foretage	

ændringer	 i	en	offentlig	kontrakt,	uden	at	ændringerne	ændrer	kontraktens	grundlæggende	

elementer.	 Betingelsen	 for	 ændringen	 er,	 at	 klausulen	 er	 fastsat	 klart,	 præcist	 og	 entydigt.	

Arten,	 omfanget	 og	 betingelserne	 for	 anvendelse	 af	 ændringen	 skal	 fastsættes	 i	

udbudsmaterialet,	men	må	ikke	ændre	kontraktens	overordnede	karakter.		

I	overensstemmelse	med	formålet	i	loven	giver	§	179	fleksibilitet,	som	ordregiver	kan	benytte	

sig	 af	 under	 kontraktens	 løbetid.	 Det	 er	 nærliggende	 at	 være	 skeptisk	 i	 den	 forstand,	 at	

fleksibiliteten	 kan	 begrænse	 gennemsigtigheden.	 Det	 ville	 være	 tilfældet,	 hvis	 en	 ændring	
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kunne	foretages	i	løbet	af	kontrakten	uden	en	ændringsklausul.	Der	sondres	mellem	ændring	i	

medfør	 af	 kontrakt	 og	 ændring	 af	 kontrakt.	 Ændring	 i	 medfør	 af	 kontrakt	 er	 i	

overensstemmelse	med	§	179,	mens	en	ændring	af	kontrakt	er	en	ændring,	der	ikke	er	fastsat	

i	en	ændringsklausul.79	Ved	at	indføre	et	krav	om	en	ændringsklausul	i	udbudsmaterialet	har	

ordregiver	 ikke	 mulighed	 for	 at	 foretage	 ændringer	 frit	 efter	 behov,	 men	 er	 begrænset	 af	

ændringsklausulens	klare,	præcise	og	entydige	ordlyd.		

Dette	sikrer	gennemsigtigheden,	således	at	alle	potentielle	tilbudsgivere	har	mulighed	for	at	

forholde	 sig	 til	 klausulen	 i	 udbudsmaterialet.	 Gennemsigtigheden	 sikrer,	 at	

ligebehandlingsprincippet	 kan	 overholdes.	 Samtidig	 opnås	 der	 en	 fleksibilitet	 i	

udbudsmaterialet	gennem	udbudslovens	§	179,	der	tillader	ændringer.		

Det	må	 formodes	at	være	en	hensigtsmæssig	måde	at	sikre	 formålet	med	 loven	om	at	opnå	

fleksibilitet	 og	 effektiv	 benyttelse	 af	 offentlige	midler	 på,	 og	 derfor	 tillader	 udbudslovens	 §	

179	ændringer	på	proportionel	vis.		

	

2.3.5 Udbudslovens	§	180	

2.3.5.1 §	180,	stk.	1,	nr.	1	og	2	

”Ændringer	 af	 en	 kontrakt	 eller	 rammeaftale	 anses	 ikke	 som	 ændringer	 af	 grundlæggende	

elementer,	når	værdien	af	ændringerne	er	lavere	end	1)	tærskelværdierne	i	§	6	og	2)	10	pct.	af	

værdien	 af	 den	 oprindelige	 kontrakt,	 for	 så	 vidt	 angår	 tjenesteydelses-	 og	

vareindkøbskontrakter,	 eller	 lavere	 end	15	 pct.	 af	 værdien	 af	 den	 oprindelige	 kontrakt,	 for	 så	

vidt	angår	bygge-	og	anlægskontrakter.”	

	

2.3.5.2 §	180,	stk.	2	

	”Er	 der	 foretaget	 flere	 ændringer	 af	 samme	 kontrakt	 eller	 rammeaftale,	 skal	 værdien	 af	

ændringerne	lægges	sammen	ved	beregninger.”	
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2.3.5.3 §	180,	stk.	3		

”Ændringer	i	henhold	til	stk.	1	må	dog	ikke	ændre	kontrakten	eller	rammeaftalens	overordnede	

karakter.”	

	

I	bemærkningerne	til	§	180	i	lovforslaget	til	udbudsloven	fremgår	det,	at	§	180	implementerer	

art.	72,	stk.	2	i	direktivet.	Art.	72,	stk.	2	er	fastsat	ved	retspraksis.80	§	180	beskriver,	hvornår	

en	ændring	er	en	ændring	af	et	grundlæggende	element	i	forhold	til	tærskelværdierne	i	§	6	og	

i	 forhold	 til	procentdelen	af	den	samlede	kontraktsum.	Dette	 fremgår	af	henholdsvis	§	180,	

stk.	 1,	 nr.	 1	 og	 2,	 hvorimod	 §	 180	 stk.	 2	 og	 stk.	 3	 behandler	 spørgsmålet	 om	 successive	

ændringer	 og	 hvordan	 værdien	 af	 disse	 skal	 lægges	 sammen	 ved	 beregningen	 af	

procentdelen,	 og	 hvornår	 der	 er	 tale	 om	 en	 ændring	 i	 henhold	 til	 stk.	 1,	 der	 ændrer	

kontraktens	overordnede	karakter.		

Der	 er	 tale	 om	 en	 ændring	 af	 et	 grundlæggende	 element,	 såfremt	 ændringen	 overskrider	

tærskelværdien	i	§	6.	Hvis	tærsklerne	i	§	6	er	overskredet,	så	medfører	det,	at	ordregiver	er	

forpligtet	til	at	foretage	udbud	i	overensstemmelse	med	udbudsdirektivet.	Dersom	ordregiver	

undgår	 udbud	 efter	 udbudsdirektivet,	 så	 medfører	 det,	 at	 ordregiver	 geografisk	 fastlåser	

markedet,	og	det	er	i	strid	med	EU-udbudsretten,	idet	meningen	er	at	åbne	det	indre	marked,	

hvor	man	 gerne	 vil	 give	 adgang	 til	 aktørerne	på	markedet,	 hvilket	 igen	medfører	 en	 større	

efterspørgsel	 efter	 ordrerne,	 hvilket	 resulterer	 i	 billigere	 ordrer,	 som	 igen	 sikrer	 en	 mere	

effektiv	benyttelse	af	de	offentlige	midler.	Det	er	opretholdelsen	af	konkurrencen,	man	gerne	

vil	 sikre,	 og	det	 ville	derfor	 være	 i	 strid	med	 ligebehandlingsprincippet,	 såfremt	potentielle	

tilbudsgivere	fra	andre	markeder	ikke	havde	muligheden	for	at	byde	ind	på	ordren.		

Der	er	ikke	den	store	forskel	i	indholdet	eller	ordlyden	af	henholdsvis	art.	72,	stk.	2	og	§	180,	

stk.	 1,	 nr.	 1,	 bortset	 fra,	 at	 art.	 72,	 stk.	 2	 nævner,	 at	 bestemmelsen	 er	 uafhængig	 af	

betingelserne	i	art.	72,	stk.	4,	litra	a	–	d,	som	i	realiteten	ikke	spiller	nogen	væsentlig	rolle.	Af	

betragtning	107	i	præamblen	fremgår	det,	at	en	ny	udbudsprocedure	er	nødvendig,	hvis	der	

foretages	 væsentlige	 ændringer	 i	 den	 oprindelige	 kontrakt,	 ”især	 med	 hensyn	 til	

anvendelsesområdet	 og	 indholdet	 i	 parternes	 rettigheder	 og	 pligter…”	 Navnlig	

anvendelsesområdet	 blev	 behandlet	 ovenfor	 i	 henhold	 til,	 hvorvidt	 tærsklen	 i	 §	 6	 er	

overskredet	eller	ikke.		
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Angående	 §	 180	 stk.	 1,	 nr.	 2	 er	 det	 nødvendigt,	 at	 ændringen	 er	 lavere	 end	 10%	 af	 den	

oprindelige	kontrakt	for	tjenesteydelses-	og	vareindkøbskontrakter	og	15%	af	værdien	af	den	

oprindelige	kontrakt	for	bygge-	og	anlægskontrakter	for	at	der	ikke	skal	gennemføres	en	ny	

udbudsprocedure.		Der	er	stort	set	ikke	nogen	forskel	på	§	180,	stk.	1,	nr.	2	og	art.	72,	stk.	2,	

litra	 ii.	 Betragtning	 107	 og	 lovbemærkningerne	 til	 §	 180,	 stk.	 1,	 nr.	 2	 giver	 heller	 ikke	

anledning	 til	 at	 tro	 andet,	 end	 at	 bestemmelsen	 er	 implementeret	 korrekt.	 Det	 skal	 dog	

bemærkes,	at	lovbemærkningerne	til	§	180,	stk.	1,	nr.	2	i	en	vis	grad	er	mere	præciserende	i	

den	forstand,	at	den	konkret	opremser	nogle	procentsatser	og	dermed	er	mere	gennemsigtig.	

Betragtning	 107	 nævner,	 at	 ændringer	 op	 til	 et	 vist	 niveau	 altid	 bør	 være	 mulige	 uden	 at	

gennemføre	et	nyt	udbud,	men	procentsatserne	fremgår	af	selve	art.	72,	stk.	2,	litra	ii,	hvilket	

giver	det	indtryk,	at	indholdet	af	bestemmelsen	i	direktivet	og	udbudsloven	er	det	samme.	Det	

blev	fastslået	 i	de	wallonske	busser,	at	gennemsigtighedsprincippet	skal	overholdes	gennem	

alle	de	udbudsretlige	faser,	og	det	opnår	man	gennem	§	180,	stk.	1,	nr.	2.		Strengt	taget	tillader	

ligebehandlingsprincippet	 ingen	ændringer,	men	Manova	 har	 fastslået	 at	 tillade	ændringer,	

såfremt	 de	 har	 været	 objektivt	 konstaterbare	 og	 begrundet	 i	 saglige	 hensyn.	 Manova	 har	

dermed	bidraget	til	en	øget	fleksibilitet	i	den	forstand,	at	man	ikke	vil	overholde	principperne	

for	enhver	pris,	hvilket	ses	af	§	180,	stk.	1,	nr.	1	og	nr.	2.				

§	180,	stk.	2	og	stk.	3	omhandler	henholdsvis	successive	ændringer	og	ændringer	i	forhold	til	

kontraktens	 overordnede	 karakter,	 hvilket	 er	 én	 og	 samme	 bestemmelse	 i	 direktivet,	 men	

som	er	fordelt	over	to	bestemmelser	i	udbudsloven,	hvor	§	180,	stk.	3	skal	vurderes	sammen	

med	§	180	stk.	1,	nr.	1	og	nr.	2.		

Ved	beregningen	af	værdien	af	successive	ændringer	kan	ændringerne	udgøre	en	ændring	af	

grundlæggende	 elementer	 i	 kontrakten,	 og	 derfor	 kræves	 en	 samlet	 beregning	 af	 disse	

successive	ændringer	for	at	vurdere,	hvorvidt	værdierne	er	overskredet.	Det	vil	sige,	at	det	er	

muligt	 for	ordregiver	at	kræve	yderligere	 tjenesteydelser,	 såfremt	det	går	op	 for	ordregiver	

ved	 uforudsete	 omstændigheder,	 at	 der	 er	 behov	 for	 dette,	 så	 længe	 nettoværdien	 af	 disse	

ændringer	ikke	overskrider	værdierne	i	§	180,	stk.	1,	nr.	1	og	nr.	2.	Denne	mulighed	er	åben	

for	at	sikre	en	vis	fleksibilitet,	således	at	kontrakten	kan	tilpasses	uforudsete	omstændigheder	

uden	en	ny	udbudsprocedure.		

Som	ovenfor	nævnt	skal	§	180,	stk.	3	sammenholdes	med	§	180,	stk.	1,	dvs.,	at	det	er	muligt	at	

ændre	kontrakten,	hvis	ændringen	er	 lavere	end	værdierne	 i	§	180,	stk.	1,	nr.	1	og	nr.	2,	og	

hvis	 det	 ikke	 ændrer	 kontraktens	 overordnede	 karakter.	 Ved	 ændring	 af	 kontraktens	
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overordnede	 karakter	 forstås,	 at	 ændringen	 henvender	 sig	 til	 et	 andet	 marked.	 Hvis	

ændringen	henvender	sig	til	et	andet	marked,	så	spiller	det	ingen	rolle,	om	værdierne	i	§	180,	

stk.	1,	nr.	1	og	nr.	2	ikke	er	overskredet.81	Det	fremgår	ikke	af	bemærkningerne	til	lovforslaget	

til	 udbudsloven,	 hvordan	 ændring	 af	 kontraktens	 overordnede	 karakter	 skal	 forstås,	 men	

betragtning	108	i	præamblen	og	litteraturen	er	af	samme	opfattelse,	hvilket	indikerer,	at	der	

er	 tale	om	en	korrekt	 implementering	af	reglerne,	som	ikke	er	 i	 strid	med	 ligebehandlings-,	

gennemsigtigheds	og	proportionalitetsprincippet.			

	

2.3.6 Udbudsloven	§	181	

2.3.6.1 §	181,	stk.	1	

”Ændringer	 vedrørende	 supplerende	 bygge-	 og	 anlægsarbejder,	 tjenesteydelser	 eller	

vareleverancer	 fra	 den	 oprindelige	 leverandør	 anses	 ikke	 som	 ændringer	 af	 grundlæggende	

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

når	anvendelse	af	en	anden	leverandør		

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

2)	 vil	 forårsage	 betydelige	 problemer	 eller	 en	 væsentlig	 forøgelse	 af	 ordregiverens	

omkostninger.”	

	

§	 181	 er	 den	 tredje	 undtagelse	 til	 §	 178	 omhandlende	 gennemførelse	 af	 nyt	 udbud	 ved	

ændring	af	grundlæggende	elementer	i	offentlige	kontrakter.		

§	181,	stk.	1	omhandler	ændring	af	supplerende	bygge-	og	anlægsarbejde,	tjenesteydelse	eller	

vareleverance.	Ændringen	anses	ikke	som	ændring	af	kontraktens	grundlæggende	elementer,	

når	 den	 er	 nødvendig	 for	 gennemførelsen	 af	 kontrakten.	 Suppleringens	 nødvendighed	 skal	

sikre,	 at	 kontraktens	 hovedydelse	 ikke	 står	 ufærdig,	 såfremt	 den	 supplerende	 ydelse	 ikke	

leveres.	 Supplering	 af	 andre	 årsager	 er	 ikke	 tilladt.82	Suppleringen	 kan	 omfatte	 både	 delvis	

erstatning	og	udvidelse	af	leverancen.83		

																																																								
81	Aktuel	udbudsret	II,	Hagel-Sørensen,	Karsten,	s.	392.		
82	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	201.	
83	Direktiv	2014/24/EU,	pr.	108.	
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Der	lægges	til	grund,	at	den	supplerende	ydelse	skal	være	nødvendig	for,	at	hovedydelsen	kan	

stå	 færdig.	 Altså	 skal	 en	 ordregiver	 ikke	 have	 muligheden	 for	 at	 tage	 præferencer	 eller	

æstetiske	årsager	i	betragtning	for	at	supplere	hovedydelsens	færdiggørelse.			

Kontraktens	kompleksitet	 vil	 afgøre,	hvorvidt	det	 er	muligt	 at	 gennemskue	årsagen	 for	den	

supplerende	ydelse,	idet	en	simpel	kontrakt	er	mere	gennemsigtig.	En	tilstrækkelig	kompleks	

kontrakt	 kan	 give	 anledning	 til	 spekulation	 fra	 ordregiver	 i	 at	 supplere	 ydelser,	 der	 ikke	

vedrører	 hovedydelsens	 færdiggørelse.	 Det	må	 formodes,	 at	 der	 i	 en	 kompleks	 kontrakt	 er		

større	sandsynlighed	for,	at	ligebehandlings-	og	gennemsigtighedsprincippet	bliver	overtrådt,	

fordi	 ordregiver	 ubemærket	 har	 mulighed	 for	 at	 købe	 ydelser	 der	 ikke	 supplerer	

hovedydelsen.		

Muligheden	for	supplering	er	betinget	af,	at	der	foreligger	en	væsentlig	ulempe	af	økonomisk	

eller	teknisk	art	ved	at	anvende	en	anden	leverandør.	Denne	væsentlige	ulempe	skal	medføre	

uforholdsmæssigt	store	omkostninger.84		

Anvendelsen	 af	 en	 anden	 leverandør	 skal	 forårsage	 betydelige	 problemer	 eller	 væsentlige	

økonomiske	 omkostninger	 uden	 for	 at	 undgå	 fornyet	 udbud.	 §	 181	 tager	 altså	 økonomiske	

hensyn	i	betragtning	for	at	imødegå	fleksibilitet.	Der	kan	argumenteres	for,	at	større	hensyn	

til	 fleksibilitet	 resulterer	 i	 mindre	 gennemsigtighed	 der	 er	 en	 forudsætning	 for	 at	 sikre	

ligebehandlingsprincippet.	Derfor	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 det	 økonomiske	 hensyn	 i	 §	 181	

medfører	mindre	hensyn	til	de	EU-retlige	principper.	I	afsnit	2.1.2	er	der	lagt	til	grund,	at	de	

EU-retlige	principper	 ikke	udgør	et	mål	 i	 sig	 selv,	men	 skal	bedømmes	 i	 lyset	 af	de	mål,	 de	

forfølger,	 bl.a.	 hovedformålet	 med	 udbudsretten.	 Det	 fremgår	 af	 §	 1,	 at	 formålet	 med	

udbudsloven	er,	at	der	 ”gennem	en	effektiv	konkurrence	opnås	den	bedst	mulige	udnyttelse	af	

de	offentlige	midler.”	Selv	om	§	1	ikke	er	implementeret	fra	direktivet	og	ikke	giver	mulighed	

for	 at	 støde	 selvstændig	 ret	 på	 er	 §	 1	 i	 udbudsloven	 inden	 for	 direktivets	 rammer.85	Af	

tidligere	 EU-domme	 fremgår	 det,	 at	 offentlige	 ordregivere	 skal	 sikre	 den	 effektive	

konkurrence	 og	 beskytte	 tilbudsgivere	 mod	 vilkårlighed. 86 	Præamblens	 betragtning	 2	 i	

direktivet	 foreskriver,	 at	 optimal	 udnyttelse	 af	 offentlige	midler	 opnås	 gennem	 fleksibilitet.	

Dette	kan	fortolkes	som	et	muligt	opgør	med	EU-Domstolen,	der	ikke	har	tradition	for	at	gå	på	

kompromis	 med	 den	 frie	 bevægelighed,	 som	 principperne	 er	 udledt	 af	 for	 at	 fremme	

																																																								
84	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	201.	
85	Ibid.	s.	56.	
86	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	Udbudsregler,	s.	38.	
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fleksibilitet.87	Det	skal	bemærkes,	at	de	EU-retlige	principper	ikke	udgør	et	mål	i	sig	selv,	men	

bedømmes	 i	 lyset	 af	 de	mål,	 de	 forfølger.	 Formålet	med	 udbudsretten	 omhandler	 ikke	 kun	

effektiv	 konkurrence,	 men	 er	 udvidet	 til	 at	 også	 omfatte	 optimal	 udnyttelse	 af	 offentlige	

midler.	 EU-retlige	 principper	 skal	 altså	 forfølge	 en	 effektiv	 konkurrence	 og	 en	 optimal	

udnyttelse	af	offentlige	midler.	

Det	er	muligt	at	opnå	en	bedre	udnyttelse	af	offentlige	midler	ved	supplerende	ydelser	fra	den	

oprindelige	leverandør,	fordi	afholdelse	af	nyt	udbud	undgås.	Derimod	fremmer	et	nyt	udbud	

ikke	 en	 effektiv	 konkurrence,	 da	 det	 udelukker	 andre	 leverandører.	 Det	 vil	 sige,	 at	 §	 181	

imødegår	to	forskellige	formål,	navnlig	hensynet	til	effektiv	konkurrence	og	øget	fleksibilitet	

hvor	principperne	skal	bedømmes	i	lyset	af	heraf,	som	påvist	i	afsnit	2.1.2.2.			

	

2.3.6.2 §	181,	stk.	2	

”Værdien	af	supplerende	bygge-	og	anlægsarbejder,	tjenesteydelser	eller	vareleverancer	må̊	ikke	

overstige	50	pct.	af	værdien	af	den	oprindelige	kontrakt.”	

Udbudsloven	 anvender	 ordet	 værdi,	 hvorimod	 direktivet	 anvender	 ordet	 prisstigning.	

Angående	 direktivet	 resulterer	 det	 i	 en	 fortolkning	 om,	 at	 prisstigningen	 for	 den	 samlede	

kontrakt	 inklusiv	 supplering	 ikke	 kan	 være	 højere	 end	 50%	 af	 værdien	 af	 den	 oprindelige	

kontrakt.	 Denne	 fortolkning	 hindrer	 ordregiver	 i	 at	 indgå	 små	 kontrakter,	 der	 ikke	 er	

udbudspligtige	efter	udbudsloven	for	efterfølgende	at	supplere	med	store	anskaffelser.	Efter	

ordlyden	 i	 direktivet	 kan	 det	 fortolkes	 således,	 at	 det	 kun	 er	 den	 oprindelige	 kontrakt,	 der	

ikke	skal	overstige	50%,	men	at	de	supplerende	ydelser	kan	være	højere	end	50%.	 I	§	181,	

stk.	2	er	udbudsloven	klar	i	sit	udtryk	om,	hvad	der	er	omfattet	af	værdistigningen	og	det	kan	

være		fordelagtigt	i	lyset	af	gennemsigtighedsprincippet.	

	

2.3.6.3 §	181,	stk.	3	

”Foretages	 der	 flere	 successive	 ændringer,	 gælder	 begrænsningen	 i	 stk.	 2	 for	 hver	 enkelt	

ændring.”		

																																																								
87	Ibid.,	s.	354.	
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På	 baggrund	 af	 lovbemærkningerne	 til	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 3	 omhandlende	 supplerende	

ændringer	 af	 kontrakten,	 der	 samlet	 kan	 overstige	 50%	 henvises	 til	 diskussionen	 i	 afsnit	

2.3.8.	

	

2.3.7 Udbudsloven	§	182:	

”Udskiftning	 af	 den	 oprindelige	 leverandør	 anses	 ikke	 som	 en	 ændring	 af	 grundlæggende	

elementer	i	kontrakten,	når	udskiftningen	sker	som	følge	af,	jf.	§	182,	stk.	1,	nr.	1)	en	klar,	præcis	

og	entydig	ændringsklausul	eller	mulighed,	jf.	§	179,	eller,	 jf.	§	182,	stk.	1,	nr.	2)	hel	eller	delvis	

indtrædelse	i	den	oprindelige	leverandørs	rettigheder	som	følge	af	den	oprindelige	leverandørs	

omstrukturering,	herunder	 i	 form	af	overtagelser,	 fusioner,	erhvervelser	eller	 insolvens,	når	de	

oprindelige	 kriterier	 for	 kvalitativ	 udvælgelse	 opfyldes,	 og	 når	 udskiftningen	 ikke	 medfører	

andre	grundlæggende	ændringer	af	kontrakten	og	 ikke	har	 til	 formål	at	omgå	anvendelsen	af	

denne	lov.”		

	

Det	skal	bemærkes,	at	udbudslovens	§	182	er	en	undtagelse	til	hovedreglen	i	§	178,	stk.	2,	nr.	

4,	 der	 fastslår,	 at	 såfremt	 ”en	ny	 leverandør	erstatter	den,	som	ordregiveren	oprindelig	havde	

tildelt	kontrakten”,	 så	er	der	 tale	om	ændring	af	grundlæggende	elementer.	Udbudslovens	§	

182	 opstiller	 derimod	 situationer,	 der	 tillader	 udskiftning	 af	 leverandører.	 Udbudslovens	 §	

182	må	derfor	fortolkes	indskrænkende,	idet	der	er	tale	om	en	undtagelse	til	hovedreglen.88		

Analysen	af	udbudslovens	§	182	vil	tage	udgangspunkt	i	selve	ordlyden	af	bestemmelsen	og	

diskussionen	i	afsnit	2.3.3	dvs.	hvordan	§	182	skal	forstås	i	forhold	til	direktivet,	samtidig	med	

at	dette	skal	holdes	op	imod	EU-rettens	grundlæggende	principper,	navnlig	ligebehandlings-,	

gennemsigtigheds-	og	proportionalitetsprincippet,	som	fremlagt	af	dommene	ovenfor.	For	at	

bevare	 en	 hensigtsmæssig	 struktur	 og	 fremgangsmåde	 gennem	 dette	 afsnit	 vil	 analysen	

behandle	§	182,	stk.	1,	nr.	1	og	§	182,	stk.	1,	nr.	2	adskilt.			

	

																																																								
88	Hagel-Sørensen,	Karsten	(2016),	Aktuel	udbudsret	II	s.	397,	fodnote	35.		
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2.3.7.1 §	182,	stk.	1,	nr.	1:	

”Udskiftning	 af	 den	 oprindelige	 leverandør	 anses	 ikke	 som	 en	 ændring	 af	 grundlæggende	

elementer	 i	 kontrakten,	 når	 udskiftningen	 sker	 som	 følge	 af	 en	 klar,	 præcis	 og	 entydig	

ændringsklausul	eller	mulighed,	jf.	§	179.”	

	

Denne	bestemmelse	implementerer	direktivets	art.	72,	stk.	1,	1.	afsnit,	 litra	d,	som	i	afsnit	 i)	

igen	henviser	til	i	art.	72,	stk.	1,	1.	afsnit,	litra	a,	hvilket	svarer	til	§	182,	stk.	1,	nr.	1.	Af	art.	72,	

stk.	 1,	 1.	 afsnit,	 litra	d	 fremgår	det,	 at	 ”kontrakter	kan	ændres	uden	en	ny	udbudsprocedure	i	

overensstemmelse	 med	 dette	 direktiv	 såfremt	 en	 ny	 entreprenør	 erstatter	 den,	 som	 den	

ordregivende	myndighed	 oprindelig	 havde	 tildelt	 kontrakten	 som	 følge	 af	 enten:	 en	 utvetydig	

revisionsklausul	 eller	–mulighed	 i	 overensstemmelse	med	 litra	a”,	 hvor	 litra	 a	 stiller	 krav	 om	

klare,	præcise	og	entydige	klausuler.	

Selve	 ordlyden	 af	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 i	 forhold	 til	 ordlyden	 af	 tilsvarende	 bestemmelse	 i	

direktivet	 giver	 på	 baggrund	 heraf	 ikke	 anledning	 til	 tvivl	 om	 implementeringen,	 idet	

ordlyden	og	indholdet	formodes	at	være	stort	set	det	samme.	

Det	 er	 dog	 vigtigt	 at	 være	 opmærksom	 på,	 at	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 henviser	 til	 §	 179,	 som	

behandler	 spørgsmålet	 om	 ændring	 i	 medfør	 af	 kontrakten,	 hvilket	 gør,	 at	 den	 konkrete	

bestemmelse	skal	ses	i	lyset	af	§	179,	hvorimod	§	181,	stk.	1,	nr.	2	vedrører	ændringer	af	selve	

kontrakten.	 Sondringen	 mellem	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 og	 nr.	 2	 er	 vigtig,	 fordi	 førstnævnte	

bestemmelse	 tillader	 ændringer,	 såfremt	 ændringerne	 fremgår	 af	 en	 ændringsklausul,	

forudsat	 at	 klausulen	 er	 klar,	 præcis	 og	 utvetydig,	 men	 stiller	 derimod	 intet	 krav	 om,	 at	

leverandøren	skal	leve	op	til	de	udvælgelseskriterier,	som	alene	gælder	i	tilfælde	af	ændring	

af	kontrakten.89	Spørgsmålet	bliver	derfor,	om	§	182,	stk.	1,	nr.	1	skal	forstås	på	den	måde,	at	

bestemmelsen	 ikke	 har	 nogen	 begrænsninger,	 blot	 ændringen	 fremgår	 tilstrækkeligt	 klart,	

præcist	og	utvetydigt	af	klausulen.	Det	er	derfor	interessent	at	vurdere,	hvordan	det	hænger	

sammen	med,	at	betragtning	nr.	111	i	direktivet	anfører,	at	ændringsklausuler	som	nævnt	i	§	

182,	stk.	1,	nr.	1	 ikke	må	give	ordregiveren	et	ubegrænset	spillerum.	Det	kan	sammenlignes	

med,	 hvad	 der	 står	 i	 bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 for	 at	 vurdere,	 om	 der	 er	 konsistens	

mellem	 forarbejderne	 til	 bestemmelsen	 i	 direktivet	 og	 forarbejderne	 til	 bestemmelsen	 i	

udbudsloven.	Ifølge	bemærkningerne	til	lovforslagets	§	182	fremgår	det,	at	principperne	om	

																																																								
89	Hagel-Sørensen,	Karsten	(2016),	Aktuel	udbudsret	II,	s.	398.	
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ligebehandling	 og	 gennemsigtighed	 sætter	 grænser	 for,	 hvilke	 ændringer	 ordregiver	 og	

leverandør	 kan	 foretage	 i	 en	 kontrakt,	men	helt	 præcist	 hvor	 grænsen	 går,	 er	 vanskeligt	 at	

fastslå.	Modargumentet	kunne	dog	være,	at	ordregiveren	ikke	har	ubegrænset	spillerum,	idet	

ændringsklausulerne	netop	kræver	klarhed,	præcisering	og	utvetydighed,	hvilket	er	med	til	at	

indskrænke	ordregiverens	spillerum.	Det	er	dog	lidt	paradoksalt,	at	§	178,	stk.	2,	nr.	1	-	4,	som	

er	hovedreglen,	opstiller	situationer,	der	er	ændringer	af	grundlæggende	elementer,	hvor	man	

efterfølgende	 har	 bestemmelser,	 jf.	 §§	 179-183,	 som	 er	 udtømmende	 undtagelser	 til	

hovedreglen,	 som	 derfor	 skal	 fortolkes	 indskrænkende.	 Hvordan	 kan	 det	 fortolkes	

indskrænkende,	når	ordregiver	i	en	vis	grad	i	henhold	til	§	182,	stk.	1,	nr.	1	har	ubegrænset	

spillerum?	Det	er	derfor	i	en	vis	grad	oplagt	at	fortolke	”udtømmende”	og	”indskrænkende”	til	

ikke	at	omfatte	alle	givne	situationer,	blot	disse	situationer	 fremgår	af	en	ændringsklausul	 i	

kontrakten.	Det	 vil	 sige,	 at	 det	 er	muligt	 at	 undgå	betydningen	 af	 ordene	 ”udtømmende”	og	

”indskrænkende”,	hvis	det	er	skrevet	ned	i	en	ændringsklausul.		

Ifølge	 ligebehandlingsprincippet	 skal	 ensartede	 forhold	 ikke	 behandles	 forskelligt	 og	

forskellige	forhold	ikke	behandles	ens,	medmindre	det	kan	begrundes	i	objektive	forhold,	og	

at	 denne	 behandling	 er	 proportional,	 jf.	 principperne	 i	 afsnit	 2.1.	 For	 at	 vurdere,	 hvorvidt	

ligebehandlingsprincippet	 bliver	 fulgt,	 giver	 det	 mening	 at	 inddrage	 diskussionen	 fra	 de	

wallonske	busser90,	 idet	der	kan	drages	paralleller	mellem	det	 forhold	 i	 §	182,	 stk.	1,	nr.	1,	

som	 omhandler	 ændring	 i	 medfør	 af	 kontrakt	 og	 situationen	 i	 de	 wallonske	 busser,	 hvor	

ordregiver	tager	hensyn	til	ændringer	 i	 indholdet,	efter	at	 tilbuddene	er	åbnet.	Det	skal	dog	

bemærkes,	at	§	182,	stk.1,	nr.	1	behandler	ændringer	under	kontraktens	løbetid,	dvs.	efter	at	

kontrakten	er	indgået,	mens	de	wallonske	busser	omhandler	udbudsprocessen	inden	tildeling	

af	ordren.	Det	giver	dog	mening	at	argumentere	analogt,	idet	det	fremgår	de	wallonske	busser	

at	 ligebehandlingsprincippet	 gælder	 i	 alle	 faser	 af	 udbudsprocessen;	 fra	 udformningen	 af	

udbudsmaterialet,	over	udvælgelsen	og	frem	til	endelig	tildeling	og	afslutning	af	den	udbudte	

kontrakt.91	Derudover	 kan	 der	 drages	 paralleller	 fra	 den	 nationale	 domstols	 udtalelse	 i	 de	

wallonske	 busser,	 der	 fastslår,	 at	 ordregiver	 gerne	 må	 tage	 supplerende	 dokumenter	 i	

betragtning,	såfremt	de	er	anført	i	udbudsmaterialet,	hvilket	i	en	vis	grad	kan	sammenlignes	

med	§	182,	stk.1,	nr.	1,	som	også	tillader	ændringer,	såfremt	de	er	anført	 i	klare,	præcise	og	

entydige	 ændringsklausuler.	 Der	 er	 dog	 en	 vis	 forskel,	 idet	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 omhandler	
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ændringer,	 foretaget	 af	 ordregiver,	 mens	 de	 wallonske	 busser	 omhandler	 supplerende	

dokumenter,	sendt	af	en	tilbudsgiver,	hvilket	ender	med	at	stille	tilbudsgiveren	bedre	ift.	til	de	

andre	 tilbudsgivere,	 hvilket	 er	 i	 strid	med	 ligebehandlingsprincippet,	 hvilket	 EU-Domstolen	

også	 ender	 med	 at	 konkludere.	 På	 baggrund	 heraf	 skal	 det	 vurderes,	 hvorvidt	 deltagende	

tilbudsgivere	er	bedre	stillet	i	forhold	til	potentielle	tilbudsgivere,	der	ikke	har	været	en	del	af	

den	udbudsretlige	proces.	På	samme	vis	som	den	nationale	domstol	anfører	og	EU-Domstolen	

konkluderer	 i	 de	 wallonske	 busser,	 er	 der	 ikke	 tale	 om	 forskelsbehandling	 af	 potentielle	

tilbudsgivere,	såfremt	ændringen	fremgår	af	selve	udbudsmaterialet.	Derfor	anses	§	182,	stk.	

1,	 nr.	 1	 for	 at	 være	 i	 overensstemmelse	med	 ligebehandlingsprincippet,	 idet	 bestemmelsen	

tillader	 ændringer,	 der	 er	 fastsat	 i	 udbudsmaterialet,	 jf.	 §	 179.	 Det	 er	 derfor	 svært	 at	

argumentere	for,	at	ligebehandlingsprincippet	ikke	er	overholdt.				

I	henhold	til	gennemsigtighedsprincippet	går	argumentationen	på	nogle	andre	betragtninger.	

”Gennemsigtighedsprincippet	 indebærer	 dels,	 at	 der	 som	 det	 klare	 udgangspunkt	 skal	 være	

offentlighed	 og	 åbenhed	 omkring	 selve	 udbudsprocessen,	 dels	 skal	 processen	 være	 klart	

beskrevet	for	de	deltagende	aktører,	så	aktørerne	kan	tage	stilling	til	om	de	ønsker	at	deltage	i	

processen”.92	Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	der	er	offentlighed	og	åbenhed	ift.	§	182,	stk.	1,	nr.	

1,	 jf.	 diskussionen	 ovenfor	 ift.	 ordregivers	 spillerum.	 Ordregiver	 kan	 argumentere	 for,	 at	

offentligheden	og	åbenheden	er	sikret,	 idet	ordregiver	har	 taget	alle	potentielle	ændringer	 i	

betragtning,	 når	 ændringerne	 fremgår	 af	 ændringsklausulerne,	 og	 derfor	 er	 der	 intet	 at	

anfægte	fra	tilbudsgivers	side.	Tilbudsgiverne	eller	potentielle	tilbudsgivere	kan	på	den	anden	

side	argumentere	for,	at	rammen	for	spillerummet,	som	ordregiver	skal	forholde	sig	til,	 ikke	

er	 klar	 og	 præcis.	 Begrundelsen	 for,	 at	 tilbudsgiverne	 kan	 argumentere	 for,	 at	 rammen	 for	

spillerummet	 ikke	er	klar	og	præcis,	 er	den,	at	umiddelbart	kan	§	182	give	anledning	 til	 en	

mere	 lempelig	 fortolkning,	 end	 forarbejderne	 til	 §	 182	 giver	 anledning	 til.	 Ordlyden	 af	

bemærkningerne	til	§	182	giver	en	mere	restriktiv	opfattelse,	nemlig,	som	anført	ovenfor,	at	

principperne	 sætter	 grænser	 for,	 hvad	 ordregiver	 kan	 foretage	 sig.	 Det	 kan	 være,	 at	 en	

dommer	i	en	given	sag	kun	vil	tage	§	182	uden	at	tage	fortolkningsbidrag	i	betragtning.	Hvis	

det	er	tilfældet,	så	undlader	dommeren	at	vurdere,	om	der	er	overensstemmelse	med	ånden	i	

forarbejderne	 og	 ånden	 i	 direktivet.	 §	 182	 vil	 af	 samme	 årsag	 blive	 lempeligere	 fortolket,	

såfremt	 dommeren	 undlader	 at	 anvende	 fortolkningsbidrag	 og	 det	 kan	 give	 ordregiveren	
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muligheden	for	at	ændre	mere	end	direktivet	tillader.	Hvis	det	er	tilfældet,	så	kan	det	medføre	

at	 ordregiver	 foretager	 nogle	ændringer	 af	 kontrakten	 der	 strider	 imod	 de	 grundlæggende	

EU-retlige	 principper.	 Undladelse	 af	 fortolkningsbidrag	 kan	 medføre	 til	 uforholdsmæssige	

store	hensyn	til	økonomi	og	fleksibilitet.	Endvidere	kan	det	resultere	i,	at	principperne	og	den	

effektive	konkurrence	nedprioriteres.	Dette	kan	umiddelbart	virke	som	en	naiv	betragtning,	

nemlig	at	en	dommer	 ikke	undersøger	 forarbejderne	 til	 reglerne,	men	 ikke	desto	mindre	er	

fortolkningsbidraget	 en	 forudsætning	 for	 at	 §	 182	 forstås	 i	 overensstemmelse	med	 de	 EU-

retlige	principper.	Den	naive	betragtning	skal	ses	i	lyset	af,	at	det	må	formodes,	at	en	dommer	

inddrager	fortolkningsbidrag.			

I	 sidste	 ende	 skal	 ligebehandlings-	 og	 gennemsigtighedsprincippet	 kunne	 fraviges,	 hvis	

ændringerne	kan	begrundes	 i	saglige	og	objektive	 forhold,	hvilket	er	med	til	at	afrunde	den	

ramme,	som	Kommissionen	mod	Danmark93	har	været	med	til	at	fastsætte,	hvilket	kommer	til	

udtryk	 i	 Manova.94	Dette	 stemmer	 også	 overens	 med	 ønsket	 og	 tendensen	 om	 en	 øget	

fleksibilitet.95	På	baggrund	heraf	vurderes	ligebehandlings-	og	gennemsigtighedsprincippet	at	

være	overholdt	i	§	181,	stk.	1,	nr.	1.		

Til	sidst	skal	det	vurderes,	hvorvidt	proportionalitetsprincippet	er	overholdt.	For	at	vurdere,	

om	det	er	tilfældet,	er	det	nødvendigt	at	holde	sig	for	øje,	om	§	181,	stk.	1,	nr.	1	går	videre,	end	

hvad	der	er	nødvendigt	for	at	opnå	formålet.	Formålet	er	øget	fleksibilitet	og	klare,	præcise	og	

entydige	kontrakter,	der	bedre	kan	tilpasses	udviklingen	i	samfundet	og	udviklingen	inden	for	

den	 givne	 branche,	 og	 derfor	 kan	 der	 være	 et	 behov	 for	 at	 anvende	 kontrakterne	 som	 et	

effektivt	 styreredskab	 til	 at	 regulere	 kontrakten	 og	 tilpasse	 den	 efter	 omstændighederne.	

Behovet	for	fleksibilitet	kan	i	øvrigt	forventes	at	stige	i	takt	med	kompleksiteten	af	ordren.	På	

baggrund	heraf	vurderes	bestemmelsen	ikke	at	være	mere	indgribende	end	nødvendigt,	idet	

formålet	nemlig	 er	 at	 sikre	en	øget	 fleksibilitet	 inden	 for	udbudsretten.	Et	 andet	 synspunkt	

kunne	være,	at	proportionalitetsprincippet	er	med	til	at	begrænse	anvendelsen	af	§	181,	stk.	

1,	 nr.	 1	 i	 den	 forstand,	 at	 bestemmelsen	 ikke	 ville	 eksistere,	 såfremt	

proportionalitetsprincippet	 var	 overtrådt.	 Argumentation	 holder	 dog	 ikke	 helt,	 idet	

proportionalitetsprincippet	 i	 sig	 selv	 kan	 være	 krænket,	 men	 hvor	 hensynet	 til	 formålet	

medfører	at	proportionalitetsprincippet	ikke	krænkes.		
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2.3.7.2 §	182,	stk.	1,	nr.	2:		

”Udskiftning	 af	 den	 oprindelige	 leverandør	 anses	 ikke	 som	 en	 ændring	 af	 grundlæggende	

elementer	 i	 kontrakten,	 når	 udskiftningen	 sker	 som	 følge	 af	 hel	 eller	 delvis	 indtrædelse	 i	 den	

oprindelige	 leverandørs	rettigheder	som	følge	af	den	oprindelige	 leverandørs	omstrukturering,	

herunder	 i	 form	 af	 overtagelser,	 fusioner,	 erhvervelser	 eller	 insolvens,	 når	 de	 oprindelige	

kriterier	 for	 kvalitativ	 udvælgelse	 opfyldes,	 og	 når	 udskiftningen	 ikke	 medfører	 andre	

grundlæggende	ændringer	af	kontrakten	og	 ikke	har	 til	 formål	at	omgå	anvendelsen	af	denne	

lov.	”	

	

Udbudslovens	§	182,	stk.	1,	nr.	2	giver	adgang	til	udskiftning	af	den	oprindelige	 leverandør,	

uden	at	det	anses	for	at	være	en	ændring	af	grundlæggende	elementer,	og	derved	mulighed	

for	at	ændre	i	kontrakten,	såfremt	de	oprindelige	kriterier	for	kvalitativ	udvælgelse	opfyldes,	

samt	at	ændringen	ikke	resulterer	i	yderligere	ændringer	af	kontrakten	og	ikke	har	til	formål	

at	 omgå	 anvendelsen	 af	 udbudsloven	 uden	 krav	 om	 genudbud.	 Denne	 mulighed	 tilskrives	

leverandøren	 i	 forhold	 til	 visse	 omstruktureringer,	 og	 der	 er	 i	 den	 forbindelse	 et	 krav	 om	

sikring	 af	 oprindelige	 kriterier	 for	 kvalitativ	 udvælgelse	 såsom	 økonomisk	 og	 teknisk	

formåen,	der	skal	være	opfyldt,	for	at	ordregiver	ikke	forpligtes	til	at	genudbyde	kontrakten.96		

Af	 bemærkningerne	 til	 lovforslagets	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 2	 kan	 det	 udledes,	 at	 hensigten	med	

bestemmelsen	 har	 været	 at	 åbne	 op	 for	 muligheden	 for	 at	 udskifte	 leverandøren	 ved	

ændringer,	der	 ikke	er	en	ændring	af	grundlæggende	karakter.	Dette	stemmer	også	overens	

med	betragtning	nr.	 110	 i	 udbudsdirektivet,	 der	 anfører,	 at	 ”strukturelle	ændringer	bør	 ikke	

automatisk	nødvendiggøre	nye	udbudsprocedurer”,	 hvilket	 i	 øvrigt	 fortolkes	 på	 den	måde,	 at	

der	som	altovervejende	hovedregel	kræves	fornyet	udbud,	såfremt	der	foretages	strukturelle	

ændringer,	 jf.	ordlyden	om,	at	det	 ikke	per	automatik	nødvendiggør	nye	udbudsprocedurer.	

Det	er	interessent	at	observere	retorikken	i	henholdsvis	betragtning	110	og	bemærkningerne	

til	 §	 182	 i	 den	 forstand,	 at	 der	 i	 bemærkningerne	 til	 §	 182	 anvendes	 en	 mere	 positiv	

afgrænsning	 i	 den	 forstand,	 at	 der	 i	 et	 større	 omfang	 fokuseres	 på,	 hvad	 der	 er	 muligt	

sammenlignet	med	betragtning	110	i	direktivet.	Et	eksempel	herpå	er,	at	bemærkningerne	til	

§	182	opstiller	eksempler	på,	hvornår	det	er	muligt	at	foretage	udskiftning	og	hvad	der	forstås	
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ved	interne	omstruktureringer,	hvorimod	betragtning	110	anfører,	at	det	imidlertid	er	muligt,	

såfremt	 der	 er	 tale	 om	 rent	 interne	 omstruktureringer.	 Betragtning	 nr.	 110	 til	

udbudsdirektivet	anfører	også,	at	”I	overensstemmelse	med	principperne	om	ligebehandling	og	

gennemsigtighed	må	den	valgte	 tilbudsgiver	 ikke	erstattes	af	 en	anden	økonomisk	aktør	uden	

udbud,	 f.eks.	 hvis	 en	 kontrakt	 bringes	 til	 ophør	 på	 grund	 af	 mangler	 ved	 gennemførelsen”.	

Ordlyden	 af	 bemærkningerne	 til	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 2,	 som	 har	 den	 nærmeste	 tilknytning	 ift.	

indholdet	 af	 betragtning	 110	 anfører,	 at:	 ”Udskiftning	 af	 den	 leverandør,	 som	 ordregiveren	

oprindelig	 havde	 tildelt	 kontrakten	 er	 som	 udgangspunkt	 at	 anse	 som	 en	 ændring	 af	

grundlæggende	elementer,	jf.	§	178,	stk.	2,	nr.	4”.	

Hvis	man	sammenligner	og	 fortolker	 forskellen	på	ordlyden	af	henholdsvis	betragtning	110	

og	bemærkningerne	til	§	182,	bemærkes	det,	at	tendensen	i	§	182	går	mere	i	retning	af,	at	det	

er	 udgangspunktet,	 at	 udskiftning	 af	 en	 leverandør	 er	 en	 ændring	 af	 grundlæggende	

elementer,	men	hvor	det	samtidig	lægger	op	til,	hvad	der	er	muligt,	afhængigt	af	situationen	

og	 formålet	 i	 den	 givne	 situation.	 Dette	 giver	 anledning	 til	 en	 mere	 lempelig	 og	 fleksibel	

anvendelighed	af	reglerne,	hvorimod	det	i	henhold	til	betragtningen	til	direktivet	mere	forstås	

som	den	absolutte	hovedregel,	 som	giver	anledning	 til	 at	opfatte	 tilsvarende	bestemmelse	 i	

direktivet	mere	restriktivt.			

Som	nævnt	i	afhandlingens	afsnit	2.3.3	ovenfor,	beskriver	direktivet	kun,	hvad	der	forstås	ved	

væsentlige	ændringer,	hvilket	svarer	til	ændring	af	grundlæggende	elementer	i	udbudslovens	

§	178,	men	undtagelsen	 i	§	182,	stk.	1,	nr.	2,	 som	 ikke	udgør	en	ændring	af	grundlæggende	

elementer,	såfremt	betingelserne	herfor	er	opfyldt,	betyder	nødvendigvis	 ikke,	at	der	er	tale	

om	en	uvæsentlig	ændring	 i	udbudsdirektivets	art.	72-forstand.	 	 I	 lyset	af	denne	diskussion	

inddrages	 et	 af	 scenarierne	 i	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 2,	 som	 skal	 holdes	 op	 imod	 ligebehandlings-	

gennemsigtigheds-	 og	 proportionalitetsprincippet	 for	 at	 vurdere,	 hvilken	 betydning	

bestemmelsen	har	for	principperne	fremover.		

Det	 scenarie,	 der	 tages	 udgangspunkt	 i,	 er	 ændringer	 i	 et	 konsortium,	 idet	 ændringer	 i	 et	

konsortium	 anses	 for	 at	 være	 en	 strukturel	 ændring	 under	 kontraktens	 udførelse,	 jf.	

præambelbetragtning	110.97	En	anden	årsag	og	baggrunden	for	at	inddrage	dette	scenarie	er,	

at	diskussionen	angående	ændringer	i	et	konsortium	og	den	retspraksis	fra	EU-Domstolen	der	

behandler	dette,	giver	mening	ift.	hvilken	retning	retspraksis	og	udbudsretten	generelt	går	i.	
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Såfremt	én	 leverandør	 i	et	konsortium,	der	består	af	 to	 leverandører,	går	konkurs,	 så	anses	

det	 for	 at	 være	 en	 ændring	 i	 et	 konsortium	 i	 den	 forstand,	 at	 konsortiet	 inden	 konkursen	

udgør	 en	 juridisk	 enhed.	 Konsortiet	 eksisterer	 ikke	 længere	 som	 en	 juridisk	 enhed	 efter	

konkursen,	og	derfor	opstår	spørgsmålet	om,	hvorvidt	det	er	en	uvæsentlig	ændring	at	tillade	

den	 eksisterende	 økonomiske	 aktør	 at	 overtage	 kontrakten,	 og	 under	 hvilke	 vilkår	

overdragelsen	 skal	 ske. 98 	Udbudslovens	 §	 182,	 stk.	 1,	 nr.	 2	 tillader	 dette,	 såfremt	 de	

oprindelige	kriterier	 for	kvalitativ	udvælgelse	opfyldes	og	omstruktureringen	ikke	medfører	

grundlæggende	 ændringer	 af	 kontrakten	 og	 ikke	 har	 til	 formål	 at	 omgå	 loven.	 Af	

bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 forstås	 ændring	 af	 grundlæggende	 elementer	 som	

ændringer,	 ”der	lever	op	til	betingelserne	i	§	178,	og	som	ikke	kan	henføres	til	§§	179	–	183”.99	

Kommissionens	udførte	praksis	har	hidtil	tilladt	ændringer	af	denne	karakter,	såfremt	”i)	de	

oprindelige	kontraktvilkår	forblev	uændrede	eller	 i	det	væsentlige	uændrede,	og	vilkårene	ikke	

blev	genforhandlet,	ii)	den	nye	leverandør	levede	op	til	de	oprindelige	kvalifikationskrav,	og	iii)	

der	 ikke	 var	 tegn	 på	 omgåelse	 af	 udbudsreglerne.”100	Dette	 er	 helt	 identisk	 med	 det,	 der	

eksplicit	følger	af	udbudsdirektivets	art.	72,	stk.	1,	1.	afsnit,	litra	d	og	udbudslovens	§	182.101	

På	 baggrund	 heraf	 kan	 ændringer	 af	 ordregiver	 foretages,	 blot	 ændringen	 ikke	 medfører	

væsentlige	ændringer	af	kontrakten	ifølge	den	danske	lovgiver,	men	det	betyder	som	anført	

ikke,	 at	 ændringen	 er	 uvæsentlig	 i	 henhold	 til	 art.	 72	 i	 direktivet.	 For	 at	 analysere	 dette	

inddrages	 retspraksis	 vedr.	ændringer	 i	 konsortium.	 Den	 situation,	 at	 den	 ene	 økonomiske	

aktør	 i	 et	konsortium	udgår,	medfører,	 som	nævnt	ovenfor,	 at	konsortiet	opløses,	og	der	er	

derfor	ikke	tale	om	den	samme	juridiske	enhed	efter	konkursen.	Konsortiet	har	ansøgt	om	at	

blive	prækvalificeret	som	en	 juridisk	enhed.	Efter	konkursen	udgør	konsortiet	 ikke	 længere	

en	juridisk	enhed,	og	derfor	kan	det	blive	problematisk	for	den	resterende	økonomiske	aktør	i	

den	forstand,	at	økonomiske	aktører,	der	ikke	har	ansøgt	om	at	deltage,	ikke	kan	være	med	i	

den	 udbudsretlige	 proces,	 og	 det	 er	 nemlig	 tilfældet	 for	 den	 resterende	 økonomiske	 aktør,	

idet	denne	potentielt	ikke	vurderes	at	være	prækvalificeret,	i	og	med	at	det	var	konsortiet	og	

ikke	 den	 individuelle	 økonomiske	 aktør,	 der	 blev	 prækvalificeret.	 Det	 var	 nemlig	
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problematikken	i	sagen	MT	Højgaard/Züblin,102	hvilket	ikke	kan	anses	for	at	være	uvæsentligt	

i	direktivets	forstand.	Der	kan	dog	argumenteres	for	et	modsatrettet	synspunkt	ved	at	henvise	

til	art.	72,	stk.	1,	1.	afsnit,	litra	c	om	uforudsete	omstændigheder,	men	det	betyder	ikke,	at	der	

er	 tale	 om	 en	 uvæsentlig	ændring.	 Derimod	 anses	 en	 tilsvarende	 situation	 ikke	 at	 være	 en	

væsentlig	 ændring	 ifølge	 udbudslovens	 §	 182,	 idet	 en	 konkurs	 kan	 henføres	 til	 §	 183	 om	

uforudsigelige	 omstændigheder.103	På	 baggrund	 heraf	 vurderes	 der	 at	 være	 en	 vis	 forskel	

mellem	den	danske	lovgivers	opfattelse	og	direktivets	opfattelse,	idet	der	anvendes	en	anden	

lovteknik	ift.,	hvordan	bestemmelserne	er	sat	op	i	udbudsloven	sammenlignet	med	direktivet.	

Hvis	 tilsvarende	 teknik	 havde	 været	 anvendt	 i	 direktivet	 som	 i	 udbudsloven,	 så	 havde	

direktivet	 defineret,	 hvad	 en	 uvæsentlig	 ændring	 var	 og	 efterfølgende	 givet	 eksempler	 på,	

hvad	uvæsentlige	ændringer	var,	men	den	danske	udbudslov	 følger	 ikke	samme	systematik,	

idet	direktivet	definerer,	hvad	en	væsentlig	ændring	er,	efterfulgt	af	eksempler	på,	hvad	der	

forstås	 ved	 væsentlige	 ændringer.	 Den	 danske	 lovgiver	 har	 defineret,	 hvad	 en	 ændring	 af	

grundlæggende	 elementer	 er,	 efterfulgt	 af	 udtømmende	 eksempler	 på,	 hvad	 der	 ikke	 er	

ændringer	af	grundlæggende	elementer	og	derfor	en	forskel	i	lovteknikken.104		

Det	 bliver	 derfor	 relevant	 at	 inddrage	 ligebehandlings-,	 gennemsigtigheds-	 og	

proportionalitetsprincippet	 og	 holde	 det	 op	 imod	 denne	 problemstilling	 for	 at	 analysere,	

hvilken	betydning	ændringsbestemmelserne	og	retspraksis	har	for	forståelsen	og	retningen	af		

principperne.105		

Der	kan	argumenteres	for,	at	det	er	i	strid	med	ligebehandlingsprincippet,	såfremt	ordregiver	

tillader	en	ændring	af	konsortiet,	 idet	det	vil	medføre,	at	ansøgerne	ikke	har	konkurreret	på	

samme	vilkår	i	den	forstand,	at	konsortiet	ikke	kan	anses	at	have	den	samme	økonomiske	og	

tekniske	formåen	efter	konkursen,	og	derfor	ville	det	være	at	behandle	forskellige	situationer	

ens.	Modargumentet	kan	være,	at	selvom	den	resterende	økonomiske	aktør	ikke	selv	lever	op	

til	den	tekniske	og	faglige	formåen,	sådan	som	konsortiet	gjorde,	så	burde	det	være	muligt	at	

basere	 sig	 på	 den	 konkursramte	 tekniske	 og	 faglige	 formåen	 ved,	 at	 den	 konkursramte	

økonomiske	aktør	stiller	sine	ressourcer	til	rådighed	i	form	af	overdragelse	af	medarbejdere	

med	 kernekompetencer,	 som	 er	 en	 forudsætning	 for,	 at	 projektet	 kan	 gennemføres,	 for	

																																																								
102	Sag	C-396/14.	
103	Treumer,	Steen	(2016),	Udbudsloven,	s.	431.	
104	Ibid.,	s.	432	
105	Hagel-Sørensen,	Karsten	(2016),	Aktuel	udbudsret	II	s.	405,	fodnote	52.		
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derved	 at	 opfylde	 kravene,	 som	 udbuddet	 stiller	 til	 ansøgerne.	 En	 overdragelse	 af	 denne	

karakter	anses	for	at	være	en	form	for	garanti	og	går	i	retning	af	det	mere	fleksible	synspunkt,	

hvilket	EU-Domstolen	også	fastslår.106	Det	er	også	i	overensstemmelse	med	det,	som	Manova	

anførte,	nemlig,	at	ligebehandlingsprincippet	ikke	i	sig	selv	udgør	et	mål,	men	skal	bedømmes	

i	lyset	af	de	formål,	det	forfølger.	Det	ville	udgøre	et	mål	i	sig	selv,	såfremt	det	var	i	strid	med	

princippet	og	konkursen	resulterede	i	et	nyt	udbud.	Hvis	princippet	bedømmes	i	lyset	af	det	

formål	det	forfølger	må	det	bedømmes	efter	udbudslovens	§	1	vedrørende	den	bedst	mulige	

udnyttelse	 af	 de	 offentlige	 midler.	 Det	 er	 ikke	 sikkert,	 at	 det	 vil	 være	 den	 bedst	 mulige	

udnyttelse	af	de	offentlige	midler,	såfremt	ændringen	kræver	afholdelse	af	et	nyt	udbud,	idet	

et	 nyt	 udbud	 er	 omkostningsfuldt.	 Derimod	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 den	 effektive	

konkurrence	 ikke	 sikres,	 såfremt	 der	 ikke	 afholdes	 et	 nyt	 udbud.	 Det	 er	 dog	 vanskeligt	 at	

konkludere	 hvorvidt	 ligebehandlingsprincippet	 er	 overtrådt,	 idet	 princippet	 skal	 følge	

hensynet	 til	 den	bedst	mulige	udnyttelse	 af	de	offentlige	midler	 samtidig	med	en	 sikring	af	

den	effektive	konkurrence.	Derfor	vil	det	altid	bero	på	en	sondring	af	den	konkrete	situation.		

Angående	 gennemsigtighedsprincippet	 vurderes	 det,	 om	ordregiveren	 lever	 op	 til	 og	 sikrer	

den	 passende	 grad	 af	 offentlighed,	 såfremt	 en	ændring	 som	 denne	 tillades	 og	 om	 det	 ikke	

skaber	 usikkerhed	 omkring,	 hvad	 der	 tillades	 og	 hvad	 der	 ikke	 tillades	 i	

udbudsproceduren.107	Ved	at	 tillade	ændringer	af	denne	karakter	kan	der	argumenteres	 for,	

at	 tilbudsgivere	 fremover	 mister	 tilliden	 til	 ordregivere	 i	 den	 forstand,	 at	 det	 bliver	 en	

gråzone,	fordi	der	ikke	er	velspecificerede	regler	for,	hvornår	en	ændring	er	tilladt	og	hvornår	

en	ændring	ikke	er	tilladt.	Det	kan	være	med	til	at	underminere	gennemsigtighedsprincippet.	

Modsat	kunne	spørgsmålet	stilles,	hvorfor	det	ikke	skal	være	muligt	at	overdrage	kontrakten	

til	konsortiets	resterende	leverandør,	såfremt	denne	opfylder	udvælgelseskriterierne,	hvilket	

taler	for	hensynet	til	mere	fleksibilitet.	Det	bliver	altså	en	afvejning	af,	hvorvidt	man	vil	gå	på	

kompromis	med	gennemsigtigheden	for	at	opnå	større	fleksibilitet.		

For	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 en	 sådan	 ændring	 er	 i	 overensstemmelse	 med	

proportionalitetsprincippet,	skal	 foranstaltningen	forfølge	et	 lovligt	 formål,	og	midlerne	skal	

være	egnede	og	ikke	gå	videre	end	nødvendigt	for	at	opnå	formålet.	Ifølge	§	182	er	ændringen	

et	 lovligt	 mål,	 når	 udvælgelseskriterierne	 opfyldes,	 og	 når	 udskiftningen	 ikke	 medfører	

ændringer	 af	 grundlæggende	elementer	 af	 kontrakten	og	 ikke	har	 til	 formål	 at	 omgå	 loven.	
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Vurderingen	af	udvælgelseskriterierne	vil	altid	blive	en	konkret	vurdering	fra	sag	til	sag.	I	den	

konkrete	situation	kan	der	argumenteres	for,	at	såfremt	en	konkurs	kunne	forudses,	så	ville	

ordregiver	ikke	tildele	kontrakten	til	dette	konsortium.		

Formålet	 i	 den	 konkrete	 situation	må	 være	 en	 øget	 fleksibilitet	 og	 et	 ønske	 om	 en	 effektiv	

benyttelse	 af	 de	 offentlige	 midler,	 samtidig	 med	 at	 man	 ikke	 ønsker	 at	 overskride	 de	

grundlæggende	EU-retlige	principper.		

Det	 bliver	 således	 et	 spørgsmål,	 om	 økonomiske	 hensyn	 kan	 begrunde	 en	 fravigelse	 af	

principperne.	 Spørgsmålet	 er,	 om	 principperne	 egentlig	 er	 tilsidesat,	 idet	 ”princippernes	

anvendelse	 ikke	udgør	et	mål	 i	 sig	 selv,	men	 skal	bedømmes	 i	 lyset	af	hvad	de	 forfølger”,	 som	

fastslået	af	EU-Domstolen	i	Manova.108	Hvis	formålet	er	øget	fleksibilitet,	samtidig	med	at	man	

følger	MT	Højgaard/Zublin,	herunder	argumentationen	om,	 at	 det	 ikke	 vurderes	 at	 være	 en	

ændring	af	grundlæggende	elementer,	såfremt	udvælgelseskriterierne	er	opfyldt,	så	vurderes	

der	 at	 være	 et	 skifte	 i	 den	 forstand,	 at	 tendensen	 går	 mere	 i	 retning	 af	 mere	 fleksibilitet	

snarere	 end	 at	 overholde	 ligebehandlings-	 og	 gennemsigtighedsprincippet	 for	 enhver	 pris.		

Det	vil	sige,	at	diskussionen	angående	ændringer	af	grundlæggende	elementer	kommer	til	at	

gå	 mere	 på,	 hvad	 den	 overtagende	 leverandør	 kan	 garantere	 og	 forpligte	 sig	 til	 for	 at	

gennemføre	 kontrakten.	 Hvis	 den	 overtagende	 leverandør	 kan	 garantere	 dette,	 og	

gennemførelse	 af	 et	 nyt	 udbud	ville	 være	uforholdsmæssigt	 omkostningsfuldt,	 så	 anses	der	

ikke	 at	 være	noget	 til	 hinder	 for	 at	 tillade	ændringen,	 og	derfor	 vurderes	 fremgangsmåden	

ikke	 at	 være	 i	 strid	 med	 proportionalitetsprincippet,	 idet	 formålet	 er	 lovligt,	 midlerne	 er	

egnede	og	foranstaltningen	ikke	går	videre	end	nødvendigt	for	at	opnå	formålet.		

	

2.3.8 Udbudslovens	§	183	

”Ændringer	af	en	kontrakt	anses	ikke	som	en	ændring	af	grundlæggende	elementer,	når	

1)	Behov	for	ændringen	ikke	har	kunnet	forudses	af	en	påpasselig	ordregiver,	

2)	Kontraktens	overordnede	karakter	ikke	ændres	og	

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

	

																																																								
108	Sag	C-336/12,	pr.	29.	
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§	 183	 implementerer	 direktivets	 art.	 72,	 stk.	 1	 litra	 c	 og	 tillader	ændringer	 af	 en	 kontrakt,	

uden	 at	 der	 skal	 foretages	nyt	 udbud.	Dette	 betinges	 af	 tre	 kumulative	 betingelser.109	Disse	

betingelser	er,	at	”behovet	for	ændringerne	ikke	kunne	forudses	af	en	påpasselig	ordregiver,	at	

kontraktens	overordnede	karakter	ikke	ændres,	og	at	værdien	af	ændringen	ikke	overstiger	50%	

af	værdien	af	den	oprindelige	kontrakt”.		

Dette	giver	ifølge	formålet	med	udbudsloven	mulighed	for	fleksibilitet	i	kontrakten,	således	at	

ordregiver	kan	reagere	på	ændrede	omstændigheder	uden	at	skulle	lave	nyt	udbud.		

§	183,	stk.	1,	nr.	1	–	3	behandles	hver	især	i	lyset	af	de	EU-retlige	principper.	

	

2.3.8.1 §	183,	stk.	1.	nr.	1)		

”Behov	for	ændringen	ikke	har	kunnet	forudses	af	en	påpasselig	ordregiver”	

§	 183	 kan	 fortolkes	 som	 en	 kodificering	 af	 retspraksis,	 idet	 tidligere	 retspraksis	 har	

omhandlet	ændringer	af	hensyn	til	uforudsete	omstændigheder,	som	uddybet	i	afsnit	2.2.	Det	

fremgik	af	Pressetext-sagen110,	at	der	i	den	løbende	kontrakt	blev	foretaget	prisændringer	af	

kontrakten	 som	 følge	af	 valutaskifte	 i	Østrig	 fra	 schilling	 til	 euro.	EU-Domstolen	 fastslog,	 at	

prisændringen	 ikke	 var	 væsentlig,	 men	 blot	 en	 tilpasning	 af	 kontrakten	 under	 hensyn	 til	

ændrede	 ydre	 omstændigheder.	 Dertil	 konkluderede	 EU-Domstolen,	 at	ændringer	 der	 ”…er	

ubetydelige	 og	 kan	 forklares	 på	 en	 objektiv	 måde…”	 samt	 ændringer,	 der	 følger	 gældende	

forskrifter	om	op-	 eller	nedjustering	af	 eurobeløbet	 er	uvæsentlige	ændringer.	Ændringen	 i	

kontrakten	kunne	således	indrettes	under	hensyn	til	de	ændrede	omstændigheder.111		

§	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 viderefører	 muligheden	 for	 ændringer	 under	 hensyn	 til	 ændrede	

omstændigheder.	 Der	 foreligger	 dog	 ikke	 samme	 ordlyd	 i	 Pressetext	 sammenlignet	 med	 §	

183,	stk.	1,	nr.	1.	Af	præmis	61	og	57	fremgår,	at	tilpasningerne	skal	være	”ubetydelige	og	kan	

forklares	på	en	objektiv	måde”	og	”i	overensstemmelse	med	gældende	forskrifter”.		§	183,	stk.	1,	

nr.	1	har	 tilsyneladende	en	mindre	restriktiv	ordlyd,	der	 fastsætter,	at	”behov	for	ændringen	

ikke	har	kunnet	forudses	af	en	påpasselig	ordregiver.”	§	183,	stk.	1,	nr.	1	stiller	ikke	krav	om,	at	

der	skal	foreligge	ubetydelige	ændringer,	at	ændringerne	skal	være	objektivt	forklarende	eller	

at	 ændringerne	 skal	 følge	 nogle	 forskrifter.	 På	 baggrund	 heraf	 kan	 det	 udledes,	 at	 hvis	 en	

																																																								
109	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	Udbudsregler,	s.	355.	
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påpasselig	ordregiver	 ikke	forudser	en	betydelig	ændring,	så	vil	det	være	muligt	at	 foretage	

denne	ændring	efter	udbudslovens	§	183,	stk.	1,	nr.	1,	men	dette	ville	ikke	være	muligt	efter	

tilsvarende	ordlyd	i	Pressetext.	§	183,	stk.	1,	nr.	1	må	derfor	anses	for	at	være	lempeligere	end	

hvad	Pressetext	anfører.	

For	at	vurdere,	hvorvidt	dette	er	tilfældet,	inddrages	lovbemærkningerne	til	§	183,	stk.	1,	nr.	1	

og	præamblens	betragtning	109	til	fortolkning	og	uddybelse	af	§	183,	stk.	1,	nr.	1.	

Lovbemærkningerne	 til	 §	 183	 stk.	 1,	 nr.	 1	 er	 omformulerede	 i	 forhold	 til	 betragtning	109	 i	

præamblen,	 men	 det	 er	 samme	 indhold. 112 	Det	 præciseres	 i	 lovbemærkningerne,	 at	

begivenheden	 for	 det	 uforudsete	 behov	 skal	 opstå	 på	 trods	 af	 rimelig	 og	 påpasselig	

forberedelse	i	den	oprindelige	udbudsprocedure.113	Her	tilføjes	det,	at	ordregiver,	ud	over	at	

være	påpasselig,	også	skal	være	rimelig.	Der	gives	ikke	nogen	uddybning	af	ordene	rimelig	og	

påpasselig,	men	ved	tilføjelse	af	ordet	rimelig	 til	§	183,	stk.	1,	nr.	1	må	det	betragtes	som	en	

indskrænkende	præcisering.	Ordregivers	rimelighed	og	påpasselighed	skal	komme	til	udtryk	i	

udbudsprocessen.	 Dette	 uddybes	 ved,	 at	 der	 tages	 højde	 for	 vurderingen	 af	 projektets	

tilgængelige	ressourcer,	karakteren	af	det	pågældende	udbud	og	praksis	inden	for	branchen	

eller	 fagområdet.114	Det	 fremgår	af	 lovbemærkningerne,	at	behovet	 for	ændringer	 ikke	bare	

skal	være	uforudset,	men	også	tage	ovenfor	nævnte	betingelser	i	betragtning.				

Den	 omstændighed,	 at	 ordregiver	 ombestemmer	 sig,	 eller	 ordregivers	 forventelige	 behov	

ændrer	 sig,	 imens	 kontrakten	 løber,	 udgør	 ikke	 et	 uforudset	 behov. 115 	Her	 fortolkes	

lovbemærkningerne	 som	 en	 indskrænkning	 af	 fleksibiliteten	 og	 ændringsmulighederne	 i	 §	

183	 stk.	 1,	 nr.	 1,	 idet	 der	 i	 lovbemærkningerne	 tillægges	 betingelser,	 der	 ikke	 fremgår	 af	 §	

183,	 stk.	 1,	 nr.	 1.	 Af	 lovbemærkningerne	 fremgår	 det,	 at	 der	 samtidig	 skal	 tages	 højde	 for	

balancen	mellem	forbrug	af	ressourcer	til	forberedelse	af	udbuddet	og	gevinsten	ved	at	sende	

opgaven	i	udbud.116	Dette	fortolkes	som,	at	der	skal	foretages	en	afvejning	mellem	indkøbets	

størrelse	og	kompleksitet	over	for	ordregivers	indsats	i	forberedelsen	af	anskaffelsen.117	Dette	

giver	 formodning	 om,	 at	 større	 udbud	 kræver	 større	 omhyggelighed	 af	 ordregivers	

forberedelser	for	at	kunne	støtte	ret	på	§	183,	stk.	1,	nr.	1.		
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2.3.8.2 §	183,	stk.	1.	nr.	2)		

”Kontraktens	overordnede	karakter	ikke	ændres..”	

Lovbemærkningerne	uddyber	ikke	§	183,	stk.	1,	nr.	2	om	ændring	af	kontraktens	overordnede	

karakter	yderligere.	Ordlyden	af	§	183,	stk.	1,	nr.	2	fremgår	også	af	§	179	sidste	punkt.	Ved	at	

anvende	 lovbemærkningen	 til	 §	 179	 analogt	 kan	 det	 fortolkes	 ind	 i	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 2,	 at	

ændringen	ikke	skal	resultere	i,	at	kontrakten	henvender	sig	til	et	helt	andet	marked.	Hvad	der	

forstås	ved	et	helt	andet	marked,	uddybes	ikke,	men	det	er	et	stærkere	udtryk	sammenlignet	

med	udtrykket	et	andet	marked.	Hermed	 forstås,	 at	ydelsens	karakter	 ikke	 i	væsentlig	grad	

har	karakter	af	at	 tilhøre	ydelser	 fra	 tilbudsgivere,	der	opererer	på	andre	markeder.	Ved	at	

inddrage	betragtning	109	i	præamblen	som	fortolkningsbidrag	gives	en	yderligere	uddybning	

af	§	183,	stk.	1,	nr.	2.	Der	lægges	til	grund,	at	en	hypotetisk	påvirkning	af	resultatet	betragtes	

som	 en	 ændring	 af	 kontraktens	 overordnede	 karakter.	 At	 en	 tilsyneladende	 hypotetisk	

påvirkning	 er	 nok	 til	 at	 ændre	 kontraktens	 overordnede	 karakter	 vurderes	 at	 være	 en	

restriktiv	 formulering,	 der	 resulterer	 i	 en	 tung	 bevisbyrde	 for	 ordregiver.118 	I	 lyset	 af	

betragtning	109	i	præamblen	er	der	derfor	begrænset	fleksibilitet	i	§	183,	stk.	1,	nr.	2.	

2.3.8.3 §	183,	stk.	1.	nr.	3)		

”Værdien	 af	 ændringen	 ikke	 overstiger	 50	 pct.	 af	 værdien	 af	 den	 oprindelige	

kontrakt.”	

Af	§	183,	stk.	1,	nr.	3	fremgår	en	grænse	for,	hvornår	en	ændring	anses	som	en	ændring	af	et	

grundlæggende	element.	Denne	grænse	er	 fastsat	 til	50%	af	kontraktens	oprindelige	værdi.	

Det	 interessante	 i	 denne	 sammenhæng	 er,	 at	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 3	 er	 mere	 restriktiv	 end	

lovbemærkningerne,	der	giver	mulighed	for	successive	ændringer.	Af	lovbemærkningen	til	§	

183,	stk.	1,	nr.	3	fremgår	det,	at	begrænsningen	på	50%	er	betinget	af,	at	hver	ændring	ikke	

kan	 overstige	 50	 %	 af	 kontraktens	 oprindelige	 værdi.	 Dette	 kan	 fortolkes	 som,	 at	 der	 er	

mulighed	 for	 at	 foretage	 flere	 ændringer	 til	 en	 værdi,	 der	 overstiger	 100%	 af	 kontraktens	

oprindelige	 værdi.	 Der	 kan	 sættes	 spørgsmålstegn	 ved,	 om	 det	 er	 muligt	 at	 foretage	

kontraktændringer,	 der	 overstiger	 100%	 af	 kontraktens	 værdi,	 uden	 at	 det	 anses	 som	 en	

ændring	af	et	grundlæggende	element.	Der	kan	argumenteres	for,	at	tilstrækkelige	successive	

ændringer,	der	overstiger	50%	af	kontraktens	værdi,	jf.	§	183,	stk.	1,	nr.	3,	ikke	er	mulige	uden	

en	 overtrædelse	 af	 kontraktens	 grundlæggende	 elementer,	 jf.	 §	 183,	 stk.	 1,	 1.	 afsnit.	 Det	
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medfører,	 at	 §	 183	 stk.	 1,	 1.	 afsnit	 holder	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 3	 i	 skak	 og	 derved	 begrænser	

omfanget	af	de	successive	ændringer.	Et	modsat	synspunkt,	som	litteraturen	også	anfører,	er,	

at	 bestemmelsen	 skal	 have	 en	 vidtgående	 karakter.	 Litteraturen	 er	 altså	 ikke	 enig	 i	 det	

ovenfor	nævnte	i	den	forstand,	at	litteraturen	opfatter,	at	bestemmelsen	giver	en	vidtgående	

adgang	til	at	ændre	kontrakten.119		Den	eneste	begrænsning	i	§	183,	stk.	1,	nr.	3	skal	findes	i	

lovbemærkningerne,	 hvor	 der	 fastslås,	 at	 bestemmelsen	 ikke	 skal	 anvendes	 for	 at	 omgå	

reglerne.120	Det	kan	være	svært	at	vurdere,	om	anvendelsen	af	§	183,	stk.	1,	nr.	3	har	til	formål	

at	undgå	reglerne,	da	det	fremgår	af	ordregivers	subjektivitet	og	uden	en	objektiv	definition	

af,	hvordan	omgåelsen	skal	fortolkes.		

2.3.8.4 Opsummering	af	udbudslovens	§	183	

Dette	afsnit	har	til	formål	at	analysere	og	fastslå	rækkevidden	af	§	183.		

Fleksibiliteten	 i	§	183	er	særlig	relevant	 i	kontrakter	 inden	 for	 it-teknologi	og	kontrakter	af	

længere	varighed.121	Det	 fremgår	af	retspraksis,	at	der	 i	 teknologisk	øjemed	tages	hensyn	til	

muligheden	for	at	ændre	kontrakten,	uden	at	det	er	ændring	af	grundlæggende	elementer.	 I	

Kommissionen	mod	Frankrig122	gjorde	EU-Domstolen	gældende,	at	et	hensyn	til	 teknologisk	

udvikling	 ikke	 skulle	 betragtes	 som	en	 genforhandling	 af	 et	 grundlæggende	 element	 ved	 at	

fastslå,	 ”at	 parterne	 (bør)…	 tager	 hensyn	 til	 de	 nye	 teknologiske	 udviklinger	…	 uden	 at	 dette	

forhold	 hver	 gang	 skal	 betragtes	 som	 en	 genforhandling	 af	 et	 grundlæggende	 element	 i	

kontrakten.”123	Tvisten	 opstod	 ved	 en	 forhandling	 inden	 indgåelse	 af	 kontrakten.	 Det	 må	

formodes	at	være	muligt	 at	 anvende	dommen	analogt	 i	 forhold	 til	ændringer	af	kontrakter,	

idet	ændringsbestemmelserne	 udgør	 en	 del	 af	 udbudsprocessen.	 Dommen	 opfattes	 som	 en	

klar	understregning	af,	at	der	tages	hensyn	til	teknologiske	fremskridt.124		

Fleksibiliteten	 vurderes	 også	 at	 være	 relevant	 i	 langvarige	 kontrakter,	 idet	 langvarige	

kontrakter	i	form	af	deres	natur	forventes	at	ændres	over	tid.	Bygge-	og	anlægskontrakter	kan	

nævnes	 som	 et	 eksempel	 hvor	 kontrakten	 forventes	 at	 ændres	 over	 tid.	 I	 langvarige	

kontrakter	 kan	 en	 ændring	 muligvis	 forudses	 af	 en	 rimelig	 og	 påpasselig	 forberedelse	 af	

																																																								
119	Ølykke	&	Nielsen	(2015),	EU’s	Udbudsregler,	s.	355	&	Hagel-Sørensen	(2016)	s.	418.	
120	Lovforslag	nr.	L	19,	bemærkninger	til	lovforslag	(2015)	s.	202.	
121	Ibid.	
122	Sag	C-337/98.	
123	Ibid.,	pr.	51.	
124	Treumer	et	al.	(2016).	Udbudsloven,	s.	439.	
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ordregiver,	 idet	 en	 ændring	 kan	 forudses	 uden	 nødvendigvis	 at	 vide	 præcis	 hvad	 denne	

ændring	indebærer	og	uden	at	forudse	den	konkrete	løsning.	Modsætningsvis,	 jf.	CAS	Succhi	

di	 Frutta,125	vil	 en	 ændring,	 der	 foretages	 kort	 efter	 kontraktindgåelse,	 ikke	 betragtes	 som	

ændring	 af	 uforudsete	 omstændigheder.126	CAS	 Succhi	 di	 Frutta	 anfører,	 at	 en	 rimelig	 og	

påpasselig	 ordregiver	 har	 mulighed	 for	 at	 forudse	 det	 præcise	 behov	 og	 den	 tilhørende	

løsning	 inden	 for	 kort	 tid	 og	 derved	 stilles	 krav	 til	 varigheden	 fra	 kontraktindgåelse	 til	

ændringen	opstår.				

Fleksibiliteten	i	§	183	kan	også	resultere	i	en	parallel	anvendelse	af	§	182,	stk.	1,	nr.	2	i	form	af	

en	konkursramt	leverandør,	hvilket	er	analyseret	i	afsnit	2.3.7.2.	Det	kan	lægges	til	grund,	at	

en	 konkurs	 ikke	 kan	 forudses	 af	 en	 rimelig	 og	 påpasselig	 ordregiver,	 medmindre	 det	 står	

ordregiveren	 klart	 ved	 kontraktindgåelsen.	 Det	 kan	 også	 være	 tilfældet	 ved	 ændring	 af	 en	

nødlidende	 kontrakt,	 da	 det	 ikke	 er	 muligt	 at	 forudse,	 at	 leverandøren	 ikke	 vil	 overholde	

kontrakten.127	Hvis	ordregiver	ved	kontraktindgåelse	er	klar	over,	 at	 tilbudsgiveren	 ikke	vil	

opfylde	 de	 kontraktuelle	 forpligtelser,	 så	 vil	 ordregiver	 undgå	 at	 tildele	 kontrakten	 til	

tilbudsgiveren.	 Derfor	 vil	 en	 nødlidt	 kontrakt	 sandsynligvis	 altid	 være	 en	 uforudset	

begivenhed.	Det	må	formodes,	at	der	kan	være	andre	udefrakommende	omstændigheder,	som	

kan	 resultere	 i	 uforudsete	 begivenheder.	 Det	 var	 tilfældet	 i	 Pressetext	 hvor	 der	 var	 nogle	

politiske	afgørelser	vedrørende	valutaskifte	der	påvirkede	kontrakten.		

Det	 kan	 således	 lægges	 til	 grund,	 at	 der	 kan	 opstå	 forskellige	 begivenheder,	 hvor	

ændringsmuligheder	 kan	 træde	 i	 kraft.	 Derfor	 vil	 fortolkningen	 af	 §	 183	 have	 en	 vis	

indflydelse	i	forhold	til	offentlige	kontrakter.		

I	 det	 følgende	 vurderes,	 om	 §	 183	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 ligebehandlings-,	

gennemsigtigheds-	og	proportionalitetsprincippet	som	det	fremgår	af	opgavens	afsnit	2.1.	

Udbudslovens	§	183,	stk.	1,	nr.	1	giver	ikke	anledning	til	at	konkludere,	at	ligebehandlings-	og	

gennemsigtighedsprincippet	 er	 tilsidesat,	 idet	 uforudsete	 omstændigheder	 skal	 sikre	 mod	

vilkårlighed.	 Den	 holdning	 styrkes	 yderligere	 af	 lovbemærkningerne	 til	 §	 183.	

Ligebehandlingsprincippet	 støttes	 af	 gennemsigtighedsprincippet,	 idet	 lovbemærkningerne	

sætter	konkrete	betingelser	for,	hvornår	ændringen	er	mulig.		

																																																								
125	Sag	C-496/99.	
126	Treumer	et	al.	(2016).	Udbudsloven,	s.	441.	
127	Hagel-Sørensen	(2016),	Aktuel	Udbudsret,	s.	411	&	417.	
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Proportionalitetsprincippet	 påviser	 på	 baggrund	 af	 retspraksis,	 at	 ændringsmulighederne	

følger	et	lovligt	mål	efter	proportionalitetsvurderingens	første	trin,	og	det	er	muligheden	for	

at	ændre	kontrakter,	 der	 er	 formålet.	Af	 næste	 trin	 fremgår,	 at	midlerne	 skal	 være	 egnede,	

hvilket	 Pressetext	 har	 fastslået	 ved,	 at	 ændringerne	 ikke	 skal	 ændre	 kontraktens	

grundlæggende	 element.	 I	 henhold	 til	 tredje	 trin	 kan	 der	 opstå	 en	 tvist,	 der	 tilsiger,	 at	

midlerne	ikke	må	være	mere	indgribende	end	nødvendigt.	

Uden	 fortolkning	af	 lovbemærkningerne	til	§	183,	stk.	1,	nr.	1	kunne	bestemmelsen	 fremstå	

som	mere	indgribende	end	nødvendigt,	fordi	det	uforudsete	behov	ikke	er	nærmere	defineret	

og	 uden	 yderligere	 betingelser.	 I	 lyset	 af	 lovbemærkningerne	 til	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 1	må	 det	

betragtes	som	hensigtsmæssigt,	at	ikke	alle	kontrakter	kan	ændres,	men	kun	kontrakter,	hvor	

ændringerne	ikke	med	rimelighed	og	påpasselighed	kunne	forudses.	Det	sikrer	imod,	at	den	

effektive	 konkurrence	 ikke	 undermineres.	 Lovbemærkningernes	 fokus	 på	 balancen	mellem	

udbuddets	forberedelse	og	udbuddets	gevinst128	fremmer	princippet	om	proportionalitet,	da	

ordregiver	er	underlagt	større	krav	til	større	og	mere	komplekse	udbud.	

§	183,	stk.	1,	nr.	2	forudsætter,	at	ændringen	ikke	påvirker	kontraktens	overordnede	karakter,	

da	det	ellers	vil	være	tale	om	en	ændring	af	grundlæggende	element.	Lovbemærkningerne	til	

§	 179	 og	 betragtning	 109	 i	 præamblen	 kan	 anvendes	 som	et	 restriktivt	 fortolkningsbidrag,	

hvilket	også	anses	for	at	være	hensigtsmæssigt	i	forhold	til	overholdelse	af	principperne.		

§	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 3	 giver	 mulighed	 for	 at	 ændre	 værdien	 af	 kontrakten	 op	 til	 50%.	

Ligebehandlingsprincippet	 anses	 ikke	 være	 at	 være	 overtrådt,	 idet	 alle	 tilbudsgivere	 har	

kendskab	 til	 reglen	 inden	 udbuddet	 og	 derfor	 konkurrerer	 på	 lige	 vilkår.	 Derimod	 kan	

gennemsigtighedsprincippet	give	anledning	til	tvivl,	idet	flere	ændringer	kan	medføre	mindre	

gennemsigtighed	 i	 den	 forstand,	 at	 det	 bliver	 svært	 for	 tilbudsgivere	 at	 forudse	 udfaldet	 af	

kontrakten.	

Lovbemærkningerne	 kan	 give	 anledning	 til	 den	 opfattelse,	 at	 successive	 ændringer	 er	 et	

middel,	 der	 er	 mere	 indgribende	 end	 nødvendigt,	 idet	 et	 ubegrænset	 antal	 af	 successive	

ændringer	kan	være	ude	af	proportioner.	

§	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 3	 vurderes	mere	 indgribende	 end	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 og	nr.	 2,	men	det	 er	

tvivlsomt	 hvorvidt	 bestemmelsen	 er	 i	 uoverensstemmelse	 med	 principperne	 når	 §	 183	 er	

kumulativ.	§	183	stk.	1,	nr.	3	er	bundet	af	de	restriktive	begrænsninger	i	§	183,	stk.	1,	nr.	1	og	

																																																								
128	Gevinsten	må	formodes	at	være	målet	med	ændringsbestemmelserne	om	at	opnå	
fleksibilitet	og	bedre	anvendelse	af	offentlige	midler,	jf.	§	1.	
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nr.	2	og	 tilhørende	 fortolkningsbidrag.	 Samtlige	betingelser	 i	 §	183	 skal	 være	opfyldt	 for	at	

ændringen	ikke	er	en	ændring	af	et	grundlæggende	element	og	derfor	fremstår	§	183,	som	en	

relativ	restriktiv	bestemmelse.		

	

2.4 Sammendrag	af	EU-principperne	og	ændringsbestemmelserne	

Der	 er	 foretaget	 en	 analyse	 af	 hvorvidt	 implementeringen	 af	 udbudslovens	

ændringsbestemmelser	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 de	 EU-retlige	 principper.	 Principperne	

udgør	 ikke	 et	 mål	 i	 sig	 selv,	 men	 skal	 overholdes	 for	 at	 følge	 selve	 hovedformålet	 med	

direktivet.	 Principperne	 kan	 dog	 fraviges,	 såfremt	 der	 er	 tale	 om	 objektive	 konstaterbare	

informationer	og	skal	samtidig	overholdes	gennem	samtlige	faser	i	udbudsprocessen.		

Afhandlingens	analyse	er	baseret	på	direktiv	14/28/EU	art.	72,	C-454/06	og	udbudslovens	§§	

178	–	183,	samt	præamblens	betragtninger	og	udbudslovens	bemærkninger	til	lovforslaget.				

	

Ændringsbestemmelserne	er	 i	høj	grad	en	kodificering	af	 tidligere	retspraksis.	Udbudsloven	

indeholder	 flere	 ændringsmuligheder	 i	 forhold	 til	 retspraksis,	 idet	 der	 indføres	 yderligere	

ændringsmuligheder,	 der	 ikke	 er	 omtalt	 af	 tidligere	domme.	Det	 opfattes	dog	mere	 som	en	

præcisering	af	ændringsmulighederne	uden	at	være	i	strid	med	de	EU-retlige	principper.	

Udbudsloven	og	direktivet	har	forskellige	tilgange	til	ændringsbestemmelserne.	Udbudsloven	

består	af	en	hovedregel,	der	definerer	hvilke	ændringer	der	er	ændringer	af	grundlæggende	

elementer	 og	 nogle	 undtagelsesbestemmelser,	 der	 definerer	 hvilke	 ændringer,	 der	 ikke	 er	

brud	 på	 et	 grundlæggende	 element	 af	 kontrakten.	 Derimod	 definerer	 direktivet,	 hvilke	

ændringer	 der	 er	 væsentlige	 ændringer	 af	 kontraktens	 karakter.	 Ændringer,	 der	 ikke	 er	

ændringer	 af	 grundlæggende	 elementer	 i	 udbudslovens	 forstand	 er	 nødvendigvis	 ikke	

uvæsentlige	i	direktivets	forstand.	Det	indikerer,	at	ændringsbestemmelserne	i	udbudsloven	

er	lempeligere	end	tilsvarende	ændringsbestemmelser	i	direktivet.		

Ifølge	ordlyden	af	udbudslovens	bestemmelser	vurderes	nogle	af	ændringsbestemmelserne	at	

være	 lempeligere	 i	deres	ordlyd	sammenlignet	med	direktivets	ordlyd,	hvilket	kan	grænse	 i	

en	overtrædelse	af	de	EU-retlige	principper.	Bemærkningerne	 til	 lovforslaget	 i	udbudsloven	

har	 efter	 undersøgernes	 opfattelse	 en	 mere	 restriktiv	 ordlyd	 end	 selve	 ordlyden	 af	

bestemmelserne.	 Såfremt	 ændringsbestemmelserne	 skal	 være	 i	 overensstemmelse	 med	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper,	 så	 skal	 ændringsbestemmelserne	 fortolkes	 i	 lyset	 af	
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tilhørende	 lovbemærkninger.	 Det	 er	 undersøgernes	 vurdering,	 at	 dommeren	 vil	 anvende	

lovbemærkningerne	som	fortolkningsbidrag.	

	

2.5 Markedets	opfattelse	af	ændringsbestemmelse	

Afhandlingens	hypotese	opstiller	en	forventning	om,	at	udgangspunktet	må	være	at	lovgiver	

implementerer	 direktivet	 korrekt,	 men	 for	 at	 af-	 eller	 bekræfte	 hypotesen	 inddrages	

repræsentanter	fra	Dansk	Industri,	Dansk	Erhverv	og	SKI.	Formålet	med	følgende	afsnit	er	at	

vurdere,	 om	 aktørernes	 opfattelse	 af	 ændringsbestemmelser	 stemmer	 overens	 med	

undersøgernes	analyse	af	ændringsbestemmelserne.129	

	

2.5.1 Dansk	Industris	og	Dansk	Erhvervs	opfattelse	af	ændringsbestemmelserne	

Dansk	 Industri	 og	 Dansk	 Erhverv	 er	 af	 den	 opfattelse,	 at	 ændringsbestemmelserne	 er	 en	

eksplicitering	af	retspraksis	hvilket	er	kodificeret	i	udbudsdirektivet	og	som	er	relativt	loyalt	

implementeret	i	den	danske	udbudslov.	Ændringen	er	mere	et	signalværdi	for	ordregiver	og	

tilbudsgiver.	 Dansk	 Industri	 henviser	 til	 K&F-styrelsens	 vejledning	 til	 udbudsloven	 om,	 at	

ændringsbestemmelserne	blot	er	en	kodificering.		

Markedsaktørerne	 er	 af	 den	 opfattelse,	 at	 ændringsbestemmelserne	 i	 udbudsloven	 ikke	

fremhæves	som	noget	særskilt	negativt.			

Tværtimod	fremhæves	der	klare	fordele	ved	ændringsbestemmelserne.	Tilbudsgivere	vil,	på	

baggrund	 af	 ekspliciteringen	 i	 udbudsloven	 være	 mere	 bevidste	 om	 hvilke	 muligheder	

ordregiver	har	for	at	ændre	løbende	i	kontrakten.	Det	kan	endvidere	medføre,	at	anvendelsen	

af	 advokater	 og	 udbudskonsulenter	 bliver	 mindre,	 idet	 transaktionsomkostningerne	

forbundet	 med	 udbud	 givetvis	 bliver	 lavere,	 fordi	 der	 er	 mere	 gennemsigtighed	 hvilket	

markedsaktørerne	forholder	sig	positivt	til.	

Ændringer,	der	foretages	i	en	løbende	kontrakt	vil	ofte	være	mere	af	det	samme.	De	fastsatte	

procentsatser	 i	 ændringsbestemmelserne	 giver	 en	 vis	 sikkerhed,	 idet	 tilbudsgiverne	 der	

indgår	 en	 aftale	 med	 ordregiver	 genkender	 aftalen	 efterfølgende.	 Ændringerne	 kan	 kun	

																																																								
129	Interviewspørgsmålene	findes	i	afhandlingens	bilag	I.		
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foretages	af	ordregivere,	såfremt	tilbudsgivers	accept	foreligger	hvilket	gør,	at	ordregiver	ikke	

har	mulighed	for	at	udnytte	tilbudsgiver,	som	kan	være	i	strid	med	de	EU-retlige	principper.		

Markedsaktørerne	 har	 den	 holdning,	 at	 mere	 fleksibilitet	 resulterer	 i	 mindre	

gennemsigtighed,	men	 vurderer,	 at	 balancen	 i	ændringsbestemmelserne	 er	 hensigtsmæssig	

mellem	 fleksibilitet	 og	 gennemsigtighed.	 Selvom	 øget	 fleksibilitet	 normalt	 giver	 mindre	

gennemsigtighed,	så	vil	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	øge	gennemsigtigheden	

i	udbudsretten.	

		

2.5.2 SKI´s	opfattelse	af	ændringsbestemmelserne	

SKI	 er	 af	 den	 generelle	 opfattelse,	 at	 den	 nye	 udbudslov	 og	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	ikke	ændrer	noget,	idet	retstilstanden	er	den	samme,	som	den	var	

inden	den	nye	udbudslov.	Den	eneste	 forskel	er,	at	 lovgiver	har	ekspliciteret	retspraksis	 fra	

Pressetext	hvilket	er	med	til	at	gøre	udbudsretten	mere	gennemsigtig.	Angående	spørgsmålet	

om	 hvorvidt	 ændringsbestemmelserne	 er	 tilstrækkelige	 er	 SKI	 af	 den	 opfattelse,	 at	

ændringsbestemmelsernes	 implementering	 overordnet	 set	 er	 hensigtsmæssige.	 SKI	 er	 dog	

ikke	helt	tilfreds	med	§	183,	stk.	1,	nr.	1	”om	behov	for	ændringen	ikke	har	kunnet	forudses	af	

en	 påpasselig	 ordregiver”.	 SKI	 vurderer,	 at	 ordlyden	 i	 bestemmelsen	 kan	 opfattes,	 som	 en	

opblødning	 at	 tidligere	 retspraksis	 og	 derfor	 være	 lidt	 misvisende	 i	 forhold	 til	 det	

præmisserne	i	Pressetext	anfører.			

Angående	 procentsatserne	 i	 udbudslovens	 §	 180,	 stk.	 1,	 nr.	 2	 vurderer	 SKI,	 at	 en	 højere	

procentsats	potentielt	kunne	medvirke	til	et	smidigere	kontraktforløb,	men	SKI	er	dog	i	tvivl	

om	 det	 ville	 gavne	 både	 ordregiver	 og	 tilbudsgiver,	 idet	 tilbudsgiverne	 i	 nogle	 tilfælde	 har	

draget	 fordele	 af	 en	 kontrakt	 der	 er	 ændret	 flere	 100	 %	 hvilket	 har	 haft	 nogle	 negative	

konsekvenser	for	ordregiver.	Derfor	bør	procentsatserne	måske	i	højere	grad	overlades	til	en	

konkret	 bedømmelse.	 Afslutningsvis	 vurderer	 SKI,	 at	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 lever	 op	 til	 princippet	 om	 ligebehandlingsprincippet,	

gennemsigtighedsprincippet	og	proportionalitetsprincippet.		

	

2.6 En	sammenfatning	af	analysen	og	markedsundersøgelsen	

Der	 er	 ikke	 væsentlige	 forskelle	 mellem	 analysen	 og	 markedsaktørernes	 opfattelse	 af	

ændringsbestemmelse.	Markedsaktørerne	vurderer	ikke,	at	implementeringen	er	i	strid	med	
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de	 grundlæggende	 EU-retlige	 principper.	 Derimod	 vurderer	 undersøgerne,	 at	

implementeringen	 kan	 være	 i	 strid	 med	 de	 grundlæggende	 EU-retlige	 principper,	 såfremt	

bemærkningerne	til	lovforslaget	ikke	inddrages	i	fortolkningen	af	ændringsbestemmelserne	i	

udbudsloven.	 Dette	 fordi	 ordlyden	 af	 selve	 ændringsbestemmelserne	 i	 udbudsloven	 kan	

variere	sammenlignet	med	tilsvarende	ændringsbestemmelser	i	direktivet.	Dansk	Industri	er	

af	følgende	holdning:		

”Fordi	langt	hen	ad	vejen	er	det	jo	en	kodificering	af	retspraksis.	Dvs.	ændringsbestemmelserne	

tilfører	de	noget	substantielt	nyt	til	udbudsretten,	eller	tydeliggør	de	bare	over	for	ordregiver	og	

tilbudsgiver	 hvad	 udbudsretten	 er?	 …	 fordi	 jeg	 er	 faktisk	 lidt	 af	 den	 opfattelse,	 at	 det	 er	 det	

sidste,	altså	at	det	bare	er	en	tydeliggørelse	af	den	eksisterende	udbudsret,	som	man	får	ind	først	

i	udbudsdirektiverne,	og	så	har	man	omsat	forholdsvis	loyalt	i	den	danske	udbudslov	…	og	det	vil	

også	sige,	hvor	stor	er	forandringen,	som	ændringsbestemmelserne	medfører?	For	mig	at	se	er	de	

ikke	kæmpestore…”	

Dansk	 Industri	 er	 altså	 af	 den	 holdning,	 at	 ændringsbestemmelserne	 ikke	 tilføjer	 noget	

substantielt	 nyt	 til	 udbudsretten.	 Retstilstanden	 er	 derfor	 uændret	 for	 ordregiver	 og	

tilbudsgiver	efter	udbudslovens	ikrafttrædelse.	Ændringsbestemmelserne	opfattes	mere	som	

en	 eksplicitering	 af	 den	 retstilstand,	 der	 eksisterede,	 inden	 udbudslovens	 ikrafttrædelse.	

Derfor	 forventes	 ikke	 substantielle	ændringer	 i	medfør	 af	ændringsbestemmelserne.	 SKI	 er	

modsat	 Dansk	 Industri	 af	 den	 holdning,	 at	 nogle	 af	 ændringsbestemmelserne	 kan	 give	

anledning	 til	 tvivl.	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 er	 et	 eksempel	 hvor	 bestemmelsen	 ikke	 har	 samme	

ordlyd,	 som	 tidligere	 retspraksis	uden	nødvendigvis	 at	 være	 i	 strid	med	de	 grundlæggende	

EU-retlige	principper	hvilket	også	er	undersøgernes	holdning,	jf.	afsnit	2.3.8.1.		

Af	analysen	fremgår	det,	at	der	er	nogle	tilfælde	hvor	ændringsbestemmelserne	i	udbudsloven	

er	mere	lempelige	og	mere	vidtgående	end	tidligere	retspraksis.		

Overordnet	 set	 giver	 ovenstående	 citat	 og	 markedsaktørernes	 opfattelse	 et	 indtryk	 af,	 at	

ændringsbestemmelserne	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 de	 grundlæggende	 EU-retlige	

principper	 hvorimod	 afhandlingens	 analyse	 lægger	 til	 grund,	 at	 det	 afhænger	 af	 hvorvidt	

bemærkningerne	til	lovforslaget	anvendes	som	fortolkningsbidrag.		
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2.7 Konklusion	på	markedsundersøgelsen		

På	baggrund	af	markedsundersøgelsen	konkluderes,	at	 repræsentanterne	 for	 tilbudsgiverne	

ikke	vurderer,	at	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	tilføjer	noget	substantielt	nyt	

til	 udbudsretten.	 Repræsentanterne	 for	 tilbudsgiverne	 vurderer	 ikke,	 at	 der	 vil	 opstå	

situationer	hvor	en	dommer	ikke	inddrager	fortolkningsbidrag	til	ændringsbestemmelserne,	

som	 kan	 medføre	 en	 opblødning	 og	 mere	 fleksible	 ændringsbestemmelser.	 Af	 dette	 kan	

udledes,	 at	 repræsentanterne	 for	 tilbudsgiverne	 ikke	 har	 en	 forventning	 om,	 at	

ekspliciteringen	 vil	 øge	 om	 fleksibiliteten.	 Det	 kan	 fortolkes	 som,	 at	 tilbudsgiverne	 ikke	

forholder	 sig	 til	 sandsynligheden	 om,	 at	ændringsbestemmelserne	 kan	 indeholde	 en	 større		

fleksibilitet.	 Konsekvensen	 kan	 være,	 at	 tilbudsgivere	 forsømmer,	 at	 kalkulere	 med		

ændringsbestemmelsernes	 fulde	 fleksibilitet.	 Kalkulationen	 kan	 indeholde	 generelle	

erfaringer	og	branchekendskab	til	ydelserne,	der	er	omfattet	af	udbuddet,	som	kan	gøre	det	

muligt	 for	 tilbudsgiverne	 at	 byde	 ind	 med	 alternative	 prisstrategier,	 der	 tilgodeser	

fleksibiliteten.	Tilbudsgiveren	har	på	baggrund	af	kalkulationen	mulighed	for	at	kapitalisere	

på	 den	 fulde	 fleksibilitet	 ved	 at	 byde	 en	 lavere	 pris	 og	 kapitalisere	 på	 tilbudsgiverens	

forudsete	 ændringer.	 Muligheden	 kan	 opstå	 når	 tilbudsgiveren	 gennem	 sine	 erfaringer	 og	

branchekendskab	forudser,	at	ordregiveren	gennem	kontraktforløbet	har	behov	for	at	lave	en		

ændring.	 Tilbudsgiverne	 vil	 dog	 ikke	 byde	 en	 lavere	 pris,	 såfremt	 tilbudsgiveren	 ikke	 er	

bevidst	 om	 ændringsbestemmelsernes	 fulde	 fleksibilitet	 hvilket	 ikke	 tilgodeser	 lovgivers	

ønske	om	en	optimal	udnyttelse	af	de	offentlige	midler.	Det	skal	bemærkes,	at	ønsket	om	en	

optimal	udnyttelse	af	de	offentlige	midler	ikke	nødvendigvis	sikres,	idet	tilbudsgiveren	i	kraft	

af	sin	egeninteresse	kan	kapitalisere	på	den	forudsete	ændring.	Kapitaliseringen	kan	resultere	

i	en	uændret	økonomisk	tilstand,	der	svarer	til	 tilstanden	når	tilbudsgiveren	ikke	er	bevidst	

om	ændringsbestemmelsernes	fulde	fleksibilitet.		

Den	 fulde	 fleksibilitet	 aktualiseres	 kun	 gennem	 ordregivers	 behov.	 På	 baggrund	 af	

ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 konkluderes,	 at	 ordregiver	 er	 bevidst	 om	

muligheden	 for	 en	 retsinstans	 lempeligere	 fortolkning	 af	 ændringsbestemmelserne.	 SKI	 er	

modsat	 repræsentanterne	 for	 tilbudsgiverne	 bevidst	 om	 ændringsbestemmelsernes	 fulde	

fleksibilitet	hvilket	gør,	at	ordregiver	er	bevidst	om	at	udnytte	denne	mulighed.	Konsekvensen	

af	dette	kan	være	en	bedre	udnyttelse	af	de	offentlige	midler,	fordi	ordregiver	i	større	omfang	

har	mulighed	 for	 at	 imødekomme	det	 offentlige	 behov,	 som	kontrakten	 repræsenterer.	Der	

kan	samtidig	argumenteres	for,	at	der	er	en	risiko	forbundet	hermed,	idet	det	ikke	vurderes	
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tilstrækkeligt	 sandsynligt,	 at	 en	 dommer	 ikke	 vil	 anvende	 fortolkningsbidrag.	 Derfor	 må	

ordregiver	 forholde	 sig	 til	 potentielle	 omkostningsfulde	 klager	 hvilket	 kan	 medføre,	 at	

ordregiver	ikke	vil	risikere	at	udnytte	ændringsbestemmelsernes	fulde	fleksibilitet.	Af	samme	

årsag	 forbliver	 retstilstanden	 sandsynligvis	 uændret	 for	 ordregiver	 og	 tilbudsgiver	 efter	

udbudslovens	ikrafttrædelse.		

Undersøgerne	 konkluderer	 på	 baggrund	 af	 markedsundersøgelsen,	 at	 ordregivere	 og	

tilbudsgivere	 vil	 forholde	 sig	 til	 ændringsbestemmelserne	 på	 samme	 vis,	 som	 inden	

ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	i	den	nye	danske	udbudslov.		

	

2.8 Juridisk	delkonklusion	

Det	 lægges	 til	 grund,	 at	 de	 EU-retlige	 principper	 udgør	 fundamentet	 for	 EU-udbudsrettens	

ændringsbestemmelser.	Principperne	udgør	ikke	et	mål	i	sig	selv,	men	skal	overholdes	for	at	

følge	 selve	 hovedformålet	 med	 direktivet	 og	 samtidig	 overholdes	 gennem	 samtlige	 faser	 i	

udbudsprocessen.	 Ændringsbestemmelserne	 er	 en	 del	 af	 udbudsretten	 og	 formålet	 med	

implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	er	at	sikre	klarhed	og	fleksibilitet.		

Det	 fremgår	 af	 analysen,	 at	 ændringsbestemmelserne	 i	 den	 nye	 udbudslov	 har	 en	 anden	

terminologi	 end	 direktivets	 art.	 72.	Udbudslovens	 §	 178,	 stk.	 2,	 nr.	 1	 –	 4	 definerer	med	 en	

ikke-udtømmende	liste,	hvornår	der	foreligger	ændringer	af	grundlæggende	elementer,	imens	

§§	179	–	184	definerer,	hvornår	der	ikke	foreligger	ændringer	af	grundlæggende	elementer.	

Direktivet	 definerer,	 hvilke	 ændringer,	 der	 er	 væsentlige,	 men	 ændringer,	 der	 ikke	 er	

ændringer	 af	 grundlæggende	 elementer	 i	 udbudslovens	 forstand	 er	 nødvendigvis	 ikke	

uvæsentlige	i	direktivets	forstand.		

Nogle	ændringsbestemmelser	giver	mulighed	for	kritik	vedrørende	overensstemmelsen	af	de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper.	 §	 178,	 stk.	 2,	 nr.	 4	 er	 et	 eksempel	 hvor	 der	 er	 en	

ændring	 i	 forhold	 til	 hvad	 tidligere	 retspraksis	 anfører.	 Bestemmelsen	 betragtes	 som	 en	

præcisering	 af	 gældende	 ret,	 men	 skal	 ses	 i	 sammenhæng	med	 §	 182.	 §	 182	 stk.	 1	 nr.	 2	 i	

udbudsloven	 vurderes	 at	 have	 en	 lempeligere	 ordlyd	 end	 tilsvarende	 bestemmelse	 i	

direktivet.	Tilsvarende	vurderes	ordlyden	 i	§	183,	stk.	1,	nr.	1	at	være	 lempeligere	og	 ikke	 i	

overensstemmelse	med	ordlyden	i	præmis	57	og	61	i	Pressetext.	§§	182	stk.	1,	nr.	2	og	183	

stk.	1,	nr.	1	kan	på	baggrund	af	ovenstående	være	 i	strid	med	de	grundlæggende	EU-retlige	

principper.	Analysen	konstaterer,	at	fortolkningsbidraget	til	§§	182,	stk.	1,	nr.	2	og	183,	stk.	1,	
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nr.	 1	 har	 en	 mere	 restriktiv	 ordlyd	 end	 tilsvarende	 bestemmelser.	 Art.	 72,	 stk.	 1,	 litra	 d	 i	

direktivet	og	bemærkningerne	til	lovforslaget	i	udbudsloven	udgør	fortolkningsbidraget	til	§	

182,	stk.	1,	nr.	2	hvorimod	præmis	57	og	61	i	Pressetext	udgør	fortolkningsbidraget	til	§	183,	

stk.	1,	nr.	1.			

Analysen	 vurderer	 det	 overvejende	 sandsynligt,	 at	 dommeren	 vil	 anvende		

fortolkningsbidraget,	 hvilket	 gør,	 at	 indholdet	 af	 bestemmelserne	 i	 udbudsloven	 tillægges	

samme	indhold	som	bestemmelserne	i	direktivet.	Implicit	af	udsagnet	fremgår,	at	en	dommer	

muligvis	 kun	 ordlydsfortolker	 bestemmelserne	 i	 udbudsloven	 uden	 at	 inddrage	

fortolkningsbidrag.	Dette	kan	resultere	 i	en	uoverensstemmelse	med	de	grundlæggende	EU-

retlige	principper.		

Formålet	 med	 udbudsretten	 er	 gennem	 en	 effektiv	 konkurrence	 at	 opnå	 bedst	 mulige	

udnyttelse	af	de	offentlige	midler.	Ændringsbestemmelsernes	formål	er	at	sikre	bedst	mulige	

udnyttelse	 af	 de	 offentlige	 midler	 gennem	 klarhed	 og	 fleksibilitet.	 Derfor	 skal	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper	 vurderes	 i	 lyset	 heraf.	 Ændringsbestemmelsernes	

formål	 er	 at	 sikre	 bedst	 mulige	 udnyttelse	 af	 de	 offentlige	 midler	 gennem	 klarhed	 og	

fleksibilitet	og	derfor	vurderes	implementeringen	ikke	at	være	i	uoverensstemmelse	med	de	

grundlæggende	EU-retlige	principper,	idet	principperne	ikke	skal	udgøre	et	mål	i	sig	selv,	men	

skal	bedømmes	i	lyset	af	de	formål,	det	forfølger.	Konklusionen	er	altså,	at	principperne	følger	

ændringsbestemmelsernes	formål	om	klarhed	og	fleksibilitet.		

Tilbudsgivernes	repræsentanter	har	overordnet	den	opfattelse,	at	retstilstanden	er	uændret.	

Ordregivers	 repræsentant	 er	 af	 den	 opfattelse,	 at	 §	 183,	 stk.	 1,	 nr.	 1	 kan	 give	 anledning	 til	

tvivl,	idet	bestemmelsen	ikke	har	samme	ordlyd,	som	tidligere	retspraksis	uden	nødvendigvis	

at	være	i	strid	med	de	grundlæggende	EU-retlige	principper.			

Analysen	konkluderer	på	baggrund	af	markedsundersøgelsen,	at	ordregivere	og	tilbudsgivere	

vil	 forholde	 sig	 til	 ændringsbestemmelserne	 på	 samme	 vis,	 som	 inden	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	i	den	nye	danske	udbudslov.		
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3 Økonomisk	analyse	

3.1 Indledning	

Offentlige	 ordregivere	 og	 tilbudsgivere	 står	 typisk	 over	 for	 relativt	 store	 udfordringer,	 når	

parterne	skal	kontrahere	og	indgå	aftaler	grundet	den	begrænsede	viden	på	aftaletidspunktet.	

Der	 foreligger	adskillige	aspekter,	 som	ordregivere	og	 tilbudsgivere	 skal	 tage	 stilling	 til	 i	 et	

kontraktforhold.	Aspekterne,	der	skal	tages	stilling	til,	kan	blandt	andet	bestå	af,	hvad	der	skal	

leveres,	 hvornår	 det	 aftalte	 skal	 leveres,	 og	 hvordan	 leverancen	 skal	 udføres.	 Parterne	 har	

typisk	også	kontraheret	og	taget	stilling	til	sikkerhedsforanstaltninger	dér,	hvor	parterne	ikke	

opfylder	 aftalen.	 Kontrakter	 kan	 dog	 tage	 sig	 ud	 i	 forskellige	 former	 alt	 afhængig	 af	 hvilke	

udfordringer	 der	 er	 tale	 om.	 Det	 bliver	 derfor	 nødvendigt	 for	 den	 offentlige	 ordregiver	 i	

ethvert	udbud	at	tage	stilling	til	hvilken	kontraktretlig	form	egner	sig	bedst	 i	 forhold	til	den	

ydelse	der	skal	leveres.			

	

Indeværende	afhandling	tager	udgangspunkt	i	en	rammeaftale	hvor	den	økonomiske	analyse	

omhandler	 de	 udfordringer	 og	 incitamentsstrukturer,	 som	 en	 offentligretlig	 rammeaftale	

indeholder.	 For	 at	 undersøge	 det	 vil	 analysen	 tage	 udgangspunkt	 i	 et	 casestudie,	 hvor	 den	

konkrete	 rammeaftale	 udgør	 den	 basale	 analyseenhed,	 hvor	 der	 håndplukkes	 forskellige	

bestemmelser	i	kontrakten,	der	relaterer	sig	til	afhandlingens	problemstilling	og	formål.		

	

3.2 Transaktionsomkostningsteori	

Grundlaget	for	transaktionsomkostningsteorien	er	antagelsen	om,	at	agenterne	er	begrænset	

rationelle	 og	 opportunistiske.	 Ved	 begrænset	 rationalitet	 forstås,	 at	 agenterne	 forsøger	 at	

træffe	beslutninger	på	baggrund	af	logiske	valg,	men	samtidig	oplever	begrænsninger	i	evnen	

til	 at	modtage	og	 sortere	 informationen.	Antagelsen	om	opportunisme	 skal	 ses	 i	 lyset	 af,	 at	

agenterne	er	selviske	og	forfølger	egen	interesse	med	svig.	Transaktionsomkostningsteorien	

anvendes	 for	 at	 udlede,	 hvilke	 udfordringer	 der	 kan	 opstå	 i	 rammeaftalen,	 hvor	 det	

efterfølgende	vurderes,	hvorvidt	disse	udfordringer	kan	imødekommes.	Teorien	bliver	opdelt	

i	 tre	 hovedaspekter,	 som	 varierer	 fra	 lav	 til	 høj,	 og	 som	 kan	 medføre	 problemer	 i	
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kontraktforholdet.	 Aspekterne,	 der	 påvirker	 transaktionsvilkårene,	 er	 navnlig	 graden	 af	

frekvens,	usikkerhed	og	aktivspecifikation.130		

	

3.2.1 Frekvens	

Teorien	differentierer	mellem	høj	og	lav	frekvens	ved	transaktionen.	Ved	høj	frekvens	forstås,	

at	 transaktionen	 gentages	 flere	 gange.	 Derved	 kan	 både	 kunden	 og	 leverandøren	 lære	 af	

transaktionen,	 hvor	 det	 kan	 betale	 sig	 at	 organisere	 og	 overvåge	 transaktionen,	 idet	

omkostningerne	 vil	 fordele	 sig	 over	 flere	 transaktioner.	 Ved	 lav	 frekvens	 fordeles	

omkostningerne	 over	 få	 transaktioner,	 hvilket	 forårsager	 relativt	 høje	

transaktionsomkostninger	 per	 transaktion.	 Det	 resulterer	 i,	 at	 aktørerne	 må	 indrette	 sig	

anderledes	for	at	sikre	lave	transaktionsomkostninger.131	Frekvensen	har	også	betydning	for	

effekten	af	omdømme	og	opsætningsomkostninger.132	Dette	kan	forklares	ved,	at	kunden	ikke	

kun	vil	forholde	sig	stringent	til	ordlyden	i	kontrakten,	såfremt	leverandøren	ellers	har	et	godt	

omdømme,	 hvilket	 kan	 medføre,	 at	 leverandøren	 ikke	 kontrolleres	 i	 samme	 grad	 som	 en	

leverandør	med	et	mindre	godt	omdømme.	Et	 godt	omdømme	har	derfor	den	effekt,	 at	det	

typisk	 udelukker	 konflikter	 mellem	 parterne	 og	 opretholder	 den	 gensidige	 fordel	 af	

transaktionen.133	Det	 faktum,	 at	 konflikter	 udelukkes,	 er	med	 til	 at	 begrænse	 afviklings-	 og	

opsætningsomkostningerne,	 idet	 parterne	 opretholder	 relationen	 i	 stedet	 for	 at	 opsige	

samarbejdet,	hvilket	kræver	omkostninger	til	at	afvikle	den	eksisterende	relation	og	etablere	

en	ny	relation.			

	

3.2.2 Usikkerhed	

Transaktioner	 gennemføres	under	omstændigheder,	 der	præges	 af	 usikre	omgivelser.	Disse	

usikkerheder	 kan	 både	 være	 ukendte	 og	 kendte	 situationsbaserede	 usikkerheder.	 Ukendte	

usikkerheder	 er	 umulige	 at	 kalkulere,	 imens	 kendte	 usikkerheder	 er	 delvist	 mulige	 at	

kalkulere.	 Det	 faktum,	 at	 aktørerne	 antages	 at	 være	 delvist	 rationelle,	 resulterer	 i	 både	

																																																								
130	Knudsen,	Christian	(1997),	Økonomisk	Metodologi,	Bind	2,	s.	213-215.	
131	Ibid.,	s.	214.	
132	Williamson,	Oliver	E	(2008),	Outsourcing:	Trancaction	Cost	Economics	And	Supply	Chain	
Management,	s.	8.	
133	Ibid.,	s.	10.	
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ukendte	 og	 kendte	 usikkerheder,	 idet	 entydige	 maksimeringsløsninger	 i	 begge	 tilfælde	 er	

umulige	at	opnå.		

Udover	 situationsbaserede	 usikkerheder	 kan	 adfærdsbaserede	 usikkerheder	 opstå	 på	

baggrund	 af	 aktørernes	 antagelse	 om	 opportunisme.	 Det	 forårsager,	 at	 aktørernes	 adfærd	

påvirkes	 af	 graden	 af	 usikkerhed,	 idet	 usikkerheden	 giver	 anledning	 til	 opportunisme.134	

Usikkerhed	er	en	kilde,	der,	ved	at	forstyrre	transaktionen,	må	tilpasses.135	

	

3.2.3 Aktivspecifikation	

Ved	graden	af	aktivspecificitet	forstås	graden	af	værdiforskellen,	aktivet	har	som	bedst	eller	

næstbedst,	 set	 i	 lyset	af	anvendelsesmuligheder.	Det	 skal	 forstås	 således,	at	aktivet	med	 lav	

aktivspecificitet	 er	 atomistisk	og	 let	 kan	erstattes	 af	 en	ny	 tilsvarende	partner.	Når	 et	 aktiv	

derimod	 indeholder	 en	 høj	 grad	 af	 aktivspecificitet,	 vil	 aktivet	 være	 relativt	 bundet	 til	 den	

specifikke	 transaktion	og	 transaktionspartner.	Ved	en	høj	 aktivspecifikation	 i	 transaktionen	

opstår	en	høj	kvasirente,	hvilket	giver	større	fordele	i	den	bilaterale	relation.	Ved	kvasirente	

forstås,	 at	 parterne,	 ved	 at	 indgå	 den	 givne	 kontrakt,	 skaber	 en	 økonomisk	merværdi,	 som	

parterne	ikke	hver	for	sig	kunne	have	opnået,	eller	ikke	kunne	have	opnået	i	den	næstbedste	

alternative	anvendelse	med	en	anden	medkontrahent.		

Gevinsten	 ved	 kvasirenten	 er	 med	 til	 at	 skabe	 en	 opportunistisk	 adfærd	 fra	 aktørerne	 i	

transaktionen,	 idet	begge	aktører	er	 interesserede	 i	 at	opnå	en	så	 stor	andel	af	kvasirenten	

som	 muligt,	 men	 er	 begrænsede	 af	 at	 finde	 den	 optimale	 fordeling	 af	 kvasirenten.	 De	

specifikke	 aktiver	 kan	 blandt	 andet	 bestå	 af	 beliggenhedskapital,	 fysisk	 kapital	 og	

humankapital.136	Aktivspecificitet	er	en	central	del	af	transaktionsomkostningsteorien,	og	det	

er	 fundamentalt,	 at	 det	 transaktionsspecifikke	 aktiv	 kun	 kan	 omfordeles	 til	 en	 anden	

anvendelse	eller	en	anden	aktør	ved	et	tab	i	værdi,	hvilket	forårsager,	at	transaktionsparterne	

har	interesse	i	at	opretholde	transaktionen.137		

																																																								
134	Knudsen,	Christian	(1997),	Økonomisk	Metodologi,	Bind	2,	s.	215ff.	
135	Williamson,	Oliver	E	(2008),	Outsourcing:	Trancaction	Cost	Economics	And	Supply	Chain	
Management,	s.	8.	
136	Knudsen,	Christian	(1997),	Økonomisk	Metodologi,	Bind	2,	s.	216ff.	
137	Williamson,	Oliver	E	(2008),	Outsourcing:	Trancaction	Cost	Economics	And	Supply	Chain	
Management,	s.	8.	
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3.2.4 Markedsreguleringsrammer	

Williamson	 argumenterer	 for	 tre	 forskellige	 reguleringsrammer,	 der	 kan	 være	

transaktionsomkostningsøkonomiserende	 og	 mest	 efficiente	 til	 at	 imødegå	 variablerne	 og	

transaktionsvilkårene.	Disse	reguleringsrammer	er	markedsstrukturerer,	hybridstrukturer	og	

hierarkistrukturer.	Ved	markedsstrukturer	 forstås	 et	 atomistisk	marked	med	høj	 autonomi.	

Derimod	 har	 hierarkistrukturen	 en	 lav	 atomistisk	 og	 lav	 autonomi	 og	 kan	 være	 internt	

organiseret	 og	 vertikalt	 integreret.	 Imellem	 yderpunkterne	 findes	 den	 hybride	 form	 for	

transaktioner.138		

	

3.3 Principal	Agent	Teorien	

Agentteori	omhandler	den	relation,	der	opstår	mellem	to	eller	flere	parter,	når	en	af	parterne,	

betegnet	agenten,	handler	 for	eller	på	vegne	af	en	anden,	betegnet	principalen,	 inden	 for	et	

bestemt	 domæne	 af	 beslutningsproblemer.	 Agentteorien	 forsøger	 nemlig	 at	 beskrive	 denne	

relation	mellem	 principalen	 og	 agenten	 gennem	 en	 kontrakt	 som	metafor.139	PA-teorien	 er	

udledt	 af	 agentteorien,	 hvor	 forskellen	 skal	 ses	 i	 den	 konkrete	 transaktion,	 som	PA-teorien	

gør	til	den	basale	analyseenhed	for	sin	teori.	På	samme	vis	som	PA-teorien	gør	den	konkrete	

transaktion	 til	 den	 basale	 analyseenhed,	 vil	 vores	 analyse	 tage	 udgangspunkt	 i	 en	

rammeaftale	 mellem	 en	 kunde	 og	 en	 leverandør,	 som	 skal	 danne	 rammen	 for	 vores	

analyseenhed.		

Ovenstående	 relation	 bliver	 især	 interessent,	 når	 der	 er	 tale	 om	 asymmetrisk	 information	

mellem	principalen	og	agenten.	Årsagen	hertil	er	den	humane	antagelse	om,	at	aktørerne	er	

begrænset	 rationelle	 og	 forfølger	 deres	 egen	 interesse.	 Teorien	 beskæftiger	 sig	 med	

problemet	 i	 den	 forstand,	 at	principalen	og	 agenten	har	divergerende	målsætninger.	Det	 er	

vanskeligt	 og	 omkostningskrævende	 for	 principalen	 at	 observere	 og	 verificere	 agentens	

adfærd	 for	 at	 finde	 ud	 af,	 hvorvidt	 adfærden	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 principalens	

målsætning.	 Formålet	 med	 teorien	 er	 at	 finde	 en	 løsning	 på	 problemet	 ved	 at	 indføre	

incitamenter	i	den	konkrete	kontrakt	for	at	forene	interesserne	for	henholdsvis	principalen	og	

agenten.140		

																																																								
138	Knudsen,	Christian	(1997),	Økonomisk	Metodologi,	Bind	2,	s.	217ff.	
139	Eisenhardt,	M,	Kathleen	(1989),	Agency	Theory:	An	Assessment	and	Review,	s.	58.	
140	Knudsen,	Christian	(1997),	Økonomisk	metodologi,	Bind	2,	s.	164.	
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I	den	konkrete	rammeaftale	anses	kunden	for	at	være	principalen,	og	leverandøren	anses	for	

at	 være	 agenten,	 hvor	 fokus	 vil	 være	 at	 undersøge,	 hvilken	 adfærd	 rammeaftalen	 og	 dens	

bestemmelser	 giver	 anledning	 til,	 og	 hvordan	 det	 er	 muligt	 at	 operationalisere	 den,	 givet	

ovenstående	antagelser	om	aktørerne.	

På	baggrund	heraf	vil	det	være	relevant	at	undersøge,	hvilke	varianter	der	kan	være	med	til	at	

begrænse	 den	 opportunisme,	 som	 aktørerne	 udviser,	 og	 hvorvidt	 det	 kan	 gøres	 ved	 at	

anvende	 en	 adfærds-	 eller	 resultatbaseret	 kontrakt,	 afhængigt	 af	 den	 givne	 situation	 i	

rammeaftalen.	Det	er	muligt	at	opstille	to	situationer,	hvor	der	i	den	ene	situation	er	perfekt	

information,	 og	 en	 situation,	 hvor	 principalen	 ikke	 har	 perfekt	 information	 om	 agentens	

adfærd.	 Afhængigt	 af,	 hvad	 der	 gælder,	 og	 hvilken	 adfærd	 der	 udvises	 i	 den	 konkrete	

situation,	dvs.	rammeaftalen,	er	det	muligt	at	lokalisere	om	forpligtelserne	i	rammeaftalen	er	

adfærds-	 eller	 resultatbaserede,	 som	nærmere	 behandles	 i	 analysen.	 Givet	 situationen	med	

perfekt	 og	 ikke-perfekt	 information,	 samt	 antagelsen	 om	 agenten,	 der	 forfølger	 egen	

interesse,	skabes	der	to	problemer	i	kontrakten.	Det	første	problem	omhandler	konflikten	om	

målsætningen	 for	 henholdsvis	 principalen	 og	 agenten,	 og	 det	 andet	 problem	 omhandler	

observérbarheden	og	verificeringen	af	agentens	adfærd.	Der	er	nemlig	tale	om	fænomenerne	

adverse	selection	og	moral	hazard.		

I	 situationen	 med	 den	 ikke-observérbare	 adfærd	 på	 grund	 af	 adverse	 selection	 og	 moral	

hazard	har	principalen	to	mulige	foranstaltninger.	Den	ene	er	at	investere	i	information,	som	

om	det	var	en	råvare,	der	kan	købes,	også	kaldet	et	informationssystem,	der	afslører	agentens	

adfærd,	således	at	situationen	gendannes	til	en	situation	med	perfekt	information.	Den	anden	

mulighed	er	at	stipulere	i	kontrakten,	hvad	udfaldet	skal	være,	således	at	incitamenterne	hos	

parterne	forenes.	Omkostningerne	forbundet	hermed	er	overførsel	af	risiko	fra	principalen	til	

agenten.	 Agenten	 har	 ikke	 fuld	 kontrol,	 idet	 der	 eksisterer	 eksogene	 variable,	 der	 påvirker	

udfaldet	i	en	vis	grad,	og	det	vil	agenten	blive	kompenseret	for.	Det	bliver	således	en	afvejning	

af	 omkostningerne	 ved	 at	 monitorere	 agentens	 adfærd	 og	 omkostningerne	 ved	 at	 måle	

udfaldet	samt	overføre	en	risiko	til	agenten,	som	denne	vil	kompenseres	for.141			

	

																																																								
141	Eisenhardt,	M,	Kathleen	(1989),	Agency	Theory:	An	Assessment	and	Review,	s.	60–62.	
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3.3.1 Adverse	Selection	

	Adverse	 Selection	 er	 en	 prækontraktuel	 problemstilling,	 idet	 problemet	 opstår,	 inden	 der	

tages	en	beslutning,	dvs.	principalen	kan	have	behov	for	nogen	information	om	agenten,	som	

han	ikke	besidder,	men	er	nødsaget	til	at	træffe	en	beslutning,	baseret	på	den	information	og	

de	variable,	der	foreligger.	Der	er	tale	om	et	incitamentsstrukturelt	problem,	idet	agenten	har	

privat	 information	 om	 sin	 egen	 situation,	 plan	 og	 præferencer,	 som	 principalen	 ikke	

besidder.142	Den	private	information	kan	være	en	fordel	for	agenten,	idet	agenten	forventer	at	

opnå	 en	 overgennemsnitlig	 økonomisk	 fordel,	 som	 kendes	 fra	 forsikringsbranchen.	

Informationen	kan	dog	også	være	en	ulempe	for	agenten,	såfremt	informationen	er	positiv	for	

principalen,	 idet	 agenten	 har	 incitament	 til	 at	 afsløre	 information,	 men	 hvor	 principalen	

samtidig	ikke	har	mulighed	for	at	verificere	informationen.	En	løsning	på	problemet	er	at	gøre	

informationen	 troværdig,	 og	 det	 kan	 gøres	 ved	 at	 anvende	 en	 strategi,	 der	 verificerer	 den	

skjulte	information,	som	kaldes	signalering.	Omvendt	kan	agenten	også	besidde	information,	

der	 er	 en	 ulempe,	 såfremt	 principalen	 kender	 denne	 information.	 Det	 giver	 agenten	 et	

incitament	 til	 at	 skjule	 informationen,	 hvorimod	principalen	 har	 et	 incitament	 til	 at	 afsløre	

denne	 information,	 givet	 ønsket	 om	 perfekt	 information.	 En	 løsning	 for	 principalen	 er	 at	

anvende	 en	 strategi,	 der	 kan	 verificere	 den	 skjulte	 information,	 og	 den	 strategi	 kaldes	

screening.143		

	

3.3.2 Moral	Hazard	

Moral	hazard	er	derimod	en	postkontraktuel	problemstilling.	Der	er	tale	om	handlinger,	der	

opstår	efter	kontraktindgåelse,	dvs.	den	manglende	indsats	i	forhold	til,	hvad	der	blev	aftalt	i	

kontrakten.	 Begrebet	 moral	 hazard	 stammer,	 på	 samme	 vis	 som	 adverse	 selection,	 fra	

forsikringsbranchen.	Det	moralske	aspekt	kan	forklares	ved,	at	incitamentet	til	at	udvise	den	

fornødne	 forsigtighed	 ikke	 er	 tilstrækkeligt,	 når	 agenten	 allerede	 ved,	 at	 han	 er	 forsikret,	

hvorimod	ordet	hazard	er	sandsynligheden	for,	at	begivenheden	vil	indtræde.	Problemet	er,	at	

det	 er	 umuligt	 for	 principalen	 at	 observere	 og	 verificere,	 hvorvidt	 begivenheden	 skyldes	

eksogene	omstændigheder,	eller	om	den	skyldes	agentens	adfærd,	og	dette	er	en	markedsfejl,	

																																																								
142	Milgrom	&	Roberts	(1992),	Economics,	Organization	&	Management,	s.	149-150.	
143	Ibid.,	s.	154.	



	 69	

som	forsikringsselskaberne	vil	blive	kompenseret	 for	ved	at	kræve	en	større	præmie.144	Det	

vil	 sige,	 at	 det	 observérbare	 resultat	 afhænger	 af	 to	 ikke-observérbare	 variable,	 nemlig	

agentens	 indsats	 og	 eksogene	 omstændigheder,	 som	 agenten	 ikke	 kan	 kontrollere. 145	

Spørgsmålet	bliver	 så,	hvilke	postkontraktuelle	kontrollere,	der	eksisterer,	der	kan	 sikre,	 at	

agentens	 adfærd	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 principalens	 ønsker.	 Principalen	 kan	 for	

eksempel	 designe	 en	 kontrakt,	 hvor	 principalen	 øger	 observérbarheden	 eller	 allokerer	

risikoen	anderledes	ved	at	give	agenten	stærkere	incitamenter.		

	

3.4 Principper	for	incitamentsaflønning146	

I	nogle	tilfælde	kan	det	være	umuligt	for	principalen	at	observere	agentens	direkte	effekt	på	

et	 resultat,	 men	 det	 er	 ikke	 desto	 mindre	 den	 effekt,	 som	 principalen	 i	 princippet	 er	

interesseret	i.	Agenten	kan	være	en	salgsrepræsentant	for	en	virksomhed,	hvor	indsatsen	ikke	

giver	 gevinst	 med	 det	 samme,	 men	 hvor	 indsatsen	 er	 med	 til	 at	 skabe	 et	 godt	 indtryk	 af	

principalen,	hvilket	 resulterer	 i	 en	værdistigning	 i	 fremtiden.	Det	 skabte	 indtryk	af	 agenten	

har	 betydning	 for	 principalen,	 uden	 at	 principalen	 er	 i	 stand	 til	 at	 redegøre	 for,	 hvor	 stor	

indsatsen	er,	eller	hvor	stor	kvaliteten	af	 indsatsen	hos	agenten	har	været.	Kompensationen	

kan	altså	kun	variere	systematisk,	når	det	er	muligt	for	principalen	at	observere	adfærden	hos	

agenten.	Principalen	kan	ikke	give	den	salgsrepræsentant,	der	yder	en	god	indsats	og	giver	et	

godt	 indtryk,	 en	 højere	 løn,	 når	 principalen	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 observere,	 hvilken	 af	

salgsrepræsentanterne	 der	 yder	 den	 gode	 indsats.	 Indsatsen	 kan	 altså	 ikke	 observeres	

direkte,	men	det	er	muligt	for	principalen	at	observere	nogle	ikke-perfekte	variable,	som	giver	

nogen	information	om	indsatsen,	men	som	samtidig	er	tilsløret	af	eksogene	variable	uden	for	

agentens	kontrol.	For	eksempel	kan	et	målt	resultat	give	et	signal,	idet	resultatet	er	relateret	

til	 indsatsen,	men	der	er	samtidig	mange	eksogene	variable	uden	 for	agentens	kontrol,	 som	

også	 påvirker	 det	 realiserede	 resultat.	 Principalen	 kan	 også	 observere	 andre	 variable,	 der	

indikerer	 et	 eller	 andet	 om	 resultatet	 såsom	 økonomiske	 forhold,	 som	 agenten	 ikke	 kan	

kontrollere,	 men	 som	 stadig	 påvirker	 resultatet.	 Hovedpointen	 er,	 at	 aflønning	 af	 agenten	

varierer,	ikke	kun	med	agentens	indsats,	men	også	med	andre	vilkårlige	begivenheder.		

																																																								
144	Knudsen,	Christian,	Økonomisk	metodologi,	Bind	2,	s.	167.	
145	Ibid.,	s.	169.		
146	Milgrom	&	Roberts,	Economics,	Organization	&	Management	(1992),	s.	214–232.	
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På	 baggrund	 af	 ovenstående	 inddrages	modellen	 om	 incitamentsaflønning,	 idet	 Milgrom	 &	

Roberts	operationaliserer	adverse	selection	og	moral	hazard	problematikken	i	rammeaftalen.	

Det	 skal	 bemærkes,	 at	 analysen	 ikke	 anvender	 incitamentsintensitetsprincippet,	 fordi	

princippet	 vurderes	 at	 være	 irrelevant	 når	 både	 principalen	 og	 agenten	 i	 den	 konkrete	

rammeaftale	anses	for	at	være	risikoneutrale.		

	

3.4.1 The	Informativeness	Principle	

Princippet	 omhandler	 informationen,	 som	 principalen	 har	 om	 agentens	 præstation,	 og	

hvorvidt	 denne	 præstation	 er	 pålidelig	 og	 målbar.	 Principalens	 information	 om	 aktørens	

præstation	har	betydning	for,	hvordan	incitamentsstrukturen	skal	indrettes,	for	at	principalen	

kan	opnå	størst	mulig	værdi.	Agenten	skal	helst	ikke	belønnes	efter	en	variabel,	der	har	en	høj	

varians,	men	skal	belønnes	efter	en	variabel,	der	har	lav	varians.	En	variabel	med	lav	varians	

er	at	foretrække	som	basis	for	præstationsaflønning	i	forhold	til	en	variabel	med	høj	varians,	

fordi	en	højere	varians	giver	større	mulighed	for	inddragelse	af	vilkårlige	variable.	Principalen	

bør	 derfor	 anvende	 den	 variabel,	 som	 principalen	 har	 mest	 information	 om,	 samt	 den	

variabel,	der	er	pålidelig,	idet	det	mindsker	vilkårlighedsgrundlaget	for	aflønningen.	

	

3.4.2 The	Monitoring	Intensity	Principle	

For	at	opnå	større	kontrol	over	agenten	kan	principalen	investere	i	ressourcer	der	er	med	til	

at	forbedre	om	målingen	af	agentens	indsats.	Ifølge	Milgrom	&	Roberts	kan	det	betale	sig	at	

udmåle	 og	 overvåge	 præstationen	 hos	 agenten	 når	 incitamenterne	 er	 intensive	 og	 selve	

lønnen	 er	 afhængig	 af	 præstationen.	 Det	 skal	 bemærkes,	 at	 det	 trods	 alt	 forudsætter,	 at	

omkostningerne	hos	principalen	af	at	overvåge	agenten	er	lige	eller	mindre	end	principalens	

gevinst	ved	at	gøre	det.	Afslutningsvis	er	det	vigtigt	at	være	opmærksom	på,	at	der	er	en	vis	

sammenhæng	 mellem	 intensiteten	 og	 overvågningen,	 fordi	 overvågningen	 er	 med	 til	 at	

reducere	variansen.			

	

3.4.3 The	Equal	Compensation	Principle	

I	 kontraktforholdet	 kan	 der	 være	 flere	 opgaver,	 som	 en	 agent	 skal	 udføre	 for	 principalen.	

Opgaverne	kan	vægtes	forskelligt	eller	ens	af	principalen.		
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Agentens	adskillige	opgaver	er	med	til	at	øge	besværligheden	for	principalen	i	den	forstand,	at	

det	bliver	sværere	for	principalen	at	indrette	incitamenter.	

Hvis	 agenten	 har	 flere	 opgaver,	 der	 af	 principalen	 vægtes	 ens,	 så	 skal	 incitamentet	 hos	

agenten	være	lige	stærkt	for	opfyldelsen	af	samtlige	opgaver.	Hvis	opgaverne	derimod	vægtes	

forskelligt	af	principalen,	så	skal	incitamenternes	intensitet	være	sat	i	forhold	til	principalens	

vægtning.	Hvis	agenten	opnår	en	større	profit	ved	at	 løse	en	specifik	opgave,	sammenlignet	

med	en	anden,	så	vil	agenten	fokusere	på	den	opgave	der	giver	større	profit	og	undlade	eller	

nedprioritere	at	 løse	andre	opgaver	af	mindre	betydning.	På	baggrund	heraf	 får	principalen	

ikke	fuldt	udbytte	af	kontrakten,	såfremt	principalen	ikke	vægter	opgaverne	ens.		

	

3.5 Case	studiet	

3.5.1 Opsamling	af	analysepunkter	

Afhandlingens	 udledte	 teorier	 anvendes	 på	 nogle	 konkrete	 udvalgte	 analysepunkter	 i	

rammeaftalen.		

I	 forhold	 til	 frekvensen	 anvendes	 aftaleperioden	 og	 selve	 ydelsen,	 som	 er	 levering	 af	

fødevarer,	 som	 et	 analysepunkt	 for	 at	 sige	 noget	 om	 graden	 af	 frekvensen.	 Resultatet	 af	

frekvensen	siger	noget	om	tilliden,	som	også	er	et	analysepunkt	for	at	kunne	udlede	noget	om	

hold-up	 truslen	 fra	 leverandøren.	 Det	 sidste	 analysepunkt	 i	 forhold	 til	 frekvensen	 er	

prisniveauet.	Der	 analyseres	 hvilken	betydning	 frekvensen	og	 usikkerheden	om	 frekvensen	

har	 for	 prisniveauet.	 Levering	 af	 varen,	 vejledningsforpligtelsen	 og	 kundesupporten,	 er	

analysepunkterne	under	afsnittet	om	usikkerhed	hvor	der	analyseres,	hvilken	betydning	det	

kan	have	for	analysepunkterne	når	agenten	handler	opportunistisk.	Selve	fødevarekontrakten	

og	 bestemmelsen	 omhandlende	 vejledningsforpligtelsen	 og	 kundesupporten	 udgør	

analysepunkterne	i	forhold	til	aktivspecificiteten	for	at	definere	kompleksiteten	af	kontrakten	

og	 hvilken	 betydning	 det	 har	 for	 parterne.	 I	 afsnittet	 om	 markedsreguleringsrammen	

lokaliseres	 rammeaftalen,	 der	 hvor	 den	 er	 transaktionsøkonomiserende	 på	 baggrund	 af	

ovenstående	analysepunkter.		

Ved	anvendelsen	af	PA-teorien	opdeles	analysepunkterne	 i	henholdsvis	adverse	selection	 og	

moral	hazard.	Konkurs	anvendes	som	analysepunkt	 i	adverse	selection	problematikken	hvor		

rammeaftalens	 bestemmelser	 omhandlende	 levering,	 leveringstid,	 vejledning	 og	

kundesupport	 udgør	 analysepunkterne	 i	 moral	 hazard	 problematikken.	 Afslutningsvis	
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anvendes	 informationsprincippet,	 monitoreringsprincippet	 og	 equal	

kompensationsprincippet	 for	 at	 operationalisere	 de	 identificerede	udfordringer	 vedrørende	

vejledningsforpligtelsen	og	kundesupporten.		

	

3.5.2 Rammeaftalens	frekvens		

For	at	analysere	frekvensen,	hvormed	transaktionen	i	den	konkrete	rammeaftale	gentages,	er	

det	 nødvendigt	 at	 fastslå,	 hvilken	 form	 for	 aftale	 der	 er	 tale	 om,	 idet	 aftaleformen	 i	 en	 vis	

forstand	 er	 med	 til	 at	 definere	 frekvensen.	 Graden	 af	 frekvensen	 er	 nemlig	 afhængig	 af	

hyppigheden	af	transaktionen.		

Analysen	 tager	 udgangspunkt	 i	 en	 konkret	 rammeaftale,	 og	 ved	 en	 generel	 rammeaftale	

forstås,	 som	 defineret	 i	 udbudslovens	 §	 24,	 nr.	 30,	 ”en	 løbende	 aftale	mellem	 en	 eller	 flere	

ordregivere	 på	 den	 ene	 side	 og	 en	 eller	 flere	 tilbudsgivere	 på	 den	 anden.	 Formålet	 med	

rammeaftalen	er	at	fastsætte	vilkårene	for	de	kontrakter,	der	skal	indgås	i	løbet	af	en	nærmere	

fastsat	periode,	navnlig	mht.	pris	og	mængder.”	Der	er	altså	tale	om	en	løbende	aftale,	hvilket	

indikerer,	at	 frekvensen	er	relativt	høj,	 sammenlignet	med	en	enkelt	 transaktion	mellem	en	

køber	 og	 sælger.	 Den	 fastsatte	 periode,	 som	 udbudslovens	 §	 24,	 nr.	 30	 refererer	 til,	 kan	

maksimalt	have	en	løbetid	på	fire	år,	hvilket	også	er	tilfældet	i	den	konkrete	rammeaftale.147	

Det	 fremgår	af	 rammeaftalens	pkt.	 14.1.	mellem	kunden	og	 leverandøren,	 at	 ”rammeaftalen	

løber	indtil	aftalevilkårene	ophører”,	hvor	der	i	aftalevilkårenes	pkt.	19.1	om	ikrafttrædelse	og	

varighed	står,	at	”nærværende	aftalevilkår	løber	i	fire	år”.			

På	 baggrund	 heraf	 kan	 der	 antages	 at	 være	 flere	 transaktioner	 forbundet	med	 en	 løbende	

aftale	på	fire	år,	sammenlignet	med	en	aftale,	der	kun	løber	ét	år,	idet	frekvensen	antages	at	

stige	i	takt	med	længden	af	aftaleperioden,	hvilket	indebærer,	at	omkostningerne	fordeler	sig	

over	flere	transaktioner.		

Efter	 at	have	 lagt	 til	 grund,	 at	der	 er	 tale	om	en	aftale	med	 relativt	høj	 frekvens,	 bliver	det	

relevant	at	undersøge,	hvordan	teorien	forholder	sig	til,	hvad	der	er	lagt	til	grund.		

Formodningen	 om	 en	 relativt	 høj	 frekvens	 i	 den	 konkrete	 rammeaftale,	 giver	 ifølge	

transaktionsomkostningsteorien	 anledning	 til,	 at	 der	 dannes	 en	 læringsproces	 mellem	

kunden	 og	 leverandøren.	 Læringsprocessen	 medfører,	 at	 det	 bedre	 kan	 betale	 sig	 at	

																																																								
147	Konkurrence	&	Forbrugerstyrelsen,	(2016),	Udbudsloven,	Vejledning	om	udbudsreglerne,	s.	
103.		
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organisere	 og	 overvåge	 transaktionerne,	 idet	 transaktionerne	 er	 fordelt	 over	 mange	

transaktioner,	 således	 at	 omkostningerne	 per	 transaktion	 er	 relativt	 lave.	 Det	 skal	 dog	

bemærkes,	at	kunden	ikke	er	forpligtet	til	at	bestille	fødevarer,	men	såfremt	kunden	bestiller,	

så	 stilles	 der	 krav	 om,	 at	 leverancestørrelsen	 skal	 udgøre	 DKK	 1500	 pr.	 levering,	 jf.	

rammeaftalens	 pkt.	 3.3.,	 hvilket	 kan	 tale	 for	 en	 lavere	 frekvens.	 Et	 argument,	 der	 går	 i	 den	

modsatte	 retning	 og	 støtter	 antagelsen	 om	 den	 relativt	 høje	 frekvens,	 er,	 at	 rammeaftalen	

omhandler	 fødevarer,	 hvilket	 øger	 frekvensen,	 idet	 fødevarer	 har	 en	 relativt	 tidsbegrænset	

holdbarhed.		

Graden	 af	 frekvensen	 spiller	 også	 en	 rolle	 i	 forhold	 til	 tilliden	 samt	 afviklings-	 og	

opsætningsomkostningerne	 mellem	 kunden	 og	 leverandøren.	 Ifølge	

transaktionsomkostningsteorien	øger	den	relativt	høje	frekvens	tilliden	imellem	parterne,	og	

det	 er	 med	 til	 at	 begrænse	 potentielle	 konfliktomkostninger.	 Det	 vil	 sige,	 at	 såfremt	

samarbejdet	 har	 fungeret	 upåklageligt	 gennem	 rammeaftalens	 løbetid,	 så	 vil	 kunden	 være	

mere	 tilbageholdende	 med	 at	 anvende	 håndhævelsesbestemmelserne	 i	 kontrakten,	 når	

leverandøren	 ikke	 opretholder	 en	 af	 betingelserne	 i	 aftalen,	 idet	 den	 ene	 ikke-opfyldelse	

bliver	 relativt	 uproblematisk	 i	 det	 samlede	 billede	 og	 derfor	 ikke	 vurderes	 at	 være	 et	

potentielt	 tilbagevendende	problem.	Den	antagelse	er	også	 i	overensstemmelse	med	teorien	

om	 reciprocitet,	 idet	 det	 bliver	 svært	 for	 kunden	 at	 opsige	 kontrakten	 med	 leverandøren,	

såfremt	 leverandøren	ellers	har	handlet	 loyalt	udover	den	ene	 ikke-opfyldelse,	 og	det	 giver	

kunden	 lyst	 til	 at	 gengive	 den	 udviste	 loyalitet.	 En	 høj	 frekvens	 bidrager	 til	 at	 gøre	

samarbejdet	 mere	 funktionelt,	 idet	 parterne	 oparbejder	 en	 større	 erfaring	 i	 løbet	 af	

aftaleperioden,	hvilket	medfører,	at	flere	aspekter	af	samarbejdet	bliver	mere	underforstået.	

Det	 mindsker	 transaktionsomkostningerne,	 idet	 frekvensen	 medfører,	 at	 man	 undlader	 at	

diskutere	elementer,	som	parterne	er	blevet	underforståede	med.		

Alternativet	 er	 at	 substituere	 leverandøren	 i	 tilfælde,	 hvor	 leverandøren	 ikke	 opfylder	

bestemmelserne	 i	 rammeaftalen,	 men	 der	 er	 transaktionsomkostninger	 forbundet	 hermed,	

idet	det	koster	at	afvikle	et	aftaleforhold,	samt	at	der	er	opsætningsomkostninger	forbundet	

med	 at	 udarbejde	 et	 nyt	 udbud	 og	 at	 etablere	 et	 nyt	 aftaleforhold.	 Sandsynligheden	 for,	 at	

konfliktomkostninger	 opstår	 i	 form	 af	 afviklings-	 og	 opsætningsomkostninger,	 antages	 at	

mindskes,	 jo	 længere	 aftaleforholdet	 er	 forløbet,	 idet	 læreprocessen	 øges	mellem	 parterne,	

hvilket	gør	parterne	mere	afhængige	af	hinanden.	Et	andet	synspunkt	kunne	derimod	være,	at	

leverandøren	i	en	større	grad	har	mulighed	for	at	handle	opportunistisk	overfor	kunden,	når	
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leverandøren	ved,	at	kunden	bliver	mere	afhængig	af	leverandøren	over	tid.	Hvis	det	er	muligt	

at	opsige	en	kontrakt,	som	det	altid	vil	være,	idet	det	altid	skal	være	muligt	at	komme	ud	af	et	

aftaleforhold,	 så	 kan	 kunden	 lave	 en	 hold-up.	 Leverandøren	 kan	 for	 eksempel	 have	 afholdt	

nogle	 investeringer,	der	kræves	 for	 at	drive	den	bestemte	 form	 for	virksomhed,	og	det	kan	

kunden	 ikke	 presse	 leverandøren	 for,	 fordi	 disse	 omkostninger	 er	 allerede	 afholdte	

omkostninger,	men	kunden	kan	presse	leverandøren	ved	at	true	med	at	opsige	rammeaftalen,	

således	at	kunden	 får	ændret	nogle	vilkår	 i	 rammeaftalen	 til	 egen	 fordel,	 idet	 leverandøren	

står	svagere	efter	 investeringen	i	 forhold	til	 inden	investeringen.	Hvis	 investeringen	knytter	

sig	 til	 den	 specifikke	 relation	 i	 løbet	 af	 kontraktforholdet	 og	 endnu	 ikke	 er	 afholdt,	 så	 kan	

kunden	måske	få	ændret	vilkårene,	men	det	vil	kun	ske,	såfremt	leverandøren	får	dækket	sine	

omkostninger	 ved	 at	 investere.	 Det	 skal	 dog	 bemærkes,	 at	 det	 er	muligt	 at	mindske	 denne	

hold-up	 gennem	 varigheden	 af	 rammeaftalen	 i	 den	 forstand,	 at	 hold-up-risikoen	mindskes	

ved	en	længerevarende	kontrakt,	som	en	rammeaftale	anses	for	at	være,	idet	der	er	stærkere	

incitamenter	 for	 at	 investere	 i	 længerevarende	 rammeaftaler	 sammenlignet	med	kortvarige	

rammeaftaler.		

Ved	manglende	 opfyldelse	 af	 rammeaftalen	 bliver	 det	 således	 altid	 en	 afvejning	mellem	 at	

beholde	 den	 eksisterende	 leverandør,	 selvom	 aftalen	 ikke	 er	 overholdt,	 og	 at	 skifte	

leverandøren	ud,	hvilket	medfører	nogle	afviklings-	og	opsætningsomkostninger	som	nævnt	

ovenfor.		

Hensigten	 med	 at	 analysere	 frekvensen	 var	 at	 finde	 ud	 af,	 hvilken	 adfærd	 dette	 giver	

anledning	 til	 med	 hjælp	 af	 transaktionsomkostnings-	 og	 adfærdsøkonomisk	 teori.	 Det	 blev	

lagt	 til	 grund,	 at	 den	 relativt	 høje	 frekvens	 vil	 øge	 om	 tilliden	 og	 samarbejdet	 mellem	

kontraktparterne	hvilket	kunne	medføre,	at	kontraktparterne	vil	være	mere	tilbøjelige	 til	at	

acceptere	mangler,	 der	 ellers	 ikke	 accepteres,	 såfremt	 tilliden	og	det	 gode	 samarbejde	 ikke	

havde	 eksisteret.	 Spørgsmålet	 bliver	 så,	 hvordan	 kunden	 sikrer	 sig	 imod,	 at	 leverandøren	

handler	 opportunistisk,	 dvs.	 at	 leverandøren	 ikke	 spekulerer	 i	 og	 udnytter	 den	 tillid,	

kontraktparterne	 har	 opbygget	 i	 løbet	 af	 kontraktforholdet.	 En	 af	 mekanismerne,	 som	

rammeaftalen	opstiller,	fremgår	af	pkt.	5	om	Samarbejde	mv.,	hvor	leverandøren	forpligtes	til	

at	”indgå	i	et	løbende,	aktivt	og	positivt	samarbejde	med	kunden	om	alle	forhold	af	betydning	for	

opfyldelsen	af	rammeaftalen.”	Forpligtelsen	er	gensidig,	 idet	det	 fremgår	af	 samme	pkt.	5,	 at	

”kunden	er	 ligeledes	 forpligtet	 til	 loyalt	at	 samarbejde	med	Leverandøren	 i	det	omfang,	det	er	

nødvendigt,	 for	 at	 Leverandøren	 kan	 opfylde	 sine	 forpligtelser	 efter	 Rammeaftalen.”	 Det	 skal	
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bemærkes,	 at	 der	 i	 ethvert	 aftaleforhold	 implicit	 er	 en	pligt	 til	 at	 handle	 loyalt	 over	 for	 sin	

medkontrahent,	idet	loyalitetsforpligtelsen	er	en	obligationsretlig	grundsætning,	men	det	kan	

diskuteres,	 hvorvidt	 incitamenterne	 er	 optimale,	 eller	 om	 det	 styrker	 incitamenterne	 at	

eksplicitere	loyalitetsforpligtelsen	i	kontrakten,	idet	forpligtelsen	antages	at	være	begrænset	

til,	hvad	parterne	egentlig	kan	bevise.	Der	kan	dog	argumenteres	 for,	at	det	 ikke	er	givet,	at	

leverandøren	er	bevidst	om	eksistensen	af	denne	 forpligtelse,	og	at	kunden	af	samme	årsag	

vurderer,	 at	 det	 er	 nødvendigt	 at	 eksplicitere	 forpligtelsen	 for	 at	 styrke	 incitamentet	 hos	

leverandøren	til	at	opfylde	denne.	Det	kan	også	diskuteres,	hvor	målbar	loyalitetsforpligtelsen	

er,	 og	 den	 diskussion	 bliver	 nærmere	 behandlet	 i	 afsnittet	 om	 principperne	 for	

incitamentsaflønningen.			

En	anden	diskussion,	der	knytter	sig	til	frekvensen,	er	når	frekvensen	ikke	kendes	på	forhånd,	

hvilket	er	med	til	at	skabe	en	vis	usikkerhed	i	forhold	til	prisniveauet.	Usikkerheden	omkring	

prisniveauet	opstår,	når	en	rammeaftale	anvendes,	fordi	det	ikke	er	muligt	at	vide	på	forhånd,	

hvor	 meget	 kunden	 vil	 aftage	 gennem	 rammeaftalens	 løbetid,	 hvilket	 resulterer	 i,	 at	

leverandøren	 vil	 være	 tilbageholdende	 med	 at	 give	 rabat.	 Usikkerheden	 om	 mængden	 af	

aftagne	 varer	medfører	 en	 tilsvarende	 usikkerhed	 om,	 hvorvidt	 den	 tilbudte	 pris	 er	 lavest	

mulig.	Den	samme	diskussion	gør	sig	gældende	i	situationer,	hvor	kunden	kan	aftage	varer	fra	

flere	leverandører,	idet	hver	enkelt	leverandør	ikke	har	noget	garanti	for	at	sælge	en	bestemt	

mængde	varer,	fordi	den	enkelte	leverandør	aldrig	med	sikkerhed	kan	sige,	hvorvidt	kunden	

vil	aftage	varen	fra	de	øvrige	leverandører.				

	

3.5.3 Rammeaftalens	usikkerhed	

Det	skal	her	vurderes,	hvilken	usikkerhed	der	påvirker	rammeaftalen.	Der	kan	både	foreligge	

situationsbaserede	og	adfærdsbaserede	usikkerheder,	der	påvirker	kontrakten.	

I	 forhold	til	den	adfærdsbaserede	usikkerhed	kan	nævnes,	at	kontraktparterne	har	et	ønske	

om	at	optimere	deres	profit,	hvilket	giver	incitament	til	opportunistisk	adfærd.	Parterne	skal	

derfor	 være	 opmærksomme	 på	 hinandens	 adfærd	 for	 at	 imødegå	 usikkerheden	 og	 undgå	

medkontrahentens	 opportunisme.	 Leverandørens	 opportunistiske	 adfærd	 kan	 opstå	 ved	

levering	 af	 varen	 efter	 rammeaftalens	 punkt	 3.3.	 Leverandøren	 må	 forventes	 at	 ønske	 at	

ekspedere	 flere	 leveringer	 til	 andre	 kunder,	 da	 det	 er	 leverandørens	 indtægtsgrundlag,	

hvilket	også	er	anført	i	rammeaftalen	punkt	8	om	vederlag	for	ydelsen.	Det	kan	forårsage,	at	
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leveringen	ikke	er	hensigtsmæssig,	idet	varerne	ikke	bliver	opbevaret	hensigtsmæssigt	under	

transporten.	 Leverandøren	har	dertil	 et	 incitament	 til	 at	 komme	af	med	gamle	varer	 fra	 sit	

lager	 og	 ønsker	 derfor	 at	 levere	 varer	 med	 mindre	 holdbarhed	 og	 kortere	 udløbsdato.	

Usikkerheden	 anses	dog	 for	 at	 være	begrænset,	 idet	 leverandøren	 er	 forpligtet	 til	 at	 levere	

fødevarer	der	svarer	til	kontraktens	minimumskrav	for	at	undgå	kundens	mangelbeføjelser.			

Der	 kan	 også	 opstå	 opportunistisk	 adfærd,	 når	 leverandøren	 skal	 levere	 vejledning	 og	

kundesupport	til	kunden	ved	brug	af	rammeaftalen,	jf.	punkt	4.	I	forbindelse	hermed	kan	der	

opstå	 en	 usikkerhed	 omkring	 leverandørens	 tilstrækkelige	 viden	 om	 rammeaftalen,	

leverandørens	loyale	bestræbelser	og	hvorvidt	leverandøren	let	og	smidigt	kan	kontaktes.	Det	

kan	 give	 anledning	 til,	 at	 leverandøren	 kan	 følge	 egeninteressen	 om	 enten	 at	

omkostningsminimere	 vejlednings-	 og	 kundesupporten.	 Endvidere	 kan	 leverandøren	 have	

incitament	 til	 at	 skabe	 mersalg	 gennem	 salg	 af	 produkter,	 der	 ikke	 udgør	 en	 del	 af	

rammeaftalen.	Der	foreligger	flere	adfærdsbaserede	usikkerheder	i	kontrakten,	men	disse	og	

ovenfornævnte	situationer	behandles	yderligere	i	afsnit	3.4.7	om	moral	hazard.		

	

3.5.4 Rammeaftalens	aktivspecifikation	

For	at	bevare	en	hensigtsmæssig	struktur	gennem	analysen	bliver	de	relevante	aktiver	opdelt	

i	 henholdsvis	 humane	 og	 fysiske	 aktiver.	 Definitionen	 af,	 hvorvidt	 aktivspecifikationen	 er	

henholdsvis	 lav	 eller	 høj	 afhænger	 af	 kompleksiteten	 af	 ydelserne,	 som	 kunden	 køber	 af	

leverandøren.		

Det	 fremgår	 af	 pkt.	 4.3.	 om	 kundesupport,	 at	 ”Leverandøren	 skal	 stille	 en	 kundesupport	 til	

rådighed	for	Kunden,	som	har	til	formål	at	sikre,	at	Kunden	og	dennes	slutbrugere	let	og	smidigt	

kan	 komme	 i	 kontakt	 med	 Leverandøren	 vedrørende	 alle	 typer	 af	 kundehenvendelser,	 der	

relaterer	sig	til	Rammeaftalens	drift,	og	at	Leverandøren	hurtigt	og	effektivt	kan	hjælpe	Kunden	

og	dennes	slutbrugere	med	de	spørgsmål	og	udfordringer,	som	disse	måtte	have.		

På	baggrund	heraf	kan	det	 lægges	til	grund,	at	 leverandøren	har	investeret	 i	humankapital	 i	

den	forstand,	at	leverandøren	har	ansat	en	eller	flere	servicemedarbejdere,	der	skal	vejlede	og	

informere	 kunden	 og	 slutbrugeren	 om	deres	muligheder	 for	 at	 gøre	 brug	 af	 rammeaftalen.	

Angående	human	aktiverne	formodes	aktivspecificiteten	at	være	lav	i	rammeaftalen,	såfremt	

vejlednings-	 og	 kundesupportstillingen	 ikke	 kræver	 en	 specifik	 uddannelse.	 Argumentet	 er	
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grundet	 i	 antagelsen	 om,	 at	 vejlednings-	 og	 kundesupportydelsen	 kan	 erstattes	 af	 andre	

leverandører	i	markedet.		

Selve	 fødevarerammeaftalen	 kategoriseres	 som	 et	 fysisk	 aktiv,	 og	 i	 henhold	 til	

aktivspecificiteten	 antages	 der	 at	 være	 tale	 om	 en	 lav	 aktivspecificitet,	 idet	 der	 er	 tale	 om	

fødevarer,	 der	 let	 kan	 substitueres.	 Derfor	 er	 værdiforskellen	 mellem	 den	 bedste	 og	 den	

næstbedste	alternative	anvendelsesmulighed	ikke	væsentlig	stor,	og	det	medfører,	at	aktivet	

kan	omfordeles	til	en	anden	anvendelse	eller	anden	leverandør	uden	et	stort	værditab,	men	

det	er	samtidig	relevant	at	undersøge,	hvilke	incitamenter	det	giver	anledning	til.	Som	nævnt	

under	 afsnittet	 om	 frekvens	 har	 rammeaftalen	 en	 fireårig	 løbetid,	 hvilket	 vil	 give	

leverandøren	 et	 mindre	 stærkt	 incitament	 til	 at	 leve	 op	 til	 et	 vist	 tjenesteniveau	 imod	

slutningen	 af	 aftaleforholdet,	 idet	 leverandøren	 har	 en	 interesse	 i	 at	 have	 et	 begrænset	

fødevarelager,	givet	antagelsen	om,	at	agenterne	er	opportunistiske,	og	taget	i	betragtning,	at	

rammeaftalen	 udelukkende	 udgør	 den	 basale	 analyseenhed.	 Hvis	 der	 derimod	 inddrages	

andre	 faktorer	 i	 analysen,	 som	 for	 eksempel	 at	 leverandøren	er	 en	del	 af	 et	 større	marked,	

hvor	 leverandøren	 har	 flere	 kunder	 uden	 for	 den	 konkrete	 rammeaftale,	 hvilket	 gør,	 at	

leverandøren	 alligevel	 vil	 have	 et	 tilstrækkeligt	 stort	 fødevarelager,	 vil	 det	 i	 sidste	 ende	

medføre,	 at	 leverandøren	 til	 enhver	 tid	 vil	 leve	 op	 til	 tjenesteniveauet,	 fordi	 driften	 af	

fødevarelageret	stadig	kører	uændret.		

Det	blev	lagt	til	grund,	at	der	er	tale	om	en	lav	aktivspecificitet,	idet	rammeaftalen	i	sin	form	

ikke	er	kompleks,	 hvilket	understøttes	 af,	 at	 ydelsen	nemt	kan	 substitueres.	Der	 er	 tale	om	

nogle	 ret	 standardiserede	 varer,	 hvilket	 kan	 give	 et	 indtryk	 af,	 at	 leverandøren	 ikke	

nødvendigvis	behøver	at	afholde	store	 investeringer	 i	avanceret	udstyr,	og	 i	øvrigt	 ikke	skal	

have	 nogle	 helt	 særlige	 kompetencer	 for	 at	 servicere	 kunden.	 Spørgsmålet	 bliver	 derfor,	

hvilken	 betydning	 graden	 af	 kompleksiteten	 kan	 have	 for	 leverandørens	 hold-up	 og	

forhandlingsposition	over	for	kunden.	For	at	vurdere	betydningen	af	det	anførte,	opstilles	den	

modsatte	 situation	 for	 at	 sætte	 det	 netop	 anførte	 i	 perspektiv.	 Hvis	 der	 er	 tale	 om	 en	

kompleks	kontrakt,	hvor	leverandøren	har	afholdt	nogle	store	investeringer	i	aktivspecificitet,	

så	er	leverandørens	hold-up-trussel	mod	kunden	lav,	fordi	leverandøren	sandsynligvis	ikke	vil	

løbe	 fra	 en	 aftale,	 når	 der	 netop	 er	 foretaget	 store	 investeringer.	 Leverandøren	 har	 dog	

stærkere	 incitamenter	 for	 at	 investere,	 når	 leverandøren	 ved,	 at	 der	 er	 tale	 om	 en	 fireårig	

rammeaftale,	jf.	diskussionen	ovenfor	om	frekvensen.	I	afsnittet	om	frekvensen	blev	det	også	

lagt	 til	 grund,	 at	 leverandøren	 står	 svagere	 lige	 efter	 investeringen	 i	 forhold	 til	 inden	
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investeringen,	 men	 forhandlingspositionen	 ændres	 i	 løbet	 af	 kontraktperioden,	 idet	

styrkeforholdet	 langsomt	 skifter	 over	 i	 leverandørens	 favør,	 hvilket	 i	 øvrigt	 styrkes	 endnu	

mere,	når	ydelsen,	der	skal	leveres,	bliver	mere	kompleks.	Det	skyldes,	at	leverandøren	ved,	at	

kunden	 bliver	 mere	 og	 mere	 tilbageholdende	 med	 at	 opsige	 aftalen,	 når	 rammeaftalen	

udløber,	 fordi	kunden	nødigt	vil	komme	i	en	situation,	hvor	kunden	bliver	nødt	til	at	bringe	

aftalen	til	ophør	og	i	stedet	 lave	et	nyt	udbud,	hvilket	medfører	relativt	store	omkostninger.	

Leverandøren	 er	 bevidst	 om	 situationen	 omkring	 tidsperspektivet	 og	 har	 derfor	 større	 og	

større	incitament	til	at	placere	sig	under	bestemmelsernes	forskrivelser,	når	rammeaftalen	er	

ved	at	udløbe.	I	forhold	til	ydelsens	kompleksitet	er	årsagen	den,	at	der	stilles	større	krav	til	

kundens	kravspecifikation,	fordi	leverandøren	ved,	at	såfremt	kundens	kravspecifikation	ikke	

er	 tilstrækkeligt	 præcis,	 så	 er	 der	 sandsynlighed	 for,	 at	 kunden	 vil	 foretage	 ændringer	 i	

aftalens	løbetid,	og	det	er	den	ændring	og	usikkerhed,	leverandøren	vil	kompenseres	for.	En	

logisk	overvejelse	er	derfor	at	konkludere	det	modsatte,	når	der	er	tale	om	en	rammeaftale	og	

en	 ydelse,	 der	 ikke	 er	 kompleks,	 som	 tilfældet	 er	 i	 den	 konkrete	 situation	hvilket	 forklarer	

hvorfor	prisniveauet	er	lavere	for	rammeaftaler	sammenlignet	med	en	kompleks	kontrakt.				

Det	vil	sige,	at	rammeaftalen	står	stærkere,	når	 leverandøren	 ikke	binder	sig	ved	at	afholde	

store	investeringer.	Dette	fordi	en	lav	aktivspecificitet	mindsker	hold-up-truslen.		

På	baggrund	heraf	kan	konkluderes,	at	leverandøren	egentlig	ikke	kan	handle	opportunistisk	

og	udnytte	hold-up-truslen	når	rammeaftalen	har	lav	aktivspecificitet	og	ikke	er	kompleks.				

	

3.5.5 Rammeaftalens	markedsreguleringsrammer	

Ovenfor	 blev	 det	 udledt,	 hvordan	 markedsrammerne	 kan	 opdeles	 i	 markedsstruktur,	

hybridstruktur	 og	 hierarkistruktur.	 Det	 optimale	 valg	 for	 markedsrammen,	 hvormed	

transaktionen	 er	 mest	 økonomiserende,	 afhænger	 af,	 hvor	 stor	 indflydelse	 variablerne	

frekvens,	 usikkerhed	 og	 aktivspecificitet	 har.	 Det	 bliver	 derfor	 relevant	 at	 undersøge	 og	

udlede,	hvor	fødevarerammeaftalen	er	placeret	i	forhold	til	denne	struktur,	og	om	den	udledte	

struktur	er	den	mest	økonomiserende.		

For	 at	 redegøre	 for	 placeringen	 af	 fødevarerammeaftalen	 inddrages	 en	 figur,	 benævnt	 et	

simpelt	konktraktuelt	skema,	 som	er	opstillet	 som	et	spilletræ.	Det	antages,	at	en	kunde	kan	

henholdsvis	købe	eller	selv	udvikle	en	vare.	Såfremt	førstnævnte	er	tilfældet,	kan	varen	købes	

fra	 en	 general	 leverandør	 eller	 en	 speciel	 leverandør.	Ved	 en	 generel	 leverandør	 forstås	 en	
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leverandør,	 der	 leverer	 en	 ikke-aktivspecifik	 ydelse,	 som	 stort	 set	 alle	 leverandører	 kan	

levere.	En	speciel	leverandør	er	derimod	én,	hvor	der	kræves	nogle	bestemte	kompetencer	og	

avanceret	udstyr	for	at	udvikle	ydelsen.		

Figuren	 har	 fire	 noter:	 fra	 A-D.	 Note	 A	 er	 det	 ideelle,	 frie,	 uafhængige	 marked,	 hvor	

konkurrencen	er	størst	og	eventuelle	tvister	bliver	afgjort	af	en	dommer	i	retten.		

I	note	B	indgås	kontrakter	mellem	køber	og	sælger.	Kendetegnet	ved	note	B	er,	at	der	opstår	

uforudsete	 omstændigheder,	 der	 medfører	 risiko	 og	 som	 ikke	 kan	 afhjælpes	 gennem	

sikkerhedsforanstaltninger.	 Aktører,	 der	 tænker	 langsigtet,	 vil	 kunne	 imødegå	 denne	 risiko	

ved	at	tage	sig	kompenseret	for	den	ekstra	risiko.		

Note	C	anvender	markedsstøtte,	hvor	der	opstår	hybride	kontrakter.	Ved	denne	note	lægges	

der	vægt	på	sikkerhedsforanstaltninger	for	at	undgå	risiko.		

I	 note	 D	 organiseres	 kontrakten	 internt	 i	 organisationen	 med	 administrativ	 støtte	 eller	

vertikal	integration,	og	derved	bærer	køber	selv	ansvar	og	risiko	for	varens	tilblivelse.		

K	 gives	 en	 værdi,	 som	 illustrerer	

graden	 af	 aktivspecificiteten.	Med	

k	 =	 0	 foreligger	 der	 ingen	

aktivspecificitet.	 I	 en	 situation,	

hvor	 der	 ikke	 foreligger	 nogen	

aktivspecificitet	 og	 parterne	 ikke	

kender	 hinanden,	 har	 parterne	

behov	 for	et	 generelt	 forhold,	der	

ikke	 er	 vedvarende.	 Ovenstående	

forhold	refererer	til	note	A.		

Såfremt	k	>	0,	foreligger	der	en	vis	

grad	 af	 aktivspecificitet,	 der	

skaber	 incitament	 for	 et	 specifikt	

og	 vedvarende	 forhold	 mellem	

parterne.	 Derudover	 bliver	 det	

relevant	at	 tage	s	i	betragtning,	som	

er	 et	 udtryk	 for	 størrelsen	 af	 sikkerhedsforanstaltninger.	 Sikkerhedsforanstaltningerne	 kan	

bestå	 af	 afsløring	 af	 information,	 kontrolprocedurer	 og	 bod.	 Når	 s	 =	 0,	 foretages	 ingen	

sikkerhedsforanstaltninger,	 og	 kontrakten	 er	 omfattet	 af	 note	 B.	 Derimod	 foretages	 der	

Figur	1:	simpelt	konktraktuelt	skema	
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sikkerhedsforanstaltninger,	 når	 s	 >	 0,	 og	 det	 giver	 anledning	 til	 at	 vurdere,	 om	 disse	

sikkerhedsforanstaltninger	 skal	 foretages	 mellem	 organisationer,	 hvor	 der	 kan	 opstå	

omkostningsfulde	 konflikter,	 eller	 om	 sikkerhedsforanstaltningerne	 skal	 foretages	 gennem	

intern	organisation,	hvilket	kan	være	administrativt	omkostningsfuldt.		

Note	 C	 bliver	 af	 teorien	 opfattet	 som	 den	 optimale	 kontrakt,	 hvor	 de	 administrative	

omkostninger	i	note	D	undgås,	og	hvor	køberen	samtidig	undgår	for	høje	priser	på	grund	af	

den	risikopræmie,	der	følger	med	note	B.148		

På	baggrund	af	skemaet	forsøges	det	at	udlede,	hvor	fødevarekontrakten	er	placeret	i	denne	

struktur.	Ved	erkendelse	af,	at	fødevarekontrakten	eksisterer	i	fysisk	form	og	indgået	mellem	

kunden	og	leverandøren,	kan	det	udelukkes,	at	der	er	tale	om	et	forhold	som	omhandlet	i	note	

A,	idet	der	i	note	A	kun	foreligger	generelle	forhold,	der	ikke	er	vedvarende,	og	hvor	parterne	

ikke	kender	hinanden.	Derimod	er	der	i	den	konkrete	situation	tale	om	en	rammeaftale,	hvor	

parterne	 over	 for	 hinanden	 forpligter	 sig	 i	 fire	 år	 hvilket	 anses	 at	 være	 en	

sikkerhedsforanstaltning.	 Rammeaftalen	 har	 et	 tilhørende	 bilag,	 nemlig	 bilag	 VII.A,	 som	

omhandler	 konkrete	 kravspecifikationer	 af	 fødevarerne,	 hvilket	 indikerer,	 at	

aktivspecificiteten	er	større	end	nul,	k	>	0.		

Efterfølgende	vurderes	det,	hvilke	sikkerhedsforanstaltninger	der,	om	nogle,	bliver	anvendt.	

Der	 henvises	 blandt	 andet	 til	 eksempler	 på	 afsløring	 af	 information,	 kontrolprocedurer	 og	

bod.	Rammeaftalens	punkt	5.2.	udgør	afsløring	af	 information,	 idet	 leverandøren	skal	kunne	

dokumentere,	 at	 varerne	 opfylder	 rammeaftalens	 krav	 og	 beskrivelser.	 Bilag	 II,	 pkt.	 3	

indeholder	 yderligere	 krav	 til	 afsløring	 af	 information,	 idet	 der	 hvert	 år	 skal	 fremlægges	

ledelses-	 og	 revisorerklæring	 omhandlende	 leverandørens	 likviditet.	

Sikkerhedsforanstaltninger	 i	 form	 af	 kontrolprocedurer	 findes	 i	 pkt.	 3.5	 om	 kundens	

undersøgelsespligt	af	varerne	og	 leverandørens	 fakturering	som	fastsat	 i	pkt.	8.2.	Dertil	kan	

kunden	opkræve	bod	som	fastsat	 i	pkt.	9.3,	 såfremt	 leverandøren	misligholder,	 jf.	pkt.	9.	På	

baggrund	heraf	konstateres	det,	at	s	>	0.	

Af	rammeaftalens	pkt.	8.	henvises	der	til,	at	leverandørens	vederlag	skal	stemme	overens	med	

de	 priser,	 som	 leverandøren	 har	 tilbudt.	 Hermed	 forstås,	 at	 leverandøren	 har	 indgået	 en	

bilateral	 kontrakt	med	kunden	på	baggrund	af	dennes	konkurrence	om	 laveste	pris.	Der	 er	

																																																								
148	Williamson,	Oliver	E	(2008)	Outsourcing:	Trancaction	Cost	Economics	And	Supply	Chain	
Management,	s.	9.	
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således	tale	om	en	hybrid	kontrakt,	der	beror	på	markedsstøtte	som	karakteriseret	ved	note	

C,	og	derved	udelukkes	note	D,	som	omhandler	administrativ	støtte	internt	i	organisationen.	

Det	 formodes	at	være	kundens	ønske	at	 få	 leveret	 fødevarer	 til	 lavest	mulig	pris,	samt	at	 få	

leveret	fødevarerne	med	relativt	høj	frekvens	efter	en	fast	rammeaftale.	For	at	opnå	kundens	

ønske	 formodes	 det	 at	 være	 økonomiserende	 at	 indgå	 i	 et	 bilateralt	 aftaleforhold,	 som	kan	

realisere	 ønsket.	 Det	 kan	 realiseres	 ved	 at	 anvende	 sikkerhedsforanstaltninger,	 som	 er	

designet	 til	 at	 imødegå	 usikkerheder,	 der	 kan	 opstå	 ved	 transaktioner	 forbundet	 med	 en	

fødevarekontrakt.	Ved	at	anvende	sikkerhedsforanstaltninger	forpligter	kontraktparterne	sig	

til	 hinanden,	 og	det	 er	med	 til	 at	 sikre,	 at	 leverandøren	med	 sikkerhed	kan	 levere	 varer	 til	

kunden	så	billigt	som	overhovedet	muligt.	Derudover	må	det	formodes	at	være	et	ønske	for	

kunden	 at	 undgå	 at	 bære	 risikoen	 for	 at	 opbevare	 et	 stort	 fødevarelager,	 selv	 at	 levere	

varerne	 og	 opbevare	 driftsaktiver,	 da	 det	 ikke	 udgør	 kundens	 primære	 formål.	 Kundens	

primære	formål	er	at	betjene	kommunens	borgere	med	f.eks.	børne-	og	ældrepleje,	hvor	selve	

tilberedningen	 af	 fødevarerne	 delvis	 indgår.	 På	 baggrund	 heraf	 vurderes	 rammeaftalen	

omhandlende	 fødevarer	 at	 være	 økonomiserende	 i	 sin	 hybride	 form	 i	 note	 C,	 idet	

rammeaftalen	 er	 en	 velegnet	 markedskontrakt,	 nemlig	 fordi	 fødevarer	 kategoriseres	 som	

standardvarer	hvor	 aktivspecificiteten	 er	 relativt	 lav.	Endvidere	 er	der	 ikke	 grundlag	 for	 at	

antage,	 at	 der	 eksisterer	 uforudsete	 omstændigheder	 ved	 en	 simpel	 rammeaftale,	 der	

medfører,	 at	 leverandøren	 tager	 sig	 kompenseret	 for	 den	 ekstra	 risiko	 der	 er	 forbundet	

hermed.	Prisniveauet	anses	derfor	for	at	være	lavere	i	note	C	når	leverandøren	ikke	påtager	

sig	den	store	risiko	ved	at	indgå	i	et	samarbejde	af	denne	karakter	sammenlignet	med	note	B.	

		

3.5.6 Rammeaftalens	Adverse	Selection		

3.5.6.1 Konkurs	eller	udskiftning	af	leverandør		

Inden	 rammeaftalen	 mellem	 leverandøren	 og	 kunden	 indgås,	 dvs.	 prækontraktuelt,	 kan	

leverandøren	have	noget	privat	information	om	sig	selv,	som	han	har	incitament	til	at	skjule.	I	

forhold	til	konkurs	er	konkurs	ikke	noget,	der	spontant	opstår.	Konkurs	opstår	typisk	som	en	

likviditetskrise,	hvor	der	kan	være	nogle	kunder,	der	ikke	betaler	til	tiden,	eller	overhovedet	

ikke	betaler.	Det	er	nemlig	den	 information,	som	 leverandøren	kan	have	et	 incitament	 til	at	

skjule,	 inden	 kontrakten	 underskrives	 og	 det	 er	 ikke	 usandsynligt,	 at	 leverandøren	 skjuler	

informationen	om	likviditetskrisen	eller	manglende	betaling	fra	sine	kunder,	givet	antagelsen	
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om	opportunistiske	agenter.	Det	skal	bemærkes,	at	kunder	 typisk	har	adgang	til	 regnskabet	

hos	 leverandøren,	 idet	 regnskaber	 er	 offentligt	 tilgængelige,	 hvilket	 er	med	 til	 at	 begrænse	

den	 skjulte	 information,	 men	 kunden	 i	 den	 konkrete	 rammeaftale	 har	 nødvendigvis	 ikke	

tilstrækkelig	information	om	leverandørens	andre	kunder,	og	det	er	navnlig	den	information,	

som	leverandøren	ikke	har	incitament	til	at	afsløre.	Det	kan	derfor	være	svært	for	kunden	at	

forudse,	 hvordan	 den	 økonomiske	 situation	 hos	 leverandørens	 andre	 kunder	 ser	 ud	 i	

fremtiden.	 Derved	 bliver	 det	 svært	 at	 forudse	 leverandørens	 fremtidige	 likviditet,	 idet	

likviditeten	 hos	 leverandøren	 til	 en	 vis	 grad	 er	 afhængig	 af	 likviditeten	 hos	 leverandørens	

andre	kunder.	Der	vil	altid	være	en	vis	risiko	forbundet	med	at	indgå	i	et	kontraktforhold	når	

der	 foreligger	nogle	ukontrollerbare	variable,	men	det	kan	diskuteres	hvor	 stor	 risikoen	og	

hvor	 ukontrollerbare	 variablerne	 egentlig	 er	 vedrørende	 den	 konkrete	 rammeaftale	 når	

aktivspecificiteten	er	lav	og	taget	i	betragtning,	at	der	er	tale	om	en	rammeaftale	hvor	ydelsen	

er	relativt	standardiseret.			

Spørgsmålet	bliver	så,	hvordan	kunden	imødekommer	den	begrænsede	risiko	der	eksisterer.	

En	løsning	på	adverse	selection-problematikken	er	screening.		

Kunden	 forsøger	 at	 eliminere	 leverandørens	 opportunistiske	 adfærd	 ved	 at	 stipulere	 i	

rammeaftalens	bilag	II	-	leverandørens	rapportering,	jf.	pkt.	3	om	Ledelses-	og	revisorerklæring,	

at	 leverandøren	 ifalder	 bod,	 såfremt	 leverandøren	 fremsender	 en	 mangelfuld	 ledelses-	 og	

revisorerklæring,	 jf.	 pkt.	 12.3.1.	 Det	 anførte	 er	 en	 screening-metode,	 idet	 bestemmelsen	 er	

med	 til	 at	 øge	 kvaliteten	 af	 informationen,	 således	 at	 kunden	 opnår	 et	 bedre	

beslutningsgrundlag	 i	 forhold	 til,	 om	 leverandøren	 opfylder	 forpligtelsen	 eller	 ej,	 hvilket	 i	

øvrigt	 giver	 leverandøren	 et	 incitament	 til	 at	 overholde	 kravene	 til	 rapporteringen	 for	 at	

undgå	 bod.	 Derudover	 kan	 det	 være	 i	 leverandørens	 interesse	 at	 fremvise	 sit	 regnskab,	

såfremt	regnskabet	er	præsentabelt	og	samtidig	signalere,	at	leverandøren	ikke	har	noget	at	

skjule,	hvilket	kan	være	en	fordel	for	leverandøren.	Det	kræver	dog,	at	kunden	kan	verificere	

informationen,	hvilket	kunden	antages	at	kunne,	i	og	med	at	kunden	opfordrer	leverandøren	

til	at	afsløre	sin	information	ved	at	sanktionere	leverandøren	med	bod,	såfremt	informationen	

er	mangelfuld	eller	 ikke	rapporteres	rettidigt,	hvilket	 i	øvrigt	kan	friholde	 leverandører,	der	

ikke	besidder	den	nødvendige	kapacitet	til	at	byde	ind	på	ordren.		

	

Overordnet	set	er	der	ikke	er	tale	om	stor	usikkerhed	set	fra	ordregivers	synspunkt,	idet	der	

gennem	 den	 udbudsretlige	 fase	 er	 muligt	 at	 stille	 krav	 til	 tilbudsgivernes	 egnethed	 til	 at	
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udføre	 den	 pågældende	 ordre.	 Ved	 ordregivers	 egnethedsvurdering	 tages	 der	 blandt	 andet	

stilling	 til	 hvorvidt	 tilbudsgiverne	 har	 erfaringer	 med	 ordrer	 af	 lignende	 karakter,	 hvilke	

kompetencer	 tilbudsgivernes	 kernemedarbejder	 har	 og	 om	 tilbudsgiverne	 i	 øvrigt	 har	 den	

nødvendige	kapacitet.	Ordregiver	 stiller	 typisk	også	krav	om	bankgaranti	og	derfor	kan	det	

konkluderes,	 at	 konkurs	 i	 en	 vis	 forstand	 er	 taget	 i	 betragtning	 gennem	den	 udbudsretlige	

fase.	 Beskyttelsesforanstaltningerne	 fremgår	 ikke	 af	 rammeaftalen,	 men	 elimineres	 af	

udbudsmaterialet,	som	for	eksempel	udbudsbekendtgørelsen	og	ESPD	dokumentet.	Et	andet	

argument	 der	 understøtter	 konklusionen	 om,	 at	 den	 udbuddet	 eliminerer	 usikkerheden	 er	

den,	at	ordregiver	har	flere	tilbudsgivere	at	vælge	imellem	og	derfor	vil	vælge	den	der	bedst	

opfylder	 kriterierne.	 Leverandørens	 opportunistiske	 handling	 er	 derfor	 begrænsede	

prækontraktuelt.		

	

3.5.7 Rammeaftalens	Moral	Hazard		

Analysen	inddrager	moral	hazard,	der	behandler	den	postkontraktuelle	problemstilling,	som	

PA-teorien	 opstiller	 i	 et	 kontraktforhold.	 Af	 postkontraktuelle	 situationer,	 som	 analysen	 vil	

gennemgå,	kan	nævnes	levering,	jf.	pkt.	3.3.,	leveringstid	jf.	pkt.	3.3.2.,	vejledingsforpligtelse	jf.	

pkt.	 4.2.,	 kundesupport,	 jf.	 pkt.	 4.3.	 og	 leverandørstatistik	 jf.	 pkt.	 4.4,	 jf.	 bilag	 VII	

Rammeaftalen.		

Baggrunden	 for	 at	 inddrage	 ovenstående	 bestemmelser	 er	 den,	 at	 der	 formodes	 at	 være	

informationsasymmetri	 forbundet	 med	 disse	 bestemmelser,	 hvilket	 gør	 det	 oplagt	 for	

leverandøren	 at	 handle	 opportunistisk,	 idet	 kunden	 ikke	har	mulighed	 for	 at	 verificere,	 om	

leverandøren	handler	i	overensstemmelse	med	kundens	interesser.		

	

3.5.7.1 Levering	og	Leveringstid		

Leverandøren	skal	som	hovedregel	levere	fødevarerne	til	kunden	den	efterfølgende	dag	til	et	

bestemt	tidspunkt,	der	er	aftalt	på	opstartsmødet.		

Kunden	kan	 variere	 leverancen	+/-	 en	halv	 time,	 og	det	 vil	 sige,	 at	 såfremt	den	bestillende	

enhed	 bestemmer,	 at	 tidspunktet	 for	 leveringen	 skal	 være	 kl.	 12.00,	 så	 skal	 leveringen	 ske	

inden	tidsrammen	11.30	og	12.30,	 jf.	rammeaftalens	pkt.	3.3.2.	om	leveringstid.	Det	kan	dog	

vurderes,	hvorvidt	leverandøren	opnår	nogen	som	helst	form	for	fordel	af,	at	ikke	at	levere	til	

tiden,	 men	 hvis	 leverandøren	 ikke	 leverer	 til	 tiden,	 så	 imødekommer	 rammeaftalen	 denne	
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problematik	ved	at	stipulere	 i	 rammeaftalen,	at	 leverandøren	er	 forpligtet	 til,	 jf.	pkt.	3.3.2.1.	

om	 Restordre	 og	 erstatningsvarer,	 at	 henvende	 sig	 telefonisk	 med	 efterfølgende	 skriftlig	

bekræftelse	om	at	meddele	kunden	herom.	Den	anførte	mekanisme	er	 sandsynligvis	 indsat,	

for	at	kunden	kan	reagere	rettidig	og	indordne	sig	efter	at	aftale	levering	af	erstatningsvarer.		

Rammeaftalens	pkt.	8	om	Vederlag	for	ydelsen	tilskriver,	at	leverandøren	kun	får	vederlag	for	

varer,	 som	bliver	 leveret	 til	 kunden,	 og	 at	 vederlaget	 udgør	 fastsatte	 priser	 for	 hver	 enkelt	

vare,	som	leverandøren	har	tilbudt	i	bilag	VII.B.1	–	VII.B.2.149	Kunden	har	ikke	indført	nogen	

mekanisme,	 der	 giver	 leverandøren	 noget	 incitament	 i	 pkt.	 3.3.2.	 om	 leveringstid	 for	

leverandøren	 at	 udføre	 en	 hurtigere	 eller	mere	 hensigtsmæssig	 levering,	 idet	 leverandøren	

hverken	 bliver	 kompenseret	 for	 en	 hurtigere	 eller	 mere	 hensigtsmæssig	 levering	 udover	

vederlaget	 for	 selve	 leveringen.	 Dette	 giver	 anledning	 til,	 at	 leverandøren	 handler	

opportunistisk	ved	at	udvise	en	adfærd,	der	er	omkostningsminimerende	ved	at	levere	hurtigt	

og	 dermed	 minimere	 tidsforbruget.	 Det	 kan	 samtidig	 ikke	 udelukkes,	 at	 leverandøren	 har	

flere	kunder	uden	for	den	konkrete	rammeaftale,	hvilket	betyder,	at	leverandøren	derfor	også	

skal	tilgodese	forpligtelserne	over	for	disse	kunder.	Såfremt	incitamentet	til	at	levere	hurtigt	

bliver	 tilstrækkeligt	 stort,	 kan	 det	 medføre,	 at	 fødevarerne	 ikke	 opbevares	 og	 behandles	

hensigtsmæssigt.	 Diskussionen	 kan	 sammenlignes	 med	 en	 situation	 hvor	 en	 bygherre	

fastsætter	en	eksorbitant	konventionalbod	ved	forsinkelse,	hvilket	kan	resultere	i	manglende	

kvalitet	 af	 selve	 leverancen,	 idet	 prioriteten	 hos	 leverandørens	 flyttes	 fra	 at	 levere	 et	 godt	

stykke	arbejde	til	kun	at	fokusere	på	at	levere	til	tiden.	Det	skal	bemærkes,	at	undersøgerne	er	

bevidste	om,	at	der	er	en	forskel	på	kompleksiteten	af	vareleverance	og	entrepriseprojekter.	

I	 stedet	 for	 at	 leverandøren	 opbevarer	 og	 behandler	 fødevarerne	 hensigtsmæssigt	 under	

modtagelse	og	transporten	af	varerne,	kan	leverandøren	have	et	tilstrækkeligt	incitament	til	

at	undlade	at	udvise	den	nødvendige	omhu	med	varerne,	hvilket	kan	resultere	i	en	forringelse	

af	varernes	kvalitet.			

På	 baggrund	 heraf	 opstår	 en	 equal	 compensation-problematik,	 i	 og	 med	 at	 leverandøren	

kompenseres	 for,	at	varen	 leveres	 til	kunden,	men	 ikke	kompenseres	 for	kvaliteten	af	 selve	

leveringen.	Leverandøren	kompenseres	ikke	for	at	udvise	omhu	under	transport	og	levering	

af	 varen.	 Årsagen	 til,	 at	 equal	 compensation-princippet	 ikke	 anvendes	 skal	 formentlig	 ses	 i	

lyset	 af,	 at	 kunden	 vægter	 leveringen	 af	 varerne	 og	 opbevaringen	 ens,	 men	 kun	 aflønner	

																																																								
149	Tilbudsliste	hvor	priserne	for	rammeaftalens	fødevarer	fremgår.		
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leverandøren	 for	vareleverancen.	Kunden	har	 ikke	 tilstrækkelig	 information,	hvilket	gør	det	

vanskeligere	at	observere	opbevaringen	og	derfor	er	aflønnes	opbevaringen	ikke.	Kvaliteten	

af	selve	leveringen	er	baseret	på	loyalitetsforpligtelsen.	I	lyset	heraf	anvender	rammeaftalen	

andre	sikkerhedsforanstaltninger	 for	at	 imødegå	problematikken.	Problematikken	 imødegås	

gennem	rammeaftalens	pkt.	9.2.,	omhandlende	mangler	ved	det	leverede.	Her	fastsættes	det,	

at	der	foreligger	mangler,	hvis	varen	ikke	lever	op	til	de	krav,	der	er	fastsat	 i	bilag	VII.A	om	

kravspecifikation,	 og	 bilag	 VII.B.1.	 –	 VII.B.2	 om	 leverandørens	 tilbud.	 Dertil	 foreligger	 der	

mangler,	 hvis	 varen	 ikke	 lever	 op	 til	 det,	 som	 kunden	 med	 føje	 kan	 forvente,	 og	 såfremt	

vareleverancen	ikke	stemmer	overens	med	kvaliteten	og	hvad	der	ellers	forventes	i	branchen.	

Derudover	skal	levering	ske	i	overensstemmelse	med	det,	som	betegnes	god	skik	i	branchen.	

En	metode,	 som	kunden	kan	 anvende	 for	 at	 sikre	 sig,	 at	 leverandøren	 lever	 op	 til	 det,	 	 der	

betegnes	 som	 god	 skik	 i	 branchen,	 er	 at	 anvende	 informations-	 og	

monitoreringsintensitetsprincippet,	 idet	 kunden	 kan	 undersøge	 varens	 kvalitet,	 når	 varen	

leveres.	 Kunden	 kan	monitorere,	 hvornår	 leveringen	 finder	 sted,	 ikke	 kunden	 kvitterer	 for	

vareleverancen.	 På	 baggrund	 af	 monitoreringsintensitetsprincippet	 kan	 kunden	 forsøge	 at	

imødekomme	 leverandørens	 opportunisme	 ved	 at	 undersøge	 varerne	 og	 sikre,	 at	

leverandøren	 overholder	 forpligtelserne	 ved	 leveringen.	 Rammeaftalen	 anvender	 bod	 som	

sikkerhedsforanstaltning,	 jf.	 rammeaftalens	 pkt.	 9.3.	 Angående	 selve	 leveringstidspunkt	 er	

bod	 en	 hensigtsmæssig	 løsning,	 idet	 variansen,	 jf.	 informationsprincippet,	 må	 formodes	 at	

være	 lav,	 når	 kunden	 kan	 monitorere	 varens	 ankomst.	 Når	 kunden	 skal	 udmåle	 boden,	

anvendes	en	key	performance	indicator,	herefter	KPI.	Det	følger	af	rammeaftalens	pkt.	9.3.1.,	at	

såfremt	leverandøren	inden	for	en	måned	har	en	gennemsnitlig	KPI	på	under	95	%,	så	ifalder	

leverandøren	 en	 bod	 på	 kr.	 1000	 pr.	 KPI.	 Leveringstidspunktet	 er	 en	 KPI	 og	 belyses	mere	

præcist	 i	 rammeaftalens	 punkt	 4.4.	 Angående	 leveringstiden	 opstiller	 kunden	 incitamenter,	

således	at	leverandøren	har	mulighed	for	at	reagere	ved	at	overholde	tidsfristerne.	Dette	er	en	

form	 for	 risikoallokering,	 der	 sikrer,	 at	 kontraktparternes	 interesser	 forenes.	 Endvidere	

formodes,	 at	 sanktionerne	 påvirker	 leverandørens	 prissætning.	 I	 forhold	 til	 kvaliteten	 af	

leveringen	er	der	ikke	nogen	indikator	for,	hvordan	kvaliteten	af	 leverancen	udregnes.	KPI	i	

rammeaftalens	punkt	4.4.	behandler	ikke	kvaliteten	af	leverancen.	Det	skal	bemærkes,	at	der	

stilles	krav	om,	at	leveringen	og	varerne	skal	leve	op	til	hvad	der	i	branchen	anses	for	at	være	

god	 skik.	Derudover	 kan	det	 også	 være	 vanskeligt	 altid	 at	 have	 en	 konsistent	 vurdering	 af,	

hvorvidt	varen	stemmer	overens	med	kravspecifikationerne.		
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Kundens	 udfordringer	 vedrørende	 vareleverancen	 og	 opbevaringen	 imødegås	 forskelligt.	 I	

henhold	 til	 vareleverancen	 forsøger	 kunden	 at	 imødekomme	 udfordringen	 ved	 at	 forene	

kontraktparternes	 interesser	gennem	en	resultatbaseret	aflønning.	Opbevaringen	af	varerne	

aflønnes	ikke,	idet	kvaliteten	af	opbevaringen	ikke	er	observerbar,	hvilket	giver	leverandøren	

et	 større	 incitament	 til	 at	 handle	 opportunistisk.	 Leverandørens	 opportunistiske	 adfærd	

begrænses	 gennem	 en	 risikoallokering,	 der	 kommer	 til	 udtryk	 i	 rammeaftalens	

sanktionsmuligheder.		

	

3.5.7.2 Leverandørstatistik		

Rammeaftalen	 indeholder	 ikke	 andre	 overvågningsmekanismer	 udover	 leverandørens	

udarbejdelse	 af	 leverandørstatistik,	 jf.	 pkt.	 4.4.,	 på	 kundens	 anmodning	 om,	 hvor	 ofte	

fødevarerne	 er	 leveret	 inden	 for	 leveringsfristen,	 jf.	 pkt.	 3.3.2	 og	 3.3.3.2.	 Der	 er	 tale	 om	 en	

væsentlig	misligholdelse,	såfremt	key	performance	indicator	falder	under	95	%,	der	berettiger	

kunden	 til	 at	 opsige	 aftalen.	 Det	 kan	 diskuteres	 hvorvidt	 denne	 selvopfyldende	

overvågningsmekanisme	 giver	 leverandøren	 noget	 som	 helst	 incitament	 til	 at	 afsløre	

overskridelserne	af	leveringstidspunkterne,	medmindre	leverandøren	selv	ved,	at	han	bliver	

overvåget	 af	 kunden.	 En	 anden	 udfordring,	 som	 udarbejdelsen	 af	 leverandørstatistikken	

medfører,	 er,	 at	 det	 kan	 udgøre	 en	 ekstra	 omkostning	 for	 kunden,	 idet	 leverandøren	 kan	

indkalkulere	 omkostningerne	 ved	 udarbejdelsen	 i	 prisen,	 hvilket	 i	 sidste	 ende	 kan	 påvirke	

prisniveauet.		

	

3.5.7.3 Vejledning	og	kundesupport	 	

Det	 fremgår	af	 rammeaftalens	pkt.	4.2,	at	 leverandøren	har	en	vejledningsforpligtelse,	og	at	

leverandøren	 skal	 stille	 en	 kundesupport	 til	 rådighed	 for	 kunden,	 jf.	 pkt.	 4.3.	

Vejledningsforpligtelsen	 kræver,	 at	 leverandøren	 har	 et	 tilstrækkeligt	 kendskab	 til	

rammeaftalen,	 således	 at	 leverandøren	 kan	 vejlede	 kunden	 om	 aftalen.	 Leverandøren	 skal	

udvise	 ”loyale	bestræbelser”	på	vederlagsfrit	 at	 rådgive	kunden	om,	hvordan	 rammeaftalens	

varer	 bedst	 lever	 op	 til	 kundens	 konkrete	 behov	 og	 om	varens	 anvendelse	 generelt.	 For	 at	

imødekomme	 dette	 behov	 stilles	 en	 kundesupport	 til	 rådighed,	 således,	 at	 kunden	 ”let	 og	

smidigt”	samt	”hurtigt	og	effektivt”	kan	holde	kontakt	med	leverandøren.	Det	fremgår	også,	at	
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kundens	ventetid	ved	telefonopkald	ikke	skal	overskride	15	minutter,	og	at	ventetiden	på	e-

mailrespons	ikke	må	overskride	24	timer.	

Leverandøren	belønnes	ikke	for	at	overholde	vejledningen	og	kundesupporten,	men	belønnes	

derimod	af	den	solgte	vare	til	kunden.	Derfor	må	leverandøren	indkalkulere	omkostningerne	

forbundet	med	vejledningen	og	kundesupporten	i	priserne	for	de	solgte	varer.			

I	den	forbindelse	vurderes	det,	hvordan	kunden	kan	sikre	sig,	at	leverandøren	udviser	loyale	

bestræbelser	 og	 samtidig	 sørger	 for,	 at	 kunden	 let	 og	 smidigt	 kan	 komme	 i	 kontakt	 med	

leverandøren.	 Det	 er	 oplagt	 at	 tro,	 at	 kunden	 kan	 have	 vanskeligheder	 ved	 at	 måle	 disse	

forpligtelser,	og	at	der	af	samme	årsag	opstår	asymmetri	mellem	kunden	og	leverandøren,	der	

giver	anledning	til	moral	hazard	fra	leverandørens	side.	Antagelsen	tager	udgangspunkt	i,	at	

leverandøren	handler	opportunistisk	og	derfor	har	incitament	til	at	placere	sig	så	 langt	som	

muligt	 under	 den	 i	 bestemmelsen	 anførte	 forpligtelse,	 idet	 leverandøren	 prøver	 at	

omkostningsminimere.	 Problemet	 opstår	 nemlig,	 fordi	 det	 kan	 være	 vanskeligt	 at	 definere,	

hvad	 en	 loyal	 bestræbelse	 og	 let	 og	 smidigt	 egentlig	 indebærer.	 Det	 beror	 på	 en	 subjektiv	

vurdering	og	kan	derfor	opfordre	til	opportunisme,	som	kan	medføre,	at	parterne	kommer	til	

at	 udvise	 modstridende	 interesser.	 Den	 subjektive	 vurdering	 kan	 dog	 falde	 under	

loyalitetsforpligtelsen	 hvilket	 gør	 vurderingen	 mindre	 subjektiv,	 idet	 kontraktparterne	

sandsynligvis	 ved	 hvad	 loyalitetsforpligtelsen	 indebærer.	 Kunden	 opstiller	 en	

incitamentsstruktur,	 der	 er	 adfærdsbaseret,	 hvilket	 sikres	 gennem	 kundens	

sanktionsmuligheder,	 jf.	 pkt.	 9.5	 i	 rammeaftalens	 bilag	 VII,	 idet	 kunden	 kan	 ophæve	

rammeaftalen,	 såfremt	 leverandøren	 gentagne	 gange	 misligholder	 vejlednings-	 og	

kundesupportforpligtelsen.			

3.5.7.3.1 Vejledning	og	kundesupport	i	lyset	af	The	Informativeness	Principle	

Ifølge	 informationsprincippet	 skal	det	vurderes,	hvor	pålidelig	og	målbar	 forpligtelsen,	 som	

kunden	observerer,	er.	Leverandøren	yder	en	indsats	for	at	servicere	og	vejlede	kunden.	Det	

er	i	leverandørens	magt	at	udvide	graden	af	bestræbelserne,	alt	afhængigt	af,	hvad	der	passer	

leverandøren	 bedst,	 og	 der	 formodes	 at	 være	 en	 proportionalitet	 mellem	 leverandørens	

bestræbelser	og	vejledningen,	som	kunden	modtager.			

Selve	 resultatet	 af	 leverandørens	 ydelse	 angående	 vejledningsforpligtelsen	 og	

kundesupporten	vurderes	ikke	at	give	stort	rum	for	subjektiv	opfattelse,	idet	fødevarerne	er	

relativt	 standardiserede.	Derfor	 kan	det	 diskuteres	 hvor	 vanskeligt	 det	 egentligt	 er	 at	måle	
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ydelsen	 når	 leverandøren	 sandsynligvis	 kun	 skal	 tage	 stilling	 til	 relativt	 standardiserede	

spørgsmål.	Det	skal	ikke	afvises,	at	der	generelt	kan	være	svært	at	definere	hvad	der	forstås	

ved	 en	 loyal	 vejledningsforpligtelse	 og	 kundesupport,	 men	 givet	 varens	 og	 rammeaftalens	

standardiserede	karakter	vurderes	der	ikke	at	være	tale	om	en	høj	varians	selv	om	det	måske	

ikke	skal	være	omdrejningspunktet	for	incitamentsstrukturen	for	præstationsaflønningen.		

Selve	målbarheden	af	ventetiden	anses	for	at	udgøre	en	lav	varians,	idet	ventetiden	er	baseret	

på	tid,	som	anses	for	at	være	et	objektivt	kriterium.		

Ved	diskussionen	af,	hvorvidt	variansen	er	henholdsvis	lav	eller	høj,	kan	der	refereres	tilbage	

til	 transaktionsomkostningsteorien	 og	 nærmere	 bestemt	 afsnittet	 om	

markedsreguleringsrammerne.	Diskussionen	går	på,	hvorvidt	ydelsen	skal	købes	i	markedet,	

eller	 om	 ydelsen	 skal	 udvikles	 og	 organiseres	 internt	 i	 organisationen	 med	 administrativ	

støtte	eller	vertikal	integration,	hvor	kunden	selv	bærer	ansvaret	og	risikoen	for	forpligtelsen.	

For	at	tage	stilling	til	spørgsmålet	herom	skal	variansen	analyseres,	idet	graden	af	variansen	

bliver	 afgørende	 for,	 om	 kunden	 køber	 ydelsen	 i	 markedet,	 eller	 om	 ydelsen	 organiseres	

internt.	En	lav	varians	er	lig	med,	at	kunden	bør	købe	ydelsen	i	markedet,	og	en	høj	varians	er	

lig	med,	at	kunden	bør	organisere	ydelsen	internt	i	organisationen.	Årsagen	hertil	kan	udledes	

som	følgende:	Informationsprincippet	står	stærkt	i	forhold	til	den	specifikke	bestemmelse	om	

levering	af	varen,	 fordi	variansen	er	 lav,	hvilket	 indikerer,	at	rammeaftalen	står	stærkt	 i	 sin	

hybride	 form.	 Derimod	 blev	 det	 lagt	 til	 grund,	 at	 variansen	 er	 høj	 angående	

vejledningsforpligtelsen	 og	 kundesupporten	 i	 forhold	 til	 informationsprincippet,	 hvilket	

indikerer,	 at	 rammeaftalen	 ikke	 er	 tilsvarende	 stærk	 i	 forhold	 til	 forpligtelser,	 der	 ikke	

aflønnes,	 hvilket	 igen	 indikerer,	 at	 ydelsen	 bør	 organiseres	 internt	 i	 organisationen	 med	

administrativ	støtte	eller	vertikal	 integration.	Den	væsentlige	forpligtelse	er	vareleverancen,	

og	det	 er	variansen	af	hovedydelsen,	der	definerer	hvorvidt	 rammeaftalen	bør	være	hybrid	

eller	ej.	På	baggrund	af	Informationsprincippet	lægges	til	grund,	at	rammeaftalen	står	stærkt	i	

sin	 hybride	 form,	 fordi	 variansen	 angående	 hovedydelsen	 er	 lav	 og	 uden	 nævneværdige	

udfordringer.			

3.5.7.3.2 Levering	 af	 varen,	 vejledning	 og	 kundesupport	 i	 lyset	 af	 The	 Monitoring	 Intensity	

Principle			

Princippet	om	monitoreringsintensitet	omhandler	kundens	kontrol	over	 leverandøren	og	er	

en	mekanisme,	der	hjælper	kunden	med	at	sikre	sig	mere	information	for	at	være	bedre	rustet	
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til	 at	 imødegå	 informationsasymmetri.	 Mekanismen	 angående	 rammeaftalen	 hovedydelse	

anses	for	at	være	sikret,	idet	kunden	uden	omkostninger	kan	observere	leveringens	ankomst.	

Leverandøren	 bliver	 aflønnet	 for	 at	 levere	 varen	 hvor	 kunden	 som	 modtager	 af	 varen	

kvitterer	 for	 vareleverancen.	 Derfor	 indeholder	 rammeaftalen	 minimale	 udfordringer	

angående	levering	af	varen.		

Det	 fremgik	 ovenfor,	 at	 det	 kan	 være	 vanskeligt	 at	 vurdere,	 hvor	 loyalt	 leverandøren	

varetager	 vejledningsforpligtelsen.	 I	 forbindelse	med	 forpligtelserne,	 der	 ikke	 aflønnes	 kan	

diskuteres,	hvor	operationelt	det	egentlig	er	at	kræve,	at	nogen	handler	loyalt,	fordi	hvordan	

skal	det	 forstås,	og	hvad	vil	det	sige	at	handle	 i	overensstemmelse	med	 loyalitetsprincippet.	

Loyalitetsprincippet	kan	i	øvrigt	også	variere,	alt	afhængigt	af,	hvilken	form	for	branche	der	er	

tale	 om.	 Hvis	 det	 skal	 overføres	 til	 den	 konkrete	 situation,	 kan	 det	 diskuteres,	 hvor	

operationelt	det	er	at	kræve,	at	nogen	svarer	inden	for	24	timer,	og	hvad	vil	et	svar	egentlig	

sige?	Er	det	en	e-mailrespons,	hvor	der	står,	at	leverandøren	vender	tilbage	i	morgen?	Er	det	

en	 telefonsvarer,	 der	 responderer,	 at	 leverandøren	 har	 til	 hensigt	 at	 afvikle	 kundens	

spørgsmål	 hurtigst	 muligt?	 Spørgsmålet	 opstår	 i	 forhold	 til,	 hvilket	 incitament	 det	 giver	

tilbudsgiveren,	at	ventetiden	kan	være	henholdsvis	15	min	ved	telefonopkald	og	24	timer	ved	

e-mails.	Det	kan	godt	være,	at	e-mailresponsen	eller	telefonsvareren	giver	udtryk	for	at	vende	

tilbage	 hurtigst	muligt,	men	det	 er	 ikke	 sikkert,	 at	 leverandøren	har	 incitament	 til	 at	 svare	

hurtigst	 muligt,	 såfremt	 der	 ikke	 er	 nogen	 gevinst	 eller	 konsekvens	 ved	 ikke	 at	 gøre	 det.	

Leverandøren	har	blot	 incitament	til	at	holde	sig	 inden	for	henholdsvis	15	min	og	24	timer,	

hvilket	kan	medvirke	til	et	lavere	serviceniveau,	end	kunden	egentlig	var	tiltænkt.	Det	er	også	

relevant	at	diskutere	konsekvenserne	af	ikke	at	leve	op	til	kravet	om	besvarelse	inden	for	15	

min	 hhv.	 24	 timer,	 fordi	 leverandøren	 ikke	 vil	 tillægge	 det	 den	 store	 betydning	 ikke	 at	

overholde	 kravet,	 såfremt	 konsekvensen	 heraf	 ikke	 er	 specielt	 troværdig.	

Monitoreringsintensiteten	af	minimumkravene	om	besvarelse	inden	for	15	min	og	24	timer	er	

observerbar.	 Kvaliteten	 af	 besvarelsen	 er	 derimod	 mindre	 observerbar.	 Leverandøren	 har	

ikke	 intensive	 incitamenter	 i	 forhold	 til	 opfylde	 vejlednings-	 og	 kundesupportforpligtelsen,	

idet	forpligtelsen	ikke	aflønnes.	På	baggrund	heraf	har	kunden	ikke	behov	for	en	mere	intens	

monitorering	af	leverandøren	end	kunden	opnår	gennem	telefon	og	mail	korrespondancen.		
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3.5.7.3.3 Vejledning	og	kundesupport	i	lyset	af	Equal	Compensation	Principle	

Princippet	tilsiger,	at	kunden	skal	aflønne	leverandørens	samtlige	forpligtelser	ens	for	at	sikre	

et	 leverandøren	 et	 tilstrækkeligt	 incitament	 til	 at	 opfylder	 samtlige	 forpligtelser	 i	

rammeaftalen.	Leverandøren	aflønnes	 for	 fødevarerne,	som	leverandøren	sælger	og	 leverer.	

Derimod	 aflønnes	 den	 loyale	 vejledningsforpligtelse	 og	 kundesupporten	 samt	 elementerne	

omhandlende	hurtig,	effektiv,	let	og	smidig	kundesupport	ikke.		

Det	 skal	 bemærkes	 vedrørende	 vejledningsforpligtelsen,	 at	 leverandøren	 kan	 have	 et	

incitament	til	levere	en	god	vejledning,	såfremt	leverandøren	vurderer,	at	det	skaber	mersalg.		

Hvis	 incitamentet	 om	 mersalg	 resulterer	 i	 en	 vejledning,	 der	 ikke	 stemmer	 overens	 med	

kundens	 behov,	 så	 giver	mersalg	 incitament	 til	 en	 adfærd,	 der	 ikke	 stemmer	 overens	med	

leverandørens	 loyalitetsforpligtigelse.	Kunden	er	kun	 forpligtet	 til	 at	købe	 fødevarer,	der	er	

omfattet	af	rammeaftalen.	Mersalget	begrænses,	såfremt	kunden	har	en	compliance,	men	det	

kan	 ikke	 udelukkes,	 at	 samtlige	 slutbrugere	 følger	 rammeaftalens	 compliance	 og	 derved	

køber	varer	udenom	aftalen,	der	resulterer	i	leverandørens	mersalg.			

Et	element,	der	forklarer,	hvorfor	der	ikke	anvendes	incitamenter	i	form	af	resultataflønning	i	

forhold	til	forpligtelser,	der	ikke	aflønnes,	er,	at	det	bilaterale	forhold	er	baseret	på	tillid.	Den	

påstand	 skal	 ses	 i	 lyset	 af	 transaktionsomkostningsteorien,	 der	 anfører,	 jf.	 diskussionen	

ovenfor	 om	 frekvens,	 at	 en	 høj	 frekvens	 øger	 tilliden	 mellem	 parterne.	 Leverandøren	 er	

bevidst	om,	at	kunden	er	en	essentiel	indkomstkilde	i	rammeaftalens	løbetid	og	har	derfor	en	

interesse	 i	 at	 bevare	 den	 gode	 relation.	 Det	 kan	 være	 et	 incitament	 i	 sig	 selv	 for,	 at	

leverandøren	opretholder	 forpligtelsen	omhandlende	en	 loyal,	hurtig,	 effektiv,	 let	og	 smidig	

vejledning	og	kundesupport.		

Leverandøren	 har	 derfor	 ifølge	 equal	 kompensationsprincippet	 et	 stærkere	 incitament	 til	

opfylde	 rammeaftalens	 hovedydelse,	 idet	 kun	 hovedydelsen	 aflønnes.	 Derimod	 er	

incitamenterne	til	at	opfylde	vejledningsforpligtelsen	og	kundesupporten	svagere,	 idet	disse	

ikke	aflønnes.			

	

3.6 Markedsaktørernes	økonomiske	opfattelse	af	ændringsbestemmelserne	

For	 at	 belyse	 markedsaktørernes	 opfattelse	 af	 ændringsbestemmelserne	 er	 der	 foretaget	

interviews	med	 repræsentanter	 der	 varetager	 tilbudsgivernes	 og	 ordregivers	 interesser	 på	
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markedet.	Repræsentanterne	for	markedsaktørerne	der	interviewes	er	Dansk	Industri,	Dansk	

Erhverv	og	SKI.		

Formålet	ved	at	inddrage	markedsaktørerne	er	at	vurdere	deres	opfattelse	i	forhold	til	hvilke	

udfordringer	 og	 incitamentsstrukturer	 der	 følger	 med	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	for	kontrakter	generelt.			

	

3.6.1 Dansk	Industris	og	Dansk	Erhvervs	økonomiske	opfattelse	af	ændringsbestemmelserne	

Dansk	 Industri	 og	Dansk	Erhverv	 er	 af	den	opfattelse,	 at	 ordregiver	har	 en	 ret	 til	 at	ændre	

kontrakten,	men	ikke	en	pligt	til	at	ændre	kontrakten.	Ændringen	foretages	efter	ordregivers	

behov,	 men	 det	 kræver	 tilbudsgivers	 samtykke	 at	 foretage	 ændringen.	 Det	 vil	 sige,	 at	

tilbudsgiver	 ikke	 har	 fået	 allokeret	 en	 større	 risiko	 sammenlignet	 med	 risikoallokeringen	

inden	den	nye	udbudslovs	ikrafttræden.	Tilbudsgiver	har	en	sikkerhed	mod	risikoen	i	kraft	af	

sin	 egen	 samtykke	 til	 ændringen.	 Dansk	 Industri	 og	 Danske	 Erhverv	 vurderer	 ikke,	 at	

prisniveauet	vil	øges,	fordi	tilbudsgiverne	fortsat	vil	konkurrere	på	laveste	pris	samtidig	med,	

at	 tilbudsgiver	 har	 kontrol	 over	 risikoen	 i	 kraft	 af	 sin	 samtykke.	 Dansk	 Industri	 og	 Dansk	

Erhverv	vurderer	også,	at	det	 faktum,	at	 tilbudsgiverne	er	 i	konkurrence	om	laveste	pris	vil	

medføre,	at	prisen	bliver	presset	så	langt	ned	som	muligt.	Ændringsbestemmelserne	vil	derfor	

set	fra	deres	perspektiv	gavne	både	ordregiver	og	tilbudsgiver.		

Dansk	 Industri	 og	 Dansk	 Erhverv	 er	 også	 af	 den	 opfattelse,	 at	 muligheden	 for	 løbende	

ændringer	 ikke	 vil	 medføre,	 at	 ordregiver	 vil	 udvise	 en	 laissez-faire	 holdning	 således,	 at	

ordregiver	 ikke	 bearbejder	 en	 kontrakt	 optimalt.	 Årsagen	 er,	 set	 fra	 deres	 perspektiv,	 at	

ordregiver	er	vidende	om,	at	der	kan	 foretages	ændringer	 løbende,	samt	at	 tilbudsgiver	har	

muligheden	for	at	ikke	give	samtykke	til	den	specifikke	ændring.	Ordregiver	vil	derfor	udbyde	

en	 veludformet	 og	 optimal	 kontrakt,	 idet	 det	 egentlig	 ikke	 er	 i	 ordregivers	 interesse	 at	

foretage	ændringer	 i	 løbet	 af	 perioden	hvis	 det	 kan	undgås	 samtidig	med,	 at	 der	 opstår	 en	

risiko	for	at	tilbudsgiver	ikke	giver	samtykke	til	ændringen.	Dansk	Industri	og	Dansk	Erhverv	

anfører	 derfor	 indirekte,	 at	 der	 er	 en	 risiko	 for	 ordregiver,	 at	 ikke	 udforme	 en	 optimal	

kontrakt.	 Deres	 vurdering	 går	 derfor	 på,	 at	 det	 nemlig	 giver	 ordregiver	 et	 incitament	 til	 at	

undgå	en	 laissez-faire	adfærd	samtidig	med,	at	det	vurderes	at	være	 tilbudsgivers	ønske,	at	

imødekomme	ordregivers	ønske	om	ændringer	for	at	opretholde	den	gode	relation.		
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Repræsentanterne	vurderer	ej	heller,	at	tilbudsgiverne	vil	spekulere	i	ændringerne,	fordi	der	

arbejdes	 med	 standardkontrakter	 og	 standardparadigmer	 for	 kontrakt	 og	

ændringsbestemmelser.	Som	eksempel	på	ordregivers	ønske	om	en	optimal	kontrakt	omtales	

et	udbud	i	Gribskov	kommune	hvor	man	nuanceret	har	arbejdet	med	ændringsbestemmelser	

og	arbejdet	med	at	indføre	ændringsbestemmelser	ind	i	kontrakten	for	at	gøre	det	muligt	at	

lave	ændringer	 i	medfør	 af	 kontrakten	 således,	 at	 der	 opnås	 en	 endnu	 større	 fleksibilitet	 i	

kontrakten	gennem	driftsfasen.	

Selv	om	det	er	Dansk	Industris	vurdering,	at	der	ikke	vil	blive	spekuleret	i	ændringerne	vil	de	

ikke	 afvise,	 at	 der	 netop	 er	 nogle	 der	 sidder	 og	 laver	 vurderinger,	 risikoberegninger	 og	

spekulerer	 i	ændringer	 af	 store	 projekter.	Det	 er	 dog	 vanskeligt	 for	 tilbudsgiver	 at	 udnytte	

ordregivers	 ønske	 om	 ændring	 ved	 for	 eksempel	 at	 kræve	 det	 dobbelte	 i	 timeløn,	 da	

tilbudsgiver	ikke	ville	komme	af	sted	med	det.				

Samlet	set	er	vurderingen	hos	Dansk	Industri	og	Dansk	Erhverv,	at	ændringsbestemmelserne	

gavner	 både	 ordregiver	 og	 tilbudsgiver,	 idet	 ekspliciteringen	 giver	 gennemsigtighed	 i	

udbudsprocessen	således,	at	der	opstår	et	mere	funktionelt	samarbejde	samtidig	med,	at	der	

opstår	 færre	 transaktionsomkostninger.	 Begrundelsen	 er	 den,	 at	 parterne	 har	 en	 bedre	

indsigt	 i	 udbudsretten	 og	 udbudsprocessen	 hvilket	 medfører	 færre	 advokatomkostninger,	

fordi	der	vil	være	mindre	henvendelser.	Det	vil	 i	sidste	ende	sikre	billigere	tilbud	hvilket	er	

profitmaksimerende	 for	 ordregiver.	 Ændringsmulighederne	 sikrer	 også,	 at	 der	 undgås	 at	

genudbyde	 udbud	 når	 kontrakterne	 kan	 ændres	 undervejs	 hvilket	 er	 en	 stor	

omkostningsminimerende	faktor.		

	

3.6.2 SKI´s	økonomiske	opfattelse	af	ændringsbestemmelserne	

Når	 der	 skal	 tages	 stilling	 til	 om	 ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 påvirker	

tilbudsgivernes	 risiko	 og	 usikkerhed	 er	 SKI	 af	 den	 generelle	 opfattelse,	 at	 det	 afhænger	 af	

hvorvidt	tilbudsgiverne	har	erfaringer	inden	for	det	specifikke	område.	I	forhold	til	hvorvidt	

ændringsbestemmelserne	 påvirker	 prisniveauet	 er	 det	 vigtigt	 at	 holde	 sig	 for	 øje,	 at	

prisniveauet	 altid	 vil	 afhænge	 af	 markedssituationen.	 Der	 har	 været	 eksempler	 hvor	

tilbudsgivere	har	været	i	stand	til	at	underbyde	andre,	fordi	nogle	tilbudsgiverne	har	en	stærk	

organisation	bag	sig.	SKI	har	oplevet	tilfælde	hvor	tilbudsgivere	har	fået	et	kapitalindskud	der	

gør,	at	tilbudsgiverne	har	mulighed	for	at	underbyde	med	30	%.	Overordnet	set	oplever	SKI,	
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at	der	altid	er	nogen	der	har	lyst	til	at	byde	ind	med	en	skarp	pris.	Det	skal	dog	bemærkes,	at	

SKI´s	 erfaringer	 viser,	 at	 store	 virksomheder	 typisk	 er	 bedre	 til	 at	 lave	 prisstrategier	

sammenlignet	 med	 små	 virksomheder	 hvor	 forklaringen	 kan	 findes	 i	 forskellen	 på	

erfaringerne	med	 at	 lave	 budgetter,	 som	derfor	 gør	 det	 nemt	 for	 de	 store	 virksomheder	 at	

finde	ud	af	hvad	tingene	koster.	

SKI	afviser	ikke,	at	ændringsbestemmelserne	kan	have	en	betydning	for	risikoallokeringen	og	

prisniveauet,	men	SKI	er	samtidig	bevidst	om,	at	ændringer	foretages	efter	ordregivers	behov	

samtidig	 med,	 at	 ændringen	 kræver	 tilbudsgivernes	 samtykke.	 Derimod	 er	 SKI	 af	 en	 lidt	

anden	 opfattelse	 end	 Dansk	 Industri	 og	 Dansk	 Erhverv	 angående	 spørgsmålet	 om	 en	 øget	

gennemsigtighed	 vil	 påvirke	 transaktionsomkostningerne.	 SKI	 kan	 følge	Dansk	 Industris	 og	

Dansk	Erhvervs	tankegang,	men	er	ikke	helt	enige	i	deres	påstand,	fordi	det	er	vigtigt	at	være	

opmærksom	 på	 hvor	 meget	 praksis	 der	 er	 om	 ændringsbestemmelserne	 og	 generelt	 har	

ordregivere	og	tilbudsgiverne	ikke	den	samme	viden	inden	for	juraen,	som	advokaterne.	Det	

faktum,	 at	 man	 ekspliciterer	 ændringsbestemmelserne	 betyder	 nødvendigvis	 ikke,	 at	 man	

forstår	 dem.	 SKI	 er	 i	 tvivl	 om	 små	 virksomheder	 forstår	 betydningen	 af	

ændringsbestemmelserne.	 På	 den	 anden	 side	 anfører	 SKI,	 at	 det	 måske	 ikke	 længere	 er	

nødvendigt	at	være	specialist	 inden	for	området,	men	man	skal	stadig	have	en	vis	viden	om	

ændringsbestemmelserne	 og	 retspraksis.	 Retsområdet	 er	 dog	 blevet	 mere	 gennemsigtigt,	

men	overordnet	er	SKI´s	påstand,	at	advokaterhvervet	stadig	har	lige	meget	at	lave	inden	for	

dette	område	og	derfor	bliver	henvendelserne	ikke	mindre.		

	

3.6.3 Konklusion	på	markedsundersøgelsen	

En	ændring	beror	på	ordregivers	behov	og	tilbudsgivers	samtykke	hvilket	 forklarer	hvorfor	

risikoallokeringen	 ikke	 ændres	 for	 parterne	 efter	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	i	den	nye	danske	udbudslov.	Der	foreligger	en	uoverensstemmelse	

mellem	 repræsentanterne	 for	 tilbudsgiverne	 og	 ordregiver	 angående	 prisniveauet.	

Repræsentanterne	 for	 tilbudsgiverne	anfører,	at	prisniveauet	 falder	efter	ekspliciteringen	af	

ændringsbestemmelserne.	Begrundelsen	skal	ses	i	lyset	af,	at	ordregiver	formentlig	modtager	

billigere	tilbud	når	tilbudsgiverne	har	lavere	transaktionsomkostninger	som	følge	af	en	øget	

gennemsigtighed.	 På	 baggrund	 heraf	 opnår	 ordregiver	 en	 mere	 optimal	 udnyttelse	 af	 de	

offentlige	midler.	Dette	indikerer,	at	der	er	en	sammenhæng	mellem	tilbudsgivers	opfattelse	
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af	en	øget	gennemsigtighed	og	lavere	prisniveau	hvilket	sikrer	en	mere	effektiv	udnyttelse	af	

de	offentlige	midler.	Ordregivers	repræsentant	 forventer	 ikke,	at	denne	gennemsigtighed	vil	

forårsage	 lavere	 tilbud.	 Af	 ordregivers	 udsagn	 kan	 udledes,	 at	 tilbudsgiverne	 vil	 være	

uforberedte	 på	 ordregivers	 eventuelle	 ændringer	 i	 kontraktens	 løbetid,	 idet	

ændringsbestemmelserne	på	trods	af	gennemsigtigheden	er	relativt	komplekse.		

Det	 er	 ikke	 ordregiver,	 der	 skal	 udarbejde	 tilbud	 og	 hvis	 tilbudsgiverne	 vurderer,	 at	

ekspliciteringen	 af	ændringsbestemmelserne	 giver	 tilstrækkelig	 gennemsigtighed,	 så	 er	 der	

ikke	 grundlag	 for	 at	 konkludere	 andet	 end,	 at	 ekspliciteringen	 af	ændringsbestemmelserne	

gavner	 prisniveauet.	 Et	 lavere	 prisniveau	 ved	 kontraktindgåelse	 er	 dog	 ikke	 ensbetydende	

med	den	bedst	mulige	udnyttelse	af	de	offentlige	midler	 i	kontraktens	 løbetid,	 idet	det	 ikke	

kan	udelukkes,	 at	 tilbudsgiverne	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 imødekomme	 en	 senere	ændring	 når	

tilbudsgiver	har	undladt	at	inddrage	advokatbistand.		

På	 baggrund	 af	 markedsundersøgelsen	 konkluderes,	 at	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 ikke	 har	 nogen	 konsekvens	 i	 henhold	 til	 risikoallokeringen	 og	

incitamentsstrukturen	 i	 kontraktforholdets	 løbetid.	 Implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 resulterer	 ikke	 i,	 at	kontraktparterne	vil	 tage	 sig	kompenseret	på	

anden	 vis	 i	 forhold	 til	 inden	 implementeringen.	 Selve	 prisniveauet	 påvirkes	 af	

konkurrenceforholdene,	som	tilbudsgiverne	er	omfattet	af	inden	kontrakttildelingen.	En	øget	

klarhed	 kan,	 som	 følge	 af	 implementeringen	 af	ændringsbestemmelserne	 resultere	 i	 lavere	

omkostninger.	 Dette	 resulterer	 i	 lavere	 tilbud,	 idet	 konkurrencen	 presser	 prisen	 ned	 mod	

marginalomkostningerne.	Det	lavere	prisniveau	skyldes	ikke	en	anderledes	risikoallokering	i	

kontraktforholdet,	 post-kontraktindgåelse,	 men	 skyldes	 en	 øget	 klarhed	 omkring	

udbudsreglerne	 og	 den	 konsekvens	 konkurrencen	 har	 mellem	 tilbudsgiverne	

prækontraktuelt.		

	

3.7 Økonomisk	delkonklusion	

Rammeaftalens	 relative	 høje	 frekvens	 af	 transaktioner	 gavner	 kontraktparternes	 relation,	

hvilket	 resulterer	 i	 lavere	 konfliktomkostninger.	 Rammeaftalen	 har	 en	 lav	 adfærdsbaseret	

usikkerhed	 i	 forhold	 til	 hovedydelsen.	 Rammeaftalen	 har	 en	 lav	 aktivspecificitet,	 idet	

fødevarer	nemt	kan	substitueres.	På	baggrund	heraf	er	 rammeaftalen	økonomiserende	 i	 sin	
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hybride	 form,	 idet	 rammeaftalen	 er	 standardiseret	med	 en	 relativ	 lav	 risiko	 for	 kunden	 og	

leverandøren.			

Konkursproblematikken	kan	 elimineres	 gennem	den	udbudsretlige	 fase,	 hvilket	 resulterer	 i	

en	minimal	usikkerhed.		

En	lav	varians	af	hovedydelsens	målbarhed	og	intens	omkostningsfri	observerbarhed	gør	det	

muligt	 for	 kunden	 at	 opstille	 et	 resultatbaseret	 aflønningssystem,	 der	 sikrer	 en	

overensstemmelse	 mellem	 leverandørens	 adfærd	 og	 kundens	 interesser.	 Leverandørens	

adfærd	 vedrørende	 forpligtelser,	 der	 ikke	 aflønnes,	 sikres	 gennem	 en	 adfærdsbaseret	

incitamentsstruktur,	 der	 er	 baseret	 på	 kundens	 sanktionsmuligheder,	 givet	 variansen	 af	

informationen	er	højere	og	intensiteten	af	monitoreringen	er	mindre.	Leverandøren	har	ifølge	

equal	 kompensationsprincippet	 et	 stærkere	 incitament	 til	 opfylde	 rammeaftalens	

hovedydelse,	 idet	 kun	 hovedydelsen	 aflønnes.	 Incitamenterne	 til	 at	 opfylde	 forpligtelserne,	

der	 ikke	 aflønnes	 er	 svagere,	 hvilket	 resulterer	 i,	 at	 leverandøren	 gives	 incitament	 til	 at	

placere	sig	under	kundens	forskrivelser.		

På	 baggrund	 af	 markedsundersøgelsen	 konkluderes,	 at	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 ikke	 medfører	 yderligere	 konsekvenser	 i	 henhold	 til	

risikoallokeringen	og	incitamentsstrukturen	i	det	interne	kontraktforhold.	Implementeringen	

af	ændringsbestemmelserne	kan	resultere	i	lavere	omkostninger	grundet	den	øgede	klarhed.	

Udenfor	 kontraktforholdet	 opstår	 en	 øget	 klarhed,	 som	 følge	 af	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne,	 der	minimerer	 tilbudsgivernes	omkostninger,	 hvilket	 resulterer	 i	

lavere	priser.			
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4 Integreret	analyse	

4.1 Indledning	

Afhandlingens	 integrerede	 analyse	 tager	 udgangspunkt	 i	 den	 juridiske	 og	 økonomiske	

analyse,	 der	 sammen	 danner	 rammen	 for	 det	 problemfelt,	 som	den	 integrerede	 analyse	 vil	

undersøge.	 Problematikken	 opstod	 som	 følge	 af,	 at	 omformuleringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 kan	 give	 ordregiver	 en	 bredere	 adgang	 til	 at	 foretage	ændringer	

uden	 at	 være	 i	 uoverensstemmelse	 med	 de	 grundlæggende	 EU-retlige	 principper,	 der	 kan	

resultere	 i	 nogle	 økonomiske	 konsekvenser.	 Formålet	 med	 den	 integrerede	 analyse	 er	 at	

analysere	 substansen	 af	 problematikken,	 som	 består	 i	 konsekvenserne	 det	 har	 for	 case	

studiets	rammeaftale	og	andre	generelle	udbudsretlige	kontrakter.	På	baggrund	af	analysens	

resultat	 vil	 undersøgerne	 komme	 med	 nogle	 retspolitiske	 anbefalinger	 om	 hvordan	

retstilstanden	fremover	bør	være.			

	

4.2 Ændringsbestemmelsernes	konsekvenser	for	rammeaftalen		

Afhandlingen	konkluderede	 i	det	 juridiske	afsnit,	 at	ændringsbestemmelserne	 ikke	er	noget	

nyt,	men	 blot	 en	 eksplicitering	 af	 gældende	 retspraksis.	 På	 baggrund	 heraf	 blev	 det	 lagt	 til	

grund,	at	det	ikke	gør	nogen	forskel,	hvorvidt	rammeaftalen	er	omfattet	af	den	nye	udbudslov	

eller	 ej	 udover	 en	 øget	 klarhed.	 I	 den	 økonomiske	 analyse	 blev	 det	 konkluderet,	 at	

rammeaftalen	er	stærk	i	forhold	til	hovedydelsen,	der	udgør	den	væsentligste	del	af	aftalen.		

Ændringsbestemmelserne	 er	 overordnet	 set	 uændrede	 i	 forhold	 til	 retstilstanden	 inden	

implementeringen	af	den	nye	danske	udbudslov.	Derfor	vil	konsekvenserne	for	rammeaftalen	

overordnet	set	forblive	uændrede.	Det	fremgik	dog	af	den	juridiske	analyse,	at	§§	182	og	183	

om	udskiftning	af	den	oprindelige	leverandør	og	uforudset	behov	kunne	være	en	opblødning	

af	 tidligere	 retspraksis	 og	 derfor	 fortolkes	 lempeligere	 end	 tilsvarende	 bestemmelse	 i	

direktivet,	men	det	er	betinget	af,	at	dommeren	ikke	anvender	fortolkningsbidrag.	En	oplagt	

mulighed	kunne	derfor	 være	 at	 undersøge,	 hvilke	 konsekvenser	 opblødningen	 af	 §	 183	om	

uforudsete	 omstændigheder	 ville	 have	 for	 prisniveauet,	 risikoallokeringen	 og	

incitamentstrukturen	i	rammeaftalen.	Det	samme	kunne	gøre	sig	gældende	vedrørende	§	182	

omhandlende	 udskiftning	 af	 den	 oprindelige	 leverandør,	 idet	 bestemmelsen	 kan	 fortolkes	
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lempeligere	 end	 tilsvarende	 bestemmelse	 i	 direktivet,	 hvilket	 giver	 ordregivere	 en	 bredere	

adgang	til	at	foretage	en	udskiftning.	Af	den	økonomiske	analyse	fremgik	det,	at	rammeaftalen	

ikke	var	eksponeret	over	for	uforudsete	omstændigheder,	grundet	sin	standardiserede	natur.	

Derudover	fremgik	det	af	den	økonomiske	analyse,	at	ordregiver	ikke	er	eksponeret	over	for	

usikkerheden	 vedrørende	 konkurs,	 idet	 usikkerheden	 elimineres	 i	 den	 udbudsretlige	 fase.	

Bestemmelserne	 om	 uforudsete	 omstændigheder	 og	 udskiftning	 af	 den	 oprindelige	

leverandør	har	derfor	begrænsede	konsekvenser	for	rammeaftalen,	og	derfor	vurderes	disse	

som	 irrelevante	 at	 inddrage	 i	 den	 integrerede	 analyse	 i	 forhold	 til	 standardiserede	

rammeaftaler.				

Rammeaftalens	 økonomiske	 analysepunkter	 vurderes	 at	 være	 upåvirkede	 af	

implementeringen	 af	ændringsbestemmelserne.	 Aktivspecificiteten	 er	 lav	 i	 forbindelse	med	

rammeaftalen,	 hvilket	 forklarer	 ordregivers	 valg	 af	 rammeaftalen	 som	 kontraktretlig	 form.	

Ordregiveren	 havde	 sandsynligvis	 ikke	 anvendt	 en	 rammeaftale	 som	 kontraktretlig	 form,	

såfremt	 aktivspecificiteten	 ikke	 var	 lav.	 En	 kompleks	 kontrakt,	 hvor	 der	 foreligger	 en	

overvejende	 sandsynlighed	 for	 uforudsete	 omstændigheder,	 kunne	 derfor	 være	 mere	

eksponeret	 over	 for	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne.	 En	 afledt	 følge	 af	 den	

gennemsigtighed,	som	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	har	medført,	kan	være,	at	

ordregiveren	 gives	 et	 større	 incitament	 til	 at	 udvise	 en	 laissez-faire-adfærd	 i	 forhold	 til	

udformningen	 af	 udbuddet,	 som	 for	 eksempel	 når	 ordregiver	 er	 tidspresset.	 Konsekvensen	

kan	 forklares	 ved,	 at	 ordregiver	 opnår	 en	 større	 klarhed	 efter	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	og	har	mulighed	for	at	ændre	kontrakten	senere.	Dansk	Industri	og	

Dansk	Erhverv	afviser	udsagnet,	idet	der	er	en	risiko	forbundet	med	at	udvise	en	laissez-faire-

adfærd,	taget	i	betragtning,	at	det	kræver	leverandørens	samtykke	at	foretage	en	ændring.		

Ændringsbestemmelsernes	 funktioner	 finder	 anvendelse	 efter	 kontraktindgåelse.	Det	 bliver	

derfor	relevant	at	undersøge,	hvilken	nytte	ændringsbestemmelserne	har	 for	rammeaftalen,	

når	 det	 ovenfor	 blev	 lagt	 til	 grund,	 at	ændringsbestemmelserne	 ikke	 har	 konsekvenser	 for	

rammeaftalen.		

	

4.3 Lovgivers	formål	med	ændringsbestemmelserne	

I	 afsnittet	 om	 ændringsbestemmelsernes	 konsekvenser	 for	 rammeaftalen	 blev	 det	 lagt	 til	

grund,	at	ændringsbestemmelserne	 ikke	har	konsekvenser	 for	rammeaftalen.	Det	vil	sige,	at	
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hverken	 kunden	 eller	 leverandøren	 er	 bedre	 eller	 værre	 stillet	 efter	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne.	 Hvad	 er	 egentlig	 lovgivers	 formål	 med	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne,	 hvis	 hverken	 kunden	 eller	 leverandøren	 er	 bedre	 eller	 værre	

stillet?	Formålet	med	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	var	hensynet	 til	klarhed,	

men	 hvad	 er	 den	 afledte	 effekt	 af	 klarheden?	 Ifølge	 Dansk	 Industri	 er	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 en	 fordel,	 idet	 klarheden	 medfører,	 at	 ordregiver	 modtager	

billigere	 tilbud.	 Klarheden	 vil	 ifølge	 Dansk	 Industri	 gøre,	 at	 tilbudsgivere	 for	 eksempel	 vil	

anvende	færre	ressourcer	på	advokater,	hvilket	gør	udformningen	af	tilbuddene	billigere.	Det	

skal	 bemærkes,	 at	 den	 fordel,	 som	 Dansk	 Industri	 forudser,	 knytter	 sig	 til	 det	

prækontraktuelle	stadie,	hvilket	ikke	finder	anvendelse	under	kontraktens	løbetid.		

Ordregiveren	anses	for	at	være	bedre	stillet,	såfremt	tilbuddene	er	billigere,	idet	ordregiveren	

opnår	 en	 mere	 optimal	 udnyttelse	 af	 de	 offentlige	 midler,	 hvilket	 er	 et	 af	 udbudsrettens	

hovedformål.	Samtidig	anses	tilbudsgivernes	tilstand	at	være	uændret,	idet	besparelsen	for	så	

vidt	angår	ressourcerne	har	samme	effekt	for	samtlige	tilbudsgivere.	Dette	er	definitionen	af	

en	 pareto-optimal	 tilstand,	 idet	 ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 stiller	

ordregiveren	 bedre	 uden	 at	 stille	 tilbudsgiveren	 værre.	 I	 det	 løbende	 kontraktforhold	 har	

ændringsbestemmelserne	 ingen	 effekt	 på	 rammeaftalen,	 men	 inden	 kontraktindgåelse	 kan	

det	have	en	effekt	på	rammeaftalen.	Ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	har	 ingen	

effekt	 på	 det	 løbende	 kontraktforhold,	 hvilket	 er	 ændringsbestemmelsernes	

funktionsområde.	 Ingen	 af	 kontraktparterne	opnår	 en	bedre	 stilling	 i	 den	 løbende	kontrakt	

efter	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne,	hvilket	er	ensbetydende	med,	at	der	ikke	

foreligger	 en	 pareto-optimal	 tilstand.	 Af	 ovenstående	 udledes,	 at	 prisniveauet	 for	

undersøgernes	 udvalgte	 rammeaftale	 ville	 være	 højere,	 såfremt	 rammeaftalen	 var	 indgået	

inden	den	nye	danske	udbudslovs	ikrafttræden,	grundet	den	manglende	klarhed.	På	baggrund	

heraf	kan	det	konkluderes,	at	der	foreligger	en	prækontraktuel	nytte	ved	ekspliciteringen	af	

ændringsbestemmelserne	 og	 derved	 ikke	 en	 postkontraktuel	 nytte	 i	 en	 standardiseret	

kontrakts	 løbetid.	 Sammenfattende	 vil	 den	 pareto-optimale	 tilstand	 være	 betinget	 af	

tilbudsgivernes	reduktion	i	prisniveauet.	På	den	ene	side	kan	det	diskuteres,	hvor	omfattende	

reduktionen	 i	prisniveauet	vil	 være.	Dette	 fordi,	 at	det	kan	give	anledning	 til	 tvivl,	hvorvidt	

små	 og	 mellemstore	 virksomheder	 vil	 tage	 klarheden	 som	 følge	 af	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	i	betragtning,	hvorimod	store	virksomheder	sandsynligvis	allerede	

er	bevidste	om	ændringsmulighederne,	udledt	af	retspraksis.	Det	er	bare	for	at	sige,	at	det	er	
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begrænset,	 hvor	 væsentlig	 prisreduktionen	 som	 følge	 af	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	vil	være.		

Det	 anses	 derfor	 for	 relevant	 at	 stille	 spørgsmålet,	 hvorvidt	 formålet	 med	 udbudslovens	

ændringsbestemmelser	 er	 imødekommet,	 såfremt	 prisreduktionen	 er	 begrænset,	 samtidig	

med	 at	 ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 ikke	 påvirker	 den	 standardiserede	

rammeaftale.	 Lovgiver	 formodes	 at	 ville	 være	 tilbageholdende	 med	 at	 eksplicitere	

ændringsbestemmelserne	i	den	nye	danske	udbudslov,	såfremt	der	udelukkende	eksisterede	

én	 enkelt	 kontraktretlig	 form,	 og	 denne	 form	 var	 en	 standardiseret	 rammeaftale,	 idet	

omkostningerne	 forbundet	 med	 at	 eksplicitere	 ændringsbestemmelserne	 ville	 overstige	

fordelene	ved	prisreduktionen.	Kaldor-Hicks-vurderingen	angående	rammeaftalen	vil	derfor	

afhænge	 af,	 hvor	 omfattende	 prisreduktionen	 vil	 være	 i	 forhold	 til,	 hvor	mange	 ressourcer	

lovgiver	 har	 anvendt	 ved	 at	 eksplicitere	 ændringsbestemmelserne.	 Samlet	 set	 anses	 den	

samfundsmæssige	 nytte	 af	 ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 for	 at	 være	

begrænset	i	lyset	af	standardiserede	kontrakter.			

Det	 anses	 derfor	 for	 relevant	 at	 stille	 spørgsmålet,	 hvorvidt	 ændringsbestemmelserne	 har	

nogen	 effekt	 på	 andre	 kontraktretlige	 former	 foruden	 rammeaftalen,	 når	 afhandlingen	 ikke	

kan	finde	nogen	nytte	af	ændringsbestemmelserne	efter	kontraktindgåelse.		

Det	 fremgår	af	udbudslovsudvalgets	 forslag,	at	art.	72	 i	direktivet	kodificerer	og	præciserer	

retspraksis	på	området	og	giver	mulighed	for	imødegåelse	af	uforudsete	omstændigheder,	der	

nødvendiggør	en	tilpasning	af	en	offentlig	kontrakt	under	dens	løbetid.	Hvilke	udbudsretlige	

kontrakter	 relaterer	 uforudsete	 omstændigheder	 sig	 til?	 Ved	 at	 stille	 dette	 spørgsmål	 vil	

analysen	 fremadrettet	 flytte	 fokus	 fra	 casestudiets	 kontraktniveau,	 omhandlende	

rammeaftalen,	 til	 at	 vurdere	 den	 samfundsmæssige	 nytte	 af	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne.	 Nærmere	 bestemt	 vil	 undersøgerne	 vurdere	 nytten	 af	

ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	i	forhold	til	andre	kontraktretlige	former.	

Afhandlingen	 har	 anvendt	 en	 simpel	 standardiseret	 rammeaftale	 som	 analyseenhed.	 Det	

modsatte	af	en	simpel	standardiseret	rammeaftale	er	en	kontrakt	af	mere	kompleks	karakter.	

IT-kontrakter	og	bygge-	og	anlægskontrakter	er	eksempler	på	kontrakter	af	mere	kompleks	

karakter,	 sammenlignet	 med	 en	 rammeaftale.	 Dette	 kan	 forklares	 ved,	 at	 IT-kontrakter	 og	

bygge-	 og	 anlægskontrakter	 ikke	 omhandler	 generiske	 varer,	 som	 for	 eksempel	

rammeaftalens	fødevarer,	men	omhandler	mere	specialiserede	og	tekniske	ordrer.	Det	kan	for	

eksempel	også	være	dér,	hvor	ordregiver	skal	have	noget,	som	ordregiver	ikke	har	erfaringer	
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med,	som	derfor	kræver	 leverandørens	ekspertise.	Komplekse	kontrakter	 indeholder	 typisk	

en	 høj	 aktivspecificitet,	 hvor	 der	 i	 en	 væsentlig	 grad	 kan	 opstå	 asymmetri	 mellem	

kontraktparterne.	Det	er	muligt	for	opportunistiske	leverandører	at	udnytte	adverse	selection	

og	moral	hazard,	når	der	eksisterer	asymmetri	mellem	kontraktparterne.	Kontrakter	af	denne	

karakter	 er	mere	 eksponerede	over	 for	 uforudsete	 omstændigheder,	 sammenlignet	med	 en	

rammeaftale.	Af	ovenstående	kan	udledes,	at	ordregiver	står	svagere	i	en	kompleks	kontrakt	i	

forhold	til	en	standardiseret	kontrakt.	Dette	fordi,	at	kontrakter	af	kompleks	karakter	udgør	

større	 udfordringer	 end	 en	 standardiseret	 kontrakt.	 Derfor	 opnår	 ordregiver	 en	 fordel	 af	

ændringsbestemmelserne,	 idet	 ændringsbestemmelserne	 afhjælper	 udfordringer,	

ordregiveren	 ikke	 kan	 forudse	 prækontraktuelt.	 Af	 samme	 årsag	 kan	 det	 også	 være	

hensigtsmæssigt	for	ordregiver	at	være	underlagt	de	nødvendige	rammer	for	at	imødekomme	

den	 uforudsete	 omstændighed,	 idet	 behovet	 anses	 for	 at	 være	 større	 i	 en	 kontrakt	 af	

kompleks	 karakter	 i	 forhold	 til	 rammeaftalen.	 Som	 eksempel	 kan	 nævnes	 Pressetext,	 hvor	

ordregiver	havde	behov	for	at	kunne	omregne	den	nationale	valuta	til	euro	i	forbindelse	med	

Østrigs	indtræden	i	Den	Europæiske	Union.	Det	fremgår	også	af	udbudslovsudvalgets	formål,	

at	formålet	med	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	blandt	andet	var	behovet	for	at	

imødekomme	uforudsete	omstændigheder.		

Undersøgerne	 vurderer	 det	 derfor	 interessant	 at	 inddrage	 en	 Kaldor-Hicks-analyse	 for	 at	

finde	 frem	 til,	 hvorvidt	 ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 er	 samfundsmæssigt	

efficient	 i	 forhold	 til	 kontrakter	 af	 kompleks	 karakter.	 Dette	 for	 at	 finde	 frem	 til,	 om	

ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	overhovedet	har	nogen	effekt.	Begrebet	Kaldor-

Hicks	 fastslår,	 at	 en	beslutning	 i	 teorien	kan	 være	mere	 efficient,	 når	den	 samlede	nytte	 er	

større	 end	 samfundets	 omkostninger	 ved	 at	 træffe	 beslutningen.	 Omkostningen	 af	

beslutningen	om	at	eksplicitere	ændringsbestemmelserne	skal	holdes	op	imod	nytten	ved	at	

anvende	ændringsbestemmelserne	 for	 at	 sikre	 en	mere	 optimal	 udnyttelse	 af	 de	 offentlige	

midler.	Dette	 for	at	vurdere,	hvorvidt	beslutningen	er	 samfundsmæssigt	efficient.	Lovgivers	

omkostninger	 knytter	 sig	 til	 ekspliciteringen	 af	ændringsbestemmelserne.	 Udformningen	 af	

ændringsbestemmelserne	anses	for	at	være	et	engangsbeløb,	idet	det	ikke	formodes	at	være	

lovgivers	 hensigt	 at	 ændre	 ændringsbestemmelserne	 senere.	 Derimod	 kan	 en	 nytte	 af	

ekspliciteringen	være,	at	ordregiver	opnår	en	mere	optimal	udnyttelse	af	de	offentlige	midler	

i	form	af	billigere	tilbud	grundet	klarheden.		
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Angående	omformuleringen	kan	ordregiver	opnå	en	nytte	af	§§	182	og	183,	idet	ordlyden	af	

disse	bestemmelser	er	 lempeligere	end	tilsvarende	bestemmelser	 i	direktivet.	Nytten	består	

af	ordregivers	øgede	mulighed	for	at	ændre	i	kontrakten,	idet	den	lempeligere	ordlyd	giver	en	

større	fleksibilitet	samt	en	øget	mulighed	for	udskiftning	af	den	oprindelige	leverandør.	Mere	

fleksibilitet	medfører,	at	ordregiver	i	højere	grad	har	mulighed	for	at	undgå	udformning	af	et	

nyt	udbud.	Det	formodes	at	være	en	fordel	for	ordregiver,	idet	en	udformning	af	et	nyt	udbud	

sandsynligvis	 er	 mere	 omkostningsfuldt	 end	 at	 foretage	 en	 ændring.	 Implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 er	 et	 enkelt	 omkostningsbeløb,	 imens	 anvendelsen	 af	 §§	 182	 og	

183	 fremover	 kan	 anvendes	 ubegrænset.	 Nytten	 af	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	forventes	at	overstige	omkostningerne	over	tid.	På	baggrund	heraf	

kan	 det	 være	 Kaldor-Hicks-optimalt	 at	 eksplicitere	 ændringsbestemmelserne	 i	 den	 nye	

danske	udbudslov,	når	der	er	tale	om	kontrakter	af	mere	kompleks	karakter.	Modargumentet	

vil	 være,	 at	 omformuleringen	 skaber	 usikkerhed	 om	 retstilstanden,	 idet	 grænsen	 for,	 hvor	

meget	 ordregiver	 kan	 ændre,	 inden	 ændringen	 ikke	 længere	 stemmer	 overens	 med	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper,	 ikke	 er	 tilstrækkeligt	 klar.	 Usikkerheden	 vil	 dog	

elimineres	 over	 tid,	 idet	 markedsaktørerne	 opnår	 et	 bedre	 kendskab	 til	 retstilstanden.	 En	

opblødning	 af	 ændringsbestemmelserne	 vil	 i	 øvrigt	 også	 resultere	 i	 færre	 genudbud	 og	

derved	en	mere	begrænset	konkurrence	hvilket	sandsynligvis	ikke	er	en	optimal	udnyttelse	af	

de	 offentlige	 midler.	 Dette	 kan	 medføre,	 at	 lempeligheden	 forårsaget	 af	 omformuleringen	

nødvendigvis	 ikke	 er	 Kaldor-Hicks	 optimal.	 Argumenterne	 for	 en	 samfundsmæssig	 gevinst	

som	 følge	 af	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 vurderes	 at	 dominere	

argumenterne	der	taler	imod	en	samfundsmæssig	gevinst.		

	

4.4 Retspolitiske	anbefalinger	

Det	 fremgår	af	bemærkningerne	 til	 lovforslaget	vedrørende	udbudslovsudvalgets	 forslag,	 at	

”formålet	 med	 udbudslovsudvalgets	 arbejde	 var	 blandt	 andet	 hensynet	 til	 at	 skabe	 klarhed.	

Derfor	har	udvalget	vurderet	det	hensigtsmæssigt	at	omformulere	ordlyden	af	bestemmelsen	 i	

art.	72,	 så	den	bedre	stemmer	overens	med	dansk	 lovtradition	uden	at	ændre	 i	bestemmelsens	

indhold.”	 Klarheden	 opnås	 således	 ikke	 udelukkende	 i	 kraft	 af	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne,	men	også	i	kraft	af	omformuleringen	af	ændringsbestemmelsernes	

ordlyd.	Ændringer	 af	 grundlæggende	 elementer	 og	 hvor	 behovet	 for	 en	 ændring	 ikke	 kunne	
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forudses	 af	 en	 påpasselig	 ordregiver	 kan	 nævnes	 som	 nogle	 konkrete	 eksempler,	 hvor	

ordlyden	adskiller	sig	i	forhold	til	tilsvarende	ordlyd	i	direktivet	og	retspraksis.	Ændringer	af	

grundlæggende	 elementer	 er	 en	 omformulering	 fra	 væsentlige	 ændringer	 og	behovet	 for	 en	

ændring	ikke	kunne	forudses	af	en	påpasselig	ordregiver	er	en	omformulering	fra	en	ubetydelig	

ændring.		

Det	blev	lagt	til	grund	ovenfor,	at	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	har	medvirket	

til	 en	 øget	 klarhed,	 men	 det	 har	 omformuleringen	 ikke	 nødvendigvis.	 Dette	 har	 givet	 en	

prækontraktuel	pareto-optimal	tilstand.		

Beslutningen	om	at	omformulere	ordlyden	af	bestemmelsen	i	art.	72,	så	den	bedre	stemmer	

overens	 med	 dansk	 lovtradition,	 er	 med	 til	 at	 skabe	 forvirring	 om	 retstilstanden	 i	 den	

forstand,	 at	 danske	 udbudspraktikere	 hidtil	 har	 anvendt	 ordlyden,	 som	 fremgår	 af	

henholdsvis	 art.	 72	 i	 direktivet	 og	 Pressetext.150	Omformuleringen	 kommer	 altså	 med	 et	

prisskilt,	 idet	 det	 kan	 give	 anledning	 til	 en	 mere	 lempelig	 fortolkning	 af	

ændringsbestemmelserne	 og	 en	 mere	 usikker	 retstilstand.	 Spørgsmålet	 bliver	 derfor,	 om	

lovgiver	 opnår	 en	 tilstrækkelig	 klarhed,	 idet	 omformuleringen	 samtidig	 er	 med	 til	 at	

begrænse	 klarheden.	 På	 baggrund	 heraf	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 implementeringen	 af	

ændringsbestemmelserne	 ville	 give	 en	 større	 klarhed,	 såfremt	 lovgiver	 kun	 ekspliciterede	

ændringsbestemmelserne	uden	at	omformulere	ordlyden.	Lovgiver	ville	 ikke	have	mulighed	

for	i	samme	grad	at	fortolke	ændringsbestemmelserne	lempeligere,	såfremt	der	var	en	mere	

konsistent	ordlyd	mellem	ændringsbestemmelserne	i	udbudsloven	og	art.	72	i	direktivet.	Det	

kan	 diskuteres,	 hvorvidt	 gennemsigtigheden	 gennem	 en	 øget	 klarhed	 vil	 have	 en	 større	

betydning	for	samfundsnytten	end	fleksibiliteten	som	følge	af	opblødningen	af	retstilstanden.	

En	 betragtning,	 der	 anses	 for	 at	 være	 værd	 at	 tage	 med	 i	 forhold	 til	 at	 komme	 med	 en	

retspolitisk	 anbefaling,	 er,	 at	 der	 er	 nogle	 omkostninger	 forbundet	 med	 at	 omformulere	

ordlyden,	 således	 at	 den	 fremgår	 som	 oprindeligt	 af	 udbudsdirektivet.	 Endvidere	 kan	 der	

argumenteres	 for,	 at	 der	 generelt	 foreligger	 mange	 regler,	 der	 potentielt	 ikke	 er	 loyalt	

implementeret,	 uden	 at	 det	 nødvendigvis	 kræver	 lovgivers	 ændring.	 Lovgiver	 har	 ikke	

ubegrænsede	 ressourcer,	 og	 derfor	 bør	 lovgiver	 ikke	ændre	 ordlyden,	 før	 der	 foreligger	 en	

afgørelse,	der	fastslår,	hvorvidt	reglerne	stemmer	overens	med	de	grundlæggende	EU-retlige	

principper.	 På	 baggrund	 heraf	 har	 undersøgerne	 ikke	 tilstrækkeligt	 grundlag	 for	 at	

																																																								
150	Treumer,	Steen	(red.),	Udbudsloven,	s.	422	
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konkludere,	 hvorvidt	 lovgiver	 bør	 omformulere	 ordlyden,	 således	 at	 ordlyden	 stemmer	

overens	 med	 terminologien	 i	 udbudsdirektivet.	 Den	 retspolitiske	 anbefaling	 er,	 at	 den	

nuværende	retstilstand	bør	forblive	uændret.		

	

4.5 Integreret	delkonklusion	

Ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 har	 ikke	 konsekvenser	 for	 case-studiets	

rammeaftale.	 Dette	 fordi,	 at	 rammeaftalen	 er	 standardiseret	 og	 ikke	 eksponeret	 over	 for	

uforudsete	omstændigheder.		

Klarheden	 som	 følge	 af	 ekspliciteringen	 stiller	 ordregiveren	 bedre,	 idet	 ordregiveren	

modtager	billigere	tilbud	og	opnår	en	mere	optimal	udnyttelse	af	de	offentlige	midler,	hvilket	

er	et	af	udbudsrettens	hovedformål.	Tilbudsgivernes	tilstand	er	uændret,	idet	besparelsen	for	

så	 vidt	 angår	 ressourcerne	 har	 samme	 effekt	 for	 samtlige	 tilbudsgivere.	 Prækontraktuelt	

opnås	 en	 pareto-optimal	 tilstand,	 idet	 ekspliciteringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 stiller	

ordregiveren	 bedre	 uden	 at	 stille	 tilbudsgiverne	 værre.	 I	 det	 løbende	 kontraktforhold	

omhandlende	 ændringsbestemmelserne	 foreligger	 der	 ingen	 pareto-optimal	 tilstand.	

Prisniveauet	 for	 indkomne	 tilbud	 vil	 være	 lavere	 efter	 ikrafttrædelsen	 af	 den	 nye	 danske	

udbudslov,	grundet	klarheden	som	følge	af	ekspliciteringen.		

Kaldor-Hicks-vurderingen	af	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	afhænger	af,	hvor	

omfattende	 prisreduktionen	 vil	 være	 i	 forhold	 til,	 hvor	 mange	 ressourcer	 lovgiver	 har	

anvendt	ved	at	eksplicitere	ændringsbestemmelserne.		

Angående	 kontrakter	 af	 kompleks	 karakter	 kan	 ordregiver	 ydermere	 opnå	 en	 nytte	 af	 den	

lempelige	 ordlyd,	 der	 giver	 ordregiver	 en	 større	 fleksibilitet	 hvilket	 resulterer	 i	 en	

samfundsmæssig	nytte.	

På	 baggrund	 af	 den	 retsøkonomiske	 analyse	 konkluderes	 det,	 at	 implementeringen	 af	

udbudslovens	 ændringsbestemmelser	 ville	 have	 en	 større	 samfundsmæssig	 nytte,	 såfremt	

lovgiver	kun	ekspliciterede	ændringsbestemmelserne	uden	at	omformulere	ordlyden,	idet	det	

ville	 give	 en	 større	 klarhed.	Det	 er	 ikke	 ensbetydende	med,	 at	 det	 retspolitisk	 anbefales,	 at	

lovgiver	 bør	 omformulere	 ordlyden,	 således	 at	 ændringsbestemmelserne	 igen	 svarer	 til	

udbudsdirektivets	 og	 EU-retspraksis’	 terminologi.	 Dette	 fordi	 en	 omformulering	 er	

omkostningsfuld	 at	 gennemføre,	 samtidig	 med	 at	 der	 ikke	 foreligger	 et	 dominerende	

argument	for,	at	en	ændring	ville	skabe	en	tilstrækkelig	samfundsmæssigt	efficient	tilstand.		
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5 Konklusion	

Forskellen	 i	 terminologien	udfordrer	overensstemmelsen	med	de	grundlæggende	EU-retlige	

principper,	når	ændringer,	der	ikke	er	ændringer	af	grundlæggende	elementer	i	udbudslovens	

forstand,	ikke	nødvendigvis	er	uvæsentlige	i	udbudsdirektivets	forstand.		

Udfordringen	kommer	til	udtryk	gennem	den	lempeligere	ordlyd	af	bestemmelserne	i	§§	182,	

stk.	 1,	 nr.	 2	 og	 183	 stk.	 1,	 nr.	 1	 i	 forhold	 til	 tilsvarende	 bestemmelser	 i	 udbudsdirektivet.		

Anvendelsen	af	 fortolkningsbidraget	til	ovenstående	bestemmelser	sikrer	gennem	den	mere	

restriktive	ordlyd,	at	 indholdet	af	bestemmelserne	 i	udbudsloven	gives	samme	 indhold	som	

tilsvarende	 bestemmelse	 i	 direktivet.	 Dette	 reducerer	 uoverensstemmelsen	 med	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper,	 men	 det	 forudsætter,	 at	 dommeren	 anvender	

fortolkningsbidraget.	Udfordringen	 forbliver	uændret,	 såfremt	dommeren,	 imod	 forventning	

ikke	 anvender	 fortolkningsbidraget,	 uden	 at	 det	 per	 definition	 resulterer	 i	 en	

uoverensstemmelse	med	de	grundlæggende	EU-retlige	principper.		

Implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 er	 i	 overensstemmelse	 med	 de	

grundlæggende	 EU-retlige	 principper,	 idet	 principperne	 bedømmes	 i	 lyset	 af	

ændringsbestemmelsernes	 formål	 om	 at	 sikre	 en	 mere	 optimal	 udnyttelse	 af	 de	 offentlige	

midler	gennem	klarhed	og	fleksibilitet.			

På	 baggrund	 af	markedsundersøgelsen	 konkluderes	 det,	 at	 ordregivere	 og	 tilbudsgivere	 vil	

forholde	 sig	 til	 ændringsbestemmelserne	 på	 samme	 vis	 som	 inden	 ekspliciteringen	 af	

ændringsbestemmelserne	i	den	nye	danske	udbudslov.		

Kombinationen	af	transaktionernes	relativt	høje	frekvens,	den	lave	adfærdsbaserede	

usikkerhed	samt	en	lav	aktivspecificitet	resulterer	i	minimale	udfordringer	for	case-studiets	

rammeaftale.	Rammeaftalen	er	stærk	i	sin	hybride	form,	idet	variansen	af	ydelsens	målbarhed	

er	lav,	og	aftalen	er	standardiseret	med	relativt	lav	risiko	for	kunden.		

Incitamentsstrukturen	 giver	 leverandøren	 et	 stærkt	 incitament	 til	 at	 opfylde	 hovedydelsen,	

idet	 leverandøren	 aflønnes	 efter	 et	 observerbart	 resultatbaseret	 aflønningssystem,	 der	

forener	 leverandørens	adfærd	med	kundens	 interesser.	Et	 resultat	af	 incitamentsstrukturen	

vedrørende	 rammeaftalens	 forpligtelser,	 der	 ikke	 aflønnes	 er,	 at	 leverandøren	 ikke	 har	 et	

tilsvarende	 stærkt	 incitament	 til	 at	 opfylde	 disse.	 	 På	 baggrund	 af	 markedsundersøgelsen	

konkluderes	 det,	 at	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 ikke	 resulterer	 i	 en	
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prisændring,	 idet	 risikoallokeringen	 og	 incitamentsstrukturen	 for	 markedsaktørerne	

forbliver	 uændret	 i	 kontraktens	 løbetid.	 Derimod	 er	 der	 uoverensstemmelse	 mellem	

repræsentanterne	 for	 henholdsvis	 tilbudsgiver	 og	 ordregiver	 om,	 hvorvidt	 en	 øget	 klarhed	

som	følge	af	ekspliciteringen	prækontraktuelt	påvirker	prisniveauet.		

Implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 påvirker	 ikke	 case-studiets	 rammeaftale	 i	

aftalens	løbetid,	idet	rammeaftalen	er	standardiseret.		

Klarheden	som	følge	af	ekspliciteringen	af	ændringsbestemmelserne	giver	en	prækontraktuel	

pareto-optimal	 tilstand,	 idet	 ordregiveren	modtager	 billigere	 tilbud.	Konsekvensen	heraf	 er	

en	mere	optimal	udnyttelse	af	de	offentlige	midler.	 Samlet	 set	 anses	den	 samfundsmæssige	

nytte	 af	 implementeringen	 af	 ændringsbestemmelserne	 for	 at	 være	 begrænset	 i	 lyset	 af	

standardiserede	 kontrakter.	 Derimod	 foreligger	 der	 en	 samfundsmæssig	 gevinst	 af	

implementeringen	 af	 ændringsbestemmelser	 for	 kontrakter	 der	 er	mere	 eksponerede	 over	

for	 uforudsete	 omstændigheder.	 Retspolitisk	 konkluderes	 det,	 at	 ændringsbestemmelserne	

sandsynligvis	ville	 resultere	 i	en	endnu	større	samfundsmæssig	nytte,	 såfremt	 lovgiver	 ikke	

omformulerede	ordlyden	i	direktivet.	Grundet	en	usikker	nytte	af	en	anden	terminologi	samt	

omkostninger	 forbundet	med	 en	 omformulering	 er	 den	 retspolitiske	 anbefaling,	 at	 lovgiver	

ikke	 bør	 omformulere	 ordlyden,	 således	 at	 ændringsbestemmelserne	 igen	 svarer	 til	

udbudsdirektivets	og	EU-retspraksis´	terminologi.			
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Bilag	I	
	
Interview	foretaget	onsdag	11/05-16:	
Louise	Høgh	fra	Dansk	Erhverv.	Samtale	over	telefon.	
Laura	Svaneklink	fra	Dansk	Industri.	Personlig	samtale	i	Industriens	Hus.		
Jacob	Holch	Pedersen	fra	SKI.	Samtale	over	telefon.		
	
Spørgsmål:	
	
Udbudsdirektiv	2004/18/EF:	

• Hvad	er	erfaringen	med	Udbudsdirektivet	fra	2004/18/EF?	
	
Den	nye	danske	udbudslov:	

• Hvilken	holdning	har	i	til	den	nye	danske	udbudslov?	
o Hvad	baserer	i	holdningen	på?		

	
Juridiske	spørgsmål:	

• Hvilken	holdning	har	i	til	de	nye	ændringsbestemmelser?	
o Hvad	baserer	i	holdning	på?		

• Vurderer	i,	at	de	nye	ændringsbestemmelser	er	hensigtsmæssige?		
o Hvorfor?	Hvorfor	ikke?	

• Hvordan	stemmer	ændringsbestemmelserne	overens	med	de	grundlæggende	EU-
retlige	principper?		

• Hvilke	juridiske	konsekvenser	forudser	i	implementeringen	af	
ændringsbestemmelserne	medfører?		

• Hvordan	vil	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	påvirke	den	udbudsretlige	
retstilstand?		

• Udbudsloven	og	ændringsbestemmelsernes	formål	er	blandt	andet	at	øge	om	
fleksibiliteten	–	vurderer	i,	at	dette	kan	påvirke	gennemsigtigheden?		

• Såfremt	det	påvirker	gennemsigtigheden	–	hvilket	af	disse,	fleksibilitet	eller	
gennemsigtighed	vurderer	i	er	mere	vigtige	for	jeres	organisation?		

• Vurderer	i,	at	den	forandrede	terminologi	i	udbudsloven	udfordrer	de	grundlæggende	
EU-retlige	principper?		

o Hvad	baserer	i	jeres	holdning	på?		
• Vurderer	i,	at	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	er	i	overensstemmelse	

med	de	grundlæggende	EU-retlige	principper?		
o Hvorfor?	Hvorfor	ikke?		

	
Økonomiske	spørgsmål:	

• Hvilken	holdning	har	i	til	de	nye	ændringsbestemmelser?	
o Hvad	baserer	i	holdning	på?		

• Vurderer	i,	at	de	nye	ændringsbestemmelser	er	hensigtsmæssige?		
o Hvorfor?	Hvorfor	ikke?	

• Vurderer	i,	at	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	påvirker	
kontraktparternes	risikoallokering	i	en	offentlig	kontrakt?	

o Hvad	baserer	i	jeres	vurdering	på?		
• Vurderer	i,	at	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	påvirker	prisniveauet?		

Bilag I, Interview



o Hvad	baserer	i	jeres	vurdering	på?		
• Vurderer	i,	at	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	vil	påvirke	ordregivers	

incitamentsstruktur	ved	udarbejdelse	af	udbudsmaterialet?		
• Vurderer	i,	at	offentlige	ordregivere	vil	udvise	en	laissez-faire	adfærd,	som	følge	af	

fleksibiliteten?		
o Hvad	baserer	i	jeres	vurdering	på?		

• Vurderer	i,	at	implementeringen	af	ændringsbestemmelserne	vil	skabe	usikkerhed	i	
den	forstand,	at	udbudspraktikere	vil	anvende	flere	ressourcer	på	advokatbistand?		

o Hvad	baserer	i	jeres	vurdering	på?		
• Vurderer	i,	at	ændringsbestemmelserne	påvirker	den	interne	incitamentsstruktur	i	

kontraktforholdet?		
o Hvad	baserer	i	jeres	vurdering	på?		
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19. Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse  

19.1. Ikrafttrædelse og varighed  
Nærværende Aftalevilkår træder i kraft den [datoen udfyldes af SKI efter tildelingen, når der er oprettet et 
E-katalog, jf. bilag VI, det vil som udgangspunkt sige ca. 1 måned efter tildelingstidspunktet].  
 

Bilag VI (E-katalog) træder dog selvstændigt i kraft ved tildeling af Rammeaftalerne til Leverandø-

ren. 

 

Nærværende Aftalevilkår løber i 4 år og ophører uden varsel den [dato indsættes i forbindelse med 
kontraktsignering]. Dog ophører punkt 8 først, når alle bestillinger foretaget i henhold til Ramme-

aftalerne er leveret og afsluttet samt indrapporteret til SKI, jf. punkt 8. 

19.2. Opsigelse  
Aftalevilkår kan opsiges efter nedenstående regler.  

19.2.1. Generel opsigelse 
SKI kan opsige Aftalevilkår med et Skriftligt varsel på mindst tre måneder til ophør med udgan-

gen af en måned. Ved SKI’s opsigelse af Aftalevilkår opsiges de underliggende Rammeaftaler 

automatisk med tilsvarende varsel, jf. Rammeaftalens punkt 14. 

 

Leverandøren kan opsige Aftalevilkår med et Skriftligt varsel på mindst tolv måneder til ophør 

med udgangen af en måned. Leverandørens opsigelse af Aftalevilkår medfører automatisk, at 

samtlige underliggende forpligtende Rammeaftaler samtidig opsiges med et tilsvarende varsel, jf. 

Rammeaftalernes punkt 14. 

19.2.2. Opsigelse ved underkendelse 
SKI kan opsige Aftalevilkår og Rammeaftalerne med en måneds varsel, såfremt SKI’s beslutning 

om at tildele Rammeaftalerne til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af 

domstolene. 

 

I tilfælde af SKI’s opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele Rammeaf-

talerne til Leverandøren, skal Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for 

godtgørelse som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har Parterne 

aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, og at erstatningen er maksimeret, jf. punkt 14. Dertil har 

parterne aftalt, at Leverandøren ikke kan rette krav mod Kunder. 

 

Endvidere kan SKI opsige Aftalevilkår og Rammeaftalerne med en måneds varsel, såfremt det 

ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at Leverandøren har fået tildelt Rammeaftalerne ved 

afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod præceptive retsregler, forudsat at det retsstridige 

indhold har haft betydning for tildelingen af Rammeaftalerne. 

Bilag II, Aftalevilkår
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12. Misligholdelse 
Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse, i det omfang der ikke er an-

givet andet i Aftalevilkår, herunder punkt 14 nedenfor om erstatning.   

12.1. Underretningspligt  
Ved Leverandørens misligholdelse af Aftalevilkår, eller såfremt misligholdelse må påregnes, skal 

Leverandøren straks Skriftligt meddele SKI herom. Leverandøren skal i meddelelsen angive år-

sagen til misligholdelsen, samt hvornår misligholdelsen forventes afhjulpet. Dette gælder ligele-

des, såfremt Leverandørens misligholdelse af en eller flere Rammeaftaler måtte have betydning 

for Aftalevilkårenes opfyldelse.  

12.2. Begrænsnings- og afhjælpningspligt 
Leverandøren har pligt til uden ugrundet ophold at søge en eventuel forsinkelse begrænset og/el-

ler afværget.  

 

Leverandøren er endvidere forpligtet til at uden ugrundet ophold at iværksætte afhjælpning af 

fejl og mangler. 

12.3. Bod 
SKI er berettiget til at opkræve bod i de tilfælde, der er angivet i punkt 12.3.1-12.3.3. 

 

Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 12 måneder efter indtræ-

den af det forhold, der berettiger SKI til at opkræve bod, modtaget Skriftligt påkrav om betaling 

af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. 

 

SKI’s afkald på opkrævning af bod i ét tilfælde indebærer ikke, at SKI giver afkald på bod i andre 

tilfælde som følge af passivitet. Dette gælder, uanset antallet af tilfælde SKI har givet afkald på 

bod. 

12.3.1. Bod - rapportering 
Hvis Leverandøren ikke rapporterer rettidigt, eller rapporteringen er mangelfuld, jf. punkt 8.6 og 

bilag II, ifalder Leverandøren bod, såfremt SKI ikke har modtaget en korrekt rapportering inden 

SKI’s afsendelse af anden rykkerskrivelse, jf. bilag II. SKI kan i dette tilfælde opkræve en bod på 

DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb 

af den i første rykkerskrivelse anførte tidsfrist. Boden for en mangelfuld eller forsinket rappor-

tering kan i alt ikke overstige DKK 100.000,- pr. tilfælde.  

 

Hvis Leverandøren fremsender en mangelfuld ledelses- og revisorerklæring, eller hvis ledelses- 

og revisorerklæringen er forsinket, ifalder Leverandøren bod, såfremt SKI ikke forinden frem-

sendelse af anden rykkerskrivelse har modtaget en korrekt ledelses- og revisorerklæring, jf. punkt 

8.7 og bilag II. SKI kan kræve en bod på DKK 5.000,- samt en yderligere dagbod på DKK 
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1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag efter udløb af den i første rykkerskrivelse anførte tidsfrist. Bo-

den for en mangelfuld eller forsinket ledelses- og revisorerklæring kan i alt ikke overstige DKK 

100.000,- pr. tilfælde. 

 

Leverandøren ifalder en dagbod, såfremt Leverandøren som led i SKI’s kontrolindsats ikke sam-
arbejder loyalt med SKI, som nærmere beskrevet i et påkrav til Leverandøren, inden for den i 

påkravet fastsatte frist, jf. punkt 4 i bilag II. Dagboden udgør DKK 1.000,- pr. påbegyndt Ar-

bejdsdag fra fristudløb, og boden påløber, indtil det tidspunkt Leverandøren efterlever de i på-

kravet fastsatte krav. Bodsbeløbet kan dog ikke overstige DKK 100.000,- pr. tilfælde.   

 

12.3.2. Bod - sortiments- og prisændringer 
Såfremt Leverandøren ikke efterlever tidsfristerne for opdatering af varer, jf. bilag III, og/eller 

regulering af priser, jf. bilag IV, ifalder Leverandøren en dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt 

Arbejdsdag fra udløbet af den relevante frist, og indtil det tidspunkt Leverandøren opfylder de 

relevante krav. Bodsbeløbet kan ikke overstige DKK 100.000,- pr. tilfælde.  

 

Såfremt Leverandøren ikke efterlever øvrige krav i bilag III og/eller bilag IV, kan SKI sende et 

påkrav til Leverandøren om, at Leverandøren skal efterleve kravene inden for en i påkravet fast-

sat frist, og at manglende efterlevelse af kravene vil medføre bod. SKI vil i meddelelsen angive, 

hvilke specifikke krav Leverandøren skal efterleve. Overholder Leverandøren herefter ikke kra-

vene inden for den i påkravet fastsatte frist, skal Leverandøren betale SKI en dagbod på DKK 

1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag fra fristudløb. Boden påløber indtil det tidspunkt, Leverandø-

ren efterlever de relevante krav. Bodsbeløbet kan ikke overstige DKK 100.000,- pr. tilfælde.   

 

Såfremt Leverandøren opdaterer sit sortiment med baggrund i at Leverandøren er ophørt med 

at markedsføre en vare i Danmark (end of sale), jf. bilag F, punkt 2 eller punkt 3, men fortsat 

markedsfører den pågældende vare i Danmark 1 måned efter opdatering af sortimentet uden at 

have iværksat en ny opdatering af sit sortiment for at foretage en varetilgang af den pågældende 

vare, vil den manglende efterlevelse af kravene i bilag F medføre bod. Leverandøren skal betale 

SKI en månedsbod på 50.000,- pr. tilfælde pr. måned som Leverandøren fortsat markedsfører 

varen i Danmark uden at have tilføjet varen til sit sortiment under Rammeaftalen.  

12.3.3. Bod - E-katalog    
Såfremt Leverandøren ikke efterlever tidsfristerne for etablering eller opdatering af E-katalog og webs-

hop, jf. bilag VI, ifalder Leverandøren bod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag fra udløbet af 

den relevante frist. Bod påløber indtil det tidspunkt, Leverandøren opfylder de relevante krav. Bods-

beløbet kan ikke overstige DKK 100.000,- pr. tilfælde.  

Såfremt Leverandøren ikke efterlever øvrige krav i bilag VI, kan SKI sende et påkrav om, at Leveran-

døren skal efterleve nogle nærmere angivne krav inden for en i påkravet fastsat frist, og at manglende 

efterlevelse af kravene kan medføre bod. SKI vil i meddelelsen angive, hvilke specifikke krav Leve-

randøren skal efterleve. Overholder Leverandøren ikke kravene inden for den i påkravet fastsatte frist, 

skal Leverandøren betale SKI en dagbod på DKK 1.000,- pr. påbegyndt Arbejdsdag fra fristudløb. 

Boden påløber indtil det tidspunkt, Leverandøren efterlever de relevante krav. Bodsbeløbet kan ikke 

overstige DKK 100.000,- pr. tilfælde.   
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3. Ledelses- og revisorerklæring 
 

Leverandøren skal senest 90 Dage efter udløb af hvert kalenderår eller efter forudgående skriftlig aftale 

med SKI, fremsende en anmærkningsfri revisorerklæring til SKI samt ledelseserklæring, som oplyser 

om rigtigheden af de foretagne indrapporteringer i det foregående kalenderår.  

 

Fremsendelse af ledelses- og revisorerklæringen skal ske i SKI’s system.  

 

Såfremt Leverandøren fremsender en mangelfuld ledelses- og revisionserklæring, eller hvis ledelses- og 

revisorerklæringen er forsinket, vil SKI fremsende en rykkerskrivelse. Har SKI ikke modtaget en kor-

rekt ledelses- og revisorerklæringen inden udløbet af den i rykkerskrivelsen angivne frist, vil SKI frem-

sende endnu en rykkerskrivelse. Leverandøren ifalder derudover bod, jf. Rammeaftalens punkt 12.3.1, 

sidste afsnit. 

 

Ledelses- og revisorerklæringen består af tre dokumenter: 

 

a) En ledelseserklæring 

b) Revisionsinstrukser 
c) En revisorerklæring 

 

SKI vil fremsende en revisor- og ledelseserklæring en gang årligt til den oplyste indrapporteringsansvar-

lige. Leverandøren er forpligtet til at anvende den fremsendte erklæring.   

 

En skabelon til ledelses- og revisorerklæring fremgår nedenfor af punkt 3A, 3B og 3C. SKI er dog be-

rettiget til at ændre i ledelses- og revisorerklæringen, og Leverandøren skal derfor altid anvende den til 

enhver tid gældende erklæring, som SKI sender årligt.   

 

Af punkt 3D nedenfor fremgår et forslag til et aftalebrev mellem Leverandøren og dennes revisor. Det 

er frivilligt, om Leverandøren ønsker at anvende brevet. 

 

Revisorerklæringen og instrukserne har til formål at afdække, om procedurer for kundestamdata og 

transaktionsregistreringer hænger sammen med de af Leverandøren foretagne indrapporteringer til SKI. 

Revisoren skal kun udføre det arbejde, som fremgår af dokumentet ”Revisionsinstrukser”. Revisorer-

klæringen er udarbejdet efter de mindst restriktive regler i henhold til den nyeste erklæringsbekendtgø-

relse. 

 

For at opnå den nødvendige sikkerhed for en korrekt indrapportering samt sikre, at SKI’s Rammeaftale 

bliver indarbejdet i Leverandørens organisation, er revisorerklæringen understøttet med en ledelseser-

klæring. Ledelseserklæringen skal underskrives af en af Leverandøren underskriftsberettiget person. 

Medmindre SKI godkender andet, må den underskriftberettigede person ikke være den SKI-ansvarlige 

kontaktperson i virksomheden, da dette kan give habilitetsproblemer. 

 

Eventuelle spørgsmål til ledelses- og revisorerklæring kan stilles til SKI’s økonomiafdeling, som kontak-

tes via Kundeservice på tlf. 33 42 70 00. 

Bilag III, Leverandørens rapportering til SKI
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3A. Ledelseserklæring 

 
Virksomhed:___________________ 
 

Denne erklæring er afgivet i forbindelse med virksomhedens løbende indrapportering af omsætning for 1. 
januar til 31. december 20XX til Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Herefter benævnt SKI). 

Det er vores ansvar, at den løbende indrapportering af omsætning til SKI er korrekt samt at virksomheden har 
implementeret de nødvendige registreringssystemer, interne kontroller og rapporteringsprocedurer, som skal 
forebygge og opdage besvigelser og fejl i den løbende indrapportering. Vi har over for Dem oplyst om alle 
væsentlige forhold omkring tilsigtede- såvel som utilsigtede fejl, som ledelsen har kendskab til, og som kan 
have påvirket virksomhedens indrapportering. Endvidere har vi over for revisor oplyst omkring eventuelle 
svagheder i de interne kontroller og rapporteringsprocedurer, der ligeledes kan have påvirket virksomhedens 
indrapportering. Endeligt har vi over for revisionen oplyst om resultatet af vores løbende vurderinger af risi-
koen for, at indrapporteringerne kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af fejl og udeladelser. 

Vi bekræfter i den forbindelse, at der ikke efter vores bedste overbevisning har været tilsigtede- såvel som 
utilsigtede fejl i de foretagne indrapporteringer for perioden. Endvidere kan vi bekræfte, at virksomheden efter 
vores overbevisning har betryggende procedurer og systemer til registrering og rapportering af de korrekte 
omsætningstal i henhold til Rammeaftalen. 

Endvidere bekræfter vi, at periodiseringen af salget til Kunder under Rammeaftalen med SKI, er foretaget 
korrekt. 

Endeligt kan vi bekræfte, at vi har stillet alt relevant materiale og underliggende dokumentation til rådighed 
for dem ligesom vi kan bekræfte fuldstændigheden af de foretagne registreringer og afgivne oplysninger i 
forbindelse med den løbende indrapportering til SKI samt, at den løbende indrapportering til SKI ikke inde-
holder fejlinformationer. 

 
___________________, den ___________________ 
 
Navn og underskrift på tegningsberettiget person: 
 
 
_______________________________ 
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3B. Revisionsinstruks vedrørende afgivelse af erklæring omkring indrapportering til SKI 

 

Denne instruks finder anvendelse, hvor revisor skal afgive en erklæring til SKI vedrørende en virksomheds 

løbende indrapportering af omsætning. 

Revisors arbejde skal dække hele indrapporterings perioden. Med udgangspunkt i ”Rammekontrakten” med 
SKI, virksomhedens forretningsgangsbeskrivelse vedrørende håndteringen af kundeoprettelse samt den lø-

bende registrering og indrapportering af omsætning til SKI, skal der udføres følgende handlinger: 

1 Undersøg om virksomheden har etableret forretningsgange/-procedure som sikrer at salg til Kunder under 

”Rammeaftalen” med SKI bliver registeret og opsamlet i den løbende omsætningsrapportering til SKI.  

Forretningsgangsbeskrivelsen bør omfatte følgende: 
x håndteringen af kundeoprettelser i forbindelse med Kunder under Rammeaftalen med SKI. 
x den løbende vedligeholdelse af kunderegistret med Kunder under Rammeaftalen med SKI. 
x den løbende registrering af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI. 
x rutiner i forbindelse med indrapportering og afstemning af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI. 

2 Undersøg om virksomheden har etableret interne kontroller, der skal sikre at fejl, i forbindelse med regi-

strering af salg til Kunder under Rammeaftalen med SKI, opdages, samt sikrer at alt salg foretaget af virk-

somheden til Kunder under Rammeaftalen med SKI bliver registreret.  

De interne kontroller bør afdække følgende: 
x fejl i forbindelse med kundeoprettelsen af Kunder under Rammeaftalen med SKI opdages og korrigeres. 
x fejl i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af kunderegistret i forbindelse med Kunder under Rammeaftalen 

med SKI opdages og korrigeres. 
x fejl i forbindelse med den løbende registrering af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI opdages og 

korrigeres. 
x fejl i forbindelse med indrapportering og afstemning af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI 

opdages og korrigeres. 

3 Indhent en samlet opgørelse af virksomhedens omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI 

for perioden. 

4 Undersøg om der er overensstemmelse mellem alle indrapporteringer i perioden fra virksomheden til SKI 

og den samlede opgørelse. 

5 Undersøg om virksomheden løbende foretager en samlet afstemning af virksomhedens samlede opgørelse 

af omsætning med kunder under Rammeaftalen med SKI til virksomhedens salgsstatistikker. 

Afstemningen kan foretages til andre relevante registre hvis virksomheden skønner at dette er mere relevant, herunder debitor-
bevægelser i debitormodulet. 

6 Undersøg om der anvendes et forhandlerled i forbindelse med handel med Kunder under Rammeaftalen 

med SKI. 
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7 Kontroller at virksomheden har indhentet en erklæring fra forhandlerens revisor vedr. den løbende indrap-

portering af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI fra forhandleren til virksomheden, og 

afstemt omsætningen anført i erklæringen til virksomhedens indrapportering til SKI. 

Hvis virksomheden ikke anvender et forhandlerled, så skal handlingen ikke udføres. 

8 Baseret på virksomhedens liste over Kunder under Rammeaftalen med SKI, udvælg 3 Kunder som ikke er 

forhandlere og afstem omsætningen med de pågældende Kunder i henhold til virksomhedens debitormo-

dul med virksomhedens indrapportering til SKI.  

Der udvælges 3 tilfældige Kunder hvor dette undersøges. Handlingen skal udføres for at sikre fuldstændigheden af 
omsætning for den pågældende Kunde indgår i virksomhedens indrapportering til SKI.   

9 Baseret på listen over Kunder under Rammeaftalen med SKI, udvælg– 1 kommune, 1 region, 1 statslig 

styrelse/ministerium, 1 uddannelsesinstitution samt 1 offentligt ejet selskab. For disse Kunder afstemmes 

Kundens omsætning i henhold til virksomhedens debitormodul til virksomhedens indrapportering til SKI. 

Der udvælges tilfældige Kunder hvor denne handling udføres.  Handlingen skal udføres for at sikre fuldstændigheden af 
omsætning for de udvalgte Kunder i indrapporteringen til SKI. Har virksomheden ikke omsætning med alle kategorier 
ændres fordelingen, således der udvælges minimum en Kunde fra hver kategori og 5 Kunder i alt. 

10 Foretag 10 stikprøver af fakturaer til Kunder under Rammeaftalen med SKI registeret i januar måned efter 

rapporteringsperioden, for at sikre at leverancerne som fakturaerne er relateret til ikke vedrører rapporte-

ringsperioden. 

Der skal udvælges 10 tilfældige fakturaer, med henblik på at sikre korrekt periodisering af omsætningen.  Periodise-
ringen af omsætningen skal følge virksomhedens regnskabspraksis. 

11 Forespørg virksomhedens ledelse, om de er bekendt med opståede fejl eller har mistanke omkring besvi-

gelser i perioden, der kan have påvirket indrapporteringen. 

Dette skal bekræftes i form af en ledelseserklæring. 

 

Teksten ovenfor i kursiv er hjælpetekster til de enkelte handlinger, som skal udføres.  
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3C. Den uafhængige revisors erklæring om faktiske resultater 

Til direktionen i [angiv leverandørnavn] 
Vi har efter aftale udført de arbejdshandlinger, som er angivet nedenfor og som fremgår af ”Revisionsin-
struks vedrørende afgivelse af erklæring omkring indrapportering til SKI” af [angiv kalenderår], vedrørende 
indrapporterede informationer for perioden 1. januar – 31. december 20XX til SKI, herunder pålidelighed af 
[angiv leverandørnavn] systemer til registrering og rapportering af korrekte omsætningstal i henhold til 
Rammeaftalen med SKI.  

[angiv leverandørnavn] samlede indrapporterede omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI for 
perioden udgør kr. __________________. 

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den internationale standard om aftalte arbejdshandlinger 
vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.  

Arbejdshandlingerne er udelukkende udført med det formål, at forsyne SKI med et grundlag til vurdering af 
pålideligheden af de indberettede informationer til SKI for perioden. 

Udførte arbejdshandlinger 
1 Vi har undersøgt om virksomheden har etableret forretningsgange/procedure som sikrer at salg til Kunder 

under Rammeaftalen med SKI bliver registeret og opsamlet i den løbende omsætningsrapportering til SKI.  

2 Vi har undersøgt om virksomheden har etableret interne kontroller, der skal sikre at fejl, i forbindelse med 
registrering af salg til Kunder under Rammeaftalen med SKI, opdages, samt der sikrer at alt salg foretaget 
af virksomheden til Kunder under Rammeaftalen med SKI bliver registreret.  

3 Vi har indhentet en samlet opgørelse af virksomhedens omsætning med Kunder under Rammeaftalen med 
SKI for perioden. 

4 Vi har undersøgt at der er overensstemmelse mellem alle indrapporteringer i perioden fra virksomheden 
til SKI og den samlede opgørelse. 

5 Vi har undersøgt om virksomheden løbende foretager en samlet afstemning af virksomhedens samlede 
opgørelse af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI til virksomhedens salgsstatistikker 
(eller andre relevante registre). 

6 Vi har undersøgt om der anvendes et forhandlerled i forbindelse med handel med Kunder under Ramme-
aftalen med SKI. 

7 Vi har kontrolleret at virksomheden har indhentet en erklæring fra forhandlerens revisor vedr. den løbende 
indrapportering af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI fra forhandleren til virksomhe-
den, og afstemt omsætningen anført i erklæringen til virksomhedens indrapportering til SKI. 

8 Baseret på virksomhedens liste over Kunder under Rammeaftalen med SKI, har vi udvalgt 3 Kunder, som 
ikke er forhandlere og afstemt omsætningen med de pågældende Kunder i henhold til virksomhedens de-
bitormodul med virksomhedens indrapportering til SKI.  

9 Baseret på listen over Kunder under Rammeaftalen med SKI, har vi udvalgt 1 kommune, 1 region, 1 
statslig styrelse/ministerium, 1 uddannelsesinstitution samt 1 offentligt ejet selskab. For disse Kunder har 
vi afstemt Kundens omsætning i henhold til virksomhedens debitormodul til virksomhedens indrapporte-
ring til SKI. 
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10 Vi har foretaget 10 stikprøver af fakturaer til Kunder under Rammeaftalen med SKI registeret i januar 
måned efter rapporteringsperioden, for at sikre at leverancerne som fakturaerne er relateret til ikke vedrører 
rapporteringsperioden. 

11 Vi har forespurgt virksomhedens ledelse, om de er bekendt med opståede fejl eller har mistanke omkring 
besvigelser i perioden, der kan have påvirket indrapporteringen. 

Faktiske resultater 
Vi har fundet følgende forhold: 

a) Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at  

b) Med hensyn til punkt 2 fandt vi, at  

c) Med hensyn til punkt 3 fandt vi, at  

Afslutning 
Idet ovennævnte arbejdshandlinger hverken er revision eller review i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision eller review, udtrykker vi ikke en konklusion med sikkerhed om de samlede indrap-
porterede informationer for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 til SKI, herunder pålidelighed af 
[angiv leverandørnavn] systemer.  

Havde vi udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review i overensstemmelse med internati-
onale standarder om revision eller review, kunne andre forhold muligvis være fundet og rapporteret. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings indledning og 
må ikke anvendes til andre formål. Erklæringen vedrører kun forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke ud-
strækkes til at omhandle regnskabet som helhed for [angiv leverandørnavn]. 

____________________, den ______________ 
 
Stempel og underskrift 
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3D. Aftalebrev vedrørende aftalte arbejdshandlinger for indrapporteringer til 
SKI for perioden 1. januar – 31. december 20XX 

Formålet med dette brev er at bekræfte vores forståelse af indholdet af aftalen og målet med vores arbejde samt 

arten af og begrænsningen i det arbejde, som vi vil udføre. Vores arbejde vil blive udført i overensstemmelse 

med danske revisionsstandarder om aftalte arbejdshandlinger, og dette vil fremgå af vores erklæring. 

Vi skal i henhold til den indgåede aftale mellem [angiv leverandørnavn] og SKI udføre følgende arbejdshandlinger 

og afgive en erklæring til SKI om de forhold, vi finder under vores arbejde. 

1 Vi vil undersøge om virksomheden har etableret forretningsgange/procedure som sikrer at salg til Kunder 

under ”Rammeaftalen” med SKI bliver registeret og opsamlet i den løbende omsætningsrapportering til 

SKI.  

2 Vi vil undersøge om virksomheden har etableret interne kontroller, der skal sikre at fejl, i forbindelse med 

registrering af salg til Kunder under Rammeaftalen med SKI, opdages, samt der sikrer at alt salg foretaget 

af virksomheden til Kunder under Rammeaftalen med SKI bliver registreret.  

3 Vi vil indhente en samlet opgørelse af virksomhedens omsætning med Kunder under Rammeaftalen med 

SKI for perioden. 

4 Vi vil undersøge om der er overensstemmelse mellem alle indrapporteringer i perioden fra virksomheden 

til SKI og den samlede opgørelse. 

5 Vi vil undersøge om virksomheden løbende foretager en samlet afstemning af virksomhedens samlede 

opgørelse af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI til virksomhedens salgsstatistikker. 

6 Vi vil undersøge om der anvendes et forhandlerled i forbindelse med handel med Kunder under Ramme-

aftalen med SKI. 

7 Vi vil kontrollere at virksomheden har indhentet en erklæring fra forhandlerens revisor vedr. den løbende 

indrapportering af omsætning med Kunder under Rammeaftalen med SKI fra forhandleren til virksomhe-

den, og afstemme omsætningen anført i erklæringen til virksomhedens indrapportering til SKI. 

8 Baseret på virksomhedens liste over Kunder under Rammeaftalen med SKI, vil vi udvælge 3 Kunder som 

ikke er forhandlere og afstemme omsætningen med den pågældende Kunde i henhold til virksomhedens 

debitor modul med virksomhedens indrapportering til SKI. 

9 Baseret på listen over Kunder under Rammeaftalen med SKI, vil vi udvælge 1 kommune, 1 region, 1 statslig 

styrelse/ministerium, 1 uddannelsesinstitution samt 1 offentligt ejet selskab. For disse Kunder vil vi af-

stemme Kundens omsætning i henhold til virksomhedens debitormodul til virksomhedens indrapportering 

til SKI. 

10 Vi vil udvælge 10 stikprøver af fakturaer til Kunder under Rammeaftalen med SKI registeret i januar måned 

efter rapporteringsperioden, for at sikre at leverancerne som fakturaerne er relateret til ikke vedrører rap-

porteringsperioden. 

11 Vi vil forespørge virksomhedens ledelse, om de er bekendt med opståede fejl eller har mistanke omkring 

besvigelser i perioden, der kan påvirke indrapporteringen. 
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De arbejdshandlinger, vi vil udføre, foretages udelukkende for at give SKI mulighed for at vurdere pålide-

ligheden af de indrapporterede informationer for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 fra [angiv 
leverandørnavn], herunder pålideligheden af [angiv leverandørnavn]' procedurer og systemer til registrering og 

rapportering af de korrekte omsætningstal i henhold til Rammeaftalen med SKI.  

Vores erklæring kan ikke anvendes til noget andet formål og er udelukkende til SKI’s brug. 

De arbejdshandlinger, vi vil udføre, udgør hverken en revision eller et review udført i overensstemmelse 

med internationale standarder og revision eller review, og der vil som følge heraf ikke blive udtrykt nogen 

grad af sikkerhed om indrapporteringen til SKI. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med Deres medarbejdere og stoler på, at disse vil stille alle data, doku-

mentation eller andre oplysninger, som vi beder om i forbindelse med vores opgave, til rådighed. 

Vores honorar, er baseret på tidsforbruget for de personer, der bliver tilknyttet denne opgave, med tillæg 

af direkte udlæg. De enkelte personers timesats afhænger af graden af deres ansvar og af den krævede 

erfaring og ekspertise. 

Denne aftale er udarbejdet i overensstemmelse med og skal vurderes i forhold til dansk lovgivning. Alle 

uoverensstemmelser, som opstår i forbindelse med aftalen, skal alene bedømmes efter dansk ret og under 

danske domstoles jurisdiktion. 

De bedes venligst underskrive og returnere en kopi af dette brev til os som udtryk for, at det er i overens-

stemmelse med Deres opfattelse af indholdet af aftalen og herunder af de konkrete arbejdshandlinger, som 

vi har aftalt at udføre. 

 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegen-
skab. 

Navn på revisionsvirksomhed 

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegen-
skab. 

  

___________________, den ___________________ 
 
Navn og underskrift: 
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Rammeaftale 
mellem 

 
[…] 
[…] 
[…] 

 
(herefter benævnt Kunde) 

 
og 

 
[Leverandøren navn] 

[…] 
[…] 
[…] 

 
[Bestående af følgende konsortiedeltagere:] 

[Konsortiedeltager 2] 
[…] 
[…] 

 
[Konsortiedeltager 3] 

[…] 
[…] 

 
[Konsortiedeltager 4] 

[…] 
[…] 

 
[Konsortiedeltager 5] 

[…] 
[…] 

 
[Konsortiedeltager 6] 

[…] 
[…] 

 
[Konsortiedeltager 7] 

[…] 
[…] 

 
 

(herefter benævnt Leverandør)  



 

Rammeaftale 50.90 Fødevarer  

Version1.0   Side 3 af 51 

 

Bilagsfortegnelse 
 

Rammeaftalen indeholder følgende bilag: 

x Bilag VII.A Kravspecifikation  

x Bilag VII.B.1 Leverandørens tilbud, obligatoriske konventionelle sortiment 

x Bilag VII.B.2 Leverandørens tilbud, obligatoriske økologiske sortiment 

 

Rammeaftalen udgør bilag VII til Aftalevilkår. 
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1. Definitioner 
 

Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftale. 
 
Ved Aftalevilkår forstås de vilkår, som Leverandøren er forpligtet til at overholde over for SKI 
fra tidspunktet fra tildeling af Rammeaftale.  
 
Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag 
og grundlovsdag. 
 
Ved Bestillende enhed forstås et køkken hos den kommunale Kunde, der bestiller for minimum 
DKK 1.500,- pr. levering. Leverancen leveres på ét leveringssted. Bilag IA indeholder en oversigt 
over Bestillende enheder på Udbudstidspunktet.  

Ved Dag forstås kalenderdag. 
 
Ved Kunde forstås en offentlig myndighed, et offentligretligt organ, sammenslutninger af en 
eller flere offentlige myndigheder og/eller offentligretlige organer, der forud for 
Udbudstidspunktet har tegnet abonnement hos SKI, og som har tilsluttet sig Rammeaftalen. De 
tilsluttede Kunder fremgår af bilag I, herunder selvejende institutioner og § 60-selskaber, der på 
Udbudstidspunktet henholdsvis har en driftsoverenskomst med den kommunale Kunde eller er 
oprettet efter § 60. § 60-selskaber, der ikke var oprettet på Udbudstidspunktet, har efter 
oprettelse ret men ikke pligt til at anvende Rammeaftalen. Kunde er en samlebetegnelse for alle 
Bestillende enheder i en kommune. I nærværende Aftalevilkår benyttes Kunde som en 
samlebetegnelse for Bestillende enheder i en kommune med mindre andet er specificeret. 

Ved Leverandør forstås den Leverandør, som er tildelt Rammeaftalen. Leverandøren fremgår af 
side 2.  
 
Ved Part eller Parterne forstås Kunden og/eller Leverandøren.  
 
Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftale, som Parterne har indgået efter SKI’s 
konkurrenceudsættelse af Rammeaftalen i EU-udbud, jf. nedenfor angivne 
udbudsbekendtgørelse, med de til Rammeaftalen hørende bilag og eventuelle senere aftalte 
ændringer.  
 
Ved Skriftlig forstås ethvert udtryk bestående af ord eller tal, som er skreven, trykt eller printet, 
og som fremgår af et læsbart format, som fx papir eller elektroniske dokumenter. 
 
Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte 
udbudsbekendtgørelse nr. [indsættes af SKI inden underskrift] til offentliggørelse i Supplement til 
EU-Tidende, det vil sige den 11. april 2016. 
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2. Forpligtende Rammeaftale 
På baggrund af et EU-udbud af Rammeaftalen indgås nærværende Rammeaftale mellem Kunden 
og Leverandøren. Rammeaftalen, der indgås af SKI på vegne af Kunden, regulerer alene 
aftaleforholdet mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftalen regulerer således ikke forholdet 
mellem SKI og Leverandøren.  

Rammeaftalen er ikke indbyrdes afhængig af de parallelle rammeaftaler, der er indgået mellem 
Leverandøren og øvrige tilsluttede Kunder, som fremgår af bilag I.  

Der er tale om en forpligtende Rammeaftale, hvilket indebærer, at Kunden er forpligtet til at 
anvende Rammeaftalen, som beskrevet i punkt 2.1 

Det er et vilkår for indgåelse af Rammeaftalen, at Leverandøren overholder Aftalevilkår over for 
SKI. SKI hæfter hverken for Kundens eller Leverandørens forhold, herunder ved Kundens 
manglende opfyldelse af sin aftageforpligtelse, jf. punkt 2.1. 

For nærmere oplysning om forpligtende Rammeaftaler kan der henvises til punkt 3 i Aftalevilkår.  

2.1. Kundens aftageforpligtelse  
Rammeaftalen indeholder en forpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til 
anskaffelse af varer, omfattet af Rammeaftalens sortiment, når Kundens indkøbsbehov kan 
opfyldes af de varer, der er omfattet af Rammeaftalens sortiment. 
 
Kundens forpligtelse gælder kun for de varer, som er omfattet af de hovedproduktgrupper, som 
Kunden har tilsluttet sig. Kunden kan have forpligtet sig helt eller delvist inden for en eller flere 
af følgende hovedproduktgrupper:  

 

x Brød og Kager 
x Fisk, frost 
x Frugt & Grønt, frost 
x Frugt 
x Færdigretter (konventionel) 
x Grøntsager 
x Kolonial 
x Kød og Pålæg 
x Mejeri 
x Snitgrønt og -frugt 

 

Derudover har de Bestillende enheder mulighed for at undtage sig underproduktgrupper og 
varelinjer inden for de hovedproduktgrupper, som Kunden har forpligtet sig til at aftage. 
Oplysning herom fremgår af bilag I (Kundeliste) ud fra hver enkelt Kunde.  
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I Rammeaftalens varighed har Kunden mulighed for at udvide aftageforpligtelsen til at omfatte 
yderligere Bestillende enheder samt hovedproduktgrupper og varelinjer, som var undtaget 
aftageforpligtelsen ved aftalestart, jf. bilag I. Kunden oplyser Leverandøren om den forventede 
volumen pr. hovedproduktgruppe. Kunden skal varsle Leverandøren herom i rimelig tid, hvilket 
vil sige minimum 30 Dage. 
 
Kunden er ikke forpligtet til at aftage for en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Den i 
bilag I angivne volumen er alene et samlet estimat af den volumen, som Kunden forventer at 
aftage. Aftageforpligtelsen indebærer således alene en pligt for Kunden til at anvende 
Rammeaftalen til at anskaffe varer, i det omfang Kunden faktisk skal købe varer, der er omfattet 
af Rammeaftalens sortiment, og som er omfattet af de hovedproduktgrupper, som Kunden helt 
eller delvist har forpligtet sig til.  
 
Såfremt der sker ændringer som betyder, at en bestillende enhed herefter generelt ikke længere 
indkøber leverancer for minimum DKK 1.500,- pr. levering, ophører den bestillende enheds 
rettighed samt forpligtelse til at anvende Rammeaftalen fra tidspunktet for ændringen. 
 
Forpligtelsen for Kunden til at anvende Rammeaftalen gælder fra den ikrafttrædelsesdato, som 
er angivet i bilag I.  
 

2.2. Kundens anvendelse af Rammeaftalen 
Kunden anvender Rammeaftalen ved at foretage et direkte træk på Rammeaftalen i form af en 
konkret bestilling, jf. punkt 3.2 til Leverandøren om levering af varer, omfattet af Rammeaftalens 
sortiment, og inden for de hovedproduktgrupper, som Kunden har tilsluttet sig. 
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3. Leverancen 

3.1. Generelt  
Leverandøren er fra tidspunktet for modtagelse af Kundens bestilling forpligtet til at levere de 
af bestillingen omfattede varer under overholdelse af de krav og vilkår, der er indeholdt i 
Rammeaftalen med tilhørende bilag, herunder bilag VII.A og VII.B.1–VII.B.2. 

For varer der har angivet en sæson i bilag VII.B, er Leverandøren alene forpligtet til at levere 
den pågældende vare i den for varen angivne sæson. Forpligtelsen til at levere i den angivne 
sæson bortfalder dog i det omfang, der generelt er udsving i sæsonen for den pågældende type 
vare, fx fordi klimatiske forhold gør, at den pågældende type vare ikke høstes og leveres, som 
angivet i bilag VII.B. Uanset eventuelle udsving i sæson eller lignende, gælder forpligtelsen til at 
levere den pågældende vare fra det øjeblik Leverandøren leverer varen til sine andre kunder. 

Leverandøren skal sikre, at det leverede har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden 
for branchen, og herunder er egnet til og har en holdbarhed, som modsvarer Kundens forudsatte 
brug, jf. bilag VII.A og VII.B.1 –VII.B.2. 

Varerne skal være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. Derudover 
skal opbevaring og transport, herunder i forbindelse med levering, overholde de til enhver tid 
gældende love og regler på området. 

Indholdet af Leverandørens tilbud, jf. bilag VII.B.1–VII.B.2, kan ikke påberåbes til støtte for, at 
de i Rammeaftalen indeholdte krav ikke opfyldes. 

Leverandøren skal ved kontraktstart have etableret en webshop, hvor Kunderne kan bestille samtlige 
udbudte varer, og Kunderne skal kunne oprette individuelle varekurve / varekataloger hos 
Leverandøren. Leverandøren er pligtig at opdatere Kundernes individuelle varekurve / varekataloger 
ved vareændringer, jf. bilag III, punkt 2.2. 

 

3.2. Bestilling og ordrebekræftelse 
Bestillinger til levering næstkommende Arbejdsdag skal afgives senest kl. 10.00 for 
hovedproduktgrupperne Kød og pålæg samt Snitgrønt og -frugt, og senest kl. 15.00 for øvrige 
hovedproduktgrupper. Bestilling af varer, der er markeret som ”Skaffevare” i bilag VII.B.1-
VII.B.2, skal afgives senest 5 Arbejdsdage inden ønsket levering. 

Det bemærkes, at Kunden kan foretage flere bestillinger til én samlet levering, så længe 
ovenstående frister er overholdt, jf. punkt 3.1. 
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Bestilling skal foretages telefonisk, via Kundens E-handelssystem og/eller Leverandørens 
webshop, jf. nærmere om Leverandørens forpligtelse til at understøtte E-handel i bilag VI, punkt 
6. Såfremt Kunden ikke har mulighed for at foretage bestillinger inden for ovenstående frister til 
levering den næstkommende Arbejdsdag på grund af fejl i Kundens E-handelssystem, 
Leverandørens webshop, eller systemnedbrud hos Kunden eller Leverandøren, kan Kunden 
afgive bestillinger pr. telefon. 

Bestillingen skal som minimum indeholde følgende forhold:  

a) De varer der ønskes bestilt  

b) Antal/omfang af varer 

c) Leveringssted (adresse)  

d) Navn på Bestillende enhed (organisationen) og EAN.nr.  

e) Bestillerens navn og e-mail 

f) Evt. kundens rekvisitionsnr.  

g) SKI-ID nr. og varenummer 

Leverandøren skal sende en elektronisk ordrebekræftelse til Kunden i forbindelse med 
bestillingen.  

Ved bestilling via Kundes elektroniske indkøbssystem skal ordrebekræftelse sendes umiddelbart 
efter Leverandørens modtagelse af Kundens bestilling.  

Leverandøren skal i ordrebekræftelsen angive:   

x Leveringsdato og -tidspunkt.  

x Ordrenummer, som sætter Kunden i stand til at sammenholde ordrebekræftelsen 

med følgesedlen og fakturaen. 

x De bestilte varer, SKI-ID nr. og varenummer, som er identisk med de(n) SKI-ID 

nr. og varenummer, fremgår af E-kataloget og eventuel webshop. 

x Leveringssted (adresse)  

x Navn på Bestillende enhed (organisationen) og EAN.nr.  

x Bestillerens navn og e-mail 

x Evt. kundens rekvisitionsnr.  

x Pris pr. varer/enhed 

I det omfang det er muligt, sender de Bestillende enheder menuplaner for den kommende uge 
til Leverandøren til brug for Leverandørens forecast af indkøbsbehov.  
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Derudover kan Leverandøren rette henvendelse til Bestillende enheder om forecast prognoser 
op til 1 år ud i fremtiden med henblik på dialog med producenter om deres produktioner samt 
tilrettelæggelse af Leverandørens fremtidige indkøbsbehov af fx økologisk kød, frugt og 
grøntsager. 

3.2.1. Hasteordrer 
Leverandøren skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer kan omfatte 
bestillinger på under DKK 1500. Hasteordrer skal dog være at betragte som en undtagelse til 
den normale bestillingsprocedure. Ved hasteordrer forstås levering samme Arbejdsdag mellem 
kl. 12-16, ved bestilling inden kl. 12.00. Hasteordrer skal kunne foretages pr. telefon.  

Efter afgivelse af hasteordre pr. telefon skal Kunden kunne få bekræftet en afgivet hasteordre 
via Leverandørens webshop (eventuelt ved manuel afgivelse af ordre) og straks få tilsendt en 
ordrebekræftelse fra Leverandøren.  

 

3.2.2. Varer leveret i anbrud 
Kunden skal have mulighed for at udbede sig kollivarer leveret i anbrud uden merpris. 

Kollivarer skal kunne leveres i anbrud ned til mindste salgsenhed som Leverandøren 
markedsfører.  

Det skal til enhver tid fremgå af e-kataloget og Leverandørens webshop hvilke varer, der er 
kollivarer med mulighed for levering i anbrud. 

 

3.3. Levering 
Levering finder sted, når de i bestillingen angivne varer er overgivet til Kunden på det aftalte 
leveringstidspunkt og på den i bestillingen angivne adresse og lokation, jf. punkt 3.3.1.  

Risikoen for leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden ved levering. 

Leverancestørrelsen skal være minimum DKK 1500 pr. levering. Dvs. Kunderne har mulighed 
for at afgive flere ordrer til én samlet levering på samme leveringssted. Den samlede levering skal 
være på minimum DKK. 1500.  

Såfremt en Bestillende enhed undtagelsesvis afgiver ordrer på en samlet leverancestørrelse under 
DKK 1500, skal Leverandøren gennemføre leveringen. Herefter har Leverandøren mulighed for 
skriftligt at orientere den Bestillende enhed om kravet til leverancestørrelsen samt tage emnet op 
på førstkommende statusmøde.  
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Såfremt den samme Bestillende enhed herefter ikke overholder kravet til leverancestørrelsen i 
den efterfølgende måned efter at være blevet skriftligt orienteret herom, kan Leverandøren afstå 
fra at gennemføre levering af leverancestørrelser, der ikke udgør minimum DKK 1500 pr. 
levering, forudsat Leverandøren skriftligt orienterer den Bestillende enhed herom senest kl. 
16.00 dagen inden planlagt levering. 

Dellevering er, med mindre andet er aftalt, ikke acceptabelt. Hvis Kunden har accepteret dellevering, 
skal dette tydeligt fremgå af følgeseddel og faktura. 

Leverandøren er ikke berettiget til at opkræve leveringsgebyr eller anden godtgørelse for 
Leverandørens omkostninger til levering, transport, emballering, pakning mv., jf. også punkt 8.  

3.3.1. Leveringssted  
Varerne skal leveres på den adresse i Danmark, som er oplyst i forbindelse med den Bestillende 
enheds bestilling.  

Såfremt Kunden på opstartsmøde med Leverandøren, jf. punkt 5.4, har anvist særlige lokationer 
på leveringsstedet, skal varerne leveres på de anviste lokationer, herunder i kælderrum, på 
etageniveau, i køle- og fryserum mv. under hensyn til regler om arbejdsmiljø, jf. punkt 7.3.  

Levering af varer skal altid ske et sted, hvor leverancen står overdækket af tag i et aflåst rum, 
medmindre Parterne eksplicit har aftalt andet. 

Kundens kan ændre sine anvisninger til særlige lokationer på leveringsstedet i aftaleperioden.  

3.3.2. Leveringstid 
Varerne skal leveres under overholdelse af følgende tidsfrister:  

1.   Varer der er bestilt hos Leverandøren på en Arbejdsdag senest kl. 10.00  for så 
vidt angår hovedproduktgrupperne Kød og Pålæg samt snitgrønt og -frugt, og 
senest kl. 15.00 for alle andre hovedproduktgrupper, leveres senest 
næstkommende Arbejdsdag med mindre Kunder angiver andet i sin bestilling. 
Kunden kan i den forbindelse angive, at bestillingen skal leveres på en lørdag.   
 
Uagtet om den 27. december falder på en søndag, indgår denne som en 
almindelig leveringsdag, som var det en Arbejdsdag eller lørdag.  
 
Varer, som er markeret som ”Skaffevare” i bilag VII .B, som er bestilt hos 
Leverandøren på en Arbejdsdag senest kl. 10,00, leveres senest 5 Dage senere 
fraregnet søndage, helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, 
med mindre Kunden angiver andet i sin bestilling. Kunden kan ikke kræve 
levering søndage, helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 
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Det præcise leveringstidspunkt fastsættes af den Bestillende enhed +/- 0,5 timer 
i forbindelse med opstartsmøde. Dvs. ved aftalt levering kl. 6 kan der ske 
levering fra kl. 5.30 til kl. 6.30. Ved aftalt levering kl. 14 kan der ske levering fra 
kl. 13.30 til 14.30. Leveringstidspunktet er som udgangspunkt gældende for hele 
aftaleperioden. 

2.  Ændringer af det præcise leveringstidspunkt aftales mellem Kunden og 
Leverandøren. 

3.   Afgives bestillingen på en Dag, der ikke er en Arbejdsdag, anses bestillingen for 
afgivet den førstkommende Arbejdsdag inden kl. 10.00.  

3.3.2.1. Restordre og erstatningsvarer 
Såfremt Leverandøren ikke kan levere hele eller dele af leverancen inden for leveringstiden skal 
Leverandøren telefonisk med efterfølgende Skriftlig bekræftelse meddele Kunden herom. 
Meddelelsen skal ske tids nok til, at Parterne kan aftale eventuel levering af erstatningsvarer.  

Leverandøren skal meddele Kunden: 

x Hvilke varer, Leverandøren ikke kan levere inden for den aftalte eller angivne 

leveringstid, jf. punkt 3.3.2.  

x Hvornår Leverandøren forventer at kunne levere de pågældende varer.  

x Hvilke eventuelle erstatningsvarer, Leverandøren kan tilbyde Kunden.  

Erstatningsvarens beskaffenhed og kvalitet skal være den samme, som den vare 

der erstattes, fx skal en vare der erstatter en økologisk vare ligeledes være 

økologisk. Erstatningsvarens pris skal være den samme eller lavere end den 

bestilte vare. Erstatningsvaren skal som udgangspunkt være en del af 

Rammeaftalens sortiment.  

Kunden har herefter mulighed for at acceptere en senere levering, acceptere levering af 
erstatningsvarer til rettidig levering eller at afvise at købe varen, der er i restordre. 

I tilfælde hvor Leverandøren ikke har en tidsmæssig mulighed for at opnå telefonisk kontakt 
med Kunden, fx i tilfælde hvor bestilling håndteres uden for den Bestillende enheds åbningstid, 
skal Leverandøren medbringe en erstatningsvare, som efter Leverandørens bedste overbevisning 
kan erstatte den bestilte vare. Ved levering af ikke aftalte erstatningsvarer, skal dette senest 
meddeles i forbindelse med levering, således at den Bestillende enhed har mulighed for at 
acceptere eller afvise den af Leverandøren medbragte erstatningsvare, dog under hensyntagen til 
varernes kølekæde mv.  

Adgangen til at levere erstatningsvarer, herunder indhold og omfang, aftales mellem Parterne på 
opstartsmøde, jf. punkt 5.4.   
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3.3.3. Følgeseddel  

Enhver leverance skal uden på forsendelsen ledsages af en følgeseddel. Følgesedlen skal som 
minimum indeholde: 

x Leveringsdato og -tidspunkt.  

x Ordrenummer, som sætter Kunden i stand til at sammenholde ordrebekræftelsen 

med følgesedlen og fakturaen. 

x De bestilte varer opdelt i hovedproduktgrupper, for hver vare oplyses SKI-ID nr., 

varenummer og varetekst, som er identisk med de(n) SKI-ID nr. og varenummer, 

fremgår af E-kataloget og eventuel webshop. 

x Leveringssted (adresse)  

x Navn på Bestillende enhed (organisationen) og EAN.nr.  

x Bestillerens navn og e-mail 

x Evt. kundens rekvisitionsnr.  

x Pris pr. vare/enhed 

x Eventuelle erstatningsvarer, jf. punkt 3.3.2.2. 

Følgesedlen kan være en kopi af fakturaen, jf. punkt 8.2 om kravene til fakturaens indhold.   

3.4. Pakning, emballage og transport 
Leverandøren er ansvarlig for, at alle leverancer er forsvarligt og hensigtsmæssigt pakket og 
emballeret under hensyntagen til varernes art, transportmåde og beskaffenhed, herunder vægt, 
køl for sig, frost for sig og varer, der ikke skal på hverken køl eller frost, for sig. Endelig skal 
jordholdige varer håndteres for sig. 

Leverandøren skal anvende emballage, der er fri for PVC, anden klorbaseret plast samt andre 
uønskede stoffer, jf. Miljøstyrelsens Liste Over Uønskede Stoffer (http://mst.dk/virksomhed-
myndighed/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/listen-over-uoenskede-stoffer/). 

I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at varerne bliver pakket, 
transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse 
henvises til AT-vejledning D.3.1, september 2005: ”Løft, træk og skub”. 

Såfremt Leverandøren benytter burvogne, skal burvognene være med letløbende hjul. 
Burvognene skal ligeledes være med 3 hylder af plast og hylderne skal være sammenklappelige 
eller aftagelige. 
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Ved Leverandørens anskaffelse af køretøjer efter indgåelse af nærværende Rammeaftale, til brug 
for levering under nærværende Rammeaftale, skal disse som minimum overholde Euro 6-
normen eller tilsvarende. 

3.5. Kundens undersøgelsespligt 
Kunden skal påse, hvorvidt de bestilte varer er til stede, herunder i de bestilte mængder, samt 
om leverancens emballage åbenlyst er beskadiget. Når Kunden påser, hvorvidt produkterne er 
til stede, herunder i de bestilte mængder, er Kunden berettiget til at lægge vareangivelser og 
mængdeangivelser, der fremgår af følgesedlen til grund. Kunden har således ikke pligt til - fx ved 
åbning af emballage og fysisk optælling - at kontrollere, om vareangivelser og mængdeangivelser 
på følgesedlen svarer til leverancens faktiske indhold. 

Såfremt Kunden ved sin gennemgang konstaterer, at ikke alle varer og/eller at den leverede 
mængde er mindre end det, Kunden har bestilt, eller at emballage er beskadiget, skal Kunden 
Skriftligt påtale dette over for Leverandøren indenfor 24 timer fra at leverancen er modtaget.  

3.6. Afbestilling og fejlleverancer  
Kunden er ved meddelelse til Leverandøren berettiget til at afbestille varer inden kl. 15.00 samme 
Arbejdsdag som bestillingen er foretaget. For varer bestilt efter kl. 15.00 kan afbestillingen ske 
inden kl. 15.00 på førstkommende Arbejdsdag. Leverandøren har ikke krav på afbestillingsgebyr 
eller anden kompensation i anledning af afbestillingen. 

Levering af varer, som Kunden ikke har bestilt, skal returneres på Leverandørens regning. 
Kunden skal inden for 1 Arbejdsdag fra modtagelse af fejlleverancen give Leverandøren 
meddelelse herom. Hvis Kunden har mulighed for det, er Kunden forpligtet til at opbevare 
fejlleverede varer forsvarligt indtil det tidspunkt, Leverandøren skulle have foretaget afhentning 
heraf. 

Leverandøren er forpligtet til hurtigst muligt og senest den næstkommende Arbejdsdag fra 
modtagelse af Kundens meddelelse at afhente de fejlleverede varer.  

Leverandøren skal senest 10 Arbejdsdage efter afhentning af produkterne udstede en kreditnota 
til Kunden på det fulde beløb for de returnerede fejlleverancer uden fradrag af nogen art, 
herunder for omkostninger ved afhentning af produkterne. 

 

3.7. Returemballage  
Leverandøren kan i forbindelse med en levering vælge at benytte emballage, fx paller, bure, 
kødkasser, pap mv. der skal returneres til Leverandøren. Såfremt der leveres i papemballage, skal 
papemballagen skal være fremstillet af 100 % genbrugspap. 
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Leverandøren kan i den forbindelse opkræve et depositum for emballagen, som tilbagebetales til 
Kunden inden for 30 Dage fra Leverandørens afhentning. Såfremt Leverandøren ønsker, at 
opkræve depositum skal denne skriftligt advisere Kunden og den bestillende enhed, i 
adviseringen skal indgå en ”pantliste” (på hvilke emballager opkræves moms) og prisen på de 
enkelte emballagetyper. 

Beløbet for depositummet må ikke være højere, end hvad der er sædvane inden for branchen 
eller tilsvarende emballage. Leverandøren holder regnskab med depositum, herunder 
tilbagebetaling, for emballage. Depositum afregnes via særskilt faktura. 

Leverandøren er forpligtet til vederlagsfrit at afhente returemballagen, herunder pap, i 
forbindelse med en efterfølgende levering til samme leveringsadresse.  
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4. Leverandørens organisation og øvrige 
driftsforhold  

4.1. Leverandørens kapacitet 
Leverandøren skal, i den udstrækning det har betydning for opfyldelse af forpligtelserne i 
Rammeaftalen, opretholde og om nødvendigt udbygge sin organisation, den heri forankrede 
viden, sit produktsortiment og sine øvrige faciliteter og ressourcer til at kunne håndtere det 
omfang af leverancer, der kan forventes på Rammeaftalen.  

4.2. Vejledningsforpligtelse 
Det er Leverandørens ansvar at sikre, at Leverandørens sælgere, kontraktansvarlige og øvrige 
medarbejdere, der har kontakt med Kunden, har tilstrækkeligt kendskab til Rammaftalen, således 
at disse medarbejdere kan vejlede Kunden i overensstemmelse med nedestående bestemmelser.  

Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af Kunden, 
skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på vederlagsfrit at rådgive Kunden om dennes 
muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen, herunder hvordan Rammeaftalens varer bedst 
lever op til Kundens konkrete behov. Leverandøren skal endvidere uden omkostning for 
Kunden loyalt oplyse og vejlede om varerne samt deres anvendelse. 

Leverandøren må ikke anspore Kunden til at foretage indkøb uden for Rammeaftalen, hvis 
Kundens behov kan dækkes af Rammeaftalens sortiment.  

Endelig må Leverandøren ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med 
gældende udbudsregler eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne.  

4.3. Kundesupport  
Leverandøren skal stille en kundesupport til rådighed for Kunden, som har til formål at sikre, at 
Kunden og dennes slutbrugere let og smidigt kan komme i kontakt med Leverandøren 
vedrørende alle typer af kundehenvendelser, der relaterer sig til Rammeaftalens drift, og at 
Leverandøren hurtigt og effektivt kan hjælpe Kunden og dennes slutbrugere med de spørgsmål 
og udfordringer, som disse måtte have.  

Leverandøren skal stille en fast kontaktperson til rådighed for Kunden. Leverandøren skal 
orientere Kunden ved kontaktpersonens ferie, samt hvem der i ferieperioden er Kundens 
kontaktperson. 
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Leverandøren er forpligtet til at tilføre kundesupporten de ressourcer, som er nødvendige, for at 
Leverandøren kan håndtere driften af Rammeaftalen og alle typer af kundehenvendelser 
vedrørende Rammeaftalen.  

Kunden skal kunne kontakte kundesupporten via telefon og e-mail. Kundesupporten skal være 
åben for henvendelser på Arbejdsdage mellem kl. 8-15.  

Der må ikke forekomme unødig lang ventetid ved telefoniske henvendelser, og ventetiden må 
under ingen omstændigheder overstige 15 minutter.  

E-mails, herunder reklamationer, skal besvares inden for 24 timer fraregnet weekenddage med 
svar på Kundens spørgsmål eller - hvis spørgsmålet ikke kan besvares med det samme - med 
angivelse af, hvornår og hvordan spørgsmålet vil blive besvaret og problemstillingen løst. 

Kundesupporten skal betjenes af personale der taler et forståeligt dansk. 

  

4.4. Leverandørstatistik 
Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at levere en eller flere af nedenstående statistiske 
oplysninger over Kundens indkøb, der er foretaget i henhold til Rammeaftalen. Statistik skal leveres i 
et gængs elektronisk læsbart format, som er velegnet til videre bearbejdning af data, fx. xlsx eller 
tilsvarende. Statistik skal fremsendes elektronisk til Kunden.   

På Kundens anmodning skal Leverandøren månedligt sende en separat statistik til den Bestillende 
enhed, samt en statistik til en central enhed hos Kunden (fx kommunens indkøbskontor). Den 
månedlige statistik skal fremsendes senest 5 Arbejdsdage efter månedsafslutning og skal som 
minimum indeholde følgende elementer:  

1. Samlet omsætning i DKK eksklusive moms. 

2. Omsætning i DKK eksklusive moms på henholdsvis aftalevarer og ikke-aftale varer. 

3. Omsætning opgjort i logiske varekategorier (fx ”lamme”-produkter). Pr. vare oplyses:   
x Varenummer, herunder med angivelse af om det er en økologisk eller konventionel 

vare 
x Enhedspris 
x Mængde i kg/liter/stk. mv. 
x Samlet omsætning (eksklusive moms) 

4. Materiale til at kunne udarbejde og aflægge økologisk regnskab i henhold til 
Fødevarestyrelsens ”Det økologiske spisemærke” (http://www.oekologisk-
spisemaerke.dk/). Statistikken skal indeholde forbrug af hhv. konventionelle og 
økologiske fødevarer opgjort i kg og beløb.  

5. Materiale til at kunne udarbejde og aflægge økologisk regnskab i henhold til 
Fødevarestyrelsens ”Det økologiske spisemærke” (http://www.oekologisk-
spisemaerke.dk/). Statistikken skal indeholde forbrug af hhv. konventionelle og 
økologiske fødevarer opgjort i kg og beløb.  
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6. På anfordring fra Kunden skal Leverandøren udarbejde og aflægge økologisk regnskab i 
henhold til Fødevarestyrelsens ”Det økologiske spisemærke” (http://www.oekologisk-
spisemaerke.dk/). Statistikken skal indeholde forbrug af hhv. konventionelle og 
økologiske fødevarer opgjort i kg og beløb.  
 

7. Statistik over eventuelle reklamationer og klager, samt angivelse af hvordan klagerne er 
blevet behandlet og løst. 

8. Statistik over restordre, jf. punkt. 3.3.2.1. 

 

Statistik til den centrale enhed hos Kunden skal indeholde ovenstående statistik pr. Bestillende 
enhed samt en summering af ovenstående data (1-4) på tværs af Bestillende enheder i kommunen, 
samt EAN.nr. pr. Bestillende enhed.  

Leverandøren er forpligtet til en gang pr. kvartal at sende en kopi af den månedlige statistik (kopi af 
den der sendes til kommunens centrale enhed) til SKI på mail: statistik@ski.dk 

På Kundens anmodning skal Leverandøren ugentligt sende en separat statistik til den Bestillende enhed, 
samt en statistik til en central enhed hos Kunden (fx kommunens indkøbskontor). Den ugentlige 
statistik skal fremsendes senest tirsdag i den næstkommende uge og skal som minimum indeholde 
følgende elementer:  

1. Leverandørens key performance indicators, dvs. procentsats på følgende 
områder:   

x Hvor ofte den bestilte vare er leveret korrekt, dvs. at der ikke er sket 
fejlleverance, jf. punkt 3.3, og 

x Hvor ofte ordren er leveret til det korrekte leveringssted, jf. punkt 3.3.1, og 
x Hvor ofte varen, inkl. restordrer, er leveret inden for leveringsfristen, jf. 

punkt 3.3.2. og 3.3.2.1. 

På Kundens anmodning skal Leverandøren fremlægge beregningsgrundlag for key performance 
indicators.  

Den ugentlige statistik til den central enhed hos Kunden skal indeholde ovenstående statistik pr. 
Bestillende enhed samt en summering af ovenstående statistik på tværs af Bestillende enheder i 
kommunen, samt EAN.nr. pr. Bestillende enhed.  

På opstartsmøde aftales det, hvilken kontaktperson hos hhv. Kunden og den Bestillende enhed, 
statistikken skal sendes til. 

Statistikken skal kunne leveres i forskellige kombinationer af ovenstående, alt efter Kundens ønske.  

Derudover skal Leverandøren månedligt sende en separat statistik til en central enhed hos Kunden (fx 
kommunens indkøbskontor). Den månedlige statistik skal fremsendes senest den 5. i den 
næstkommende måned og skal som minimum indeholde følgende elementer:  

1. Leverandørens key performance indicators, dvs. procentsats på følgende 
områder:   
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x Hvor ofte den bestilte vare er leveret korrekt, dvs. at der ikke er sket 
fejlleverance, jf. punkt 3.3, og 

x Hvor ofte ordren er leveret til det korrekte leveringssted, jf. punkt 3.3.1, og 
x Hvor ofte varen, inkl. restordrer, er leveret inden for leveringsfristen, jf. 

punkt 3.3.2. og 3.3.2.1. 

Denne statistik ligger til grund for bodsberegning mv., jf. henholdsvis punkt 9.3.1 og 9.5. På Kundens 
anmodning skal Leverandøren fremlægge beregningsgrundlag for key performance indicators.  

På opstartsmøde aftales det, hvilken kontaktperson hos hhv. Kunden og den Bestillende enhed, 
statistikken skal sendes til. 

Statistikken skal kunne leveres i forskellige kombinationer af ovenstående, alt efter Kundens ønske.  
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5. Samarbejde mv. 
Leverandøren og dennes evt. underleverandører skal indgå i et løbende, aktivt og positivt 
samarbejde med Kunden og de eventuelle decentrale enheder, som benytter Rammeaftalen, om 
alle forhold af betydning for opfyldelsen af Rammeaftalen. 

Kunden er ligeledes forpligtet til loyalt at samarbejde med Leverandøren i det omfang, det er 
nødvendigt, for at Leverandøren kan opfylde sine forpligtelser efter Rammeaftalen.  

5.1. Underretningspligt 
Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til 
Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden 
ugrundet ophold at give Kunden Skriftlig meddelelse herom samt redegøre for, hvorledes 
Leverandøren vil imødegå de forhold, som ligger til grund for underretningen. 

Parterne er derudover forpligtede til at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, 
hvorledes Rammeaftalen skal opfyldes, eller hvis der foreligger andre forhold af betydning for 
Rammeaftalens opfyldelse. 

5.2. Dokumentation  
Kunden kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for - eller på anden 
for Kunden tilfredsstillende måde redegør for - at varer og tjenesteydelser, omfattet af 
Rammeaftalen, opfylder Rammeaftalens krav og beskrivelser.  

Som eksempler herpå skal Leverandøren kunne dokumentere (ikke udtømmende): 

x En leverances korrekthed i forhold til oplyste certificeringer, fx økologi.  

x En leverances økologiske oprindelse hvor det er relevant.  

x KIM tal for kødprodukter, færdigretter og andre varer hvor det er relevant.  

x Fjerkrækøds oprindelse (vækst- og slagteland) uanset opskæring eller anden 

tilvirkning i et andet land end fjerkrækødets oprindelse.  

x Overholdelse af miljøkrav. 

x Køleudskift til dokumentation for kølekæde mv.  

Dokumentationen eller redegørelsen skal foreligge senest 10 Arbejdsdage efter, at Kunden 
Skriftligt har fremsat påkrav herom. 

Hvor krav rejst mod Leverandøren eller andre omstændigheder måtte skabe begrundet tvivl om 
lovligheden eller sikkerheden af en vare, omfattet af Rammeaftalen, eller hvis sådanne forhold 
måtte skabe begrundet tvivl om, hvorvidt varen overholder Rammeaftalens krav og beskrivelser, 
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skal Leverandøren uden ugrundet ophold Skriftligt og mundtligt underrette de bestillende 
enheder herom, samt oplyse hvilke handlinger Leverandøren vil foretage for at verificere de 
pågældende forhold ved varen/ydelsen.   

Forholdene skal være adresseret på en for Kunden tilfredsstillende måde senest 10 Arbejdsdage 
efter Leverandørens underretning af Kunden, dog under alle omstændigheder ikke senere end 
20 Arbejdsdage efter, at Leverandøren er blevet opmærksom på det krav eller de 
omstændigheder, der skaber tvivl om lovligheden eller sikkerheden af en vare. 

5.3. Kostberegningssystemer 
Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at levere data til de Bestillende enheders 
kostberegningssystemer. Data skal leveres elektronisk, fx som en vedhæftet fil i en mail. 
 
Filen skal indeholde alle nødvendige data til beregning af prisen for x antal gram af varen 
herunder:  

x Varenavn  
x Varebeskrivelse  
x Leverandørens varenummer  
x Varens aftalepris  
x Enhedsbetegnelse  
x Indhold herunder vægt samt vægtenhed (g, kg, ml, dl, l m.m.)  
x Producentens CVR-nummer  
x GTIN (Global trade item number) 

 
Det er Leverandørens ansvar, at den fremsendte fil kan indlæses direkte i de Bestillende 
enheders kostberegningssystemer, og at de oplyste priser til enhver tid er i henhold til 
Rammeaftalen. Den første prisfil skal fremsendes senest 10 Arbejdsdage før Rammeaftalens 
ikrafttræden.  
 
De kostberegningssystemer, som de Bestillende enheder anvender i dag, fremgår af bilag I 
(Kundeliste).  
 
Såfremt Leverandørens priser i E-kataloget ændres som følge af en prisregulering i henhold til 
punkt 10.1 i Aftalevilkår, skal alle Bestillende enheder med kostberegningssystemer senest 3 
Arbejdsdage efter ændringen af E-kataloget modtage fil med opdaterede data. 
 
Såfremt en Bestillende enhed i aftaleperioden overgår til et andet kostberegningssystem, skal 
dette varsles Leverandøren senest 60 Dage før det nye system implementeres.  
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5.3.1. Vare stamdata og produktdatablade 
Det er Leverandørens ansvar, at Global Trade Item Number (GTIN) og vare stamdata er 
indlæst og tilgængelig via GS1 Trade Sync senest 10 Arbejdsdage før Rammeaftalens 
ikrafttræden.  
 
Leverandøren er forpligtet til i Rammeaftalens løbetid at vedligeholde og opdatere data via 
GS1 Trade Sync med henblik på, at Kundens systemleverandør til en hver tid kan trække 
opdaterede data til de Bestillende enheders kostberegningsprogrammer.  
 
Opdaterede produktdatablade skal fra Rammeaftalens løbetid og til enhver tid i aftaleperioden 
være tilgængelige via Leverandørens hjemmeside. Det skal tydeligt fremgå af 
produktdatabladet, hvornår produktdatabladet er opdateret. Dertil skal Leverandøren ved 
opdateringer af produktdatablade orientere Kunden herom. 
 
Produktblade og vare stamdata skal indeholde varedeklarationer herunder næringsindhold og 
produktbeskrivelser. For næringsindhold skal følgende oplyses:  

x Ingrediensliste i faldende mængder  
x Allergener  
x Næringsindhold pr. 100 gram  
x Energiprocentfordelingen:  
x Energi i KJ  
x Protein i gram samt % andel af energi  
x Kulhydrat i gram samt % andel af energi  
x Kulhydratsammensætning heraf sukkerarter  
x Fedt i gram samt %-andel af energi, herunder skal også fedtsyresammensætningen 

fremgå (mættet, monoumættet og flerumættet)  
x Kostfiberindhold  
x Salt  
x Alkohol  
x GTIN (Global trade item number)  
x Nettovægt 

 
Leverandøren er forpligtet til at justere datamængde og indhold ved eventuelle lovændringer på 
området, således at indholdet til en hver tid som minimum modsvarer gældende lovgivning.  
 
Kravene til GTIN, stamdata og produktdatablade, gælder i hele aftaleperioden og for alle varer 
inkl. evt. erstatningsvarer, substitution og varetilgang. 

 

5.4. Opstarts- og statusmøder 
Leverandøren er forpligtede til at deltage i opstarts- og statusmøder i Rammeaftalens varighed.  
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5.4.1. Opstarts- og statusmøder med den Bestillende enhed 

Leverandøren er forpligtet til på den Bestillende enheds anmodning at deltage i ét opstartsmøde med 
den Bestillende enhed. 

Opstartsmøde skal så vidt muligt være gennemført med de Bestillende enheder 5 Arbejdsdage før 
Rammeaftalens ikrafttræden.  

Leverandøren skal udarbejde en implementeringsplan, hvor det fremgår, hvornår de enkelte møder 
afholdes med de Bestillende enheder. Leverandøren skal fremsende implementeringsplan til Kunden 
senest 30 Dage før Rammeaftalens ikrafttræden.  

Herudover er Leverandøren forpligtet til på den Bestillende enheds anmodning at deltage i 
statusmøder med den Bestillende enhed. Tidspunkter og frekvens for møderne aftales mellem den 
Bestillende enhed og Leverandøren ved aftalestart.  

Formålet med møderne er en smidig implementering og efterfølgende drift af Rammeaftalen, samt 
det generelle samarbejde mellem Parterne. Opstarts- og statusmøder kan eksempelvis omhandle: 

a) Retningslinjer for håndtering af erstatningsvarer, levering af statistik, 
leveringstid, leveringssted mv. 

b) Leverandørens håndtering og misligholdelse af bestillinger, levering, 
fakturering mv. 

c) Leverandørens statistik over eventuelle reklamationer og klager, samt 
dokumentation for hvorledes reklamationer og klager er blevet håndteret og 
løst, jf. punkt 4.4 

5.4.2. Opstarts- og statusmøder med Kunden 

Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at deltage i statusmøder med en central enhed 
hos Kunden (fx kommunens indkøbskontor).  

Formålet med møderne er at sikre en smidig implementering af Rammeaftalen, samt at Parterne i 
fællesskab forsøger at løse de eventuelle udfordringer, som Parterne oplever i samarbejdet. 
Statusmøder kan eksempelvis omhandle: 

a) Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen, jf. punkt 2.1, herunder 
Kundens indkøb uden for Rammeaftalen.  

b) Kundens strategi for at sikre overholdelse af Kundens forpligtelse til at 
anvende Rammeaftalen, jf. punkt 2.1 

c) Kundens kommunikation til centrale og decentrale aftalebrugere om 
forpligtelsen til at anvende Rammeaftalen.  

d) Kundens politikker for anvendelse af Rammeaftalen, herunder hvilke personer 
der må anvende, indkøbe eller disponere indkøb på Rammeaftalen.  

e) Leverandørens håndtering og misligholdelse af bestillinger, levering, 
fakturering mv. 
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f) Leverandørens overholdelse af generelle forpligtelser i henhold til 
Rammeaftalen, herunder Leverandørens vejledningsindsats, jf. punkt 4.2, og 
dokumentationsforpligtelse, jf. punkt 5.2.  

g) Leverandørens statistik over eventuelle reklamationer og klager, samt 
dokumentation for hvorledes reklamationer og klager er blevet håndteret og 
løst, jf. punkt 4.4. 

h) Bestillende enheder som ikke lever op til en leverancestørrelsen på minimum 
DKK 1500 pr. levering. 
 

Såfremt Leverandøren på statusmøderne ved konkrete eksempler kan sandsynliggøre, at der 
foreligger en væsentlig overtrædelse af Kundens aftageforpligtelse, skal Kunden efterfølgende 
tage de nødvendige skridt for fremadrettet at sikre, at Rammeaftalen bliver anvendt som aftalt. 
Kunden skal i den forbindelse informere Leverandøren om, hvilke initiativer Kunden agter at 
iværksætte for at rette op på forholdene. 

Der er tale om en væsentlig overtrædelse af Kundens aftageforpligtelse, såfremt Kundens 
faktiske indkøb på Rammeaftalen i en periode på seks måneder ligger under 80 % af Kundens 
samlede indkøb af varer, som kan købes på Rammeaftalens sortiment. Ved opgørelse af 
Kundens aftageforpligtelse medregnes ikke varer hørende til de produktkategorier, som Kunden 
ikke har forpligtet sig til, jf. punkt 2.1 og bilag I. Endvidere medregnes Kundens eventuelle 
dækningskøb foretaget efter punkt 9.4 ikke i opgørelsen. 
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6. Underleverandører, støttende virksomheder 
mv.  

6.1. Anvendelse af underleverandører 
Leverandøren er berettiget til at anvende og udskifte underleverandører i forbindelse med 
opfyldelse af Rammeaftalen.  

Leverandørens adgang til at anvende og udskifte underleverandører begrænser ikke Kundens 
rettigheder eller Leverandørens ansvar i henhold til Rammeaftalen. Leverandøren hæfter således 
for underleverandørers varer, ydelser og øvrige forhold på samme måde som for egne varer, 
ydelser og forhold.  

Kunden er i alle tilfælde berettiget til at rette direkte henvendelse til Leverandøren. 

Leverandøren skal oplyse navn, kontaktoplysninger samt juridisk repræsentant på de 
underleverandører, der benyttes i forbindelse med udførelsen af kontakten, såfremt Kunden 
anmoder herom. 

6.2. Konsortier og andre sammenslutninger af 
juridiske enheder 

Såfremt Leverandøren er en sammenslutning af juridiske enheder (fx et konsortium), hæfter de 
deltagende juridiske enheder solidarisk for opfyldelsen af Rammeaftalen. 

Leverandøren skal senest på tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse udpege en fælles 
befuldmægtiget, til hvem Kunden er berettiget til at rette henvendelse om ethvert forhold i 
relation til Rammeaftalen, herunder for så vidt angår eventuelle påkrav. 
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7. Garantier 

7.1. Tredjemands rettigheder 
Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker 
tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. 

Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give 
Leverandøren Skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden 
ved sagen.   

Leverandøren er forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder 
sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden, som følge af forhold der skyldes 
krænkelse af tredjemandsrettigheder.  

Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen i et omfang, 
som er væsentligt for Kunden, er Kunden berettiget til Skriftligt at hæve Rammeaftalen med 
omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, som 
Kunden måtte lide som følge af denne ophævelse. 

Garantien i nærværende punkt gælder tidsubegrænset.  

7.2. Prisgaranti 
Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af 
Rammeaftalen tilbyder og/eller opkræver priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser 
om priser og regulering heraf.  

7.3. Miljø og arbejdsmiljø 
Leverandøren indestår for, at varer og tjenesteydelser, der bliver leveret under nærværende 
Rammeaftale, på leverings-/udførelsestidspunktet opfylder de på leverings-
/udførelsestidspunktet gældende præceptive regler om miljø.  

Leverandøren skal under hele Rammeaftalens løbetid overholde den for Leverandøren gældende 
arbejdsmiljølovgivning, og sikre at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarlige. Dette indebærer bl.a., at der skal udarbejdes arbejdspladsvurdering og oprettes en 
arbejdsmiljøorganisation, såfremt gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. 

Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at overholde miljøkrav som oplistet i bilag VII A 
(Kravspecifikation) samt bilag V (CSR). 

Der henvises i øvrigt til punkt 3.4 
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8. Vederlag 
Leverandøren kan opkræve de priser, som fremgår af E-kataloget og webshop for de varer, som 
Kunden har fået leveret. 

E-kataloget og webshop indeholder de priser, som Leverandøren har tilbudt i bilag VII.B.1 –
VII.B.2, og som er reguleret efter punkt 10.1 i Aftalevilkår.   

Priserne i E-kataloget og webshop er angivet i danske kroner (DKK) inklusive alle på tidspunktet 
for indgåelse af Rammeaftalen gældende afgifter og told, dog eksklusive moms.  

Leverandøren har ikke herudover krav på nogen form for vederlag, godtgørelse, kompensation, 
gebyr eller lignende for opfyldelse af Rammeaftalen, medmindre der eksplicit fremgår andet af 
Rammeaftalen.  

8.1. Prisregulering 
Såfremt Leverandørens priser i E-kataloget ændres som følge af en prisregulering i henhold til 
punkt 10.1 i Aftalevilkår, gælder prisreguleringen ikke for bestillinger, der er foretaget forud for 
prisreguleringen, uanset at Leverandøren måtte levere de af bestillingen omfattede varer efter 
reguleringstidspunktet. 

En prisregulering har således kun virkning for bestillinger, der foretages efter prisreguleringen.  

8.2. Fakturering 

8.2.1. Elektronisk fakturering  
Leverandøren skal i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige 
betalinger mv. med senere ændringer samt bekendtgørelse af lov nr. 354 af den 26. marts 2010 
om information i og transport af OIOUBL til brug for elektronisk afregning med offentlige 
myndigheder fremsende elektronisk faktura til den bestillende enhed vedrørende leverancer 
omfattet af nærværende Rammeaftale. 

Den elektroniske faktura skal udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL og fremsendes 
via en VANS-leverandør til Nemhandel eller via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. 

Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder gældende lovgivning med hensyn til 
indhold, udformning og elektronisk format. 

Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor 
ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura. 
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Faktura skal fremsendes til den Bestillende enhed, medmindre Kunden angiver andet. Dette 
gælder ligeledes eventuelle rykkere.  

Alle ordrer faktureres som udgangspunkt enkeltvist, og der må således ikke fremgå varer fra 
forskellige ordrer på samme faktura. Hvis Kunden stiller krav om, at én leverance afstedkommer 
én faktura, skal Leverandøren dog efterleve dette. 

8.2.2. Fakturaens indhold 
Den elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger: 

x Udstedelsesdato (fakturadato) 

x Rammeaftalens navn og nr.  

x Fakturanummer  

x Ordrenummer, som sætter Kunden i stand til at sammenholde fakturaen med ordren 

x Navn og adresse på den Bestillende enhed 

x Bestillerens navn 

x EAN.nr på den Bestillende enhed 

x Leveringsadresse  

x Leverandørens navn, adresse og CVR/SE.nr.  

x Leverancens art og mængde: 

x Varens SKI-ID nr.  

x Varenummer 

x Varebeskrivelse (skal være på dansk og egnet til at identificere det/de købte 
produkt(er) 

x Varens UNSPSC-kode 

x Antal/mængde af varer  

x Stykpris pr. vare eksklusive moms og subtotal for det samlede antal af en given 
vare 

x Bestillingsdato  

x Leveringsdato  

x Subtotal eksklusive moms 
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x Subtotal pris inklusive moms  

x Forfaldsdato.  

Leverandøren må ikke indsætte ekstra varelinjer med ekstra oplysninger i fakturaen. 

8.2.3. Ændring i krav til den elektroniske faktura 

Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende lovgivning om elektronisk 
fremsendelse af faktura. Leverandøren er ikke berettiget til vederlag for udførelse af ændringer 
til den elektroniske faktura, som er forårsaget af lovændringer. 

Kravene til den elektroniske faktura kan derudover ændres af Kunden, herunder fx krav til 
dataformat. Ændrer Kunden kravene til den elektroniske faktura, vil Leverandøren blive varslet 
i rimelig tid, hvilket vil sige minimum 20 Arbejdsdage. Leverandøren er ikke berettiget til noget 
vederlag i anledning af ændringen.  

8.2.4. Betalingsbetingelser 

Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage efter Kundens modtagelse af korrekt og fyldestgørende 
faktura.  

Betalingsfristen forudsætter, at Kunden har modtaget de af fakturaen omfattede varer. Såfremt 
Leverandøren fremsender faktura, som omfatter varer, der endnu ikke er leveret, gælder 
betalingsfristen fra det tidspunkt, Leverandøren har leveret varerne.  

8.2.5. Fejlbehæftet faktura 
Såfremt Leverandøren ikke overholder kravene i punkt 8.2.1-8.2.3, kan Kunden afvise betaling 
af fakturaen. Dette forudsætter dog, at Kunden hurtigst muligt efter modtagelse af den 
fejlbehæftede faktura underretter Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales med angivelse 
af årsagen hertil.  

Leverandøren skal herefter fremsende en korrekt faktura. Betalingsfristen, jf. punkt 8.2.4, regnes 
fra det tidspunkt, Kunden modtager en korrekt faktura.  

Ved fejlbehæftede fakturaer eller øvrige forhold hos Leverandøren, der bevirker, at Kunden ikke 
er i stand til at betale via elektronisk overførsel inden for betalingsfristen, kan Kunden ikke gøres 
ansvarlig herfor. Kunden skal således ikke betale rente i overensstemmelse med Rentelovens 
regler, og Leverandøren kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.  

I visse tilfælde kan Kunden kræve bod som følge af fejl i fakturaer, jf. herved punkt 9.3.3. 
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8.2.6. Kreditnota 

Leverandørens skyldige beløb til Kunden afregnes i form af særskilte kreditnotaer opfyldende kravene 
til den elektroniske faktura, jf. punkt 8.2. 

Leverandøren skal fremsende kreditnota af egen drift og senest inden for 10 Arbejdsdage, fra det 
tidspunkt Leverandøren bliver bekendt med årsagen til, at Kunden er berettiget til en kreditnota.  

Kunden er berettiget til at modregne tilgodehavender hos Leverandøren, såfremt Kunden forinden 
har afsendt en påkravsskrivelse til Leverandøren, og Leverandøren ikke inden for en af Kunden fastsat 
frist i påkravsskrivelsen, som ikke kan være mindre end 30 Dage, har fremsendt en kreditnota.  
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9. Misligholdelse  
Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse i det omfang, der ikke følger 
andet af Rammeaftalen.    

Kundens misligholdelsesbeføjelser ved et konkret køb fremgår af punkt 9.1 - punkt 9.4. Kundens 
ret til at ophæve Rammeaftalen i sin helhed er reguleret i punkt 9.5. Af punkt 9.6 er 
Leverandørens misligholdelsesbeføjelser beskrevet.  

9.1. Leverandørens forsinkelse 
Såfremt Leverandøren ikke leverer en eller flere bestilte varer inden for leveringstiden, foreligger 
der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes Kundens forhold.  

Der foreligger forsinkelse, uanset om det er hele købet, der er forsinket, eller blot en del heraf 
(delvis forsinkelse).  

9.1.1. Leverandørens underretnings- og afværgepligt 

Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at 
foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller – hvis dette ikke er muligt – at begrænse 
denne. 

Leverandøren skal endvidere straks meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller må 
påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed af forsinkelsen. I meddelelsen 
skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik 
på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Meddelelse kan ske pr. telefon, SMS eller e-mail. 
Meddelelsesform aftales mellem Parterne på opstartsmøde, jf. punkt 5.4. En meddelelse pr. 
telefon skal altid følges op med en Skriftlig bekræftelse. 

9.1.2. Misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og 
reklamation  

9.1.2.1. Fastholdelse  
Kunden kan ved Leverandørens forsinkelse fastholde købet. Hvis Kunden ønsker at fastholde 
købet, skal Kunden meddele Leverandøren herom inden for rimelig tid. 

9.1.2.2. Ophævelse af et konkret køb  
Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med leveringen, jf. punkt 3.3.2, kan Kunden ophæve 
købet, og foretage dækningskøb, jf. punkt 9.4. Fx ved aftalt levering kl. 14.00 skal der ske 
levering fra kl. 13.30 til kl. 14.30, sker levering efter kl. 14.30 er Leverandøren i forsinkelse med 
leveringen.  
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Såfremt der foreligger forsinkelse af en del af købet, kan Kunden kun ophæve købet i helhed, 
såfremt dette er begrundet i sammenhængen mellem leveringerne. Kunden er dog altid berettiget 
til at ophæve den del af købet, som er forsinket.    

Såfremt Kunden ønsker at ophæve købet, skal Kunden straks give Leverandøren Skriftlig 
meddelelse herom. 

9.2. Mangler ved det leverede  
Der foreligger en mangel, hvis de af Leverandøren leverede varer ikke lever op til Rammeaftalens 
krav og beskrivelser, herunder bilag VII.A (Kravspecifikation) og VII.B.1 –VII.B.2.  

Der foreligger endvidere en mangel, hvis varerne ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med 
føje kan forvente, herunder ud fra angivelser i Bilag VII.A (Kravspecifikationen) og VII.B.1 –
VII.B.2, Leverandørens eventuelle produktdatablade, markedsføringsmateriale eller lignende 
materiale, eller hvis leverancen, herunder kvaliteten heraf, ikke i øvrigt er i overensstemmelse 
med god skik i branchen. 

9.2.1. Kundens reklamation over mangler 
Hvis Kunden konstaterer en mangel, skal Kunden Skriftligt meddele Leverandøren herom inden 
for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af 
manglen.  

9.2.2. Misligholdelsesbeføjelser ved mangler  

9.2.2.1. Forholdsmæssigt afslag 
Såfremt der foreligger en mangel ved en vare, kan Kunden kræve forholdsmæssigt afslag, hvis 
manglen er værdiforringende. Det forholdsmæssige afslag udgør forskellen mellem værdien af 
varen med manglen og værdien af varen uden manglen.  

9.2.2.2. Omlevering eller ophævelse  
Såfremt manglen er væsentlig, kan Kunden alternativt kræve omlevering eller ophæve købet.  

Såfremt manglen angår en del af købet, er Kunden berettiget til at ophæve den del af købet, der 
omfatter de mangelfulde varer, medmindre en delvis ophævelse vil være urimelig byrdefuld over 
for Leverandøren. Kunden kan dog ophæve købet i helhed, såfremt dette er begrundet i 
sammenhængen med de øvrige (mangelfrie) varer.  

Hvis Kunden helt eller delvist ophæver købet, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb 
for de af ophævelsen omfattede varer, jf. punkt 9.4.   
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9.3. Bod  
Kunden kan kræve bod efter bestemmelserne i punkt 9.3.1-9.3.3. 

Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest seks måneder efter 
konstatering af det forhold, der udløste bod, modtaget Skriftligt påkrav om betaling af bod, 
bortfalder retten til den påløbne bod. 

Kunden er berettiget til at modregne tilgodehavender (bod) i skyldige beløb til Leverandøren, forudsat 
at Kunden forinden har afsendt påkravsskrivelse til Leverandøren om betaling af bod, og 
Leverandøren ikke inden for en af Kunden fastsat frist i påkravsskrivelsen, som ikke kan være mindre 
end 30 Dage, har betalt boden.  
Kundens afkald på opkrævning af bod i ét tilfælde indebærer ikke, at Kunden giver afkald på 
bod i et andet tilfælde, som følge af passivitet. Dette gælder, uanset antallet af tilfælde Kunden 
har givet afkald på.  

9.3.1. Bod – Key performance indicator  

Såfremt Leverandøren inden for en måned (gennemsnittet pr. måned) har en eller flere key 
performance indicators, jf. punkt 4.4, på under 95 pct. ifalder Leverandøren en bod, der udgør 
DKK 1.000 pr. key performance indicator.  

Beregningen foretages pr. key performance indicator for hver af de Bestillende enheder hos 
Kunden, jf. punkt 4.4. Dvs. den Bestillende enheds samlede key performance indicator for en 
given måned på fx ”Hvor ofte ordren er leveret til det korrekte leveringssted”, jf. punkt 4.4.   

9.3.2. Bod – Forsinkelse med leverandørstatistik 
Såfremt Leverandøren har været forsinket med leverandørstatistik i mere end 5 Arbejdsdage fra 
det aftalte leveringstidspunkt, jf. punkt 4.4, ifalder Leverandøren en bod. Boden udgør DKK 
250 pr. Dag frem til modtagelse af statistik. 

9.3.3. Bod - Fejlbehæftede fakturaer  
Hvis Leverandøren har lavet fejl i angivelser af vareantal/-mængder eller priser i tre fakturaer pr. 
Bestillende enhed, ifalder Leverandøren bod. Boden udgør DKK 5.000. 

Leverandøren kan ifalde bod flere gange efter første afsnit, såfremt der fortsat er fejl i 
efterfølgende fakturaer.  

9.3.4. Bod - Kostberegningssystemer 
Såfremt Leverandøren ikke overholder kravene til fremsendelse af korrekt data, herunder prisfil, 
jf. punkt 5.3, ifalder Leverandøren bod svarende til 500 kr. pr. Dag pr. berørt Bestillende enhed 
frem til modtagelse af korrekt data. 
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9.4. Dækningskøb  
Såfremt Kunden ophæver et køb helt eller delvist, jf. punkt 9.1. - 9.2, er Kunden berettiget til at 
foretage dækningskøb. Kunden har ligeledes adgang til at foretage dækningskøb, hvis Kunden 
har behov for at købe varer, omfattet af Rammeaftalens sortiment, men som Leverandørens ikke 
har ret til at sælge som følge af SKI’s suspension, jf. punkt 12.4 i Aftalevilkår.  

Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren betaler for Kundens eventuelle 
meromkostninger ved dækningskøbet opgjort som forskellen mellem den fakturerede pris for 
de ved dækningskøbet anskaffede varer, og den pris som Leverandøren ved korrekt levering 
kunne have faktureret for de af ophævelsen/suspensionen omfattede varer. 

Det er en betingelse for Leverandørens betaling af meromkostningerne, at Kunden på 
Leverandørens anmodning kan dokumentere, at de af dækningskøbet anskaffede varer i art, 
omfang og kvalitet svarer til de af ophævelsen/suspensionen omfattede varer.  

Har Leverandøren ikke senest 20 Arbejdsdage efter, at dækningskøbet er foretaget, modtaget 
Skriftligt påkrav om betaling af meromkostningerne i forbindelse med dækningskøbet, bortfalder 
Kundens ret til få disse omkostninger dækket.  

Kunden er berettiget til at modregne tilgodehavender (meromkostninger) i skyldige beløb til 
Leverandøren forudsat, at Kunden inden for 20 Arbejdsdage efter dækningskøbet er foretaget 
har afsendt påkravsskrivelse til Leverandøren om betaling af meromkostningerne, og 
Leverandøren ikke inden for en af Kunden fastsat frist i påkravsskrivelsen, som ikke kan være 
mindre end 30 Dage, har betalt Kundens meromkostninger.  

9.5. Kundens ophævelse af Rammeaftalen 
Kundens ret til at ophæve et konkret køb helt eller delvist er beskrevet i punkt 9.1.2 og punkt 
9.2.2. I nærværende punkt reguleres Kundens ret til at ophæve Rammeaftalen.  

Kunden kan med virkning for fremtiden uden varsel Skriftligt ophæve Rammeaftalen, såfremt 
Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Rammeaftalen.  

Følgende - ikke-udtømmende - forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger 
Kunden til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: 

a)   Såfremt Leverandøren 3 gange inden for ét kalenderår har en eller flere key 

performance indicator under 95 pct.  

b) Manglende overholdelse af dokumentationskravet, jf. punkt 5.2, 

c)   Såfremt en eller flere af Leverandørens garantier i Rammeaftalens punkt 7 

svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter Skriftligt påkrav fra Kunden 

har afhjulpet dette, 
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d) Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af 

Rammeaftalen, i et omfang som er væsentligt for Kunden, jf. punkt 7.1, 

e) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af forsikring i henhold til 

punkt 10, 

f) Såfremt flere misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig 

misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden,  

g) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af Skriftlig 

henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i 

Rammeaftalen, 

h)  Leverandørens rekonstruktion, åbning af forhandlinger om akkord eller 

væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaf talens 

rette opfyldelse i fare, 

i) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller 

indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse 

i alvorlig fare. 

9.6. Leverandørens misligholdelsesbeføjelser 
Kundens fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler.  

9.6.1. Misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser 
 
Ved Kundens misligholdelse af sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren for den forsinkede 
del af Kundens betaling, berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid 
gældende regler. 
 
Leverandøren er derudover berettiget til at ophæve den del af købet, som den manglende 
betaling vedrører, såfremt Leverandøren over for Kunden Skriftligt har afgivet påkrav om, at 
Kunden har misligholdt sine betalingsforpligtelser i forhold til det nærmere specificerede køb, 
og at Kundens manglende betaling inden en nærmere fastsat frist, der ikke kan være mindre end 
15 Arbejdsdage, vil medføre ophævelse af købet.  
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9.6.2. Misligholdelse af Kundens aftageforpligtelse 

Der foreligger en væsentlig misligholdelse af Kundens aftageforpligtelse, såfremt Kundens faktiske 
indkøb på Rammeaftalen i en periode på seks måneder ligger under 80 % af Kundens samlede indkøb 
af produkter, som kan købes på Rammeaftalens sortiment. Ved opgørelse af Kundens 
aftageforpligtelse medregnes ikke produkter hørende til de produktkategorier, som Kunden ikke har 
forpligtet sig til, jf. punkt 2.1. Endvidere medregnes Kundens eventuelle dækningskøb foretaget efter 
punkt 9.4 ikke i opgørelsen.  

De første 3 måneder af Rammeaftalens løbetid indgår ikke i beregningen af, om Kunden har 
misligholdt sin aftageforpligtelse. 

Leverandøren kan ophæve Rammeaftalen ved Kundens væsentlige misligholdelse af Kundens 
aftageforpligtelse, forudsat at Leverandøren forinden på et drifts- og statusmøde, jf. punkt 5.4, ved 
konkrete eksempler har sandsynliggjort over for Kunden, at der er konstateret en væsentlig 
overtrædelse af Kundens aftageforpligtelse, jf. punkt 2.1, og Leverandøren seks måneder efter drifts- 
og statusmødet kan dokumentere, at der fortsat foreligger en væsentlig misligholdelse af Kundens 
aftageforpligtelse. Hvis Kunden er en kommune, forudsætter en ophævelse tillige, at Leverandøren 
efter afholdelse af drifts- og statusmødet anmoder KL om at tage en dialog med Kunden om dennes 
forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. 

Vurderer KL, at Leverandørens henvendelse er tilstrækkeligt underbygget, vil KL Skriftligt kontakte 
Kundens kommunaldirektør og økonomichef for at henlede deres opmærksom på forudsætningerne 
for tilslutningen til Rammeaftalen, og for at bede dem sikre at deres aftageforpligtelse over for 
Leverandøren overholdes fremover. 

Hvis Kundens faktiske indkøb på Rammeaftalen i en periode på seks måneder efter KL’s henvendelse 
fortsat ligger under 80 % af Kundens samlede indkøb af produkter, som kan købes på Rammeaftalens 
sortiment, kan Leverandøren ophæve Rammeaftalen. Ved beregning af de 80 % medregnes ikke de 
produktkategorier, som Kunden har fravalgt at forpligt sig til, jf. punkt 2.1. Endvidere medregnes 
Kundens eventuelle dækningskøb foretaget efter punkt 9.4 ikke. 
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10. Erstatningspligt og forsikringsforhold  
Hver Part er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, jf. dog 
punkt 7.1. og punkt 11. Parterne er ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte 
tab.  
 
Hver Parts samlede erstatningsansvar under Rammeaftalen kan maksimalt udgøre DKK 
1.000.000 inklusive betaling af eventuel bod. 
 
Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed 
eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part. Erstatningsbegrænsningen gælder endvidere 
ikke i relation til Leverandørens ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder, jf. herved punkt 
7.1. 
 
Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, herunder sædvanlig produktansvars-
forsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt op til maksimeringen i 2. 
afsnit. 
 
Leverandøren skal på Kundens anmodning dokumentere, at kravet om ansvarsforsikring er 
opfyldt. 
 

10.1. E-katalog og webshop 
Leverandøren er erstatningsansvarlig over for Kunden for det tab, som Kunden måtte lide som 
følge af fejl og mangler i E-kataloget og webshoppen, der skyldes Leverandørens manglende 
overholdelse af kravene i bilag VI.  
 



 

Rammeaftale 50.90 Fødevarer  

Version1.0   Side 41 af 51 

 

11. Force majeure 
Ved force majeure suspenderes en Parts forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, så længe force 
majeure-situationen varer, i det omfang Partens opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af 
force majeure-situationen. 
 
Force majeure dækker forhold af særlig kvalificeret karakter (fx naturkatastrofer), som ligger 
uden for Partens kontrol, og som Parten ikke forud for indgåelse af Rammeaftalen burde have 
taget i betragtning, og ej heller efter Rammeaftalens indgåelse burde have undgået eller 
overvundet. Forhold hos en underleverandør anses for force majeure, såfremt der for 
underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren 
ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. 
 
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den Part, der er berørt af force majeure, har givet 
Skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest fem Arbejdsdage efter, at force majeure er 
indtrådt. Der skal samtidig gives en orientering om den forventede varighed af force majeure-
situationen. 
 
Kunden er berettiget til vederlagsfrit at afbestille varer og ydelser, der forsinkes som følge af 
force majeure, og Kunden skal på forespørgsel fra Leverandøren inden for rimelig tid meddele, 
om Kunden ønsker at afbestille eller afvente levering efter ophør af force majeure.  
 
Såfremt en force majeure-situation varer i mere end 60 Arbejdsdage, eller hvis force majeure-
situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Rammeaftalens endelige 
opfyldelse må anses for umulig, er den anden Part berettiget til at bringe Rammeaftalen til ophør 
med virkning for fremtiden. Ingen af Parterne kan gøre krav gældende i anledning heraf.  
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12. Fortrolighed 
Leverandøren, underleverandører og ansatte hos Leverandøren og underleverandører skal 
iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, 
som de får kendskab til i forbindelse med denne Rammeaftale.  
 
Hvis Kunden er omfattet af regler om offentlighed i forvaltningen, er Kunden berettiget og 
forpligtet til at give oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis Kunden ikke er 
omfattet af regler om offentlighed, gælder første afsnit ovenfor tilsvarende for Kunden. 
 
Leverandøren kan på en simpel referenceliste medtage Kunden, men må ikke derudover uden 
Kundens forudgående samtykke udsende offentlig meddelelse om Rammeaftalen, offentliggøre 
indholdet af Rammeaftalen eller anvende Kunden i Leverandørens markedsføring. 
 
Kunden er berettiget til at give SKI meddelelse om alle forhold vedrørende Rammeaftalen, 
herunder oplysninger om Leverandørens forhold.  
 
Tavshedspligten efter nærværende punkt er også gældende efter Rammeaftalens ophør, uanset 
ophørsgrunden. 
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13. Ændringer  
Rammeaftalen kan alene ændres ved Skriftlig aftale mellem Parterne. Sådanne ændringer skal 
fremgå af en ændringsmeddelelse, der er underskrevet af Kunden og Leverandøren, og som 
herefter indgår som et tillæg til Rammeaftalen. 
 
Ændringer må kun ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende udbudsregler. 

13.1. Overdragelse af Rammeaftalen 
Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Rammeaftalen til en 
offentlig myndighed, et offentligretligt organ eller en sammenslutning heraf, i den udstrækning 
overdragelsen ikke vil være i strid med præceptive retsregler, herunder de til enhver tid gældende 
udbudsregler. 
 
Overdragelse af Rammeaftalen til ny leverandør kræver Kundens og SKI’s forudgående Skriftlige 
samtykke, jf. nærmere om proceduren for SKI’s godkendelse i punkt 15 i Aftalevilkår.  

13.2. Ændringer hos Kunden 
Såfremt der for en Kunde sker ændringer i Kundens organisationer, fx ressortændringer, 
ændringer i den kommunale inddeling og lignende, der indebærer overførsel af dele af Kundens 
område(r) til en anden offentlig myndighed, offentligretligt organ eller sammenslutninger heraf, 
herunder overførsel af områder til selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med 
den kommunale Kunde om udførelse af opgaver omfattet af det overførte område, eller til 
selskaber eller andre institutioner, der er oprettet efter § 60 i bekendtgørelse af lov nr. 186 af 19. 
maj 2014 om kommunernes styrelse, kan Rammeaftalen anvendes af de forsættende 
myndigheder, offentligretlige organer eller sammenslutninger heraf under iagttagelse af de til 
enhver tid gældende udbudsregler. Dette gælder dog ikke, såfremt der overføres et meget 
begrænset område til den forsættende myndighed, offentligretlige organ eller sammenslutning 
heraf, medmindre den forsættende myndighed, offentligretlige organ eller sammenslutning heraf 
er en kunde, som defineret i Aftalevilkår og også var det på Udbudstidspunktet. 
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14. Varighed og opsigelse  

14.1. Ikrafttrædelse og varighed  
Rammeaftalen træder i kraft i det omfang og på den eller de datoer, som fremgår af bilag IA for så 
vidt angår Kunden. Såfremt indgåelse af Aftalevilkår forsinkes i forhold til tidsplanen i 
udbudsbetingelserne udskydes ikrafttrædelsesdatoen angivet i bilag IA. 

Leverandøren skal medvirke til at udrulle og implementere Rammeaftalen hos Kundens Bestillende 
enheder. Senest 3 måneder efter Rammeaftalens ikrafttræden skal Leverandøren have udrullet og 
implementeret Rammeaftalen hos alle Kundens Bestillende enheder.  

Rammeaftalen løber indtil Aftalevilkårene ophører, hvorefter Rammeaftalen ophører uden varsel.  
 
Bestillinger, som er foretaget inden Rammeaftalens udløb, og som ikke er leveret på 
ophørstidspunktet, skal leveres, uanset Rammeaftalens ophør, dog ikke senere end tre måneder 
efter Rammeaftalens ophør.  
 
Såfremt SKI eller Leverandøren ophæver eller opsiger Aftalevilkår, jf. punkt 12.5 og punkt 18.2.1 
i Aftalevilkår, ophører Rammeaftalen automatisk med tilsvarende varsel, som gælder for SKI.  

14.2. Opsigelse og uden virkning 

14.2.1. Generel opsigelsesadgang 
 
Kunden kan 18 måneder efter Rammeaftalens ikrafttrædelse opsige Rammeaftalen med 6 
måneders varsel, dog med udtagelse af de tilfælde der er reguleret punkt 14.2.2 og punkt 14.2.3. 
Kunden kan derudover med et skriftligt varsel på 1 måned opsige Rammeaftalen med virkning 
for fremtiden, såfremt Kunden ophører med at eksistere.  
 
Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren.  
 
Såfremt SKI eller Leverandøren opsiger Aftalevilkårene, jf. herved Aftalevilkårenes punkt 18.2.1, 
ophører Rammeaftalen automatisk med tilsvarende virkning, som gælder efter Aftalevilkårene.  

14.2.2. Annullation af tildeling  
Såfremt Kundens beslutning om at tildele Rammeaftalen til Leverandøren annulleres af 
Klagenævnet for Udbud eller af domstolene, kan Kunden opsige Rammeaftalen med en måneds 
varsel. 
 
I tilfælde af Kundens opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele 
Rammeaftalen til Leverandøren, skal Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden 
form for godtgørelse som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har 
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Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. punkt 10, og at erstatningen er maksimeret i 
overensstemmelse med samme punkt. 
 

14.2.3. Uden virkning 
I henhold til lov om Klagenævn for udbud kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af 
overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den 
kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af Klagenævnet fastsat 
frist. 
 

Såfremt den i forbindelse med udbuddet trufne tildelingsbeslutning annulleres ved endelig 
afgørelse eller dom, skal Kunden i henhold til udbudslovens § 185, stk. 2 bringe Rammeaftalen 
til ophør med et passende varsel, såfremt den er indgået på grundlag af beslutningen, med mindre 
der ved afgørelse eller dom måtte blive bestemt andet. 

Kunden er endvidere berettiget til at bringe Rammeaftalen til ophør med et rimeligt varsel i 
følgende tilfælde: 

a) Såfremt Rammeaftalen har været genstand for en ændring af grundlæggende elementer, 
som ville have krævet en ny udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 185, stk. 1 nr. 1. 

b) Såfremt Leverandøren var omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 
135-157 på tidspunktet for tildelingen af Rammeaftalen, hvorefter leverandøren skulle 
have været udelukket fra udbudsproceduren, jf. udbudslovens § 185, stk. 1 nr. 2. 

c) Såfremt Rammeaftalen ikke skulle have været tildelt Leverandøren på grund af en alvorlig 
overtrædelse af forpligtelserne i henhold til traktaterne og direktivet, der er fastslået af 
EU-Domstolen i forbindelse med en procedure efter artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, jf. udbudslovens § 185, stk. 1 nr. 3. 

 
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Kundens adgang til i sådanne 
tilfælde at opsige Rammeaftalen. 
 
Kunden er berettiget til at opsige Rammeaftalen helt eller delvist med et varsel i 
overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Rammeaftalen 
ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets 
virkningstidspunkt. 
 
Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Kunden 
berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren, under 
forudsætning af at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. 
 
Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af at 
Aftalevilkår og Rammeaftalen erklæres uden virkning, for påbud om ophør, annullation af 
tildelingsbeslutningen eller ophør på baggrund af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 1-3, herunder 
fx for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Kunden har 
videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog 
har Parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. punkt 10. Ligeledes er erstatningen 
maksimeret svarende til det i punkt 10 anførte. 
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Såfremt Leverandøren på tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse havde eller burde have haft 
kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at Rammeaftalen erklæres 
uden virkning, eller at tildelingsbeslutningen annulleres eller kontrakten ophører på baggrund af 
udbudslovens § 185, stk. 1 nr. 1-3, kan Leverandøren ikke over for Kunden rejse krav om 
erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af at Rammeaftalen erklæres uden 
virkning eller for påbud om ophør, herunder fx for omkostninger ved at efterkomme yderligere 
betingelser eller krav, som Kunden har videreført i opsigelsen. 
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15. Bistand ved ophør  
Leverandøren er i forbindelse med Rammeaftalens ophør - uanset ophørsgrunden - forpligtet til 
vederlagsfrit at tilstille Kunden systematiserede oplysninger om alle leverancer af varer under 
Rammeaftalen med angivelse af varebetegnelse, SKI-id.nr. og antal/mængde af varer.  
Oplysningerne skal afgives i et elektronisk gængs læsbart format (fx xlsx). 

Oplysningerne skal udleveres 14 Dage efter anmodning fra Kunden.  
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16. Fortolkning 
Ved tvivlstilfælde og tvister skal Rammeaftalen fortolkes efter nedenstående retningslinjer.  
 
Rammeaftalen og de underliggende bilag anses for en integreret del af Aftalevilkår.  
 
Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem ordlyden af bilagene, har Rammeaftalen 
forrang. 
 
Ved fortolkningstvivl skal det forudgående udbudsmateriale anvendes som fortolknings-
grundlag.  
 
Henvisning til Rammeaftalen omfatter også de tilhørende bilag. Ligeledes omfatter en 
henvisning til et bilag også bilagets eventuelle underbilag. 
 
Henvisning til et punkt (fx "punkt 20.2") omfatter også eventuelle underpunkter (fx "punkt 
20.2.1"). 
 
Ved fortolkning af Rammeaftalen og de underliggende bilag skal der ses bort fra overskrifterne, 
der alene er indsat af praktiske grunde. 
 
SKI’s kravspecifikation (bilag VII.A og VII.B.1 –VII.B.2) har forrang for de af Leverandøren 
anførte oplysninger i Leverandørens tilbud. 
 
Leverandørens generelle salgsbetingelser eller øvrige vilkår, som ikke har været efterspurgt af 
SKI i forbindelse med udbuddet af Rammeaftalen, indgår ikke i kontraktgrundlaget og skal 
derfor ikke indgå i fortolkningen af Rammeaftalen, uanset om Leverandøren måtte have 
fremsendt disse til SKI og/eller Kunden i forbindelse med tilbudsafgivelse eller på et senere 
tidspunkt.  
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17. Tvister, lovvalg og værneting 
Rammeaftalen er underlagt dansk ret. 

Ved tvister mellem Parterne vedrørende Rammeaftalen skal Parterne med en positiv, 
samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse 
tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i Parternes 
organisationer. 

Kan Parterne ikke inden for 30 Dage finde en løsning, kan hver Part efter eget skøn anlægge 
retssag ved de almindelige domstole. Retssag anlægges ved Kundens værneting, og lovvalget er 
dansk. 

 

 



 

Rammeaftale 50.90 Fødevarer  

Version1.0   Side 50 af 51 

 

18. Selvstændig aftale  
Kunden og Leverandøren er enige om, at punkt 7.1, punkt 10 og punkt 14.2.2 og 14.2.3. i 
nærværende bilag udgør en selvstændig aftale mellem Kunden og Leverandøren, som er 
gældende, uanset om Kunden opsiger Rammeaftalen, som følge af at Klagenævnet for Udbud 
eller domstolene annullerer SKI’s/Kundens tildelingsbeslutning, jf. punkt 14.2.2, eller 
Rammeaftalen måtte blive erklæret uden virkning af Klagenævnet for Udbud, jf. punkt 14.2.3.  
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19. Rammeaftalens indgåelse  
Rammeaftalen er indgået ved anvendelse af digital signatur. SKI har signeret digitalt på vegne af 
Kunden.  

SKI og Leverandøren opbevarer fil med de udvekslede certifikater og elektroniske dokumenter 
som dokumentation for aftaleindgåelsen. 

Parterne er enige om, at de ved deres underskrift har accepteret samtlige vilkår og bestemmelser i 
nærværende Rammeaftale. 
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1. Indledning 
Nærværende bilag indeholder sammen med bilag VII.B.1-VII.B.2 en række krav til de varer, 
der indgår under Aftalevilkårs sortiment. Leverandøren er således forpligtet til at levere de 
varer, som fremgår af bilag VII.B.1-VII.B.2 i henhold til de vilkår, som fremgår af: 

- Nærværende kravspecifikation 

- Bilag VII.B.1-VII.B.2 

Herudover er Leverandøren forpligtet til at levere varerne, som fremgår af bilag VII.B.1-
VII.B.2 i henhold til bestemmelserne i Aftalevilkår og Rammeaftalen.  

Alle Leverandørens varer i Aftalevilkårs sortiment skal overholde de i punkt 2 angivne 
generelle krav. I tillæg til de generelle krav er der fastsat yderligere varespecifikke krav. Disse 
krav fremgår i de specifikt omhandlede punkter nedenfor. Fx indeholder punkt 3 særlige krav 
til fisk, som supplerer de generelle krav, der fremgår af punkt 2. 

Såfremt der er modstrid mellem de generelle krav og de varespecifikke krav, er det de 
varespecifikke krav, som er varen skal overholde. 
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2. Generelt for alle varer 

2.1. Generelt  
Alle varer skal opfylde følgende krav:  

x Varer (i alle led) og leverancer herunder emballage skal på et hvert tidspunkt overholde 
gældende lovgivning for området. Såfremt der ikke forefindes EU regler på et varer 
område, skal varerne leve op til de til enhver tid gældende krav i dansk lovgivning.  

x Alle informationer skal i indhold og udformning leve op til den til enhver tid gældende 
lovgivning i EU og/eller Danmark.  

x Leverandørens tilbud skal omfatte varer af 1. kvalitet, med mindre andet er 
udspecificeret i bilag VII.B.1-VII.B.2. 

x Leverandørens tilbud må ikke indeholde varer, som er gensplejsede eller indeholder 
gensplejsede ingredienser. 

x Indhold af industrielt fremstillet transfedt i olier og fedtstoffer må højest være 2 %, 
som reguleret af Fødevarestyrelsen 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Transfedtsyrer.aspx 

2.2. Generel sensorisk kvalitet  
Alle varer skal opfylde følgende krav:  

x Udseende: Skal være karakteristisk for den pågældende varetype. 

x Farve: Skal være karakteristiske for den pågældende varetype. 

x Konsistens: Skal være karakteristiske for den pågældende varetype. 

x Duft: Skal være karakteristisk for den pågældende varetype. 

x Smag: Skal være karakteristisk for den pågældende varetype. 

x Der må ikke forekomme: Fremmed lugt og smag, råd eller fremmedlegemer, som ikke 
har noget med varen at gøre. 

2.3. Fokus Fødevarer specifikationer 
Inden for flere varegrupper vil der i bilag VII.B.1-VII.B.2 på udvalgte varer blive henvist til 
Fokus Fødevarer specifikationerne. Disse findes på www.fokusfødevarer.dk/.  

Der er 5 grupperinger i Fokus Fødevarer: Fokus Grønt, Fokus Pålæg, Fokus Fjerkræ, Fokus 
Kød og Fokus Økologi. Når der i nærværende bilag og bilag VII.B.1-VII.B.2 henvises til en af 
disse grupper, sker dette ved at skrive fx Fokus Kød. 

Når der i bilag VII.B.1-VII.B.2 henvises til en Fokus Fødevarer specifikation, er det et krav, at 
varen leveres i den, i specifikationen, angivne kvalitet, herunder skærekrav til udskæringer af 
kød ifølge specifikationerne. 
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Såfremt der er yderlige krav til en vare i en hovedproduktkategori vil dette fremgå af bilag 
VII.B.1-VII.B.2. 

 

2.4. Holdbarhed 
For varer, hvor der ikke er krav til restholdbarhed på varelinjen i bilag VII.B.1-VII.B.2, skal 
restholdbarheden ved levering være minimum 1/3 af varens oprindelige holdbarhed. Dog min. 
6 mdr. såfremt varens holdbarhed er over 1 år.  

Varer i Hovedproduktgrupperne ”Snitgrønt og –frugt, Grøntsager og frugt”, samt 
produktgruppen ”friskt brød” skal restholdbarheden ved levering være 2/3 af varens 
oprindelige holdbarhed.  

Varer i underproduktgruppe ”Kartofler” som er vakuumpakkede, skal have en restholdbarhed 
på minimum 7 dage.  

 

2.5. Etikettering og mærkning 
De tilbudte varer skal til enhver tid overholde gældende lovgivning for området, jf.: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-af-
fødevarer.aspx?Indgang=Fødevarer& 

Det er Leverandøren der har ansvaret for, at alle leverancer/varer er mærket korrekt, jfr. 
Mærkningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 med evt. senere 
ændringer. 

Relevante vejledninger fx. bagevejledning til bake-off skal medsendes ved levering.  

Bekendtgørelsen om næringsdeklaration, jf.: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Næringsdeklarationer.aspx?Indgang=Føde
varer& 

2.6. Dybfrost varer 
Ved dybfrost varer skal disse være enkelt-/løst-frosne uden vand.  

Ved panerede frostvarer skal paneringen være af en sådan kvalitet, at den forbliver intakt. 
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3. Fisk 
I nærværende punkt fremgår krav specifikt til varer i hovedproduktgruppen ”Fisk”, som 
supplerer kravene i punkt 2. 

x . 

3.1. Frossen fisk 
Der er følgende krav til varer i hovedproduktgruppen ”Fisk, frost”: 

x Fisken må ikke inden indfrysningen have været udsat for slag, stik eller tryk. 

x Indfrysning skal ske umiddelbart efter fangst. 

x Fisken må under hele produktionsprocessen, forud for indfrysningen, ikke have været 
udsat for temperaturer over 2° C.  

x Fiskene skal være løsfrosne og adskilte, og uden synlige skader i kødet.  

x I optøet stand skal kødets struktur være fast, og fisken skal lugte frisk. 
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4. Frugt og grøntsager 
I nærværende punkt fremgår krav specifikt til varer i hovedproduktgrupperne ”Frugt” og 
”Grøntsager”, som supplerer kravene i punkt 2. 

 

Varer i hovedproduktgrupperne "Frugt" og "Grøntsager" skal opfylde følgende krav: 

x Kvaliteten af frisk frugt og grøntsager skal leve op til EU’s handelsnormer:  
http://www.fokusfødevarer.dk/data/files/fakta_om/fakta_om_gront/EU_handelsno
rmer_for_frugt_og_gront_4-2012.pdf  

x Ud over mindstekravene beskrevet i EU's handelsnormer, vil der i nogle tilfælde være 
defineret yderligere kvalitetskrav til råvaren, som står anført i direkte forlængelse af 
vare/produktnavnet i tilbudslisten, jf. bilag VII.B.1-VII.B.2.  

x Varer, der ikke er omfattet af en specifik handelsnorm, skal være af "sund, sædvanlig 
handelskvalitet" jf. EU’s handelsnormer. 

x Varerne skal være renset/skrællet og vasket i vand.  

x Varerne skal være fri for konserveringsmidler og med undtagelse af sammensatte varer 
f.eks. grillede grøntsager, være fri for tilsætningsstoffer. 

4.1. Bær 
For bær-varer er der følgende tolerancer for hele bær: 

• For bærrene gælder det, at 95% skal være hele og modne. 

• Max. 5 % må være ikke hele bær eller mekanisk beskadigede bær. 

Leverandøren skal kunne fremvise dokumentation for, at der gøres tilstrækkeligt for at undgå 
Noro-virus i bærrene. 
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5. Kolonial 
I nærværende punkt fremgår krav specifikt til varer i hovedproduktgruppen ”Kolonial”, som 
supplerer kravene i punkt 2. 

5.1. Konserves frugt 
I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i 
produktgruppen ”Konserves, frugt”:  

x Udseende: Homogene i størrelse og udseende.  

x Der må ikke forekomme:  

o Misfarvning. 

o Varer konserveret ved brug af stråler eller gasning skal i videst mulig omfang 
undgås. Dette dog med undtagelse af pakning i kontrolleret atmosfære. 

o Overfladebehandling skal i videst muligt omfang undgås. 

o Ingen brug af stoffer som er mærket med ”undgå stoffet” og 
”allergifremkaldende stoffer”. 

Andre krav 

x Vægt: Drænet vægt 

x Emballage: Skal være godkendt til frugtkonserves. 

 

5.2. Konserves / syltet grønt 
I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i 
produktgruppen ”Konserves, grønt”, der er syltet (fremgår af produktbeskrivelse):  

x Udseende: Homogene i størrelse og udseende.  

x Duft: Skal afspejle at der er benyttet friske råvarer, som er skånsomt forarbejdede. 
Samt har en frisk duft 

x Smag: Skal afspejle at der er benyttet friske råvarer, som er skånsomt forarbejdede.  

x Der må ikke forekomme:  

o Misfarvning 

o Brug af stoffer som er mærket med ”undgå stoffet” og ”allergifremkaldende 
stoffer” 

o Beskadiget eller deform emballage. 

 

Andre krav 

x Vægt: Drænet vægt 
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x Emballage: Som er godkendt til syltning/konserves. 

5.3. Marmelade og syltetøj 
I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i 
produktgrupperne ”Marmelade” og ”syltetøj”:  

x Udseende: Varen skal have en farve svarende til den frugt, som varen indeholder og 
frugten skal være visuel identificerbar. 

x Konsistens: Smørbar 

x Duft: Varen skal dufte af den frugt, som varen indeholder. 

x Smag: Varen skal smage af den frugt, som varen indeholder. 

x Opbevaring inden åbning: Stuetemperatur 

 

5.4. Frugtgrød m/u sukker 

5.4.1. Frugtgrød med sukker 
I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i undergruppen 
”Grød” under produktgruppen ”Konserves, frugt”:  

x Udseende: Varerne skal være blanke med hele og bristede bær/frugtstykker.  

x Farve: Skal svare til de anvendte frugter/bær. 

x Konsistens: Grøden må ikke blandes med mælk ved servering og skal hvælve på en ske 
uden at hænge på siderne. 

x Smag: Varerne skal smage af de frugter/bær, som varerne indeholder 

x Opbevaring inden åbning: Stuetemperatur. 

 

5.4.2. Frugtgrød uden sukker 
I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i undergruppen 
”Grød” under produktgruppen ”Konserves frugt”. Der er følgende krav til frugtgrød uden 
sukker: 

x Sødestoffer: Varen må ikke være tilsat sukker og det tilsatte sødestof må ikke være 
energigivende.  

x Udseende: Varen skal være blankt med hele/bristede bær/frugtstykker  

x Farve: Skal svarende til de anvendte frugter/bær. 

x Konsistens: Grøden må ikke blandes med mælk ved servering og skal hvælve på en ske 
uden at hænge på siderne. 

x Duft: Varerne skal dufte af de frugter/bær, som varerne indeholder. 
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x Smag: Varerne skal smage af de frugter/bær, som varerne indeholder. 

x Opbevaring inden åbning: Stuetemperatur. 
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6. Kød og pålæg 
I nærværende punkt fremgår krav specifikt til varer i hovedproduktgruppen ”Kød og pålæg”, 
som supplerer kravene i punkt 2. 

Nærværende punkt 6 er opdelt i et generelt punkt for alle kød- og pålægsvarer (punkt 6.1) 
efterfulgt af produktgruppe-specifikke krav i de følgende punkter (punkt 6.2 - 6.7). 

6.1. Generelt 
Alle varer i hovedproduktgruppen "Kød og pålæg" skal opfylde følgende krav: 

x Alle udskæringer skal tilvirkes som ”1. generations” udskæringer af friske råvarer, dog 
under hensyntagen til kødets respektive modningstid. Det følger heraf, at kødet ikke 
må have været markedsført som anden udskæring. Hvis råvaren til stykstege og kød i 
skiver har været frosset før udskæring, skal det deklareres på varen. 

x Hakket kød og portionsstykker skal kunne leveres efter ønsket mængde i kg.  

x Økologiske varer må ikke indeholde nitrit. 

 

6.1.1. Emballering/emballage 
Transportemballagen skal være ren og være beregnet til transport af kød. Emballagen skal 
kunne genanvendes.  

Kølet kød i hele stykker leveres efter aftale og skal kunne leveres enten vakuumeret eller pakket 
i kontrolleret atmosfære.  

Frosset kød skal leveres vakuumeret. 

Fersk kød skal leveres i lukket emballage. 

Stykstege som koteletter, hakkebøf samt tern og strimler skal leveres i kontrolleret atmosfære. 

Emballage som er i direkte kontakt med fødevarerne, skal til hver en tid overholde gældende 
lovgivning. 

6.1.2. Holdbarhed 
Holdbarhed: Frisk hakket kød skal ved levering i pose, uanset leveringsdag, have en 
restholdbarhed på minimum 12 timer. Kød som er gas eller vacuumpakket skal, uanset 
leveringsdag, have en restholdbarhed på minimum 3 Dage. 

 

6.1.3. Dokumentation 
Leverandøren skal kunne levere dokumentation for kødets oprindelse (opvækst- og slagteland) 
uanset opskæring eller anden tilvirkning i Danmark. 

6.2. Okse-, kalve- og ungkvægkød 
Der er følgende krav til Okse-, kalve og ungkvægkød: 
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x EUROP-klassificering skal følges. Ligeledes skal Leverandøren følge FOKUS-
anbefalingerne vedr. kødets pH, køling, modning og opskæring.  

x Oksekød skal være fra dyr, der er max. 48 måneder – slagtevægt 261 - 340 kg og 
kvalitet mindst svarende til kode 8/R i EUROP-klassificeringen. 

x Kalvekød skal være fra dyr, der er under 12 måneder – slagtevægt max. 260 kg og 
kvalitet mindst svarende til kode 11/U i EUROP-klassificeringen. 

x Ungkvæg skal være slagtet mellem 12 og 24 måneder og kvalitet svarende til kode 11/U 
i EUROP-klassificeringen. 

6.2.1. Dokumentation 
Alt kød af okse og kalv samt varer heraf skal kunne identificeres ved sporbarheds- og 
oprindelsesmærkning i henhold til en hver tid gældende lovgivning på området. 

6.2.2. Kød fra halal 
Køer og kalve skal være slagtet i overensstemmelse med til en hver tid gældende lovkrav om 
rituel slagtning. 

6.2.3. Kød ikke omfattet af Fokus Fødevarer/Fokus Kød 
Følgende kødstykker - som ikke er omfattet af Fokus Kød - skal opfylde nedenstående 
specifikationer: 

1. Spidsbryst   
Vægt: 3000 - 3500 g.  
Skærespecifikation:  Spidsbrystet afskæres fra helt bryst mellem 5. og 6. ribben. 

Spidsbrystmusklen afskæres fra benet og renskæres for blodårer og fedt på 
indersiden. Fedtet på ydersiden trimmes af, så der er max. 1 cm fedt på 
spidsbrystet. 

    
2. Inderlår uden kappe   

Vægt: 4000 – 6000 g 
Skærespecifikation:  Kappen afskæres. Fedtbræmme ved låsen afpudses til den naturlige hinde, 

max 1 cm fedt. Sene ved låsen afskæres. Brusk på låsen og mørkt kød 
afskæres. Inderlårets spids afrundes så der fremtræder kød. Indersiden 
renskæres for fedt, sener, blodårer og løsthængende kød.  

    
3. Klump, hel   
Vægt: 4500 – 5500 g. 
Skærespecifikation:  Klumpen skal være skåret fri i benhinden ved rørbenet, udrullet i den 

naturlige skillelinje mellem cuvette og den overliggende fedthinde. 
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6.3. Svinekød 
Anbefalingerne fra Fakta om Kød, Fokus Kød, ”Baggrund for specifikationerne til de hele 
slagtekroppe” skal følges vedr. råvarekvalitet, slagteproces, køling, opskæring, modning og 
levering.  

Slagtekroppe skal have en slagtevægt på 75 – 90 kg og kødprocent i den hele slagtekrop på 59 
– 61%.  

6.3.1. Kød ikke omfattet af Fokus Fødevarer/Fokus Kød 
Følgende kødstykker - som ikke er omfattet af Fokus Kød - skal opfylde nedenstående 
specifikationer: 

1. Medister, grovhakket   
Vægt:  Afdrejes i ringe af 1000 g. 
Analytiske krav: Fedt: max. 20 %. 

Salt: max. 2,5 %. 

Holdbarhed/Mærkning: Medisteren skal leveres ved max. +2°C senest 24 timer efter fremstillingen. 
Produktet skal være mærket med produktionsdato og -klokkeslæt. 

Produktspecifikation: Fremstillet af svine- og oksekød og oksefedt. Råvaren skal være trimmet, 
så den er absolut uden ben- og bruskrester. Medisteren skal være 
grovhakket. Skal være fremstillet uden nitritsalt og fosfat. Farsen skal være 
fyldt i svinesmaltarm, kaliber 28/30 mm. 

    
2. Somørbrad, uden bimørbrad 

Vægt: 800 – 1100 g. 
Skærespecifikation:  Mørbraden skal afskæres i fuld længde. Skinkemuskler, brusk og kirtler må 

ikke forekomme. Der må efterlades lidt fedt på senesiden. Bensiden 
afpudses for løsthængende kød og fedt. 

    

3. Farseret ribbenssteg   
Fremstillet af:  Ribbenssteg svarende til Fokus Kød, kode SM 2.1.1. 
Farssammensætning: Min. 80% kød, fordelt med lige dele hakket Kalvesmåkød 10% fedt (jf. 

Fokus Kød, kode K, Div.2.), og hakket svinebov 10 % fedt (jf. Fokus Kød, 
kode SF 2.3.3) 

Hakningsgrad: 1 gang gennem 3 mm hulskive. 
Fedt i farsen: Max. 10 %. 
Salt i farsen: Max. 1 %. 
Fyldning: Der skæres en lomme i stegen, så der på hver side er ca. 1,5 cm til 

yderkant. Farsen sprøjtes ind, så den ligger jævnt fordelt. Max. farsandel: 
33 %. 

  Farsen skal være tilsmagt med krydderier.  
    
4. Svinekam med svær, uden ben, ridset, marineret, smagsneutral 

Vægt: 1000-5500 g. 
Vægttolerance: ±10 % 
Skærespecifikation: Fokus Kød, kode SM 1.1. 
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Kødandel: Min. 91 %. 
Salt: Max. 0,8 %. 
Kulhydrat: Max. 1,1 %. 
Bemærkninger: Svind efter evt. optøning må ikke være højere end for tilsvarende fersk 

optøet kød. 
    
5. Kamribben   
Vægt: 1400 g. 
Vægttolerance: ±10 % 
Skærespecifikation: Ribben, skåret af midterstykket, savet efter målene: 1. ribben: 40 mm ±5 

mm og sidste ribben: 75 mm ±5 mm. Ribbensknopper efterlades på de to 
forreste ribben. 

Bemærkninger: Ribben uden brysthinde eller med stempelafsmitning skal frasorteres. 
    
6. Skinkesteg, honningmarineret 

Vægt: 1800-4000 g.  
Vægttolerance: ±10 % 
Skærespecifikation: Skåret af skinkeyderlår med lårtunge. Skinken trimmes på indersiden for 

sener, blodårer, kirtler, løsthængende kød og fedt. Afpudses for fedt på 
oversiden til ½-1 cm. Fedtet ridses i tern. 

Kødandel: Min. 87 %. 
Salt: Max. 0,7 %. 
Kulhydrat: Max. 1,2 %. 
Bemærkninger: Svind efter evt. optøning må ikke være højere end for tilsvarende fersk 

optøet kød. 
    
7. Skinke medaljoner   
Vægt:  65 – 75 g. 
Skåret af:  Skinkemignon (lårtunge), (jf. Fokus Kød, kode SS 7). 
Skærespecifikation: Skinkemignon afpudses for sener og fedt. Medaljonerne afskæres med lige 

snit, så de får samme tykkelse over det hele. Enderne skæres fra. 

    

 

6.4. Lam 

6.4.1. Kød ikke omfattet af Fokus Fødevarer/Fokus Kød 
Følgende kødstykker - som ikke er omfattet af Fokus Kød - skal opfylde nedenstående 
specifikationer: 

1. Lammebov, udbenet i net 

Vægt: 1200 – 1900 g.  
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Skærespecifikation: Bovbladet gennemsaves med et skråt snit, der begynder ved spidsen af 
brusk fra bovbladet og føres parallelt med skankeleddet. Boven afskæres i 
hinden. Boven afpudses på indersiden for blodigt kød, fedt og kirtler. 
Boven udbenes, og skankekød afskæres. Fedt brusk og sener afskæres. Kød 
fra oversiden af bovblad foldes ind i boven, og den rulles sammen og 
kommes i net.  Max fedt på ydersiden 3 mm. 

    

2. Lammekølle i net   
Vægt: 2200 – 2700 g. 
Skærespecifikation: Køllen afsaves 3 cm fra isbenet, snittet skal være vinkelret på kroppens 

længdeakse. Skanken afskæres i knæleddet, så låsemusklen sidder på 
køllen. Nøgleben afskæres. Rørben udskæres uden at åbne mellem 
inderlår og klump. Den udbenede kølle trykkes sammen og kommes i net. 
Max fedt på yderside 3 mm. 

    

3. Hakket lammekød, af bov, 10 % fedt 

Skærespecifikation: Boven afskæres i hinden. Boven afpudses på indersiden for blodigt kød, 
fedt og kirtler. Boven udbenes og skankekød afskæres, fedt, brusk og sener 
afskæres. Ydersiden trimmes for fedt. 

Fedtindhold:  10 %. 
Tolerance for fedt: ±1,5 % (8,5 g / 100 g – 11,5 g / 100 g). 
Hakningsgrad: 1 gang gennem 3 mm hulskive. 
    

4. Hakket lammekød af hakket hals/tykkam, 15 % fedt 

Skærespecifikation: Lammehals og tykkam trimmes på ydersiden til max. 2 mm fedt. Indersiden 
renskæres for blodigt kød, kirtler og fedt. Udbenes helt. 

Fedtindhold:  15 %. 
Tolerance for fedt: ±15 % (12,75 g / 100 g – 17,25 g / 100 g). 
Hakningsgrad: 1 gang gennem 3 mm hulskive. 

 

6.5. Fersk Fjerkræ 
Der er følgende krav til fersk fjerkræ og udskæringer heraf: 

x Fjerkræ og udskæringer heraf skal være af kvalitet handelsklasse A. Fjerkræets kød skal 
være fyldigt, brystet og lår skal være veludviklede og kødfyldte.  

x På kyllinger, ænder og kalkuner skal der være et tyndt, regelmæssigt fedtlag på bryst, ryg 
og lår. På haner, høner og gæs kan et tykkere fedtlag tillades.  

x Fjerkræ, der udelukkende skal anvendes til suppe, gryderetter og lignende, hvor 
fjerkræets form og udseende er mindre væsentlig leveres i kvalitet handelsklasse B. 

6.5.1. Dokumentation 
Leverandøren skal på forlangende fra Kunden fremsende dokumentation for fjerkrækødets 
oprindelse (opvækst- og slagteland) uanset opskæring eller anden tilvirkning i Danmark.  
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Udover lovpligtige oplysninger om oprindelsesland for fersk fjerkrækød fra lande uden for EU 
stilles som krav, at Leverandøren på Kundens forlangende kan identificere leverandøren af 
slagtedyr, og hvor slagtedyret er ruget ud. 

 
Køling 
Kølemetoden skal deklareres. Kølet fjerkræ skal være spray- eller luftkølet. Frosset fjerkræ kan 
være vandkølet i modstrømskøleanlæg. Fersk, kølet fjerkrækød må ikke have været frosset. 
Frosset fjerkræ må ikke vise tegn på frysebrænding.  
 
Hygiejnisk kvalitet 
Kyllinger, høns og udskæringer heraf skal leveres salmonellafri og campylobacterfri.  

Det er ikke et krav, at der leveres salmonella- og campylobacterfri kalkuner, ænder, gæs og alt 
fritgående fjerkræ, inklusive økologisk fjerkræ, idet det accepteres, at disse på grund af deres 
levevis ikke altid kan leveres fri for disse bakterier. 

6.5.2. Kød ikke omfattet af Fokus Fødevarer/Fokus Kød 
Følgende kødstykker - som ikke er omfattet af Fokus Kød - skal opfylde nedenstående 
specifikationer: 

1. Grill kylling   
Produktspecifikation: Hel kylling uden indmad. 
Vægt: 1100 – 1300 g. 
    

2. Høne   
Produktspecifikation: Hel høne, med indmad. 
Vægt: 2500-3000 g. 
Vægttolerance:  I henhold til EU’s handelsnormer. 
    

3. Land and, hel Race: Peking 

Produktspecifikation: Hel land and, renset, udtaget, med indmad (kråse, hjerte og lever) og 
hals. 

Vægt: 1) 2800 g.  
2) 3000 g.  
3) 3200 g. 

Vægttolerance:  I henhold til EU’s handelsnormer. 
Alder:  14 uger (Brystbensspidsen skal være blød, må ikke være forbenet). 
Pakning: Kølede: Vakuumeret.  

Frosne: Polypose.  

    

4. Kalkun, hakket   
Skåret af:  Kalkun underlår uden skind. 
Skærespecifikation: Småkødet skal være befriet helt for hinder og sener. Ben- og bruskrester 

må ikke forekomme. 
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Fedtindhold: 8 %. 
Tolerance for fedt: 6,5 – 9,5 %. 
Hakningsgrad 1 gang gennem 3 mm hulskive. 
Bemærkninger Fedtindholdet skal dokumenteret på forlangende. Maskinudbenet kød 

må ikke anvendes. 
 

6.6. Sous-vide produkter 
x Krav til kød, forbehandlet og vakuumeret med henblik på sous-vide tilberedning 

x Hele stege og udskæringer, der leveres i sous-vide pose, skal overholde samme krav og 
skærespecifikationer som de tilsvarende uemballerede udskæringer fx. i Fokus Kød. 
Kødstykker, der leveres til samtidig sous-vide varmebehandling, skal så vidt muligt 
have samme vægt og diameter. 

x Alle ingredienser, der indgår i sous-vide rettten, skal være friske og af høj hygiejnisk 
kvalitet. Det skal sikres, at ingredienserne er opbevaret ved efter gældende regler og 
retningslinjer, og at der skal på mærkningen fremgå fuld sporbarhed på alle råvarer.  

x Produktionsprocessen før vakuumering skal foregå så hurtigt som muligt. Det er et 
krav, at sous-vide emballagen er ren, svejsningen tæt og iltresten efter vakuumering så 
lav som muligt.  

x Produkterne skal efter vakuumering opbevares i max. 2 dage ved max. +4°C før 
levering og transporteres ved max. +5°C. 

6.6.1. Emballage til produkter, forbehandlede til sous-vide 
produktion  

Varerne skal være pakket i levnedsmiddelgodkendte folier/poser, der er modstandsdygtige 
over for varmebehandling til +90° C i 5 timer (alternativt til +100°C i 5 timer ved 
varmebehandling i ovn) med efterfølgende nedkøling til +2° C. 

Emballage der benyttes til sous-vide varer skal være ren, svejsningen skal være tæt og 
vakuumeringsgraden skal minimum være 98%.  

Varerne skal være pakket i levnedsmiddelgodkendte folier/poser, der er modstandsdygtige 
over for varmebehandling til +90° C i 5 timer (alternativt til +100°C ved varmebehandling i 
ovn) med efterfølgende nedkøling til +2° C.  

 

6.7. Pålægsvarer 
Krav til råvarernes kvalitet og produktion:  

x Varerne skal fremstilles af friske råvarer af høj hygiejnisk kvalitet.  

x Kødråvarerne skal stamme fra sunde, veterinærkontrollerede dyr.  

x Slagteprocessen skal opfylde alle krav til sikring af god kødkvalitet og hygiejnisk 
produktion, herunder skånsom transport af dyr. 
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6.7.1. Holdbarhed 
Krav til holdbarhed af konventionelt producerede pålægsvarer: 
Varerne skal overholde gældende lovgivning vedr. produktions- og opbevaringstemperatur. 

 
Krav til holdbarhed, økologiske pålægsvarer: 
På grund af den kortere holdbarhed for økologiske pålægsvarer stilles som krav, at varerne hos 
producenten opbevares ved max. +3° C og transporteres ved max. +5°C. Kølet hakket kød og 
rå medister leveres ved max. +2°C. Kølekæden må på intet tidspunkt brydes.  

6.7.2. Emballage  
x Kølede pålægsvarer i hele stykker skal leveres vakuumerede.  

x Kølede, skiveskårne pålægsvarer skal leveres i kontrolleret atmosfære. 

 

6.7.3. Mærkning 
Der er følgende krav til mærkning af ingredienser i pålægsvarer: 

x Der skal være både en kvalitativ mærkning (ingrediensliste) og kvantitativ mærkning 
(indhold i %) jfr. Mærkningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 
2015 med evt. senere ændringer. 

x Hvis maskinudbenet kød anvendes, skal det deklareres i ingredienslisten. 

 

6.7.4. Pålæg der ikke er omfattet af Fokus Fødevarer/Fokus Kød 
Følgende pålæg - som ikke er omfattet af Fokus Kød - skal opfylde nedenstående 
specifikationer: 

1. Hot dog pølser   

Produktspecifikation: Fremstillet af wienerfars. Fyldt i lammetarm. 
Kaliber: 18-20 mm. 
Længde: 14 cm. 

Pakkestørrelse: 4000-6000 g, vakuumeret. 

Tolerance for 
pakkestørrelse: 

±10 % 

Sammensætning: Fars: min. 65 % produktionskød, heraf max.  6 % maskinudbenet kød. 
Protein fra proteinholdige levnedsmiddelingredienser: max. 2 %. 

Fedtindhold: Max. 30 %. 

Øvrige krav: Kollagen: max. 3 %. 
Kulhydrat: max. 4 %. 

    

2. Sylte   
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Produktspecifikation: Fremstillet af produktionskød af svin eller snitter, bov og nakke af svin. 

Vægt: 1000 g. 

Vægttolerance: ± 25 g 

Fedt: Max. 30 %. 

Emballage: Folieform vakuum. 

    

3. Pålægspølser 
Kødpølse, 60 mm.  
Cervelatpølse, 60 mm.  
Malakoffpølse, 80 mm.  
Paprikapølse, 50 mm.  
Jagtpølse, 60 mm. 
Champignonpølse, 50 mm. 
Olivenpølse, 50 mm.  
Produktspecifikation: Fremstillet af produktionskød. 

Varmebehandling Varmebehandles til 75°C 

Emballage: Fibertarm. 

Bemærkninger: Mål i forbindelse med produktets navn refererer til pølsens diameter. 
Produktet skal også kunne leveres med rektangulært tværsnit, ”firkantet”. 

    

4. Frikadeller, pandestegte   

Produktspecifikation: Fremstillet af svinekød og oksekød. 

Vægt: 40-50 g. 

Vægttolerance: ±5 % 

Sammensætning: Kødandel min. 70 % 

Salt: 1,5 % (tolerance ± 0,5 g). 

Fedt: Max. 17 %. 

Kulhydrater: Max. 8 %. 

Varmebehandling: Varmebehandles til min. 75°C. 

    

5. Frikadeller og frikadeller mini 

Produktspecifikation: Fremstillet af svinekød og oksekød. 

Vægt, Frikadeller: 20-30 g. 

Vægt, Frikadeller mini: 10-14 g. 

Vægttolerance: ±5 % 

Sammensætning: Kødandel min. 75 % 

Salt: 1,5 % (tolerance ± 0,5 g). 

Fedt: Max. 17 %. 

 Kulhydrater: Max. 8 %. 

Varmebehandling: Varmebehandles til min. 75°C. 

    

6. Kalkunfrikadeller   

Produktspecifikation: Fremstillet af kalkunkød. 
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Vægt, Frikadeller: 60 g. 

Vægttolerance: ±5 % 

Sammensætning: Kødandel min. 60 % 

Salt: 1,5 % (tolerance ± 0,5 g). 

Fedt: Max. 6 %. 

Kulhydrater: Max. 8 %. 

Varmebehandling: Varmebehandles til min. 75°C. 

    

7. Kødboller, middagsstørrelse 

Produktspecifikation: Fremstillet af svinekød og oksekød. 

Vægt, Kødboller: 20-30 g. 

Vægt, Kødboller, store: 45-55 g. 

Vægttolerance: ±5 % 

Sammensætning: Kødandel min. 60 % 

Salt: 1,5 % (tolerance ± 0,5 g). 

Fedt: Max. 12 %. 

Kulhydrater: Max. 8,5 %. 

Varmebehandling: Varmebehandles til min. 75°C. 

8. Skinkesteg, uden svær, krydret 

Produktspecifikation: Fremstillet af skinkeyderlår og lårtunge, trimmet ned til max. 2 mm spæk. 

Saltning: 10 % lage i døgn 

Varmebehandling: Skinkestegen skal være varmebehandlet til 72°C efterfulgt af hurtig 
nedkøling. 

Tilsat vand: Max. 2 % 

Salt: Max. 1,5 % 

Fedt: Max 7 % 

  

9. Skinke i tern, kogt 

Produktspecifikation: Fremstillet af renskårne skinkemuskler uden fedt og svær, kogt. 

Sammensætning: Ferske renskårne skinkemuskler skal udgøre min. 83 % af produktet vægt 

Udskæring 1 x 1 x 1 cm. 
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7. Mejeri 
I nærværende punkt fremgår krav specifikt til varer i hovedproduktgruppe ”Mejeri”, som 
supplerer kravene i punkt 2. 

7.1. Ost 
Der er følgende krav til oste-varer: 

x Der må ikke forekomme misfarvning af varen, som ikke er tiltænkt.  

x Varerne må ikke være tilsat kunstige farvestoffer. 

x Natriumnitrat E51 må ikke være anvendt i økologisk osteproduktionen 

x Natamycin må ikke være anvendt i osteproduktionen. 

x Osten skal være produceret af friske råvarer. 

x For hel ost skal paraffinen være hel.  

x For hel ost skal osten være uden revner. 

 

I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i 
produktgruppen ”Ost”:  

x Der må ikke forekomme:  

- Skimmel, hvor det ikke er tiltænkt.  

- Dyr eller andre organismer, som ikke har noget med varen at gøre. 

- Misfarvning. 

Andre krav: 

x Vægt: Drænet vægt 

x Emballage: Som er godkendt til indpakning af ost. 

x Tilsætningsstoffer: Minimal brug. 
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8. Snitgrønt og –frugt 
I nærværende punkt fremgår krav specifikt til varer i hovedproduktgrupperne ”Snitgrønt og -
frugt”, som supplerer kravene i punkt 2. 

Varer i hovedproduktgrupperne "Frugt" og "Grøntsager" skal opfylde følgende krav: 

x Grøntsagerne skal være behandlet, så grøntsagernes naturlige næringsindhold og smag 
bibeholdes. 

 

I tillæg til de generelle krav i punkt 2.2, stilles følgende sensoriske krav til varer i 
hovedproduktgruppen ”Snitgrønt og -frugt”:   

x Udseende: Homogene i størrelse og udseende. Varen skal være uden misfarvning. 

x Konsistens: Varen skal være frisk og sprød.  

x Der må ikke forekomme: Orm, dyr eller andre organismer som ikke har noget med 
varen at gøre. 

 
Andre krav: 

Der er følgende krav til opbevaring:  

• Opbevaring: Skal være 5 c eller koldere og må ikke have været frossen. 

 

Der er følgende krav til holdbarhed: 

• Holdbarhedstid ved +5 °C: 1 døgn. 

 

 


