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Abstract  
The master thesis examines the efficient use of review clauses in contracts under the public procurement 

rules. In order to determine the efficient legal position, the thesis is divided into a legal and an economic 

part. The last chapter will integrate and combine arguments from both of these perspectives. 

  

By analyzing the provisions of the Danish Law of Procurement, law number 1564 of 15/12/2015, for 

modifications of contracts during their term, the applicable law will be deduced with a particular focus on the 

application and scope of review clauses. The analysis is based on legal provisions, the fundamental 

principles of equal treatment and transparency as well as relevant case law. Furthermore, the analysis will 

include modifications that have been brought about by circumstances, which a diligent contracting authority 

could not foresee. 

The applicable law provides the contracting authority with a limited access to make modifications of the 

contract during its term, unless the modification has been provided for in the initial procurement documents 

in clear, precise and unequivocal review clauses. The contracting authority is required to show the necessary 

care while drafting the contract, as unpredictability is presumed to be due only to external circumstances. 

  

The economic analysis examines, from the scope of the procurement framework, whether review clauses 

may affect the ability to achieve a value-maximizing effect. 

The purpose of the provisions of public procurement seeks to create a free and effective competition to 

ensure the internal market. In order to consider the use of review clauses as value maximizing, the contract 

must contain the appropriate incentives, risk allocation and bargaining power, and must ensure an 

appropriate allocation of transaction costs. 

  

The integrated analysis is intended to determine the efficient legal position for the use of review clauses in 

public contracts. As a result of the legal restrictions, the applicable law leaves an unfulfilled potential. 

Taking this into account, it is recommended to adapt and establish the right incentives according to 

Performance Based Contracting. It is further recommended to allow the necessary flexibility to apply 

proactive review clauses for modifications, which occurs with a low probability and, due to applicable law, 

imply unnecessarily high transaction costs in advance. The principle of equal treatment ought to give way in 

such situations in order to achieve an efficient legal position. 
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Kapitel 1 - Teori og metode 

1.1 Indledning 
Udbudsreglerne betragtes som et markedsbaseret instrument for opfyldelsen af de 

samfundsmæssige mål, der tilstræbes i Europas vækststrategi for 2020. Med EU’s vækststrategi er 

målet at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. For at øge velfærden og sikre 

effektivitet i offentlige indkøb er det således afgørende, at der skabes en åben markedsøkonomi med 

fri konkurrence. 

 

For at sikre hensynet til konkurrencen regulerer udbudsreglerne ikke kun processen, men rækker i 

medfør af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, ligeledes ind i det efterfølgende 

kontraktforhold. Når udbudsreglerne også regulerer kontraktforholdet mellem parterne efter 

kontraktens indgåelse, stiller det store krav til, at ordregiver udviser den fornødne omhu ved 

koncipering af kontrakten. 

 

Det har dog vist sig, at offentlige institutioner har store udfordringer med udformningen og 

styringen af længerevarende og komplekse kontrakter. En af årsagerne skyldes muligvis, at parterne 

under kontrakten begrænses i deres aftalefrihed på grund af udbudsreglernes overordnede formål 

om en fri- og effektiv konkurrence. Det ses ofte, at der grundet opgavens kompleksitet opstår et 

behov for at ændre under kontraktens løbetid. Eksempelvis ved at omfanget af opgaven er større 

eller mere komplekst end først antaget. Når parterne agerer under en udbudspligtig kontrakt, kan  et 

sådant behovet være problematisk, da ændringer kan resultere i et krav om fornyet udbud og 

værdispild for samfundet. 

 

Spørgsmålet er derfor, om udbudsreglernes hensyn til konkurrencen i form af ligebehandling og 

gennemsigtighed af aktuelle såvel som potentielle tilbudsgiver er hensigtsmæssigt i forhold til, at 

kunne håndtere kompleksiteten i længerevarende kontrakter? 
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1.2 Problemfelt 
Med indførelsen af Direktiv 2014/24/EU, Udbudsdirektivet, er retsstillingen for ændringer i 

kontraktens løbetid præciseret og kodificeret under hensyn til EU-Domstolens relevante praksis1. 

Præciseringen begrænser parternes ændringsadgang af hensyn til principperne om ligebehandling 

og gennemsigtighed, men udelukker ikke enhver ændring. Reglerne overlader nemlig et vist 

spillerum og accepterer til en vis grænse, at ændringer kan foretages i kontraktens løbetid. 

Spørgsmålet er, om udbudsreglerne efterlader den fornødne fleksibilitet. I den sammenhæng bliver 

retstilstanden for anvendelsen af ændringsklausuler og uforudsete omstændigheder særligt vigtig. 

Hvis en kontrakt ikke længere er dækkende, kan det være uhensigtsmæssigt for såvel parter som 

samfund, at tvinge parterne til at opretholde den oprindelige kontrakt eller afholde et nyt udbud i 

stedet for at tillade en given ændring. 

 

Afhandlings problemfelt er derfor centreret om de udfordringer, der opstår ved, at parterne er 

begrænset i deres handlefrihed på grund af udbudsreglernes ændringsadgang. I denne sammenhæng 

er udbudsreglernes hensyn til en fri- og fair konkurrence, men også målet om at skabe en 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, særligt interessante. Hvis offentlige institutioner skal 

kunne foretage effektive indkøb, må det kræve at rammerne og forudsætninger for at skabe en 

værdimaksimerende kontrakt, kan opfyldes eller i hvert fald tilnærmes. Spørgsmålet er derfor, om 

udbudsreglernes fokus på at opretholde konkurrence begrænser effektiviteten ved også at regulere 

det senere kontraktforhold - eller om adgangen til at foretage ændringer, særligt ved brug af 

ændringsklausuler, kan give kontrakten den nødvendige fleksibilitet, så kontrakten til stadighed kan 

opfyldes? 

 

I forlængelse heraf er det relevant at undersøge, om fortolkningen af de grundlæggende principper i 

relation til ændringer er hensigtsmæssig, hvis målet er, at offentlige indkøb skal foretages effektiv 

og hvor værdispild for samfundet undgås. Det undersøges, om udbudsreglerne efterlader et 

uudnyttet potentiale og i den sammenhæng, hvad der er den samfundsefficiente retsstilling for 

anvendelse af ændringsklausuler. 

																																																								
1Jf. Præambelbetragtning 107 til Direktiv 2014/24/EU, Udbudsdirektivet 
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1.3 Problemformulering/problemstillinger 
Afhandlingen søger at afdække ovenstående problemfelt gennem en overordnet 

problemformulering samt to problemstillinger. Problemstillinger søges besvaret i en juridisk- og 

økonomisk analyse. Afslutningsvist vil opgavens overordnede problemformulering blive besvaret i 

den integreret analyse, som sammenkobler konklusionerne fra den juridiske- og økonomiske 

analyse. 

 

Overordnet problemformulering: Hvad er den samfundsefficiente retsstilling for anvendelsen af 

ændringsklausuler under en udbudspligtig kontrakt? 

 

Juridisk problemstilling: Hvad er mulighederne for at ændre i udbudte kontrakter uden, at der 

skabes fornyet udbudspligt og hvad er rækkevidden for anvendelsen af ændringsklausulers efter 

Udbudslovens § 179? 

 

Økonomisk problemstilling: Hvorvidt kan ændringsklausuler, ud fra de udbudsretlige rammer, 

påvirke mulighed for at opnå en værdimaksimerende effekt? 

 

1.4 Begrebsafklaring 
o Udbudsloven lov nr. 1564 af 15/12/2015: Bliver i analysen omtalt Udbudsloven. 

 

o Udbudsdirektivet 2014/24/EU: Bliver i analysen omtalt som Udbudsdirektivet, det nye 

Udbudsdirektiv eller 2014-Udbudsdirektivet. 

 

o Klagenævnet for Udbud: Bliver i analysen omtalt Klagenævnet. 

 

o Fri- og fuldkommen konkurrence: Fuldkommen konkurrence er betegnelsen for et 

specifikt marked, hvor der ved opfyldelsen af en række fastsatte forudsætninger kan opnås 

en samfundsefficient tilstand. Den frie konkurrence anvendes om en økonomi, hvor der er 

fuldkommen konkurrence på alle markeder. Når udbudsretten anvender terminologien “fri 

konkurrence” skal det forstås som den økonomiske markedstilstand “fuldkommen 

konkurrence”. I afhandlingen anvendes begreberne synonymt. 
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o Væsentlige ændringer og Ændringer af grundlæggende element: Når Udbudsdirektivet 

anvender terminologien “væsentlige ændringer”, skal dette forstås som synonymt med den 

danske terminologi “ændringer af grundlæggende elementer”. Dette fremgår af 

bemærkninger til Udbudsloven2. 

 

o Ordregiver: skal forstås som den offentlige aktør, der udbyder en given opgave. Bliver i 

analysen omtalt ordregiver, ordregivende myndighed eller offentlige institution. 

 

o Tilbudsgiver: skal forstås som den private aktør, som byder på den udbudte opgave. Se 

hertil leverandør 

 

o Leverandør: skal forstås som den private aktør, der har vundet den udbudte opgave. Se 

hertil tilbudsgiver. 

 

1.5 Afhandlingens struktur 
Afhandlingen tager udgangspunkt i de, i problemformuleringen stillede spørgsmål og opdeles i en 

juridisk (kap. 2), økonomisk (kap. 3) og integreret analyse (kap. 4). Kapitlerne vil forsøge at 

besvare de relevante underspørgsmål, hvor det slutligt i en sammenfattende konklusion (kap. 5) 

søges at besvare den overordnede problemformulering.  

 
Figur 1 

Kilde: Egen frembringelse 

 

Nærværende kapitel introducerer afhandlingens emne, problemfelt og redegør for den anvendte 

metode. 

																																																								
2Bemærkningerne til lovforslaget L 164 pkt. 4.7.2 

Kapitel 1  
Teori og 
metode 
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Kapitel 3  
Økonomisk 
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Kapitel 4  
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Kapitel 5 
Konklusion  

Kapitel 6  
Perspekti-

vering 
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Kapitel 2 udgør den juridiske analyse. Med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode udledes 

gældende ret om ændringer i kontraktens løbetid, med et særligt fokus på ændringer i medfør af 

kontrakten på baggrund af fastsatte ændringsklausuler. For at fastlægge hvilke ændringer en 

påpasselig ordregiver bør forudse- og indskrive i klausuler forud for kontraktens indgåelse, 

analyseres Udbudslovens hovedregel i §178 og de objektive undtagelser i §§ 180-183 med et 

særligt fokus på § 183 om uforudsete omstændigheder. 

 

Kapitel 3 udgør den økonomiske analyse. Den økonomiske analyse belyser det økonomiske 

rationale bag udbudsreglerne og undersøger ud fra økonomisk teori og udbudsrettens 

bagvedliggende formål, samt gældende ret om ændringsklausuler, hvad der skal til for at opnå en 

værdimaksimerende kontrakt og sikre en effektiv konkurrence. Et særligt fokus i analysen er 

asymmetri-problematikken, forhandlingsstyrke og risiko, incitament for fællesoptimering samt 

betydningen af transaktionsomkostninger og en hensigtsmæssig allokering heraf. 

 

Kapitel 4 udgør den integrerede analyse. Ud fra Williamsons efficiensbetratning og et 

transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv fastlægger analysen først og fremmest den efficiente 

reguleringsstruktur for den konkrete situation, herunder om en sådan er mulig at opnå i medfør af 

gældende ret. Fastlæggelsen bygger på resultaterne fra kapitel 3 og de heraf opstillede antagelser for 

værdimaksimerende kontrakter. Analysen opløftes herefter til samfundsniveau, hvor det ud fra 

Coase og Kaldor-Hicks analyseres om gældende ret, udledt i kapitel 2, indeholder et uforløst 

potentiale. På baggrund af resultaterne i kapitel 2 og 3 diskuteres det, hvordan efficiensen kan øges 

ved at foreslå ændringer i anvendelsen- og udformningen af offentlige kontrakter, samt ud fra en 

retspolitisk anbefaling, at foreslå et samfundsefficient tiltag. 

 

I kapitel 5 konkluderes der ud fra resultaterne i kapitlerne 2 og 3, samt diskussionen og 

anbefalingen i kapitel 4 hvad der er den samfundsefficiente retsstilling for anvendelsen af 

ændringsklausuler. 

 

1.6 Synsvinkel 
Formålet med afhandlingen er, at undersøge om- og hvordan anvendelsen af ændringsklausuler i 

offentlige udbudspligtige kontrakter kan påvirke muligheden for at opnå en samfundeffcient 
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tilstand. Da opgaven har til formål, at konstaterer den samfundsefficiente retsstilling, er 

afhandlingens overordnede synsvinkel på samfundsniveau. Den juridiske synsvinkel er på nationalt 

niveau med udgangspunkt i dansk ret, da den juridiske analyse vil tage udgangspunkt i 

Udbudsloven af 1. januar 2015, som implementerer Direktiv 2014/24/EU, Udbudsdirektivet. 

 

1.7 Juridisk metode 

1.7.1 Retsdogmatikken og fortolkningslære 
Den juridiske analyse af ændringsmulighederne under en udbudspligtige kontrakt, med særligt 

fokus på Udbudslovens §179, vil til enhver tid anvende den retsdogmatiske metode. Den 

retsdogmatiske metodes overordnede formål er at beskrive og fortolke retten for at udlede gældende 

ret - de lege lata. For at være i stand til dette, er det først nødvendigt at slå fast, hvad 

retsdogmatikken er. Retsdogmatikken er læren om, hvordan gældende ret udledes. Dette gøres ved 

at systematisere, beskrive og fortolke relevante retskilder3. 

 

For at bearbejde de relevante retskilder vælges en retsfilosofisk teori. Valget er afgørende, da 

opdeling af de bindende normer/retskilder anskues forskelligt ud fra hvilken retsfilosofisk teori, der 

anvendes4. For denne afhandling anvendes Alf Ross’ realistisk retsteori. Den realistiske retsteori 

udspringer af retspositivismen og søger at identificere, hvad retten er og ikke hvordan retten bør 

være. Retten er således ikke afhængig af moral, fornuft eller religiøse principper, men afhænger i 

stedet af samfundsmæssige forhold5. I den realistiske retsteori fungerer retskilderne som 

vejledninger til at identificere de normer, som domstolene vil anvende ved afgørelsen af en retstvist. 

Meget simplificeret antages retskilder i Ross’ teori at være norm-deskriptiv, en lære om normer, 

ikke i normer6. Alf Ross argumenterer endvidere for, at retskilderne må forstås som indbegrebet af 

de faktorer der øver indflydelse på dommerens formulering af den regel, hvorpå han baserer sin 

retsafgørelse7. Der er inden for retskildelæren ingen fastlagt rangorden mellem retskilderne, idet 

domstolene ikke bør være forpligtet til at følge resultatet af én retskilde, men er nødt til at tage alle 

retskilder med i betragtningen. I fraværet af en rangorden antager metoden under retsdogmatikken 

dog en rækkefølge mellem retskilderne. I overensstemmelse med den realistiske retsteori lægges 

																																																								
3Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 28 
4Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 30  
5Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 355 
6Ross, A. (2013) s. 122 
7Ross, A. (2013) s. 123 
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retskilderne således til grund ud fra graden af deres objektivisering. Med objektivisering menes, i 

hvilken grad kilden byder dommeren en færdigformuleret retsregel; 

 

1. Fuldt objektiviserede kildetype: de autoritative formuleringer (lovgivning), 

2. Delvist objektiviserede kildetyper: sædvane og præcedens, og 

3. Ikke-objektiviserede kildetyper: “fri” kildetype: forholdets natur8 

Figur 2 

Kilde: Ross, A. (2013) s. 124 

 

Indenfor retskildelæren kan retskilderne således opdeles i fire grupper; lovgivning, retspraksis, 

sædvaner og forholdets natur9. Retsdogmatikken anvender de relevante retskilder, som det må 

forventes, at domstolene eller andre jurister følger ved løsningen af et juridisk problem. Den 

fremlagte juridiske metode skal derfor følges, for at analysen kan anses som valid10. 

 

På trods af, at der ikke er en fast rangorden mellem retskilderne, opstiller lex-reglerne et regulerings 

hierarki indenfor retskilden regulering/lovgivning11. På grund af lex-superior12 princippet vil EU-

retten gå forud for dansk ret13. 

 

Resultatet af analysen og fortolkningen af retskilderne afhænger af, hvilken fortolkning der 

anlægges. Der sondres mellem subjektiv- og objektiv fortolkning, som de to overordnede 

hovedgrupper. Hvor den subjektive fortolkning inddrager forarbejder til love og andre retsakter, 

spiller forarbejder osv. ikke en rolle i den objektive fortolkning, hvor der i stedet lægges vægt på 

bestemmelsens formål. 

EU-domstolen anvender den objektive fortolkningsmetode, også kaldet teleologisk fortolkning14, 

hvorfor de EU-retlige regler skal fortolkes i overensstemmelse med deres formål. Udbudsretten er 

påvirket af mange forskellige discipliner, som kan give vanskeligheder i forhold til at fastlægge 

formålet. Overordnet bør udbudsregler fortolkes med det formål at skabe en åben- og gennemsigtig 

																																																								
8Ross, A. (2013) s. 124 
9Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 35 
10Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 31 
11Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 34 
12Princippet betyder, at en norm/lov på et bestemt niveau går forud for en norm/lov på et lavere niveau osv. På grund af EU-
rettens forrang vil EU-retten således være på et højere niveau end dansk ret og gå forud herfor. 
13Se endvidere princippet om EU-rettens forrang nedenfor.  
14Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 241 
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udbudsprocedure, der sikrer at offentlige indkøb åbnes for konkurrencen, jf. Udbudsdirektivets 

præambelbetragtning 1. Danske domstole anvender den subjektive fortolkning, og inddrager lovens 

forarbejder for at finde frem til gældende ret. 

 

I samspillet mellem dansk ret, folkeret og EU-retten15, får fortolkningsmetoden en særligt vigtig 

rolle for fastlæggelsen af gældende ret. Det er vigtigt at slå fast, at der bag udbudsreglerne ligger en 

række centrale principper, hvor særligt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet er vigtigt 

for fortolkning af udbudsreglerne. 

 

Hertil gælder, at principperne om EU-rettens forrang og EU-konform fortolkning har en afgørende 

praktisk betydning for fortolkningen af Udbudslovens bestemmelser. I sagen Costa mod ENEL16 

udtalte domstolen, at retsregler som EU-institutioner udsteder, skal integreres med 

medlemsstaternes retssystemer og medlemsstaterne forpligtes til at overholde dem, hvorfor EU-

retten har forrang for nationale bestemmelser. I forhold til EU-konform fortolkning, pålægges det 

medlemsstaterne, i størst muligt omfang at fortolke national ret i overensstemmelse med EU-retten. 

Dette er fastslået af EU-domstolen ved flere lejligheder, blandt andet i Von Colson/Kamman-

sagen17, hvor EU-domstolen udtalte, at national ret skal fortolkes i lyset af direktivets ordlyd og 

formål med henblik på at fremkalde direktivets tilsigtede resultat (præmis 26). I lyset heraf henvises 

til forskellen mellem den dualistiske- og monistiske teori18. Danmark har siden medlemskabet af EF 

(nu EU) overvejende fulgt den dualistiske teori om forholdet mellem nationale og internationale 

retskilder. Den dualistiske tilgang har længe været modificeret af en fortolkningsregel og en 

formodningsregel. Dansk ret fortolkes i videst muligt omfang i overensstemmelse med de 

internationale regler, Danmark har tiltrådt. Der er således en formodning for, at den danske lovgiver 

ikke ønsker at bryde med en international regel. Kun hvis den danske lovgiver klart og bevidst 

bryder en international forpligtelse, har dansk ret forrang19. Offentlige institutioner er dog fortsat 

forpligtet til at fortolke EU-konformt, uanset Ajos-dommen20. Dette skyldes at Ajos-dommen alene 

kan få betydning i privatretlige forhold. 

																																																								
15Ølykke, G. (2015) s. 60 
16Flaminio Costa mod ENEL, Sag 6/64, Domstolens dom af 15. juli 1964 
17Von Colson/Kamann, sag 14/83, Domstolens dom af 10. april 1984 
18Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 159f 
19Nielsen, R. & Tvarnø, C. Det afviste manuskript i Ajos-debatten, s. 3 
20U.2017.824, Højesterets Dom af 6.12.2016 i sag 15/2015 (1. afd.) - Ajos A/S mod Boet efter A.  
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Princippet om EU-konform fortolkning er således særligt relevant for den juridiske analyse i de 

tilfælde, hvor de er tvivl eller i modstrid mellem Udbudsloven og Udbudsdirektivet. I sådanne 

tilfælde vil fortolknings- og formodningsreglen blive anvendt. 

 

1.7.2 Retskildelæren 
I nærværende afhandling søger den retsdogmatiske analyse udelukkende at gennemgå de retskilder, 

som er relevant for besvarelsen af den juridiske problemformulering. 

 

Udbudsrettens primære retskilder er af national- og  EU-retlig karakter. Da afhandlingen anvender 

en praktisk tilgang til udledning af gældende ret for ændringer i medfør af kontrakten, tager 

analysen afsæt i Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. December 2015 og dens forarbejder. 

Udbudsloven er en implementering af Europa-Parlamentets- og Rådets Direktiv 2014/24/EU af 26. 

februar 2014, efter TEUF art. 288. Da udbudsreglerne har sit fundament i EU-retten, bevæger 

afhandling sig videre end nationalt plan og inddrager EU-retten i det omfang, det er nødvendigt for 

at udlede gældende ret og grundet den EU-konforme fortolkning, må der være en formodning for, at 

loven skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Afhandlingen behandler udelukkende det 

gældende direktiv. 

 

Hvor den danske retskildelære opdeler retskilderne i 4 grupper, består EU-retten af primær- og 

sekundær regulering. Den primære regulering består af traktaterne, charteret om grundlæggende 

rettigheder samt de traktatfæstede principper. Den sekundære EU-ret udstedes med hjemmel i 

primærretten og følger af TEUF art. 288. Den sekundære EU-ret omfatter forordninger, direktiver 

og afgørelser, samt henstillinger og udtalelser som ikke-bindende regulering. Der indgår således et 

retskildehierarki, hvor de primære retskilder har højere rang end de sekundære21. Yderligere består 

EU-retten af soft law, som er ikke-bindende sekundærregulering og praksis. EU-domstolens praksis 

findes hverken oplistet under primær- eller sekundærretten. I medfør af TEUF art. 267 tillægges 

Domstolens kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkning og 

gyldigheden af traktaterne og retsakter udstedt af Unionens institutioner. Det kan således antages, at 

domstolens praksis er på lige fod med den bindende sekundærret. 

 

																																																								
21Neergaard U. & Nielsen R. (2010) EU ret, s. 101 
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Som anført i Udbudslovens § 2 skal ordregiver overholde principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed. Da principperne er en del af baggrundsretten og af afgørende betydning for alle 

dele af udbuddet, tager den juridiske analyse afsæt heri for at give et nuanceret billede af gældende 

ret. 

Dernæst analyseres Udbudslovens bestemmelser om ændringer i kontraktens løbetid med særligt 

fokus på §179 om anvendelsen af ændringsklausuler. 

Udbudsdirektivet er efter art. 288 en del af EU-rettens sekundære regulering og er bindende for 

medlemsstaterne i henhold til det tilsigtede mål, men ikke med hensyn til form og midler til at nå 

dette mål22. Som angivet ovenfor inddrages direktiv 2014/24/EU - Udbudsdirektivet, for at 

underbygge fortolkningen af Udbudslovens bestemmelser. 

 

For at besvare den juridiske problemformulering er det endvidere relevant at inddrage kendelser fra 

Klagenævnet for Udbud og EU-Domstolens retspraksis på området for ændringer under en 

udbudspligtig kontrakt. 

 

Til at understøtte og tydeliggøre argumentationen fra principperne, loven, direktivet og retspraksis 

inddrages lovbemærkninger og anden juridisk litteratur. Den juridiske litteratur, vejledninger samt 

noter til loven tillægges ingen reel retslig værdi, men inddrages hvor det i fraværet af primærret og 

regulering nødvendiggør et sådan fortolkningsbidrag. Med nødvendighed henses der til, at der i 

fraværet af relevante retskilder, tillades af drage slutninger på baggrund af både juridisk litteratur 

såvel som vejledninger og noter til loven, såfremt ræsonnementet bag en sådan slutning er rimelig 

og hvis der kan redegøres herfor. 

 

1.8 Økonomisk metode 
Afhandlingens økonomiske analyse undersøger hvilke kriterier der gør en kontrakt 

værdimaksimerende, herunder om anvendelsen af ændringsklausuler kan påvirke muligheden for at 

opnå en værdimaksimerende effekt.  

Den økonomiske analyse anvender eksempler fra udbudsretten for, at konkretisere anvendelsen af 

økonomiske teori. Som problemstillingen angiver, skal anvendelsen af ændringsklausuler, i forhold 

til opnåelsen en værdimaksimerende kontrakt, vurderes ud fra de udbudsretlige rammer. Analysen 

																																																								
22Neergaard U. & Nielsen R. (2010) EU ret, s. 130 
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vil således inddrage udbudsreglerne, hvor det er relevant for, at give et svar på 

problemformuleringen. 

 

Indledningsvist tager analysen udgangspunkt i udbudsreglernes formål om at skabe fri konkurrence, 

samt en teoretisk diskussion af de modsatrettede hensyn og overvejelser om, hvorvidt regulering af 

aktørers adfærd er hensigtsmæssig. 

 

1.8.1 Neoklassisk teori 
Med udgangspunkt i neoklassisk teori, bliver det undersøgt, hvilke forudsætninger der skal være til 

stede for at opnå en i teorien efficient ligevægtsløsning. Forudsætningerne for den neoklassiske 

teori er, at de økonomiske aktører er fuldt rationelle, egennyttemaksimerende og i besiddelse af fuld 

information. Markedet er kendetegnet ved ingen entry- og exit barrierer, ingen 

transaktionsomkostninger og et stort antal købere og sælgere med homogene produkter. 

 

Analysen tager udgangspunkt i SCP-paradigmets simple version for metodisk at påvise, hvordan 

markedsstrukturen påvirker conduct og hvilken effekt dette har på performance og muligheden for 

at opnå en værdimaksimerende situation23. I SCP-paradigmet er antagelsen, at der er en kausal 

sammenhæng mellem markedsstrukturen og koncentrationsgraden i forhold til, hvilken profit der 

opnås af virksomhederne og dermed, hvilken indvirkning det har på den samlede velfærd. 

 

I en situation med maksimal koncentrationsgrad, som ved monopol, vil leverandørerne sætte prisen 

over marginalomkostningerne, hvilket giver leverandøren en højere profit, men et velfærdstab for 

samfundet. I den modsatte situation, med minimal koncentrationsgrad, som ved fuldkommen 

konkurrence sættes prisen lig med marginalomkostningerne og profitten konkurreres væk, hvorfor 

der ikke opstår et velfærdstab. 

 

Da offentlige ordregivere forfølger andre hensyn end blot at maksimere profitten, vil samfundet 

ikke af sig selv opnå en ligevægtsløsning, men risikerer i stedet at havne i en monopoltilstand. Dette 

er en forvridning i forhold til at opnå en ligevægtsløsning, hvorfor det ud fra regulering søges 

minimeret. Udbudsreglerne er således et afgørende redskab i forsøget at påvirke markedsstrukturen 

for at opnå en minimal koncentrationsgrad. 

																																																								
23Knudsen, C. (1997) s. 72 
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Dernæst introduceres adfærds- og transaktionsomkostningsteoriens betydning for opnåelsen af en 

værdimaksimerende kontrakt. Analysen bevæger sig således fra markeds- til aktørniveau for at 

undersøge, om ændringsklausuler og optioner kan skabe værdi i kontrakten. 

 

1.8.2 Parternes adfærd og incitamenter 

1.8.2.1 Principal-agent teorien 
Principal-agent teorien anvendes i afhandlingen som forklaringsmodel til at fastlægge de forskellige 

typer af asymmetrisk information, der opstår mellem to parter, når de indgår en kompleks- og 

længerevarende kontrakt. Teorien bygger på forudsætningen om, at parterne er begrænset rationelle 

og opportunistiske, hvorfor parterne vil agere egennyttemaksimerende. Principal-agent teorien har 

således til formål at finde løsninger og forene parternes incitamenter gennem kontrakten24. 

Kontrakten skal indeholde de rette mekanismer, så asymmetrisk information minimeres og parterne 

har interesse i at agere efter kontrakten. 

I den sammenhæng er det nødvendigt at fastlægge og inddrage parternes forhandlingsstyrke og 

risiko under en udbudspligtig kontrakt, da begge elementer er særligt afgørende for, hvordan 

incitamentsstrukturen bør indrettes. 

 

1.8.2.2 Spilteori 

Ud fra spilteorien er det muligt at analysere interaktioner mellem parterne på baggrund af deres 

strategiske valg. Spilteorien opfattes således som et selvstændigt forskningsprogram i forhold til 

den neoklassiske teori, da det udvides til flere mulige udfald25. Forudsætningen under spillet er, at 

en part er bekendt med modpartens strategi og pay-off, men ikke dens valg af strategi og er således 

underlagt imperfekt viden. Parterne har en individuel rationel adfærd, som medfører, at parterne 

vælger den strategi, som er forbundet med det højeste pay-off. Ud fra spilteorien er det således 

muligt at opstille parternes koordinationsproblem under kontrakten, hvor der knyttes analog 

slutning til den spilteoretiske situation under fangernes dilemma. �

�

Da afhandlingen centrerer sig om anvendelsen af ændringsklausuler under en længerevarende og 

kompleks kontrakt, undersøges det, om anvendelsen af optioner i kontrakten kan påvirke parternes 

																																																								
24Knudsen, C. (1997) s. 164 
25Knudsen, C. (1997) s. 89 
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koordinationsproblem, særligt i forhold til leverandørens indsats under kontrakten. Der opstilles 

således en forudsætning om, at spillet vil kunne gentage sig over flere perioder, da parterne agerer 

under en længerevarende kontrakt. 

 

1.8.3 Transaktionsomkostningsteori 
Transaktionsomkostninger er et bærende element for efficiensen ved udbud generelt, men også for 

at sikre en optimal anvendelse af ændringsklausuler. Med udgangspunkt i Williamsons arbejde 

bidrager teorien med en forståelse af de omkostninger, der er forbundet med indgåelsen af 

ændringer foretaget i medfør af offentlige kontrakter. 

Omkostninger forbundet med en transaktion kan allokeres mellem perioderne, ex ante eller ex 

post26. Med bidrag fra Posners formel analyseres det, hvordan transaktionsomkostningerne ud fra 

teorien mest hensigtsmæssigt bør henføres. 

Endvidere belyses og analyseres de adfærdsmæssige betingelser for teoriens eksistens. Teorien 

består foruden den hårde kerne, begrænset rationalitet og opportunisme, af de variable 

transaktionsdimensioner; frekvens, usikkerhed og aktivspecificitet. Ved at behandle eksistensen af 

teoriens forudsætninger er det muligt at udvide genstandsfeltet til ikke-trivielle kontraktproblemer, 

hvor variationen i dimensionernes eksistens får betydning for den tilstand, parterne kan opnå. 

Transaktionsomkostningsteoriens forudsætninger og dimensioner er endvidere afgørende for at 

muliggøre en fastlæggelse af den efficiente reguleringsstruktur i den integrerede analyse. 

 

Slutteligt anvendes teorien på den konkrete case om transaktionsomkostninger forbundet med 

indgåelsen af udbudspligtige kontrakter. Dette gøres for at fastlægge, hvordan udbudsreglerne 

pålægger ordregiver at allokere transaktionsomkostningerne, samt for at analysere om en sådan 

allokering er i overensstemmelse med teorien. 

 

1.8.4 Proaktive- og reaktive klausuler 
I forlængelse af transaktionsomkostningsteorien og betydningen af at henføre omkostningerne ex 

ante eller ex post, belyses det, hvilken værdi henholdsvis proaktive- og reaktive klausuler kan 

tilføre relationen og hvornår de bør anvendes. 

 

																																																								
26Ex ante = før kontraktens indgåelse, Ex post = efter kontraktens indgåelse 
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1.9 Integreret metode 

1.9.1 Den integreret analyse og metode valg 
Da afhandlingens overordnede problemformulering er ikke begrænset til at være af ren juridisk- 

eller økonomisk karakter, søger den integrerede analyse ved inddragelse af såvel de juridiske som 

økonomiske argumenter udledt i kapitel 2 og 3, som ud fra retspolitikken at analysere den efficiente 

retsstilling. 

 

Metodisk sondrer retspolitikken mellem de lege ferenda, der angiver forslag til en ændring af 

gældende ret og de sentendia ferenda, som består i råd til domstolene, om hvordan denne burde 

dømme. I nærværende afhandling baserer den integrerede analyse sig på retspolitiske overvejelser i 

overenesstemmelse med de lege feranda, hvor det med udgangspunkt i forudgående juridiske- og 

økonomiske analyser udledes, hvordan reglerne bør være, så de ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv er efficiente. 

 

En retspolitisk anbefaling må betragtes som videnskabelig, idet den søger at forklare 

sammenhængen mellem regler og økonomisk teori på baggrund af gyldige videnskabelige analyser. 

Den juridiske analyse af gældende ret kan udledes på baggrund af retsdogmatikken og Alf Ross’ 

realistiske retsfilosofi, mens inddragelsen af økonomiske resultater om optimering og 

efficiensbetragtninger forankres i økonomisk metodologi og videnskabsteori. Analysens resultat 

bygger således på videnskabelige argumenter og ikke normative betragtninger27. 

Er der konflikt mellem gældende ret og opnåelsen af en samfundsefficiens tilstand ud fra 

økonomiske betragtninger, integreres resultaterne fra den juridiske- og økonomiske analyse i 

retspolitiske anbefalinger. Anbefalingerne har til formål at optimere og forbedre gældende ret eller 

helt at fjerne negative økonomiske implikationer som følge af reguleringen28. 

En sådan anvendelse af retspolitikken er særligt relevant inden for udbudsretten, der som et 

markedsbaseret instrument sikrer opnåelsen af det indre marked, der i høj grad er præget af et 

økonomisk formål29. 

 

																																																								
27Ifølge Alf Ross betegnes alene den del retspolitikken, der forklarer relationen mellem regler og menneskelig adfærd, som 
videnskab. Tvarnø, C. & Nielsen, R: argumenterer for, at den retspolitiske analyse og anbefaling er videnskabelig i 
overensstemmelse med Alf Ross’ definition, såfremt en sådan har fundament i gyldige juridiske- og økonomiske analyser, jf. 
Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 454 
28Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 454 
29Nielsen, R. & Tvarnø, C. (2011) s. 452 
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Analysen undersøger den efficiente retsstilling for anvendelse af ændringsklausuler under en 

udbudspligtig kontrakt, i den sammenhæng om udbudsreglerne efterlader et uudnyttet potentiale til 

et samfundsefficient tiltag. 

 

1.9.2 Efficiensteori 

1.9.2.1 Valg af efficiensbetragtning 

Da afhandlingen søger at finde frem til den samfundsefficiente retsstilling, vil Kaldor-Hicks 

efficiensbetragtning danne den overordnede ramme. For at finde frem til den for samfundet 

efficiente retsstilling, er det endvidere nødvendigt at inddrage Williamsons og Coase’s 

efficiensbegreber, for at afdække afhandlingens forskellige formål og analyseniveauer. 

 

1.9.2.2 Williamson 

Ud fra Williamsons model og eksistensen af de variable transaktionsdimensioner er det muligt at 

fastlægge den efficiente reguleringsstruktur for en konkret situation, samt fastlægge hvordan 

kontrakter bør udformes. Med antagelsen om konstant usikkerhed, opdeles Williamsons model i 

forskellige grader aktivspecificitet og frekvens. Endvidere forudsættes det; at både køber og sælger 

fortsat har intentionen at drive forretning, at markedet består af mange potentielle købere og 

sælgere, at frekvens refererer til købers aktivitet og aktivspecifiteten til sælgers investering30. 

Ud fra modellen er det således, alene ud fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv, muligt 

at fastlægge efficiens. 

 

1.9.2.3 Coase 

Coases stærke teorem betyder, at forhandling altid vil ende med en efficient aftale mellem parterne, 

hvis der ikke eksisterer transaktionsomkostninger - det betyder, at der bør åbnes op for at allokere 

transaktionsomkostninger ex post og lade parterne forhandle om den efficiente løsning. Når 

eksistensen af transaktionsomkostninger ikke kan negligeres, afhænger efficiensen ifølge det svage 

Coase-teorem, som tager højde for transaktionsomkostninger, imperfekt information og udefinerede 

rettigheder, af en optimal ressourcefordeling og omkostningsallokering mellem parterne. 

 

																																																								
30Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P. (1993) s. 26 
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1.9.2.4 Kaldor-Hicks 

På baggrund af afhandlingens udledte antagelser for værdimaksimerende kontrakter, sammenholdt 

med gældende ret for anvendelsen af ændringsklausuler under en udbudspligtig kontrakt, skal det 

undersøges, om udbudsreglerne efterlader et uforløst potentiale, der giver rum for et 

samfundsefficient tiltag. 

 

Samfundsefficiensen er et udtryk for samfundets samlede nytte. Kaldor-Hicks kriteriet anvendes i 

den sammenhæng som den overordnede efficiensbetragtning for afhandlingen. Ifølge Kaldor-Hicks 

kriteriet anses et givent tiltag som samfundsefficient, hvis det skaber stor nok værdi for hos 

vinderen til, at denne kan kompensere for det tab, som andre må lide af samme tiltag31. Det skal dog 

ikke forstås således, at vinderen rent faktisk skal kompensere taberen, men blot at parternes samlede 

gevinst skal være større end den ene parts tab. 

 

1.9.3 Analysestruktur 
Den integreret analyse tager afsæt i transaktionsomkostningesteorien og Williamsons model for 

efficient reguleringsstruktur for at fastlægge denne i forhold til længerevarende og komplekse 

kontrakter. På baggrund af analysen af den efficiente reguleringsstruktur skal det fastlægges, om 

denne er mulig at opnå under gældende ret. Da opgavens synsvinkel er på samfundsniveau, og må 

tage højde for udbudsrettens forskellige hensyn, kan det ikke alene ud fra Williamsons 

efficiensbetragtning konstateres, om gældende ret er efficient. Betragtningen kan dog være en 

indikator for, om udbudsretten efterlader et uudnyttet potentiale for en samfundsefficient 

retsstilling. 

 

Herefter diskuteres udbudsrettens overordnede hensyn, om skabelsen af en fri- og effektiv 

konkurrence i forhold til de begrænsninger, reglerne medfører for parterne i det senere 

kontraktforhold. 

 

Ud fra den efficiente reguleringsstruktur og resultaterne i den juridiske- og økonomiske analyse 

foretages en vurdering af- og et forslag til, hvordan kontrakten bør indrettes for, at de rette 

incitamenter skabes, så det i højere grad er muligt at opnå en fælles optimering af kontrakten. 

På den baggrund gives en retspolitisk anbefaling til en justering af gældende ret. 
																																																								
31Eide E. & Stavang E. (2014) s. 110 
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Anbefaling vil gå på en justering af anvendelsesområdet for Udbudslovens § 179 og en alternativ 

fortolkning af ligebehandlingsprincippet, for i højere grad at udfylde det uudnyttet potentiale, som 

udbudsreglerne efterlader. Ud fra Coase-teoremet og Kaldor-Hicks efficiensbetragtning skal det 

således fastlægges, om den retspolitiske anbefaling skaber en, for samfundet, efficient løsning. 

 

1.10 Afgrænsning 
I den juridiske analyse afgrænses der fra at inddrage Udbudsdirektivet 2004/18/EF, da retsstilling 

for ændringer efter det nye Udbudsdirektiv 2014/24/EU primært er præciseret på baggrund af EU-

domstolens relevante praksis. Endvidere afgrænses der fra at belyse proportionalitetsprincippet, da 

afhandlingsfokus er rettet mod beskyttelseshensynene, ligebehandling og gennemsigtig i forhold til 

senere, at kunne foretage ændringer i kontrakten. Ligebehandling- og gennemsigtighedsprincippet 

gælder også for kontrakter under tærskelværdien med- og uden grænseoverskridende interesse, jf. 

Mousten Vestergaard-dommen. Der afgrænses derfor fra de kontrakter, som ikke falder inden for 

direktivets anvendelsesområde, samt kontrakter under tærskelværdien, da det må formodes, at disse 

ikke er komplekse. Fokus er derfor udelukkende rettet mod offentlige kontrakter over 

tærskelværdien, hvorfor der ligeledes afgrænses fra at belyse forholdet under rammeaftaler, da disse 

er underlagt en anden retsstilling særligt i forhold til anvendelsen af optioner og kontraktens 

varighed. I den sammenhæng afgrænses der generelt fra at analysere gældende ret om kontraktens 

varighed. Yderligere afgrænses der fra at analysere retsstilling ved ændringer i udbudsmaterialet 

under udbudsproceduren, for eksempel ved ændring af mindstekrav m.m. da opgaven alene 

beskæftiger sig med ændringer foretaget efter kontraktens indgåelse, med særligt fokus 

ændringsklausuler. 

 

Da den juridiske analyse udelukkende beskæftiger sig med de for problemformuleringen relevante 

undtagelsesbestemmelser særligt Udbudslovens §179 om ændringsklausuler og §183 om uforudsete 

omstændigheder, afgrænses der fra en dybdegående analyse de resterende objektive undtagelser i §§ 

180-182 og formalitetsbestemmelsen i § 184. Da det i praksis må forventes, at parterne i deres 

forsøg på at løse behovet for senere opståede ændringer, primært vil gøre brug af undtagelserne i 

Udbudslovens §§180 og 181, behandles disse kortfattet og inddrages kun i det nødvendige omfang. 

Der fokuseres således alene på, hvordan parterne i et prækontraktuelt perspektiv kan udforme 

kontrakten mest hensigtsmæssigt. Når §183 om uforudsete omstændigheder inddrages i analysen, 

skyldes det, at bestemmelsen fastlægger grænsen for, hvad- og hvor meget en påpasselig ordregiver 
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bør kunne forudsige. Dette bidrager til forståelsen for anvendelsen af ændringsklausuler. Yderligere 

afgrænses der fra at foretage en dybdegående analyse af K-kontrakterne32, hvorfor der kun benyttes 

i uddrag som praktisk eksemplificering på ændringsklausuler. 

 

I den økonomiske analyse afgrænses der fra andre teorier end dem, som er angivet i det økonomiske 

metodeafsnit. Da analysen foretages ud fra ordregivers perspektiv, afgrænses der fra at belyse 

problemstillingen fra tilbudsgiver perspektiv, hvorfor det kun inddrages i det omfang, det er 

nødvendigt. I den sammenhæng tager den økonomiske analyse udgangspunkt i markedet og 

kontraktforholdet, hvorfor afhandlingen ikke beskæftiger sig med selve udbudsproceduren. 

Effekterne af udbudsrettens forskellige udbudsprocedure vil derfor ikke blive inddraget i analysen 

af parternes senere kontraktforhold og dermed sandsynligheden for at opfange ændringsbehov på 

baggrund af valget af udbudsprocedure. 

 

I den integreret analyse afgrænses der fra at analysere, hvorvidt et givent tiltag er pareto efficient, 

da opgaven søger at finde den løsning, der maksimerer samfundets samlede nyttet. 

I afhandlingen foretages yderligere afgrænsninger, hvis dette vurderes nødvendigt. 
  

																																																								
32K-kontrakterne er standardkontrakter for indkøb af it-systemer, hvor det er søgt at skabe et fælles paradigme for 
udarbejdelse af it-kontrakter 
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Kapitel 2 - Juridisk analyse 

2.1 Indledning 
I den almindelig aftale- og obligationsret kan parterne frit indgå aftaler, forhandle og foretage 

efterfølgende ændringer i kontrakten, jf. Danske Lov 5-1-1 og 5-1-2. Offentlige ordregivere 

begrænses i denne frihed af præceptive offentligretlige regler, herunder udbudsretten33, hvor der er 

en begrænset adgang til at foretage ændringer og forlængelser af en indgået kontrakt, uden at 

sådanne ændringer medfører en fornyet udbudspligt. 

 

Når offentlige ordregivere udbyder store og komplekse kontrakter har erfaring vist34, at der ofte er 

behov for at ændre i kontraktens løbetid. Behovet for ændringer kan blandt andet skyldes 

nyopståede behov, tekniske komplikationer, at omfanget af opgaven er større eller mere komplekst 

end først antaget, ny regulering af bestemte områder eller, at kontrakten ikke formår at skabe de 

rette incitamenter for, at leverandøren yder den ønskede indsat i hele kontraktens løbetid. Kan 

ændringen ikke gennemføres, risikerer parterne at stå tilbage med et ufuldstændigt indkøb, der ikke 

fungerer efter hensigten, hvorfor de hidtil afholdte omkostninger i forbindelse med kontraktens 

udførelse må betragtes som sunk costs. Når parterne har behov for at ændre i kontraktens løbetid, er 

det relevant at undersøge, hvilke muligheder parterne faktisk har for at foretage sådanne ændringer 

efter gældende ret. 

 

EU-Domstolens dom i Pressetext35 var den første banebrydende dom som beskæftigede sig med  

ændringer i kontraktens løbetid. Dommen gjorde gældende, at udbudsreglerne regulerer hele 

udbudsprocessen og fastslog således, at udbudsreglerne også regulerer selve kontraktforholdet, hvor 

hensynet til ligebehandling og gennemsigtighed skal sikres. EU-Domstolen anså Pressetext som en 

oplagt mulighed for at komme med en generel udtalelse om, hvad der må- og ikke må ændres, samt 

opstille betingelser for bedømmelsen af en ændrings væsentlighed. Pressetext er senere kodificeret i 

Udbudsdirektivet36 og dermed også i Udbudsloven, hvor §§ 178-184 regulerer parternes mulighed 

for at foretage ændringer i kontraktens løbetid. 

																																																								
33Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 389 
34Se eksempelvis kendelsen CGI mod Moderniseringsstyrelsen eller SKAT’s fejlslagne inddrivelsessystem EFI som praktisk 
eksempel 
35Sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Østrig.  
36Direktiv 2014/24/EU er implementeret ved lov nr. 1564 af 15.12.2015, Udbudsloven 
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2.1.1 Ændringer af- eller i medfør af kontrakt 
Ved ændringer der foretages efter kontraktens indgåelse, skal ordregiver sondre imellem, hvorvidt 

der er tale om en ændring af kontrakten eller en ændring i medfør af kontrakten. Sondringen får 

betydning for den konkrete vurdering og ændringens lovlighed. 

En ændring af kontrakten foreligger, når ændringen ikke er indskrevet på forhånd. Er ændringen 

væsentlig, medfører det en pligt om fornyet udbud. Som det følger af punkt 2.4, er en ændring 

væsentlig, såfremt den ændrer kontraktens grundlæggende karakter, eller i øvrigt opfylder en af de 

fire betingelser i Udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1-4. Er ændringen ikke væsentlig, overlades 

ændringen til en aftale mellem parterne, uden at der herved opstår krav om fornyet udbud. Hvis 

ændringen kan undtages efter de objektive undtagelsesbestemmelser i §§ 180-182, formodes det, at 

ændringen ikke er væsentlig. En ændring i medfør af kontrakten foreligger derimod, når der i 

udbudsmaterialet37 er fastsat ændringsklausuler i medfør af Udbudslovens § 179. Klausulerne skal 

foruden at være klart, præcist og entydigt defineret, fastsætte omfanget og arten af ændringen samt 

betingelser for klausulens anvendelse, og må ikke ændre kontraktens overordnede karakter. 

 

I Succhi di Frutta-dommen38 præciserede EU-domstolen i stil hermed, at en ændring i medfør af 

kontrakten er en ændringsmulighed, der er beskrevet i kontrakten, hvor der ikke er behov for 

forhandling mellem parterne. Er klausulen derfor udformet klart, præcist og entydigt, vil en ændring 

kunne foretages uden fornyet udbud. Det skyldes, at ændringen allerede har været 

konkurrenceudsat, idet tilbudsgiverne ved kontraktindgåelsen har forholdt sig til- og eventuelt 

prissat forestående ændringer, som er defineret i kontrakten. Der stilles krav om, at ordregiver i 

kravspecifikationen udviser den fornødne omhu for at forudsige senere ændringsbehov. 

Ordregiver skal derfor i kontraktkonciperingen tage stilling til, hvilke mulige forhold der kan kræve 

en ændring af den oprindelige kontrakt og indskrive sådanne ændringer i ændringsklausuler, hvis 

ændringen ikke kan undtages som en uforudset omstændighed eller på baggrund af de objektive 

undtagelsesbestemmelser. 

																																																								
37I Udbudslovens § 24, nr. 36 defineres udbudsmaterialet som de dokumenter, ordregiver udarbejder eller henviser til for at 
beskrive eller fastlægge elementer i et udbud eller en procedure for tildeling af en offentlig kontrakt. Materialet kan bl.a. bestå 
af udbudsbetingelser, kravspecifikation, kontraktbetingelser og udbudsbekendtgørelse.  
38C-496/99 Succhi di Frutta mod Kommissionen, pr. 111 og 118, hvoraf det fremgår at gennemsigtighedsprincippet har til 
formål at sikre, at ordregiver ikke favorisere en given tilbudsgiver. Derfor skal ordregiver i forbindelse med 
tildelingsproceduren udtrykkeligt fastsætte muligheden for at tilpasse samt reglerne for anvendelsen af tilpasningen, så alle 
tilbudsgivere, også potentielle, har kendskab hertil fra starten og dermed er ligestillet. 
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2.1.2 Juridisk analysestruktur 
I det følgende analyseres det, hvornår og hvilke ændringer ordregiver må foretage i medfør af 

gældende ret. Analysen tager afsæt i de generelle EU-retlige principper for at forstå og afdække 

baggrunden for udbudsreglerne og de bagvedliggende hensyn. Herefter undersøges det, hvornår der 

er tale om en væsentlig ændring, samt hvilke ændringsmuligheder Udbudsloven tillader, med 

inddragelse af relevant retspraksis. Hertil inddrages Udbudsdirektivet og retspraksis fra EU-

Domstolen som relevante fortolkningsbidrag til analysen. Det er ikke hensigten at foretage en 

komparativ analyse af EU- og dansk ret. Inddragelsen af direktivet fungerer alene som bidrag til 

analysen, særligt i de tilfælde, hvor der måtte opstå tvivl om fortolkningen. Grundet kravet om EU-

konform fortolkning i offentlig ret, må det antages at der er en formodning for, at Udbudsloven skal 

fortolkes i overensstemmelse med direktivets bestemmelser39. 

 

Fokus i analysen er at belyse rammerne for at anvende ændringsklausuler, men også reglerne om 

uforudsete omstændigheder inddrages og analyseres, for at skildre de udbudsretlige rammer. Det 

undersøges således, om udbudsretten følger det traditionelle udgangspunkt, med en begrænset 

adgang til at foretage ændringer - eller om den nye udbudslov, med bidrag fra Udbudsdirektivet og 

relevant praksis, åbner op for en bredere ændringsadgang og de positive økonomiske virkninger, 

som det afstedkommer40. 

 

2.2 Principperne 
I det følgende analyseres de generelle principper om ligebehandling og gennemsigtighed. 

Principperne er vigtige, fordi de udgør fundamentet for udbudsreglerne - på både EU- og nationalt 

niveau. Udbudsloven regulerer, som tidligere nævnt, ikke kun udbudsprocessen, men rækker også 

ind i det efterfølgende kontraktforhold. Det betyder, at principperne ligeledes finder anvendelse og 

skal efterleves i kontraktforholdet, hvor ændringer forekommer. Det er derfor nødvendigt at 

analysere principperne for at belyse, i hvilket omfang det er tilladt at ændre i allerede udbudte 

kontrakter. 

 

																																																								
39Se hertil afsnit 1.7.1, om fortolkning af dansk ret i forhold til EU-retten 
40At den bredere adgang til ændringer resulterer i positive økonomiske virkninger er en påstand og formodning, som vil 
forsøges belyst i den økonomiske analyse. Påstanden bygger på tankerne om transaktionsomkostninger, værdispild og 
muligheden for at opnå et tæt samarbejde ved eksempelvis at anvende mere åbne klausuler i udbud.  
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Principperne, som har særlig betydning for udbudsretten41, er traktatfæstede og afledt af 

principperne om varernes og tjenesteydelsernes fri bevægelighed, jf. TEUF art. 34 og 56. 

Udbudsloven angiver i § 2, at ordregiver ved offentlige indkøb skal overholde principperne om 

ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Endvidere angiver Udbudsdirektivet i 

præamblens betragtning 1 vigtigheden af, at udbud foretages i overensstemmelse med EU-rettens 

almindelige principper. Da principperne er en del af baggrundsretten og af afgørende betydning for 

alle dele af udbuddet, inddrages de i analysen i nødvendigt omfang for, at kunne fastlægge 

gældende ret for at foretage ændringer i kontrakter. I nærværende afsnit redegøres der selvstændigt 

for ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ud fra et overordnet EU-retligt perspektiv, for 

at belyse princippets baggrund og grundlæggende formål. Herefter belyses princippernes betydning 

for ændringer af kontrakter i relation til udbudsreglerne. 

 

2.2.1 Ligebehandling 
Ligebehandlingsprincippet udspringer af det generelle forbud i TEUF-Traktatens art. 18 om 

diskrimination på baggrund af nationalitet42. Inden for fællesskabsdirektiverne skal ikke-

diskrimination og ikke-forskelsbehandling anses for delmængder af ligebehandlingen, som 

indebærer et forbud mod direkte, såvel som indirekte diskrimination på baggrund af nationalitet. 

Ligebehandlingsprincippet går dog videre end nationalitet, idet princippet i medfør af TEUF art. 19 

ligeledes tilføres yderligere elementer såsom køn, etnicitet, religion og alder. 

Ligebehandlingsprincippet er senere videreudviklet gennem EU-Domstolens praksis, idet det slås 

fast, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke må behandles 

ensartet, medmindre det er objektivt begrundet. Sådan udtalte EU-Domstolen i Fabricom, en 

stadfæstelse af Überschär-dommen.43 

 

Ligebehandlingsprincippet er det mest fundamentale princip i EU’s udbudsregler, og de resterende 

udbudsretlige principper anses ofte som afledte, supplerende og understøttende44. Når princippet får 

afgørende betydning for kontrakter underlagt udbudsreglerne, skyldes det, at EU-Domstolen i 

																																																								
41Principperne af betydning for udbudsretten er ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. De generelle principper 
er vigtige for hele EU-retten. Afhandlingen fokuserer på anvendelsen i relation til udbudsreglerne, for at besvare 
afhandlingens juridiske problemstilling 
42Fabricius, J. (2014) s. 34 
43Følger af Überschär-dommen, jf. sag 810/79, P. Überschär mod Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, pr. 16, senere 
stadfæstet af EU-Domstolen i Fabricom, sag C-21 og 34/03, Fabricom SA mod État belge 
44Fabricius, J. (2014) s. 33 
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forskellige sager45 har fastslået, at ligebehandlingsprincippet ligger til grund for Udbudsdirektivet 

og gælder i hele udbudsprocessen, fra indledende procedure og i selve kontrakten. 

Ligebehandlingsprincippet er eksplicit defineret i Udbudsdirektivets art. 18 og indebærer, at 

offentlige ordregivere har pligt til at behandle alle tilbudsgivere ens gennem hele udbudsprocessen 

for at sikre konkurrencen. Her er Storebælts-dommen46 relevant for forståelsen af 

ligebehandlingsprincippet, idet princippet blev indskrevet i Udbudsdirektiverne blandt andet på 

baggrund af dommen. EU-Domstolen fremhævede i sagen, at der var forhandlet på baggrund af et 

tilbud med forbehold, hvilket resulterede i, at den endelige kontrakt indeholdte ændringer med 

indflydelse på prisen, til fordel for den vindende leverandør47. Det blev med Storebælt-dommen 

fastslået, at forhandlinger der fører til ændringer af den oprindelige kontrakt eller tilladelse af 

forbehold for udbudsbetingelserne, hvor en sådan mulighed ikke er givet på forhånd, vil være i strid 

med ligebehandlingsprincippet. 

 

Ligebehandlingsprincippet forbyder alle forhold, som resulterer i en forskelsbehandling af 

tilbudsgivere, med mindre det er objektivt begrundet. Dette blev fastslået i sagen om de Wallonske 

Busser48, hvor EU-Domstolen fastslog, at ligebehandlingsprincippet gælder på trods af, at der ikke 

er nationalitetsbaseret diskrimination eller risiko herfor. For ændringsklausuler, og ændringer 

generelt, er det således afgørende, at ligebehandlingsprincippet ikke blot hindrer ændringer, som 

diskriminerer aktuelle og potentielle tilbudsgivere på baggrund af nationalitet, men alle væsentlige 

ændringer af betydning for andre tilbudsgivere. 

 

Når princippet har en central betydning for analysen af ændringer skyldes det, at ligebehandlingen 

går videre end blot udbudsprocessen. Når EU-Domstolen har fastslået, at principperne rækker ind i 

kontraktforholdet49, for at sikre ligebehandling af alle økonomiske aktører - aktuelle som 

potentielle, betyder det helt konkret, at der ikke kan foretages grundlæggende ændringer af 

kontraktens indhold efter udbuddet. Hensynet skyldes, at tildelingen af kontrakten potentielt kunne 

være anderledes, herunder at det kan have påvirket konkurrencen mellem potentielt interesserede 

																																																								
45Blev bl.a. fastslået i Sag C- 92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Plannungs GmbH (HI) mod Stadt Wien, med 
henvisning til C-324/98 Telaustria og C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Østrig pr. 34 
46Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark (Storebælt)  
47Ølykke, G. (2015) s. 116 
48Sag C-87/94, Kommissionen mod Belgien – Wallonske Busser 
49Jf. forslag til udbudslov af 18.03.2015, fremsat af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen, punkt 4.7.1. og EU-
Domstolens dom i Pressetext 
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tilbudsgivere, hvis udbudsmaterialet indeholdt de væsentlige ændringer fra starten50.  Hermed 

gælder dog ikke, at der stilles krav om, at ethvert vilkår i udbudsmaterialet skal være konkurrence-

neutralt for alle aktører på markedet, men ordregiver må ikke have et ubetinget frit valg forbindelse 

med ændringer af væsentlige elementer, som ikke var fastlagt på tidspunktet for kontraktindgåelsen. 

 

2.2.2 Gennemsigtighed 
I det følgende analyseres gennemsigtighedsprincippets formål samt rækkevidde i udbudsretten, med 

et særligt fokus på princippets betydning for ændringer i en udbudt kontrakt. 

Gennemsigtighedsprincippet er eksplicit formuleret i Udbudsdirektivet præambelbetragtning 1, 

udviklet på baggrund af EU-domstolens praksis51 og afledt af ligebehandlingsprincippet52. 

Gennemsigtighedsprincippet skal derfor hjælpe til at fastlægge, om ligebehandlingsprincippet er 

overholdt53. Princippet er ligeledes et af udbudsrettens grundprincipper, og stiller krav til åbenhed 

og transparens i alle dele af udbudsprocessen, herunder også i det efterfølgende kontraktforhold. 

Gennem retspraksis er det fastlagt, at der påhviler ordregiver en gennemsigtighedsforpligtelse54. 

Denne forpligtelse blev defineret af EU-Domstolen i Telaustria-dommen55, hvor det det blev 

fastslået, at forpligtelsen består i, at ordregiver skal sikre en passende grad af offentlighed og 

gennemsigtighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver. Ordregiver skal derfor sikre, at 

markedet åbnes for konkurrence og en upartisk udbudsprocedure, jf. præmis 6256. Det påhviler 

derfor ordregiver at sikre, at alle har den samme information, samt sikre den samme åbenhed og 

transparens for alle potentielle tilbudsgivere gennem hele udbudsprocessen. 

 

Om gennemsigtighedsprincippets forhold til ændringer gælder det, at princippet begrænser 

muligheden for at foretage ændringer, der strider mod princippets formål, med mindre særlige 

undtagelser finder anvendelse. En ændring, der har indvirkning på den transparens og offentlighed, 

som der skal iagttages under udbudsprocessen, vil derfor være i strid med princippet. Der stilles 

således krav til at ordregiver, også under kontraktens løbetid, skal tage hensyn til princippet i det 
																																																								
50Ølykke, G. (2015) s. 350 
51Jf. bla. Sag C-87/94, Kommissionen mod Belgien – Wallonske Busser. hvor EU-Domstolen i pr. 54 udtalte, at 
“fremgangsmåden ved sammenligning af tilbud skal således på alle stadier overholde såvel princippet om ligebehandlings af 
tilbudsgivere som princippet om gennemsigtighed, således at alle tilbudsgivere får lige chancer ved formuleringen af deres 
tilbud.” 
52Jf. blandt andet C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH 
53Jf. C-92/00, Hospital Ingenieure 
54Ølykke, G. (2015) s. 120, jf. eksempelvis Sag C-275/98, Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters 
Serviceselskab mod Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
55Sag C-324/98, Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH mod Telekom Austria AG  
56Ølykke, G. (2015) s. 102 
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omfang, det har indvirkning på gennemsigtigheden. Det betyder, at hvis ændringen har en sådan 

effekt, at andre potentielle tilbudsgivere kunne have haft en interesse i at afgive tilbud, hvis disse 

havde været bekendt med ændringen i det oprindelige udbudsmateriale, så vil ændringen stride mod 

princippet og være uforenelig med udbudsreglerne. 

 

2.3 Generel introduktion til Udbudslovens bestemmelser om ændringer i 

kontraktens løbetid 
I nærværende afsnit introduceres og gennemgås Udbudslovens opbygning om ændringer i 

kontraktens løbetid, herunder bestemmelsernes sammenhæng og forskelle i forhold til 

Udbudsdirektivet. Da Udbudsloven er en implementering af Udbudsdirektivet, er introduktionen 

vigtig for den nærmere fortolkning af Udbudslovens bestemmelser. 

 

Udbudslovens §§ 178-184 implementerer direktivets art. 7257. Hovedreglen fremgår af § 178, som 

er en sammenskrivning af Udbudsdirektivets art. 72 stk. 5, og væsentlighedsbetingelserne i stk. 4, 

mens §§ 179-183 opregner undtagelserne hertil. Bestemmelserne adskiller sig fra den tidligere 

tilgang til kontraktændringer, idet der skal foretages en sondring af, hvorvidt ændringer er 

tilladelige eller ej. En ændring omfattet af undtagelsesbestemmelserne er tilladelig,58 mens 

ændringer der ikke er i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelserne, medfører krav om 

fornyet udbud, jf. hovedreglen i § 178. 

 

Udbudslovens bestemmelser om ændringer følger en anden hovedregel og en anden opbygning end 

den der følger af direktivets art. 72. Udbudslovens hovedregel bestemmer, at såfremt en ændring 

vurderes at ændre grundlæggende elementer, skal det anses som indgåelse af en ny udbudspligtig 

kontrakt59. Herefter opregnes de situationer der må betragtes som væsentlige ændringer60. 

 

Udbudsdirektivets hovedregel angiver derimod, at en ny udbudsprocedure er nødvendig for de 

ændringer, der ikke er undtaget i medfør af stk. 1 og 2. Uheldigvis fremstår hovedreglen i 

direktivets stk. 5 på en sådan måde, at undtagelserne i stk. 1 og 2 angiver en udtømmende liste, 

hvormed ændringer der ikke følger heraf, må anses som værende væsentlige ændringer, der ikke 
																																																								
57Direktiv 2014/24/EU er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1564 af 15.12.2015, Udbudsloven.  
58Treumer, S. (2016) s. 423.  
59Udbudslovens § 178, stk. 1 
60Udbudsloven § 178, stk. 2, se nærmere i afsnit 2.4  
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kan gennemføres uden fornyet udbud. Det synes tvivlsomt, om det har været hensigten at anføre en 

udtømmende liste, der ikke efterlader plads til skøn i konkrete situationer, da en sådan kategorisk 

afvisning synes uforenelig med formålet om øget klarhed61. Formuleringen i stk. 1 og 2 bør således 

alene forstås som et “statement of principle” og dermed ikke en regel uden undtagelser. Det kan 

derfor tænkes, at der forekommer yderligere undtagelser til hovedreglen, for eksempel ved 

ændringer i relation til misligholdelse af kontrakten.62 I modsætning hertil fremgår det klart af 

ordlyden i Udbudslovens hovedregel i § 178, at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt det 

konkrete tilfælde ændrer et grundlæggende element, ligesom de efterfølgende undtagelser ikke er 

udtømmende. 

 

Når Udbudslovens bestemmelser om ændringer er omformuleret i forhold til Udbudsdirektivet, 

skyldes det ønsket om at skabe klarhed, så bestemmelsernes indhold stemmer overens med dansk 

lovtradition. Det fremgår yderligere, at udbudslovsudvalget overvejede, at muligheden for at 

foretage ændringer under kontraktens løbetid skulle begrænses yderligere i forhold til direktivets 

art. 72. Lovgiver har dog valgt en fuld implementering af art. 72 for at sikre størst mulig fleksibilitet 

til, at parterne under en offentlig kontrakt kan foretage de nødvendige ændringer63. 

 

Bestemmelserne om ændringer i kontraktens løbetid er en delvis kodificering af retspraksis. Forud 

for det nye Udbudsdirektiv og implementeringen af Udbudsloven var retsgrundlaget for ændringer 

nemlig i høj grad reguleret og udledt af principperne og retspraksis på området64. Retstilstanden om 

ændringer fulgte af EU-Domstolens retspraksis, og særligt med Domstolens dom i Pressetext fra 

2008 blev fundamentet for den nye retstilstand lagt. I det omfang indholdet af bestemmelserne 

adskiller sig fra retspraksis, må det formodes at dette ikke skal anses som en tilsigtet ændring heraf, 

men udelukkende en præcisering for at skabe øget klarhed. Reglerne om ændringer skal endvidere 

ses som et udslag af de grundlæggende principper om ligebehandling og gennemsigtighed, samt 

sikre hensynet til konkurrencen om offentlige kontrakter65. 

																																																								
61Det fremgår af betragtning 2, i præamblen til Udbudsdirektivet at et af formålene med det nye Udbudsdirektiv er at 
præcisere grundlæggende begreber og koncepter med henblik på at sikre retssikkerheden og integrere visse aspekter af EU-
Domstolens faste retspraksis. 
62Angivet af Treumer, S.  i artiklen “Regulation of Contract Changes Leading to a Duty to Retender in the New EU Public 
Procurement Directive”, s. 188 i bogen Hansen, O. 2014. Ændringsregler i Længerevarende kontrakter. Udtalelsen er senere 
citeret og forsvaret af Sue Arrowsmith i The law of Public and Utilities Procurement: Regulations in the EU and UK. 2014. s. 
602 
63Bemærkningerne til lovforslag L 164 pkt. 4.7 
64Betragtning 107, første led, i præamblen til Udbudsdirektivet 
65Karnovs note 784 til § 178 
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Den videre analyse belyser og undersøger muligheden for at anvende ændrings- og 

optionsklausuler. For en dybdegående analyse tages der afsæt i hovedreglen og 

væsentlighedsbetragtningen, ligesom det bliver relevant at undersøge grænsen mellem ændringer på 

baggrund af uforudsete omstændigheder eller i medfør af en ændringsklausul, to af Udbudslovens 

undtagelser. Hvor hovedreglen om fornyet udbudspligt begrundes i et beskyttelseshensyn af 

faktiske og potentielle tilbudsgivere, jf. principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, 

varetager undtagelserne hensynet til ressourceforbrug og det tidsmæssige aspekt. Udbudslovens 

undtagelsesbestemmelser åbner således op for, at kontraktens parter tillades et vist “spillerum” til at 

foretage ændringer og justeringer undervejs. Var dette ikke tilfældet, ville parterne blive stillet 

urimeligt ringe i valget mellem at ophæve, foretage nyt udbud eller at beholde en kontrakt som 

potentielt ikke giver den værdi, der ville være mulig ved få justeringer66. 

 

I afsnit 2.4. nedenfor analyseres hovedreglen i § 178. Hovedreglen opstiller fire betingelser for 

bedømmelsen af, hvornår der er tale om en ændring af grundlæggende elementer og er en 

kodificering af EU-Domstolens dom i Pressetext67. I afsnit 2.5-2.7 gennemgås og analyseres de i §§ 

179-183 gældende undtagelser og formalitetsbestemmelsen i § 184. Undtagelserne opregner 

tilfælde, hvor ændringer af kontrakten, inden for nærmere fastsatte kriterier, ikke medfører en 

fornyet udbudspligt. Et særligt fokus vil være på § 179 om ændringsklausuler68 og uforudsigelige 

omstændigheder i medfør af § 181 for at belyse grænsefladerne. De resterende undtagelser 

behandles kort og inddrages i nødvendigt omfang. Gennemgangen skaber det grundlæggende 

fundament for den videre analyse af kontraktændringer. Analyserne underbygges af relevant 

retspraksis på området. 

 

2.4 Udbudslovens § 178 
I det følgende analyseres hovedreglen i § 178. Det afgørende i bestemmelse er, at ændringen ikke 

må ændre kontraktens grundlæggende element. For vurderingen heraf analyseres de opstillede 

betingelser for bedømmelsen af en ændrings væsentlighed, for at specificere i hvilket omfang 

ændringer kan foretages, hvis de ikke er hjemlet i de objektive undtagelser. 

 
																																																								
66Ølykke, G. (2015) s. 350 
67Sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Østrig.  
68I det følgende anvendes begreberne revisionsklausul, ændringsklausul og klausul i flæng om samme forhold.  
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Udbudslovens hovedregel om ændringer i kontraktens løbetid reguleres i § 178 og angiver den 

generelle betingelse for at foretage ændringer, der ikke er hjemlet i de objektive undtagelser. Af § 

178, stk. 1 fremgår det, at der “ved en ændring af grundlæggende elementer i en kontrakt eller 

rammeaftale skal ordregiveren gennemføre en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med denne 

lov”. Med ændringen må kontraktens parter ikke have til formål- eller som deres fælles vilje at 

genforhandle grundlæggende elementer. Når sådanne ændringer er problematiske og uforenelige 

med udbudsretten, skyldes det blandt andet overholdelse af principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed, som skal sikre, at ordregiver ikke foretager ændringer i udbuddet, der kan have 

indflydelse på udbudsprocedurens udfald, såfremt ændringen var en del af den oprindelige aftale69. 

§ 178, stk. 2, punkt 1-4 opregner herefter 4 betingelser for, hvad der altid må anses for at være en 

ændring af grundlæggende elementer. 

 

Terminologien ændring af grundlæggende elementer er en omformulering i forhold til 

Udbudsdirektivets begreb væsentlige ændringer. Fra dansk side har lovgiver indført 

begrebsjusteringen for at holde en ensartet terminologi omkring ændringer, hvormed begreberne 

kan anvendes ensartet på tværs af kontrakter, udbudsmateriale og lignende70. Der er således en 

formodning om, at Udbudslovens definition af ændringer af grundlæggende elementer skal 

fortolkes i overensstemmelse med direktivets væsentlighedsbegreb71, hvorfor begreberne anvendes 

synonymt i det følgende. 

 

Efter dansk praksis skal det vurderes, hvorvidt der er tale om en “ændring af grundlæggende 

elementer” eller blot en “ændring”. Førstnævnte medfører pligt om fornyet udbud72. Hvad en 

ændring af grundlæggende elementer eller væsentlighed indebærer, eksemplificeres og analyseres 

nærmere i det følgende. Hvornår der blot er tale om en ændring-, og hvordan ændringen defineres 

er ikke nærmere reguleret. En ændring antages dog formentlig kun at foreligge, når det ved aftale 

eller anden samstemmende forståelse accepteres at fravige fra den hidtil gældende kontrakt73. 

 

I det følgende analyseres væsentlighedskriteriet. Kriteriet angiver hvilke ændringer, der anses som 

en ændring af grundlæggende elementer, såfremt de ikke er hjemlet i undtagelserne. 

																																																								
69Karnovs note 784-785 til § 178 
70Bemærkninger til lovforslag L 164 pkt. 4.7.2 
71Argumenteret af Christensen, A & Cesar, B.D Horten, i Treumer, S. (2016) s. 427-428 
72Bemærkningerne til lovforslaget L 164 pkt. 4.7 
73Karnov note 785 til Udbudslovens § 178 
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2.4.1 Væsentlighedskriteriet 

Analysen af væsentlighedskriteriet tager afsæt i Pressetext, EU-Domstolens afgørende dom på 

området fra 2008, om ændringer i kontraktens løbetid. Domstolen anså Pressetext-dommen som en 

oplagt mulighed for at komme med en generel udtalelse om ændringer, samt opstille betingelser for 

bedømmelsen af en ændrings væsentlighed. Forud for 2014-Udbudsdirektivet var Pressetext den 

ledende autoritet på området og betingelserne i væsentlighedsvurderingen er en direkte kodificering 

af dommen. Betingelserne fra Pressetext er kodificeret i art. 72, stk. 4 og implementeret i 

Udbudslovens § 178, stk. 2. �

Det gælder, at de ændringer der ikke omfattes af undtagelserne i §§ 179-183, skal vurderes ud fra, 

om de ændrer kontrakten grundlæggende element, jf. § 178. Denne regel skyldes blandt andet 

hensynet til at sikre gennemsigtighed i proceduren og ligebehandling af tilbudsgivere74. § 178, stk. 

2, nr. 1-4 angiver således, hvilke betingelser der skal være til stede for, at ændringer må betragtes 

som væsentlige. Betingelserne er ikke kumulative, hvorfor blot én af betingelserne skal være 

opfyldt.�

 

I det følgende gennemføres en domsanalyse af Pressetext og de heraf opstillede betingelser, for at 

undersøge hvad der forstås ved- og hvornår der er tale om en væsentlig ændring i medfør af § 178, 

stk. 2.  Væsentlighedsbegrebet er relevant for at forstå rammerne for anvendelsen af 

ændringsklausuler, og ikke mindst grænsen mellem klausuler og uforudsete ændringer. 

 

2.4.2 C-454/06 Pressetext - dom af 19. juni 2008 

Østrig havde i 199475 indgået en basisaftale med en nyhedsagenturvirksomhed APA vedrørende 

udførelsen af tjenesteydelser, herunder adgang til database, informationssøgning og ret til at 

anvende en tjeneste til udsendelse af pressemeddelelser. Aftalen var indgået på ubestemt tid76. 

Under kontraktens løbetid foretog man flere ændringer. Pressetext, som var et konkurrerende 

nyhedsagentur til APA, ønskede også at levere nogle af de tjenesteydelser, der var omfattet af 

kontrakten. Pressetext blev imidlertid afvist og klagede over beslutningen. Under sagen blev EU-

Domstolen forelagt flere præjudicielle spørgsmål, vedrørende lovligheden af, at ændringerne blev 

foretaget uden et fornyet udbud. 

																																																								
74Pressetext pr. 34 
75Aftalen var indgået før Østrig indtrådte i EU i 1995, hvorfor den oprindelige aftale ikke var underlagt udbudsreglerne 
76Pressetext pr. 10-11 
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2.4.2.1 Betingelserne i Pressetext og Udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1-4 
EU-Domstolen fastslog i dommens præmis 34, at det afgørende i væsentlighedsvurderingen er, om 

ændringen er afgørende forskellig fra den oprindelige kontrakt, fordi dette må forstås på den måde, 

at parternes vilje har været at genforhandle aftalens grundlæggende elementer.77 I forlængelse heraf 

oplistes i dommens præmis 35-37 tre betingelser, som er af afgørende betydning, når det skal 

vurderes hvornår en ændring anses som væsentlig.78 

 

Det har på nationalt plan været diskuteret, om der automatisk opstår fornyet udbudspligt, når 

ændringer falder under en af de situationer, som kan udledes af Pressetext. Når EU-Domstolen i 

Pressetext fremhæver situationer, hvor en ændring må betragtes som væsentlig, kan det forstås 

sådan, at ændringerne ikke nødvendigvis medfører en fornyet udbudspligt, men at der er en 

formodning herfor.79 Både Udbudsdirektivet og den danske Udbudslov angiver dog i modsætning 

hertil, at betingelserne opregner konkrete situationer, der har indflydelse på udbudsprocedurens 

udfald, og som derfor ikke kan tillades uden fornyet udbud80. Falder ændringen ind under én af de 

fire betingelser angivet nedenfor, må ændringen betragtes som en væsentlig ændring. 

 

I det nærværende oplistes og analyseres betydningen af dommens præmis 35-3781 for at give et 

indblik i, hvad der definerer en ændring grundlæggende elementer og dermed krav om fornyet 

udbudspligt. 

 

o Betingelse 182, jf. nr. 1: Hvis ændringen havde gjort det muligt for andre tilbudsgivere end 

de oprindeligt antagne at deltage eller muliggjort antagelsen af et andet bud end som det 

vindende.	

En ændring må ikke forrykke grundlaget for konkurrencen83. Dette vil være tilfældet, hvis 

ændringen, eller heraf afledte konsekvenser muliggør, at en anden tilbudsgivere potentielt ville have 

vundet kontrakten, såfremt ændringen var indarbejdet inden indgåelsen af kontrakten. 

																																																								
77C-337/98, Kommissionen mod Frankrig (pr. 44) og senere bekræftet af Pressetext, C-454/06.  
78P.P.L.R. 2013, 51-73, Hartlev, K & Liljenbøl, M.W., Changes to existing contract under the EU public procurement rules 
and the drafting of review clauses to avoid the need for a new tender, s. 2 
79Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, december 2014, s. 779-780 
80Udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1-4 
81Analysen inddrager også betingelsen i § 178, stk. 2, nr. 4 
82Pressetext pr. 35  
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Hvis udbudsmaterialet eksempelvis opstiller vilkår, som er særligt byrdefulde for tilbudsgivere at 

efterleve, vil en ændring af disse vilkår medføre, at feltet af tilbudsgivere kunne have været 

anderledes. Der vil således være tale om en væsentlig ændring idet konkurrencen om kontrakten 

forrykkes. Frafald af byrdefulde vilkår kan have en indvirkning på prisen og kan medføre, at en 

anden tilbudsgiver ville have fået tildelt kontrakten. Det samme gør sig gældende, hvor det 

oprindelige udbudsmateriale er udformet til at omfatte flere delydelser og hvor en eller flere af disse 

ydelser ved en efterfølgende ændring sorteres fra. Et klassiske eksempel er en kontrakt bestående af 

forskellige ydelser. Hvis kontrakten ændres til kun at omfatte den ene ydelse, må det forventes at 

ansøgerfeltet kunne være anderledes og vice versa.�

 

o Betingelse 284, jf. nr. 2: Hvis ændringen påvirker den økonomiske balance til leverandørens 

fordel.	

Ændringen af en udbudt kontrakt må ikke medføre, at leverandøren stilles bedre i den økonomiske 

balance end ved det oprindeligt aftalte. Med den økonomiske balance henvises til balancen mellem 

tilbudsgiver og ordregiver, og omfatter enhver ændring, der har økonomisk betydning. Det kunne 

eksempelvis være ændring i allokering af risiko85 mellem aftaleparterne.  

At der her er tale om en væsentlig ændring skyldes blandt andet hensynet til ligebehandling og 

gennemsigtighed, idet det må formodes, at andre tilbudsgivere potentielt kunne have haft interesse i 

at byde på opgaven, ved en anderledes fordeling. Betingelsen angiver ikke, at leverandøren ikke må 

oppebære en økonomisk fordel grundet en ændring af kontrakten, men at den økonomiske balance 

ikke må ændres. Kontrakten må dermed godt ændres til et højere kvantum til samme pris, men må 

ikke resultere i, at leverandøren opnår en konkurrencefordel - eksempelvis ved at ordregiver 

kommer i et afhængighedsforhold eller, at leverandøren opnår højere priser og dermed højere profit, 

end oprindeligt aftalt. I de tilfælde hvor ændringen indebærer både økonomiske fordele og ulemper 

for leverandøren, bliver nettoeffekten af ændringen det afgørende ved vurderingen af, om balancen 

ændres til fordel for leverandøren86. 

 

																																																																																																																																																																																								
83Karnov note 787 til § 178, stk. 2, nr. 1 
84Pressetext pr. 36 
85Karnov note 879 til § 178, stk. 2, nr. 2 
86Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, december 2014, s. 780 
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o Betingelse 387, jf. nr. 3; Hvis ændringen medfører en betydelig udvidelse af kontraktens 

anvendelsesområde.	

Det må først og fremmest bero på en konkret vurdering af ændringens størrelse og kontraktens 

værdi som helhed, om der er tale om en betydelig udvidelse af kontrakten88.  Ændringen vil ofte 

kunne kvantificeres til en økonomisk værdi, som isoleret set må tillægges betydning i vurderingen. 

Såfremt ændringens økonomiske værdi overstiger den for ydelsen relevante tærskelværdi, taler det 

for, at ændringen må anses som væsentlig89 Ifølge lovbemærkningerne udelukkes det dog ikke, at 

der ikke findes en absolut grænse for størrelsen af udvidelsen. Det angives hermed, at værdien af 

kontraktens udvidelse godt kan overstige den relevante tærskelværdi uden at der dermed er tale om 

en væsentlig ændring. Det afgørende i den konkrete vurdering må være, om ændringen er inden for 

rammerne af det udbudssatte eller ej90. 

 

Udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 4 angiver, ud over de ovennævnte betingelser, yderligere én 

betingelse af relevans for væsentlighedsvurderingen. 

o Betingelse 4, jf. nr. 4; En ny leverandør erstatter den, som ordregiveren oprindeligt havde 

tildelt kontrakten.	

Betingelsen er ikke, som de tre ovennævnte, en direkte kodificering, men kan udledes af 

Pressetext91, og skal endvidere fortolkes i sammenhæng med Udbudslovens § 182 og Wall-

dommen92, hvormed en udskiftning af kontraktpart er tilladt uden fornyet udbudspligt, hvis 

muligheden er angivet i en ændringsklausul i kontrakten93. I Wall-dommen havde Stadt Frankfurt 

am Main udbudt en koncessionskontrakt om drift og vedligehold af offentlige toiletter i Frankfurt. 

Kontrakten blev tildelt FES, med Wall som underleverandør, hvilket var angivet under 

udbudsprocessen. Efter tildelingen valgte FES at udbyde underleverandørkontrakten, hvor en anden 

underleverandør end Wall vandt. Det fremgik af kontrakten mellem FES og Stadt Frankfurt, at 

udskiftning af underleverandør krævede statens godkendelse. Wall lagde herefter sag an mod FES. I 

den verserende sag forelagde Tyskland EU-domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt der 

var tale om en ændring af kontrakten, som ville medføre pligt om en fornyet udbud. 

																																																								
87Pressetext pr. 37 
88KLFU kendelse af 3.12.1998, Højgaard og Schulz 
89C-160/08, Kommissionen mod Tyskland, pr. 100-101, jf. endvidere Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, 
december 2014, s. 780 og Karnov note 789 til § 178, stk. 2, nr. 3. og Udbudslovens § 180 
90Karnov note 789 til § 178, stk. 2, nr 3. Se hertil KFST, Udbudsloven  - vejledning om udbudsreglerne, januar 2016, s. 249  
91Pressetext pr. 40 
92Sag C-91/08, Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main 
93Ølykke, G. (2015) s. 364 
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EU-domstolen fastslog i præmis 3894, at det afgørende moment er, om der foreligger en væsentlig 

ændring. Præmis 39 supplerer med, at selvom kontrakten fastlægger, at der kan ske udskiftning af 

underleverandører, kan en sådan ændring udgøre et grundlæggende element i kontrakten, når 

anvendelsen af en specifik underleverandør har været et afgørende element ved tildeling- og 

indgåelse af kontrakten95. Udskiftning af underleverandør kunne derfor udgøre en væsentlig 

ændring, da der ved tildeling af kontrakten var lagt vægt på, hvem der specifikt udførte opgaven. En 

ændring af underleverandør kunne i sagen have haft betydning for, hvilket tilbud ordregiver valgte 

at acceptere. 

 

2.4.3 Yderligere elementer i væsentlighedsbetragtningen 
I det nærværende analyseres, hvilke yderligere elementer der potentielt kan indgå i vurderingen af, 

om en ændring anses som væsentlig eller ej. Dette gøres for at give en helhedsbetragtning i 

vurderingen af, om en konkret ændring bør tillades. 

 

Et element der kan og bør inddrages i betragtningen er, under hvilke forhold ændringen foretages. 

F.eks. den tid, der er forløbet siden kontraktens indgåelse, kontraktens kompleksitet eller forhold 

uden for parternes indflydelse, herunder force majeure96. Skyldes ændringen eksempelvis eksterne 

forhold, som parterne ikke kunne tage i betragtning ved udbuddets gennemførelse, taler det for, at 

ændringen ikke er væsentlig. Eksempler på eksterne omstændigheder kunne være, at Danmark 

stemmer for at indgå i ØMU-samarbejdet eller fordi en lovændring på området afføder behov for 

ændringer i kontraktens løbetid. 

 

Et anderledes element i væsentlighedsbetragtningen er inddragelsen af økonomisk teori. Et af 

hovedformålene bag udbudsretten er, foruden idéen om at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv 

vækst, at sikre en optimal udnyttelse af offentlige midler. Dette fremgår eksplicit af betragtning 2 til 

Udbudsdirektivet. Et interessant spørgsmål i denne sammenhæng er, om værdispildsbetragtninger 

og teorien om transaktionsomkostninger kan føre til en lempelse af væsentlighedsbegrebet97. 

Hvorvidt sådanne elementer kan indgå i væsentlighedsbetragtningen udfordres af udbudsrettens 
																																																								
94EU-Domstolen stadfæstede her det fastlagte i Pressetext pr. 34 
95Domstolen fastslog hertil, at det påhviler den forelæggende ret at foretage afgørelsen, jf. pr. 41 
96Her henvises til afsnit 2.7 om ændringer på baggrund af uforudsete omstændigheder.  
97S. Treumer, Udbudsloven, side 434. Teorierne om værdispild og transaktionsomkostninger bliver analyseret i den 
økonomiske analyse - og vil få betydning for vurderingen i den integrerede analyse 
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bagvedliggende hensyn. Som analyseret ovenfor ligger ligebehandlingsprincippet til grund for 

Udbudsdirektivet og gælder i hele udbudsprocessen, fra indledende procedure til det efterfølgende 

kontraktforhold. Det fremgår endvidere tydeligt af EU-domstolens kendelse i Pressetext98, at 

hensynet til ligebehandling og gennemsigtighed må tillægges en afgørende betydning for, om en 

ændring anses som væsentlig. Hertil fremgår det af CGI mod Moderniseringsstyrelsen99, at der ikke 

må være usikkerhed om arten og omfanget af ændringsklausuler, da dette vil stride mod 

ligebehandlingsprincippet og EU-Domstolens dom i Finn Frogne100, hvor det bagvedliggende 

ligebehandlingshensyn må tillægges en særlig betydning for, hvilke ændringer der kan tillades og 

undtages som uforudsigelige, samt det faktum, at udbudsreglerne kendetegnes ved, at reglernes 

overholdelse generelt sikrer ordregiver den ønskede ydelse til den bedste pris og kvalitet. 

 

Det må ud fra ovenstående vurderes, at hensynet til ligebehandling og gennemsigtighed tillægges 

en særlig betydning for indgåelsen og ændringer i udbudspligtige kontrakter. Det er således 

vanskeligt, definitivt at afgøre, om sådanne værdispildsbetragtninger kan indgå i vurderingen. For 

selvom det fremgår eksplicit af direktivets betragtning 2, at direktivet skal understøtte opnåelsen af 

en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samt sikre en optimal udnyttelse af offentlige midler, 

må der eksistere en formodning om, at hensyn til værdispild ikke vægter lige så tungt som hensynet 

til ligebehandling og gennemsigtighed101. 

 

2.4.4 Sammenfatning - § 178 og væsentlighedskriteriet 
Udbudslovens hovedregel om kontraktændringer i § 178, stk. 1 angiver, at der ved ændringer af 

kontraktens grundlæggende elementer skal gennemføres en ny udbudsprocedure. Når 

grundlæggende ændringer medfører fornyet udbudspligt, er det særdeles afgørende at forstå, hvilke 

ændringer der så faktisk ændrer en kontrakts grundlæggende elementer. 

 

Ændringer der ikke er omfattet af Udbudslovens undtagelsesbestemmelser, skal vurderes i 

overensstemmelse med væsentlighedskriteriet, herunder om ændringens betydning er af en sådan 

karakter, at den må betragtes som indgåelse af en ny udbudspligtig kontrakt. I 

væsentlighedsbetragtningen indgår de fire betingelser, som følger direkte af lovens § 178, stk. 2, nr. 

																																																								
98For en nærmere gennemgang af Pressetext henvises til afsnit 2.4.2 ovenfor.  
99For en nærmere gennemgang af CGI mod Moderniseringsstyrelsen henvises til afsnit 2.6.2 nedenfor.  
100For en nærmere gennemgang af Finn Frogne henvises til afsnit 2.8.1 nedenfor.  
101Treumer, S. (2016) s. 434f og Domstolens dom i Finn Frogne. 
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1-4 og som er en kodificering af EU-Domstolens dom i Pressetext. Pressetext var, forud for det nye 

Udbudsdirektiv og implementeringen til den danske udbudslov, den ledende autoritet på området. I 

dommen kom Domstolen med en generel udtalelse om ændringer og betingelserne til at vurdere 

ændringens væsentlighed. Betingelserne er ikke kumulative, hvorfor en ændring omfattet af blot én 

af de oplistede betingelser må betragtes som en ændring af grundlæggende elementer. En sådan 

ændring kan kun foretages ved at gennemføre en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med 

Udbudsloven. Foruden de gennemgåede betingelser bør yderligere elementer formentlig indgå i 

vurderingen, eksempelvis kontraktens kompleksitet, løbetid osv. Om hensynet til værdispil bør 

tillægges betydning i vurderingen af, om en ændring kan tillades på trods af, at det bryder med 

udbudsrettens bagvedliggende hensyn om ligebehandling og gennemsigtighed, diskuteres nærmere i 

kapitel 4. 

 

2.5 Udbudslovens §§ 179-184 
I det følgende gives en kort introduktion til Udbudslovens objektive undtagelsesbestemmelser og 

formailitetsbestemmelsen § 184. Da det i praksis må forventes, at parterne i deres forsøg på at løse 

behovet for opståede ændringer, primært vil anvende undtagelserne i Udbudslovens §§ 180-181, 

behandles disse kortfattet, mens § 182 og § 184 kun inddrages i det nødvendige omfang. 

Afhandlingen søger at belyse hvordan parterne, og dermed samfundet, ved anvendelsen af 

ændringsklausuler kan opnå en større værdi. Der fokuseres således alene på, hvordan parterne i et 

prækontraktuelt perspektiv kan udforme kontrakten mest hensigtsmæssigt. Analysens 

omdrejningspunkt er ændringer, der kan foretages og undtages i medfør af Udbudslovens § 179, 

mens § 183 inddrages for at belyse grænserne for, hvad en påpasselig ordregiver bør forudse og 

indskrive i ændringsklausuler. For en nærmere analyse heraf henvises til afsnit 2.6 og 2.7. 

 

Det fremgår af § 178 stk. 2, 2 pkt. at “medmindre andet følger af §§ 179-183, anses en ændring 

altid for at være en ændring af grundlæggende elementer” når en af betingelserne i nr. 1-4 er 

opfyldt. Med bestemmelsen angives det, at kontrakter kan ændres i overensstemmelse med loven, 

uden fornyet udbudsprocedure, i tilfældene opregnet i §§ 179-183. 

 

§ 180 opregner i stk. 1 nr. 1 og 2 de minimis-ændringer, som på grund af deres lave værdi ikke 

medfører fornyet udbudspligt. Foretages ændringer i en kontrakt, hvor ændringernes værdi er lavere 

end den relevante tærskelværdi i Udbudslovens § 6, eller er værdien af ændringerne i sig selv lavere 
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end 10% af den oprindelige kontrakt for vare- og tjenesteydelser og 15% for bygge-anlæg, anses 

ændringerne ikke for væsentlige. Værdien skal fastlægges ud fra den samlede værdi af alle 

ændringer foretaget under kontraktens løbetid, jf. § 180 stk. 2. Såfremt værdien af de samlede 

ændringer er højere end de i § 6 fastsatte tærskelværdier, skal der foretages en vurdering efter § 

178, hvoraf en ændring af grundlæggende elementer medfører fornyet udbudspligt102. 

Det gælder dog, at uanset om ændringens værdi er lavere end de gældende tærskelværdier og 

repræsenterer en værdi som er lavere end de ovenfor angivne procenter for henholdsvis varer, 

tjenesteydelser og bygge- og anlæg, så må ændringer ikke ændre kontraktens overordnede karakter, 

jf. § 180 stk. 3. 

 

§ 181 omhandler lovligheden af at foretage supplerende anskaffelser hos den oprindelige 

leverandør, hvor disse er blevet nødvendige, og hvor anskaffelserne ikke har været omfattet af det 

oprindelige udbud. Med kravet om nødvendighed henvises til den situation, hvor kontraktens 

hovedydelse fremstår som ufuldstændig, hvis den supplerende ydelse ikke foretages. For 

supplerende anskaffelser gælder dog, at ændringen ikke må foretages på baggrund af ordregivers 

ændrede præferencer103. 

 

Der kan foretages supplerende anskaffelser, uden dette medfører en ændring af grundlæggende 

elementer, når betingelserne i § 181, stk. 1 nr. 1 og 2 er opfyldt. 

Først og fremmest  stilles der krav om, at det ikke må være muligt for ordregiver at foretage den 

supplerende anskaffelse hos en anden leverandør104. Begrundelsen herfor skal være, at det “ikke kan 

lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk eller teknisk art105”. Det betyder, at supplerende 

anskaffelser kan tillades, såfremt det volder ordregiver uforholdsmæssige store omkostninger at 

indkøbe ydelsen hos andre end den oprindelige leverandør. Hertil gælder, at anskaffelsen skal 

begrundes i uforenelighed med nuværende tekniske udstyr eller vanskeligheder med 

vedligeholdelse106. 

																																																								
102Ølykke, G. (2015) s. 361f. 
103Bemærkninger til lovforslag L 164, til § 181, s. 195 
104I den danske oversættelse af tilsvarende direktivbestemmelse i art. 72 stk. 1 litra b anvendes ordet “entreprenør”. Det skal 
ikke forstås sådan at bestemmelsen er begrænset til kun at omfatte bygge og anlæg, da ordet er oversat fra den 
engelsksprogede version hvor ordet “contractor” anvendes, jf. Ølykke, G. (2015), fodnote 111. Den danske lovgiver har derfor 
valgt at benytte ordet “entreprenør” 
105§ 181 stk 1. nr 1 
106Bemærkninger til lovforslag L 164, til § 181, s. 195 
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For det andet skal ændring af leverandør “forårsage betydelige problemer eller væsentlig forøgelse 

af ordregiverens omkostninger”107. I § 181, stk. 2 angives, at prisstigning ikke må overstige 50% af 

den oprindelige kontrakt108. Foreligger der flere successive ændringer, beregnes værdien for hver 

ændring jf. § 180 stk. 3. Bestemmelsen begrænses kun af forbuddet om, at ændringen ikke må have 

til formål at omgå Udbudsloven. 

 

§ 182 omhandler ændring af leverandør og opregner to situationer, hvor der kan ske lovlig 

udskiftning af leverandøren uden at en sådan ændring medfører en ændring af grundlæggende 

elementer. Det fremgår af bestemmelsens første betingelse, at der kan ske udskiftning af den 

oprindelige leverandør såfremt det er fastsat i en ændringsklausul der opfylder betingelserne i § 

179109. Bestemmelsen gennemgås ikke nærmere. 

 

§ 184 anfører i stk. 1, at priserne i §§ 180, 181 og 183 skal beregnes på baggrund af priserne for 

tidspunktet for ændringen, når der i kontrakten er indskrevet en prisændringsklausul110. Stk. 2 

angiver, at ordregiver ved ændringer i henhold til §§ 180 og 183 skal offentliggøre en 

bekendtgørelse, i henhold til § 129, stk. 6111. 

 

2.6 Udbudslovens § 179 - Ændringsklausuler 
I nærværende afsnit analyseres Udbudslovens § 179 om anvendelsen af ændringsklausuler. Dette 

gøres for at fastlægge i hvilket omfang, der kan foretages ændringer i medfør af en kontrakt, samt 

hvilke krav der stilles til udformningen af ændringsklausuler. 

 

Af § 179 kan det udledes, at ændringsklausuler skal fremgå klart, præcist og entydigt af 

udbudsmaterialet samt opfylde de kumulative betingelser, der analyseres nedenfor. Anvendelsen af 

ændringsklausuler i medfør af § 179 giver parterne mulighed for at ændre kontrakten på baggrund 

af allerede konkurrenceudsatte klausuler, og giver parterne et redskab til at sikre en vis grad af 

fleksibilitet i aftalen. Ændringsklausuler tillader muligheden for at ændre i medfør af kontrakten, 

hvorfor der ikke er tale om en ændring af kontrakten112. 

																																																								
107§ 181 stk 1. nr 2 
108§ 181 stk. 2 
109Se hertil afsnit 2.6 
110§ 184 stk. 1 
111§ 184 stk. 2 
112Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 422 
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Udbudslovens § 179 implementerer direktivets art. 72, stk. 1, litra a om ændringsklausuler og er en 

af undtagelserne til hovedreglen om, at væsentlige ændringer medfører en fornyet udbudspligt. Af § 

179, første punktum fremgår det, at ændringer af en kontrakt eller en rammeaftale ikke betragtes 

som ændringer af grundlæggende elementer, såfremt at disse er “forudset i udbudsmaterialet i 

klare, præcise og entydige klausuler”113.  

Med bestemmelsen gives ordregiver mulighed for, at der i kontrakten kan indskrives 

ændringsklausuler i det oprindelige udbudsdokument og dermed, på et senere tidspunkt, at gøre 

brug af klausulen og foretage ændringer i medfør heraf. Det følger af bemærkningerne til 

Udbudslovens § 179, at betingelsen om at ændringsklausuler skal være klare, præcise og entydige, 

er indført for, at ordregiver ikke gives et ubetinget frit valg. Ordregiver har derfor ikke uanet rum til 

at udforme klausulerne, da der ikke må være tvivl om i hvilke situationer, klausulen kan anvendes 

samt rækkevidden af klausulerne,114 jf. gennemgangen af de kumulative betingelser straks nedenfor. 

 

Af § 179, andet punktum, første led fremgår det, at klausulerne skal fastsætte “omfanget og arten af 

eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder samt betingelserne for deres anvendelse“. 

Bestemmelsens andet punktum opstiller således to betingelser; for det første skal klausulerne, 

tydeligt angive i udbudsdokumenterne, hvad der skal og kan ændres. For det andet skal det fremgå 

hvornår, samt hvilke omstændigheder som skal gøre sig gældende, for at ændringsklausulen finder 

anvendelse. Med betingelser præciseres det således hvad der skal forstås ved klart, præcis og 

entydigt. Det må antages, at hensigten med betingelserne er at ordregiver skal udforme klausulerne 

så præcist, at der ikke er tvivl om under hvilke omstændigheder ændringen kan tillades, herunder 

arten og omfanget af ændringen, samt proceduren for hvordan ændringen skal foretages. 

 

§ 179, andet punktum, sidste led, bestemmer, at ændringsklausulerne “ikke må ændre kontrakten 

eller rammeaftalens overordnede karakter”. Formuleringens overordnede karakter skal ikke 

sidestilles med formuleringen om grundlæggende elementer, da der må antages at skulle mere til for 

at kontraktens overordnede karakter ændres115. Ved begrebet overordnede karakter bliver det 

																																																								
113§ 179, 1 punktum 
114Bemærkninger til lovforslag L 164, til § 179, s. 194. 
115Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, december 2014, s. 787 
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afgørende om kontrakten ændres på en måde, så den eksempelvis henvender sig til et andet marked 

end det oprindeligt udbudte116. 

 

For anvendelsen af ændringsklausuler kan det ud fra bestemmelsen udledes, at en ændringsklausul 

foruden at være klar, præcis og entydig og ikke må ændre kontraktens overordnede karakter, skal 

opfylde følgende kumulative betingelser: 

1. klausulen skal fastsætte omfanget og arten af ændringen 

2. klausulen skal fastsætte betingelser for dens anvendelse 

 

En ændring foretaget i medfør af en klausul i overensstemmelse med kravene § 179, vil derfor ikke 

være en ændring af grundlæggende elementer, men en lovlig ændring i medfør af kontrakten. 

 

Et afgørende bidrag til fastlæggelsen af rækkevidden for ændringsklausuler følger af Karnovs note 

nr. 793 til Udbudslovens § 179. Det fremgår heraf, at klausuler skal være så klare, at de pågældende 

ændringer af kontakten kan gennemføres uden behov for forhandling mellem ordregiver og 

leverandør. Det betyder dog ikke at prisen skal være fastlagt ned til mindste detalje, da prisen kan 

reguleres på baggrund af objektive prismekanismer, for eksempel ved et prisindeks117. Det 

afgørende er, at der ikke opstår et behov for at forhandle den påtænkte prisændring, mængde eller 

andre elementer undervejs, da kravet om klarhed ellers ikke er opfyldt118. Selvom den eksakte pris 

ikke behøver at være kendt ved tilbudsafgivelsen, skal ordregiver sikre gennemsigtigheden ved at 

ændringsklausulen er så præcis og forudsigelig, at det er muligt for alle tilbudsgiverne at indregne 

konsekvenserne af klausulen ved afgivelse af tilbud. I den sammenhæng skal det, på samme måde 

som ved hovedydelsen, være muligt for ordregiver, at evaluere på ændringsklausulen119. 

 

2.6.1 Eksempler på ændringsklausuler 
I nærværende afsnit introduceres praktiske eksempler på anvendelsen af ændringsklausuler for at 

fastlægge hvordan klausuler kan udformes i overensstemmelse med § 179. Hertil introduceres K-

kontrakterne ændringsadgang for at undersøge, om ændringer i medfør heraf foretages i 

overensstemmelse med gældende ret om ændringsklausuler. K-kontrakterne er standardkontrakter 

																																																								
116Bemærkninger til lovforslag L 164, til § 179, s. 194.  
117Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 424  
118Karnov note nr. 793 til § 179 
119 Se hertil Udbudslovens § 30 og Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 424-423 
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for indkøb af it-systemer, hvor det er søgt at skabe et fælles paradigme for udarbejdelse af it-

kontrakter. Dernæst introduceres reglerne for anvendelsen af optioner i udbudspligtige kontrakter. 

 

Præambelbetragtning 111 til Udbudsdirektivet eksemplificerer120, hvad der kan være genstand for 

en ændringsklausul. En revisionsklausul kan for eksempel udformes som et prisindeks, der er 

angivet tilstrækkeligt klart og tydeligt i kontrakten121 eller angive udskiftning af produkter, for at 

disse, på trods af en teknologisk udvikling, fortsat er egnet til formålet122. I forlængelse heraf følger 

det af bemærkninger til lovens § 179, at en ændringsklausul kan indebære muligheden for at udvide 

produktsortimentet. Produktsortimentet kan udvides med nye produkter, også hvor gamle produkter 

endnu ikke er udfaset. Dette forudsætter specifikke krav til klausulens udformning, idet det gøres 

gældende, at en sådan klausul entydigt skal fastlægge, hvilke krav det nye produkt skal opfylde. 

 

2.6.1.1 K-kontrakter 

Standardkontrakten for kortvarige IT-projekter K01 angiver i kontraktens punkt 5 en 

ændringsprocedurer123, hvormed det gælder, at begge parter efter afklaringsfasen kan fremsætte 

anmodninger om ændringer efter de anførte retningslinjer. K01 opfylder den anden betingelse 

om124, at ændringsklausulen skal fastlægge betingelserne for anvendelsen, men opfylder derimod 

ikke første betingelse om omfanget og arten af ændringen. Argumentet underbygges af Karnovs 

note 793 som angiver, at bestemmelser der blot fastlægger processen for ændringshåndtering, men 

ikke ændringens indhold, ikke kan anses for klar, præcis og entydig ændringsklausul125. 

 

K02, punkt 6 indeholder ligeledes eksempler på ændringsklausuler - fælles for dem begge er, at de 

er bredt formuleret og ligesom K01 alene angiver en procedure for ændringens gennemførelse. 

Foretages en ændring efter en af disse ændringsklausuler, kan de ikke anses som en ændring i 

medfør af kontrakten126. 

 

En mindre ambitiøs ændringsklausul er fastsat i K02 punkt 14.1, hvor prisen reguleres i 

overensstemmelse ændringer i relevante afgifter. Klausulen angiver således, at arten og omfanget af 
																																																								
120Se Direktiv 2014/24/EF, Præambelbetragtning 111. 
121Kan endvidere udledes af EU-Domstolens dom i Pressetext pr. 69-70 
122Ølykke, G. (2015) s. 353 
123K01 - Standardkontrakt for kortvarige IT-projekter. Digitaliseringsstyrelsen 
124Jf. de kumulative betingelser fastsat i afsnit 2.6 
125Karnov note nr. 793 til § 179 
126Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 425 
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ændringen er begrænset til at omfatte prisregulering i takt med at de danske afgifter ændres. En 

sådan ændringsklausul stemmer overens med anvendelse af prisindeks. Når anvendelsen af pris- 

eller afgiftsregulerende indeks er særligt relevant for længerevarende kontraktforhold, skyldes det, 

at de ydelser der leveres, kan være genstand for betydelige prisændringer127. Det kan derfor være 

hensigtsmæssigt, at indføre en sådan prisændringsklausul, uanset om afgifter stiger eller falder. 

 

2.6.1.2 Optionsklausuler 

Klausuler i medfør § 179 omfatter også optioner om tilkøb eller forlængelse af kontrakten. En 

optionsklasul giver ordregiver en ret, men ikke pligt til at gøre brug af optionen under kontraktens 

løbetid. Modsat hvad der gælder for ændringsklausuler, hvor prisen skal være fastlagt på baggrund 

af objektive prismekanismer, skal prisen på optioner være fastlagt og beskrevet ned til mindste 

detalje. Det følger endvidere af Udbudslovens § 30, at kontraktens anslåede værdi skal beregnes ud 

fra det, som skal betales, herunder optioner om forlængelse. Tilbudsgiver skal derfor have fastsat 

prisen på optionen i sit tilbud enten som fastpris eller enhedspris, da det skal være muligt for 

ordregiver at evaluere optionen128. Idet prisen på forhånd er fastsat, sikres det, at optionen har været 

udsat for den nødvendige konkurrence. 

 

Optioner kan som eksempel angive en mulighed for at forlænge en kontrakt eller angå levering af 

ekstra enheder. Optionen må dog ikke medføre, at kontraktens overordnet karakter ændres. Det vil 

eksempelvis være en ændring af kontraktens overordnet karakter, hvis en kontrakt har en varighed 

på 1 år og forlænges med 10 år129. 

 

2.6.2 CGI mod Moderniseringsstyrelsen 
Efter ikrafttrædelsen den nye Udbudslov130, har Klagenævnet for Udbud i en enkelt sag, CGI mod 

Moderniseringsstyrelsen131, taget stilling til om en ændring blev foretaget retmæssigt på baggrund 

af en ændringsklausul og dermed faldt under undtagelsesbestemmelsen i § 179. Sagen er anlagt før 

Udbudslovens implementering, men afsagt efter bestemmelserne i den nye Udbudslov. I 

nærværende afsnit analyseres Klagenævnskendelsen for at underbygge fortolkningen af 

ændringsklausulers retmæssighed. Analysen søger at klarlægge, hvornår en ændringsklausul er klar, 
																																																								
127Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 427 
128Hagel-Sørensen, K. (2016) s. 423-424 
129Kommissionens forslag til Udbudsdirektivet. Dok.nr. 11266/12 af 14.06.12, cluster 8  
130Sagen er anlagt efter Udbudsdirektiv 2004/18/EF, men afsagt efter Udbudslovens bestemmelser 
131Klagenævnet for Udbud, Kendelse af 4. maj 2016, CGI Danmark A/S mod Moderniseringsstyrelsen 
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præcis og entydig, samt fastlægge hvad en ændringsklausul skal indeholde for at leve op til 

gældende ret i Udbudslovens § 179. 

 

2.6.2.1 Sagens omstændigheder 

Under den anlagte sag foretog Klagenævnet for Udbud, i overensstemmelse med § 179, en 

vurdering af, om den foretagne ændring kunne anses for at være foretaget i medfør af en 

ændringsklausul. Det afgørende er, at der ikke er tale om en ændring af grundlæggende elementer, 

der medfører en fornyet udbudspligt. 

 

I sagen havde Moderniseringsstyrelsen indgået kontrakt med CGI Danmark A/S (herefter CGI) om 

levering, samt drift og vedligehold af et IT-system, i forbindelse med Statens Lønsystem, HR-løn. 

Senere udbød Moderniseringsstyrelsen en kontrakt om drift og applikationsforvaltning af Statens 

Lønsystem (SLS), som blev indgået med CSC Danmark A/S (herefter CSC). 

Moderniseringsstyrelsen indgav en profylaksebekendtgørelse om, at Moderniseringsstyrelsen og 

CSC havde indgået en tillægsaftale om, at HR-løn skulle implementeres i SLS-systemet132. 

Moderniseringsstyrelsen angav, at tillægskontrakten ikke var udbudspligtig, da den var omfattet af 

en ændringsklausul i den oprindelige kontrakt. CGI klagede herefter over tillægskontrakten til 

Klagenævnet med påstand om, at tillægskontrakten var udbudspligtig og derfor skulle erklæres 

uden virkning133. 

 

2.6.2.2 Ændringsklausulen 

Af SLS-kontraktens punkt 16134 fremgik det, at leverandøren efter ændringsanmodning fra 

ordregiver skulle videreudvikle og vedligeholde systemet og at disse ændringer kunne omfatte 

tilpasningskrav som “dækker over ændringer til systemet, som er nødvendige for at kunne 

gennemføre og sikre systemets fortsatte vedligeholdelsesmulighed og nutidighed135”. På baggrund 

kontraktens punkt 16, og under den i kontrakten angivende ændringsprocedure136, fremsatte 

Moderniseringsstyrelsen en ændringsanmodning til CSC om implementering af HR-løn i SLS-

																																																								
132KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 1 
133En kontrakt der bygger på en ulovlig direkte tildeling, betragtes som uden virkning. Sanktionen indtræder ikke automatisk, 
men skal fastslås- eller være resultatet af en afgørelse, truffet af en klageinstans. jf. Ølykke, G. (2015) s. 762. Reguleres i art. 
2 d i håndhævelsesdirektivet.   
134Med henvisning til bilag 2 “kravspecifikation” 
135KLFU, CGI mod moderniseringsstyrelsen s. 8 
136 I medfør kontraktens bilag 15  
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systemet137. Formålet med opgaven var at flytte drift og vedligehold af HR-løn fra CGI til CSC138. 

For at kunne udføre opgaven blev antallet af timer reguleret til 5.700 timer årligt, hvilket var en 

stigning med yderligere 2100 timer årligt139. 

 

2.6.2.3 Parternes påstande og anbringender 

Moderniseringsstyrelsen gjorde på den baggrund gældende, at de havde foretaget en nøje 

undersøgelse af rammerne for SLS-kontrakten, og at tillægsaftalen ikke udgjorde en ændring heraf. 

De anførte således, at ændringen var omfattet af de ydelser, der blev udbudt under kontrakten om 

driften af SLS-systemet og at der på den baggrund var tale om en ændring i medfør af kontrakten140. 

Kammeradvokaten gav ligeledes deres besyv på sagen, og de støttede Morderniseringsstyrelsens 

påstand, ved at argumentere for, at det var nærliggende at videreudvikle SLS-systemet, således at 

HR-løn kunne implementeres heri141. 

 

CGI gjorde gældende, at der ikke var tale om en videreudvikling af SLS-systemet, da der ikke var 

tale om, at de to systemer blev forenet, men derimod en overflytning af vedligeholdelsen af HR-løn 

fra CGI til CSC. Det blev derfor gjort gældende, at der blot var tale om en udvidelse af den 

eksisterende kontrakt mellem CSC og Moderniseringsstyrelsen og derfor ikke en videreudvikling, 

da det ikke fremgik at de funktionelle systemer skulle integreres, men udelukkende 

driftsmiljøerne142. Yderligere blev det fremført, at videreudvikling eller overtagelse af driften af 

HR-løn, ikke var en del af det udbud af SLS-systemet143.  

 

2.6.2.4 Klagenævnets afgørelse 

Klagenævnet angav, at der kan ske en ændring af kontrakten uden fornyet udbud, såfremt 

ændringen foretages i medfør af kontrakten. Det vil sige, at der således kan ændres på baggrund af 

ændringsklausuler, som er fastsat i kontrakten, for at sikre fleksibilitet i kontraktperioden. I den 

forbindelse præciserede Klagenævnet, at en ændringsklausul klart skal beskrive, hvornår og 

hvordan ændringen kan finde sted, da det skal være gennemsigtigt for tilbudsgiverne, hvad de 

afgiver tilbud på og hvad de mulige ændringer omhandler. Der må derfor ikke være usikkerhed om 
																																																								
137KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 13 
138KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 16 
139KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 29 
140KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 25 
141KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 12 
142KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 21-22 
143KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 24 
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arten og omfanget, da dette vil stride med princippet om ligebehandling. Ændringer skal være klart 

beskrevet, så det er forudsigeligt for alle tilbudsgiver, også potentielle, at ændringen har været 

konkurrenceudsat. Klagenævnet fastsatte yderligere, at hvis der skal foretages en ændring, som ikke 

anses for at være en ændring i medfør kontrakt, er det afgørende om ændringen anses for at være 

væsentlig144. 

 

Klagenævnet lagde i kendelsen vægt på ovenstående i vurderingen af, om ændringen kunne anses 

for at være en ændring i medfør af kontrakten, alternativt en ikke-væsentlig ændring. 

Moderniseringsstyrelsen havde flere gange i udbudsmaterialet angivet, at opgaven omfattede 

løbende udviklingsopgaver, udvikling af funktionalitet, modning m.v., men dette var alene i forhold 

til SLS-systemet. Det var således muligt, at systemet skulle videreudvikles, men det fremgik intet 

sted, at HR-løn var en del af SLS-kontrakten. Arten og omfanget af ændringen kunne derfor ikke 

anses for at være fastlagt som følge af en beskrivelse af, at der kunne være yderligere behov for 

videreudvikling. Det skulle derfor have fremgået, at der senere kunne foretages en ændring, som 

omfattede implementering af HR-løn i SLS-systemet.�

 

På den baggrund uddybede Klagenævnet, at det ikke havde været fastsat klart i udbudsmaterialet, at 

kontrakten kunne ændres til også at omfatte drift, vedligeholde og udvikling af HR-løn, og det 

derfor ikke havde været gennemsigtigt for tilbudsgiverne at der også skulle have været afgivet 

tilbud på denne del. Da det ikke havde været klart for alle tilbudsgivere, hvornår og hvordan 

ændringen kunne finde anvendelse, ansås ændringen ikke for at opfylde betingelserne for 

anvendelsen af en ændringsklausul. 

 

Som følge af den manglende klarhed om ændringens art og omfang, samt betingelserne for dens 

anvendelse, kunne ændringsklausulen ikke anses for at være klart, præcist og entydigt defineret.  

Klagenævnet kom derfor frem til, at ændringen ikke var en ændring i medfør kontrakten, men 

derimod en ændring af kontrakten. Ændringen var således udbudspligtig, da ændringsværdien var 

på næsten 29 mio. kr.145 og dermed ikke uvæsentlig. 

 

																																																								
144KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 33 
145KLFU, CGI mod Moderniseringsstyrelsen s. 36 
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2.6.2.5 Vurdering af kendelsen 

På baggrund af Klagenævnets vurdering må det forstås således, at ændringsklausuler skal være 

formuleret så klart, præcist og entydigt, at tilbudsgiverne allerede under udbudsproceduren har taget 

højde for og prissat den potentielle ændring, der kan foretages i medfør af kontrakten. At det i 

udbudsmaterialet angives, at der skal foretages videreudvikling udover det ene system, som 

kontrakten angår, vil ikke være nok til at udgøre en ændringsklausul. Det skal klart fremgå, hvilken 

form for videreudvikling der påtænkes, samt omfanget af denne. Det skulle have været præcist 

beskrevet, at kontrakten senere kunne ændres til at omfatte udvikling samt drift og vedligehold af 

HR-løn. Da der ikke var den fornødne klarhed om arten og omfanget, samt betingelserne for 

anvendelsen af ændringen, var det ikke gennemsigtigt for alle tilbudsgivere, at tilbuddet også skulle 

omfatte ændringen. Ændringen kunne derfor ikke foretages i medfør af kontrakt, hvorfor der skal 

foretages en væsentlighedsvurdering146 af, hvorvidt ændringen er tilladelig. 

 

2.6.3 Sammenfatning - § 179 
Med Udbudslovens § 179 åbnes der op for, at der kan foretages ændringer i kontraktens løbetid, 

hvis ændringen på forhånd er klart, præcist og entydigt defineret i en ændringsklausul allerede 

under udbudsprocessen. I den sammenhæng skal arten og omfanget, samt betingelserne for 

klausulens anvendelse være fastlagt. Yderligere må klausulen ikke ændre kontraktens overordnet 

karakter. Der stilles derfor krav om at ordregiver, allerede ved konciperingen af kontrakten skal 

kunne forudse behovet for senere, at kunne ændre i kontrakten. Det skal være gennemsigtigt for alle 

tilbudsgivere, at klausulen er en del af den oprindelige kontrakt, da de skal kunne inddrage 

ændringen som en del af deres tilbud. Ændringsklausulen skal i den sammenhæng være så klar, at 

der ikke senere er behov for at forhandle elementer for den påtænkte ændring. Da bestemmelsen 

opstiller krav til udformningen, er det tvivlsomt, hvorvidt det i praksis er muligt at anvende en 

ændringsklausul på større ændringer i mere komplekse og langvarige relationer, da det må antages 

at være yderst vanskeligt at forudse arten og omfanget af sådanne behov. Dette kan også udledes af 

Klagenævnskendelsen CGI mod Moderniseringsstyrelsen, hvor ændringen ikke kunne anses som en 

ændring i medfør af kontrakten. Arten og omfanget var ikke tydeligt angivet, og behovet kunne 

derfor ikke anses for at være forudset i kontrakten på tidspunktet for kontraktens indgåelse. Angiver 

ændringsklausulen en procedure for hvornår der kan fortages ændringer, men en bred definition af, 

hvad der potentielt skal kunne ændres, bryder det med opfyldelsen af kravene i § 179. 
																																																								
146Se hertil afsnit 2.4 
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2.7 Udbudslovens § 183 - Uforudsete omstændigheder 
I nærværende afsnit analyseres undtagelsen i Udbudslovens § 183 om uforudsete ændringer. Det 

undersøges, hvornår ændringer er af en sådan karakter, at de ikke kan forudses af en påpasselig 

ordregiver. Analysen skal endvidere bidrage til fastlæggelsen af, hvornår ændringsklausuler skal 

anvendes, idet det undersøges, hvornår ændringer kan karakteriseres som uforudsete og hvad en 

påpasselig ordregiver derfor bør forudse og tage højde for i en ændringsklausul. 

 

Udbudslovens § 183 om uforudsete omstændigheder implementerer direktivets art. 72, stk. 1 litra 

c), og angiver tre kumulative betingelser for at ændre i kontraktens løbetid, uden at dette medfører 

fornyet udbudspligt. Ændringer af kontrakten anses ikke som ændringer af grundlæggende 

elementer når; 

1. ændringen ikke kunne forudses af en påpasselig ordregiver, 

2. kontraktens overordnede karakter ikke ændres og 

3. værdien af ændringen ikke overstiger mere end 50% af kontraktens oprindelige værdi. 

Bestemmelsen er særligt relevant for længerevarende kontrakter, hvor der er et øget behov for 

fleksibilitet, uden at der herved opstår en fornyet udbudspligt147. 

 

I den sammenhæng er det afgørende, om ordregiver forudså eller burde have forudset, et senere 

behov for at foretage den pågældende ændring148. Det fremgår ikke yderligere af bestemmelsen, 

hvad der må betragtes som uforudset, og hvor langt kravet om ordregivers påpasselighed rækker. Af 

lovbemærkningerne til § 183 fremgår det, at de begivenheder, som har været medvirkende til at 

ændringsbehovet opstår, ikke kunne forudses på trods af ordregivers rimelige og påpasselige 

forberedelse under udbudsproceduren149. Der må således antages, at ordregiver skal udvise den 

fornødne omhu ved udarbejdelse af udbudsmaterialet ved at tage alle nærliggende forhold og 

omstændigheder i betragtning. Ved vurderingen af, om en ændring kan anses for uforudset, skal der 

tages højde for projektets tilgængelige ressourcer, karakteren af det pågældende udbud, praksis 

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

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

																																																								
147Bemærkninger til lovforslag L 164, til § 183, s. 196 
148Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor mange ressourcer ordregiver bør afholde for at forudse ændringer og hvor langt 
ordregiver må strække sig for at udvise den fornødne omhu. Se afsnit 2.8 og 4.6 
149Bemærkninger til lovforslag L 164, til § 183, s. 196 
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indgår således flere elementer i vurderingen af, om en ændring kan betragtes som uforudsigelig i § 

183. 

Anvendelsen af bestemmelsen formodes at være særligt relevant i længerevarende og særligt 

komplekse kontraktforhold, hvor det ofte er svært på forhånd at forudse alle senere ændringer, og 

hvor en ny udbudsprocedure er yderst omkostningsfuld. 

 

Det fremgår af Karnovs note nr. 807150 til Udbudslovens § 183, at bestemmelsen skal fortolkes i 

lyset af direktivets præambelbetragtning 109151. Af præambelbetragtningen fremgår det, at der med 

uforudset omstændigheder er henset til den situation, hvor eksterne omstændigheder ikke kunne 

være forudset på tidspunktet for kontraktens tildeling152. Af en vejledning fra EU-kommissionen153 

argumenteres der endvidere for, at art. 72, stk. 1, litra c om ændringer på baggrund af uforudsete 

omstændigheder skal fortolkes indskrænkende. Såfremt behovet for at ændre kan tilskrives 

ordregiver på grund af dårlig planlægning eller manglende omhu, kan det således ikke undtages 

som en uforudsigelighed. Der skal derfor foretages en konkret afvejning mellem indkøbets art og 

omfang, sammenholdt med det niveau af påpasselighed ordregiver har eller burde have udvist under 

udbudsproceduren154. Som eksempel opregner Kommissionen, at lovændringer og strejke kan 

betragtes som uforudsete omstændigheder. 

 

I den sammenhæng argumenterer Sue Arrowsmith for, at terrorangrebet den 11. september 2001 

måtte anses som en ekstern omstændighed, der kunne tillade ændringer af en kontrakt om 

modernisering af Londons undergrund. Terrorangrebet medførte nemlig en angiveligt øget opfattet 

risiko for, at et terrorangreb ville finde sted i Londons undergrund. Kommissionen anerkendte i den 

sammenhæng en beslutning om statsstøtte, da en ændring af kontrakten måtte være tilladelig under 

disse særlige omstændigheder155. 

 

Det fremgår dog ikke direkte af Udbudsloven eller bemærkningerne til denne, at uforudsigelighed 

udelukkende er begrænset til situationer der opstår på baggrund af eksterne forhold. 

																																																								
150Se Lov 2015-12-15 nr. 1564, Udbudsloven med noter  
151Karnov note 807 til Udbudsloven § 183 
152Præambelbetragtning 109, første led 
153Europa-Kommissionens vejledning, Offentlige udbud, vejledning til praktikere i at undgå de mest almindelige fejl i 
offentlige udbud i forbindelse med projekter finansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde (2015) s. 88 
154Ølykke, G. (2015) s. 356 
155Arrowsmith, S. (2014) s. 590 
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Det er således interessant om § 183 skal fortolkes i overensstemmelse med direktivet, da der ved 

den danske implementering af Udbudsdirektivet er lagt op til en mere lempelig vurdering. Ordlyden 

af forarbejderne til Udbudslovens § 183 giver nemlig ikke indtryk af at være udelukket til kun at 

omfatte eksterne omstændigheder. 

 

Ud fra reglerne om EU-konform fortolkning må der dog være en formodning, at Udbudsloven vil 

blive fortolket i overensstemmelse med direktivet. I så fald vil der ikke være tale om en lempelig og 

nuanceret bedømmelse, som bestemmelsen ellers kunne give indtryk af. Derimod vil det 

tungtvejende element bero på vurderingen af, om ændringen skyldes eksterne omstændigheder uden 

for ordregivers rækkevidde. Der er dog intet krav om, at ændringen skal være nødvendig, og 

anvendelsen af § 183 er derfor ikke begrænset til de tilfælde, hvor en ændring måtte være 

nødvendig, for at kunne fuldføre den oprindelige udbudte kontrakt156. Uanset om ændringen 

vurderes at være forudset eller ej, vil den ikke kunne undtages såfremt arten af det samlede indkøb 

ændres. Af direktivets præambelbetragtninger157 fremgår eksempelvis den situation, hvor det 

samlede indkøb af varer eller tjenesteydelser erstattes med noget andet eller en situation hvor 

indkøbstypen ændres. I disse tilfælde vil ændringen derfor, ikke kunne undtages. 

 

2.7.1 Sammenfatning - § 183 
Efter Udbudslovens § 183, kan der foretages ændringer, som ikke medfører en fornyet udbudspligt, 

såfremt disse måtte være uforudsete og ikke overstiger 50% af kontraktens værdi, samt ikke ændrer 

kontraktens overordnede karakter. Særligt fortolkning af hvad der må betragtes som uforudset, er 

relevant for at kunne fastlægge, om en ændring er foretaget i overensstemmelse med § 183. Efter § 

183, skal der foretages en konkret vurderingen af flere momenter, blandt andet kontraktens art og 

omfang.  

Bestemmelsen bliver særlig relevant for komplicerede og længerevarende kontraktforhold, hvor det 

kan være svært for ordregiver at forudse et senere ændringsbehov. Selvom § 183 angiver en mindre 

restriktiv vurdering en den som følger af art. 72 stk. 1, litra c), må der være en formodning for, at § 

183 vil blive fortolket i overensstemmelse med direktivet. Ændringsbehovet skal derfor være afledt 

af eksterne omstændigheder, som ordregiver ikke kunne have indflydelse på.  

 

																																																								
156Karnov note nr. 807 til § 183 
157Præambelbetragtning 109 
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2.8 Grænsen mellem ændringsklausuler og uforudsete omstændigheder 
I nærværende afsnit analyseres grænsen mellem ændringer foretaget i medfør af en kontrakt på 

baggrund af ændringsklausuler, der er fastsat i udbudsmaterialet og uforudsete ændringer, der ikke 

kunne forudses af en påpasselig ordregiver. Der samles op på analyserne i 2.6 og 2.7 for at give et 

konkret indblik i anvendelsen af ændringsklausuler og ikke mindst rækkevidden heraf. Det er 

afgørende, hvor store krav der sættes til ordregivers påpasselighed for at forstå, hvor meget og 

hvilke ændringer, ordregiver bør indskrive i en ændringsklausul. 

 

Med Udbudslovens §§ 178-184 har lovgiver, med udgangspunkt i tidligere retspraksis, søgt at 

præcisere mulighederne for at foretage ændringer i en udbudt kontrakt. På trods af Udbudsloven og 

direktivets modificering er ændringsmulighederne til stadighed begrænsede, da der stilles krav til 

ændringer foretaget under kontraktens løbetid. Afgørende for ændringers lovlighed er, at de ikke er 

væsentlige. Som det følger af EU-domstolens dom i Pressetext, og senere stadfæstet i Wall-

dommen, må ændringer anses som indgåelse af en ny aftale, når de er afgørende forskellige fra 

bestemmelserne i den oprindelige aftale. Når domstolen henviser til, at visse ændringer må anses 

som indgåelse af en ny aftale, betyder det, at ændringen er så væsentlig, at der på grund af hensynet 

til gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgivere ikke kan gennemføres uden fornyet udbud. 

 

§ 179 præciserer muligheden for at foretage ændringer i medfør af kontrakten, hvor ændringen er 

indskrevet i en klausul allerede ved kontraktens indgåelse. Da der fortsat kun er et fåtal af afgørelser 

på området, må det konstateres, at der fortsat er tvivl om hvor bredt disse klausuler skal konciperes 

og dermed, hvor bredt klausulerne kan anvendes. På baggrund af bestemmelsens- og 

bemærkningernes krav til klausulens udformning og med inddragelse af præambelbetragtningens 

eksemplificeringer, må det forstås således, at adgangen til at anvende ændringsklausuler er 

begrænset til særlige typer af ændringer, der kan fastlægges og beskrives klart, præcist og entydigt 

og hvor der ikke efterfølgende er behov for forhandling af klausulens elementer. Af 

bemærkningerne til Udbudslovens § 179 henvises direkte til Udbudsdirektivets 

præambelbetragtning 111. Det følger heraf, at en ændringsklausul kan være udformet på en måde, 

så kontrakten kan tilpasses, hvis der opstår tekniske vanskeligheder under drift og vedligehold. Der 

er med denne formulering lagt op til, at ordregiver bør koncipere klausuler, som kan anvendes, selv 

hvis der skulle opstå uforudsete komplikationer. 
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Der har gennem tiden været forskellige opfattelser af, hvad en påpasselig ordregiver bør forudse og 

i hvilke situationer væsentlighedsbedømmelsen eventuelt kan lempes. Som præciseret kan der ved 

komplekse og langvarige kontrakter opstå ændringsbehov, som på grund af kontraktens 

kompleksitet er vanskelige at fastlægge på forhånd. Forud for Udbudsloven var den generelle 

holdning i juridisk litteratur158 om ændringer af komplekse kontrakter, at 

væsentlighedsbedømmelsen kunne lempes for ændringer foretaget lang tid efter kontraktindgåelsen, 

hvis ordregiver havde været påpasselig med sine forberedelser. Der var således en formodning om, 

at ordregiver ikke kunne forventes at tage højde for særlige opståede behov allerede ved 

kontraktens indgåelse. For nærværende gælder derimod den holdning, at komplekse kontrakter 

ganske vist skal anses som uforudsigelige og vanskelige at præcisere, men at forekommende 

ændringer dog må være forventelige for enhver ordregiver159. Det må altså forudsættes, netop på 

grund af kontraktens karakter, at der kan opstå behov for ændringer i kontraktens løbetid, hvorfor 

ordregiver formentlig pålægges en øget pligt til at indskrive sådanne ændringer allerede ved 

kontraktens indgåelse.�

�

Spørgsmålet bliver da om undtagelsesbestemmelsen i § 183 kun kan finde anvendelse under helt 

ekstraordinære omstændigheder, og om der derfor påhviler ordregiver en pligt til at forudse det 

uforudsigelige. I modsætning til § 179 henviser Udbudslovens § 183 ikke direkte til direktivet, hvor 

det ellers af betragtning 108 fremgår, at uforudsigelighed skal være affødt af eksterne 

omstændigheder. Det er ikke klart om § 183 følger denne holdning, da det af bemærkningerne hertil 

er anført, at der skal foretages en samlet vurdering særligt i forhold til kontraktens kompleksitet, 

karaktens varighed og tilgængelige ressourcer af betydning for vurderingen. Ordregivers 

påpasselighed og udviste omhu, under udbudsproceduren, bliver derfor særligt afgørende. Karnovs 

note nr. 807 til Udbudslovens § 183, tilsigter, at loven skal fortolkes i overensstemmelse med 

direktivet og dermed bliver det også et afgørende moment, at ændringsbehovet er opstået på 

baggrund af eksterne omstændigheder160. Som tidligere angivet, er dette også i overensstemmelse 

med kravet til EU-konform fortolkning og der er derfor en formodning for, at § 183 vil blive 

fortolket i overensstemmelse med direktivet.  

 

																																																								
158Treumer, S. (2016) s. 440, med henvisning til Arrowsmith, S. 
159Treumer, S. (2016) s. 441f 
160Karnov note 807 til Udbudsloven § 183 
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EU-Domstolen har for nyligt forholdt sig til spørgsmålet om grænsen mellem ændringer, der bør 

være forudset af en påpasselig ordregiver, og ændringer som på grund af deres særlige karakter er 

så uforudsigelige at de undtages som uforudsete omstændigheder. Nedenfor analyseres EU-

Domstolens dom i Finn Frogne161 for at fastlægge- og underbygge fortolkningen af forholdet 

mellem ændringsklausuler og ændringer på baggrund af uforudsete omstændigheder. 

 

2.8.1 Finn Frogne 
Finn Frogne er en af de nyere domme på området om forbud mod væsentlige kontraktændringer, 

hvor der sondres mellem væsentlighed, værdispild, forudsete og uforudsete ændringer162. EU-

Domstolen forholder sig til et spørgsmål, som hverken Udbudsloven eller Udbudsdirektivet fra 

2014 tager konkret stilling til163, men som alt andet lige må betragtes som yderst relevant for 

retsstillingen for nødlidende- og komplekse kontrakter i særdeleshed. 

 

2.8.1.1 Tvisten i hovedsagen 

Den danske stat (CFB) iværksatte i 2007 en konkurrencepræget dialog om levering af et samlet 

kommunikationssystem til beredskabet. Kontraktens samlede værdi blev anslået til 527 mio. kr. og 

blev tildelt til Terma A/S. Grundet opståede vanskeligheder med overholdelse af leveringsfrister, 

som begge parter frasagde sig al skyld i, indgik CFB og Terma senere en forligsaftale i oktober 

2010. Forligsaftalen reducerede kontraktværdien til 35 mio. kr. og køb af servere (var ikke en del af 

den oprindelige aftale) til en værdi af ca. 50 mio. kr.164 

Finn Frogne, der ikke havde anmodet om prækvalifikation til det oprindelige udbud, klagede til 

Klagenævnet for Udbud over, at forliget indeholdte så væsentlige ændringer at kontrakten burde 

genudbydes165. Klagenævnet angav, at det ikke var i strid med udbudsreglerne at indgå forlig, da 

der var tale om en nødlidende kontrakt166. Østre Landsret afviste hertil, at forliget var et resultat af 

																																																								
161C-549/14, EU-domstolens dom af 7.09.2016 
162Dommens præjudicielle afgørelse berører den danske sag mellem Finn Frogne A/S (Frogne) og Rigspolitiet ved Center for 
Beredskabskommunikation (CFB). Sagen ved Højesteret angår lovligheden af en forligsaftale for en nødlidende kontrakt 
mellem CFB og Terma 
163Kommissionen inddrog betragtningen om ændringer grundet misligholdelse i forslaget til 2014-Udbudsdirektivets art. 72, 
stk. 7. Bestemmelsen udgik af det endelige direktiv, hvorfor bestemmelsen ikke henviser til, at ændringer af en kontrakt 
grundet misligholdelse er udelukket 
164Finn Frogne pr. 8-12 
165Finn Frogne pr. 13 
166Købet af serverne burde dog have været i udbud, men ordregiver var beskyttet imod sanktionen “uden virkning” grundet 
profylaksebekendtgørelsen af 19.10.2010 
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parternes vilje til at ændre grundlæggende elementer, ligesom der lå et element af tabsbegrænsning 

ved at anvende en alternativ metode til bilæggelse af tvivl, frem for at ophæve kontrakten167. 

De danske domstole gav således en bredere adgang til at ændre undervejs i kontraktens løbetid, 

ligesom det blev godtaget at begrunde eller undskylde en ændring i parternes vilje og 

tabsbegrænsning. 

 

2.8.1.2 Højesteret og det præjudicielle spørgsmål 

Frogne indbragte nu sagen for Højesteret, hvilket gav anledning til at indbringe et præjudicielt 

spørgsmål til EU-Domstolen168. Sagen er særligt relevant for analysen, idet den berører grænserne 

mellem, hvad der må forstås ved en uforudset omstændighed og hvad der er forventeligt af en 

påpasselig ordregiver, selv ved vanskeligheder opstået i komplekse kontrakter, f.eks. IT-kontrakter. 

 

EU-Domstolen forholder sig her til retsstillingen for nødlidende kontrakter, som er et nyere 

perspektiv vedr. kontraktændringer. EU-Domstolen fastholdte indledningsvist sin afgørelse i 

Pressetext og Wall, og henviste direkte til betingelserne for væsentlige ændringer jf. Pressetexts 

præmisser 34-37169. Hertil angav Domstolen med henvisning til både Wall og Pressetext, at en 

væsentlig ændring efter tildeling ikke kan foretages uden at dette medfører en fornyet udbudspligt - 

og at det kun forholder sig anderledes, hvis ændringen er omhandlet i den oprindelige kontrakt170. 

 

2.8.1.3 Vurdering af Finn Frogne 
Dommen skildrer hvornår noget kan anses som uforudset og hvornår en påpasselig ordregiver burde 

have indskrevet muligheden for at ændre i en klausul171. Det angives eksempelvis, “at selve den 

omstændighed, at visse offentlige kontrakter som følge af deres genstand på forhånd kan anses for 

at have en usikker karakter, gør det muligt at forudse risikoen for, at der kan opstå 

vanskeligheder…”. Det påhviler således den påpasselige ordregiver, ved udbud af komplekse 

kontrakter, en pligt til ikke blot at anvende den bedst tilpassede udbudsprocedure,172 men ligeledes 

																																																								
167Finn Frogne pr. 18 
168Det præjudicielle spørgsmål følger af Finn Frogne pr. 26 
169Finn Frogne pr. 28 
170Finn Frogne pr. 30 
171Finn Frogne pr. 35-37 
172Generel udtalelse som henviser til, at hvis ordregiver ikke ser sig i stand til at belyse den udbudte kontrakt forsvarligt på 
egen hånd, bør en påpasselig ordregiver f.eks. gøre brug af muligheder for at anvende udbudsprocedure der åbner op for 
forhandling 
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en pligt til at definere kontraktens genstand med omhu173. Heri ligger et bagvedliggende 

ligebehandlingshensyn, idet alle interesserede erhvervsdrivende bør have den fornødne kendskab til 

eventuelle forhold fra udbuddets start, så alle er ligestillede i udformningen af deres tilbud. 

 

Med andre ord, er det ordregivers ansvar, i kontrakten, at tage højde for, at der kan foretages 

ændringer undervejs, hvor det er nødvendigt. Ordregiver må således alene må bære risikoen for den 

usikkerhed og de vanskeligheder, der kan opstå undervejs. Det forhold, at der er tale om særligt 

komplekse kontrakter giver således ikke ordregiver en bredere mulighed for at påberåbe sig 

uforudsigelighed eller at ændre en nødlidende kontrakt. Det betyder, at ordregiver er forpligtet til at 

være særlig omhyggelig i udformningen af udbuddet og at allokere ressourcer til at afdække 

eventuelle behov for senere ændringer, i perioden indtil indgåelse af kontrakt. Såfremt ordregiver 

derfor ikke har indsat en ændringsklausul i udbudsmaterialet, skal kontrakten i nyt udbud174. 

 

2.9 Juridisk delkonklusion 
På baggrund af Udbudsloven og principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, kan det 

konkludere, at parterne under en udbudspligtig kontrakt er begrænset i deres adgang til at foretage 

senere ændringer af kontrakten. Ordregiver må nemlig ikke foretage ændringer, som efter 

Udbudslovens terminologi udgør en ændring af grundlæggende elementer. 

 

Ved at indskrive ændringsklausuler har ordregiver dog mulighed for at foretage ændringer i medfør 

af kontrakten. Ordregiver kan således foretage ændringer såfremt det er fastsat i klare, præcise og 

entydige klausuler forud for kontraktens indgåelse, og såfremt de ikke ændrer kontraktens 

overordnede karakter. Ved sådanne ændringer skal EU-rettens grundlæggende rettigheder iagttages, 

særligt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. 

 

Sondringen mellem uforudsete ændringer og ændringer i medfør af kontrakten på baggrund af en 

ændringsklausul er særdeles vigtig. De dybdegående analyser af bestemmelserne bidrager til at 

																																																								
173Og hvor en sådan præcisering ikke er mulig, bør ordregiver ved komplekse kontrakter forudse risikoen for ændringsbehov 
undervejs og indskrive det i den oprindelige kontrakt.  
174Sagen er ikke afgjort ved Højesteret, som skal vurdere, om ordregiver har udvist den fornødne omhu, da den traf beslutning 
om, hvorvidt indgåelsen af kontrakten lovligt kunne finde sted, herunder om ordregiver med rette kunne vurdere om 
betingelserne var opfyldt, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-549/14, Finn Frogne  
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fastsætte rammerne for, hvad der bør indskrives i kontrakten i medfør af en ændringsklausul eller 

alternativt, hvornår noget er så ekstraordinært, at det kan undtages som en uforudset omstændighed. 

 

I medfør af Udbudslovens bestemmelser, og med inddragelse af det bagvedliggende direktiv og 

relevant praksis er der en formodning for, at ordregiver kun kan påberåbe sig uforudsigelighed i de 

tilfælde, hvor det er afledt af eksterne omstændigheder. At en kontrakt er kompleks betyder, at 

kravet til ordregivers omhu skærpes, da det under en komplekse kontrakt må være forventeligt, at 

der opstår et øget behov for at ændre under kontraktens løbetid. Ordregiver må derfor i endnu 

højere grad udvise fornøden omhu ved koncipering af kontrakten, da der skal meget til, for at 

ordregiver kan påberåbe sig uforudsigelighed. I den sammenhæng er den generelle tendens, at 

værdispildsbetragtning ikke tillægges nogen særlig værdi. Anvendelsen af ændringsklausuler bliver 

derfor ikke kun en ret, men kan også anses for at være et krav, når behovet for at ændre er 

forventeligt allerede under udbudsproceduren. 

 

Undtagelsesbestemmelsen for at ændre i medfør af en ændringsklausuler uden at dette medfører en 

fornyet udbudspligt, må vurderes at give klare og praktiske muligheder for anvendelsen af 

klausulerne under Udbudsdirektivet. Ordregiver pålægges dog at udvise en særdeles omhu i 

udformningen og er derfor ikke overladt et ubetinget frit valg. Det skal under udbudsproceduren 

være klart for alle parter, hvad det præcise omfang og arten er for anvendelsen af 

ændringsklausulen, så tilbudsgivere kan tage højde for dette i tilbuddet. Samtidig må der ikke være 

tvivl om, hvornår klausulen kan finde anvendelse. Det bliver derfor særligt vigtigt, at klausulen er 

så klar, at der ikke opstår behov for at forhandle eventuelle dele undervejs, da klausulen skal 

betragtes som værende en del af den oprindelige kontrakt og tilbud. 

 

Da rammerne for anvendelse af ændringsklausuler begrænses ved allerede, at skulle være forudset 

på forhånd, er der således begrænset rum for, at ændringsklausuler kan opfange behov, som efter 

reglerne om uforudsigelighed burde være forudset af en påpasselig ordregiver. Spørgsmålet er 

derfor om udbudsreglerne ved at begrænse ændringsadgang, under en udbudspligtig kontrakt, 

blokerer for opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt og i den sammenhæng medfører en øget 

risiko for værdispild, hvis ordregiver ikke har udvist den fornødne omhu under 

kontraktkonciperingen. 

	  



	
58	

Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

3.1 Indledning 
I længerevarende- og komplekse kontraktforhold vil parterne ofte opleve, at der kan opstå 

komplikationer, som ikke var forudset ved kontraktens indgåelse. Det kan eksempelvis skyldes, at 

parterne har allokeret transaktionsomkostningerne ex post175, sådan at de kun forholder sig til 

problemstillingen, hvis og når den opstår, eller fordi parterne på trods af grundig forberedelse ikke 

kunne forudse alle problemstillinger ex ante176. Gør det sidste sig gældende, kan opståede 

komplikationer resultere i, at kontrakten ikke længere er dækkende, og der er behov for at ændre. Er 

en af kontraktens parter en offentlig ordregiver, skal ændringerne fortages i overensstemmelse med 

Udbudsreglerne. Kan ændringerne således ikke foretages i overensstemmelse med udbudsreglernes 

meget begrænsede ændringsadgang eller en af de gældende undtagelser som udledt i kapitel 2, må 

kontrakten ophæves og genudbydes. Reglerne for kontraktens tilblivelse ex ante kan derfor få stor 

betydning for udførelsen af kontrakten ex post. Spørgsmålet bliver da om udbudsreglernes 

overordnede hensyn og formålet om at skabe effektivitet ved offentlige indkøb, faktisk skaber de 

rette rammer for at opnå en værdimaksimerende kontrakt. Analysen undersøger forudsætningerne 

for opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt og hvornår ændringsklausuler skaber værdi, 

herunder om ændringsklausuler kan skabe balance i- og rykke til forhandlingsstyrken mellem 

parterne. 

 

I det følgende fastlægges udbudsrettens formål, set ud fra et økonomisk perspektiv, for at forstå 

baggrunden for reglernes udformning og danne basis for den økonomiske analyse. 

Den økonomiske analyse vil herefter tage afsæt i en teoretisk diskussion om regulering kontra 

deregulering, underbygget af økonomiske teoretikere, for at give en konkret forståelse af de 

modsatrettede syn og overvejelser om hvorvidt regulering af aktørers adfærd er hensigtsmæssig. 

Med inddragelsen af neoklassisk teori introduceres den frie konkurrence-model, som underbygger 

og udfordrer udbudsreglernes formål. Det analyseres om forudsætningerne for, at kunne opnå en 

værdimaksimerende kontrakt, er til stede. Diskussionen nuanceres ved at inddrage parternes adfærd, 

spilteori og eksistensen af transaktionsomkostningerne under en udbudspligtig kontrakt for at 

analysere, hvad der kræves, for at ændringsklausuler kan have en værdimaksimerende effekt. 

																																																								
175Ex post = efter kontraktens indgåelse 
176Ex ante = før kontraktens indgåelse 
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3.2 Udbudsrettens formål i et økonomisk perspektiv 
Udbudsretten har til formål, at sikre en effektiv konkurrence ved at skabe rammer for en intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst og sikre optimal udnyttelse af offentlige midler177. Det søges blandt 

andet løst ved at medvirke til udviklingen af et indre marked og en fri markedsøkonomi. Inden for 

EU, og den heraf afledte nationale udbudsret, er den frie178 og loyale konkurrence nemlig et af 

nøgleelementerne for et efficient marked179. Det fremgår eksempelvis af TEUF art. 119, stk. 1, at 

formålet med EU blandt andet er, med de i art. 3 TEU opstillede mål for øje at gennemføre en 

økonomisk politik, der bygger på en snæver samordning af medlemsstaternes økonomiske politikker 

på det indre marked og på fastlæggelse af fælles mål, og som føres i overensstemmelse med 

princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence. 

 

Fuldkommen konkurrence er betegnelsen for et specifikt marked, der ved opfyldelsen af en række 

fastsatte forudsætninger opnår en samfundsefficient tilstand. Den frie konkurrence anvendes om en 

økonomi, hvor der er fuldkommen konkurrence på alle markeder180. Idet udbudsretten har til formål 

at opnå en effektiv konkurrence og skabe rammerne for opnåelsen af værdimaksimerende 

kontrakter for at sikre optimal udnyttelse af offentlige midler, bliver det afgørende, om 

udbudsreglerne formår at opfylde de forudsætninger, der teoretisk er nødvendige for at opnå en 

sådan tilstand. 

For simplificeringens skyld analyseres og udfordres teorien om fuldkommen konkurrence i det 

følgende for at give et indblik i de mål og forudsætninger, som udbudsretten forsøger at opnå for at 

sikre en fri markedsøkonomi. 

 

Antagelsen for den økonomiske analyse tager herefter udgangspunkt i forudsætningen om, at 

udbudsreglerne er værdimaksimerende ved at smidiggøre og effektivisere markedet for at bidrage 

til opnåelsen af fuldkommen konkurrence. Med opnåelsen af fuldkommen konkurrence som idealet 

for en samfundsefficient tilstand er spørgsmålet, om Udbudslovens begrænsede adgang til at 

foretage ændringer i medfør af en kontrakt, opfylder det overordnede formål. Det skal undersøges, 

om udbudsrettens hensyn til fuldkommen konkurrence ex ante formår at skabe de rette rammer for 

																																																								
177Jf. Udbudsdirektivets præambelbetragtning 2 og Udbudslovens § 1 om lovens formål 
178Udbudsretten anvender terminologien fri konkurrence, og den økonomiske teori med neoklassicismen betegner 
fuldkommen konkurrence. I det følgende sættes der lighedstegn mellem fri- og fuldkommen konkurrence, se Eide E. & 
Stavang E. (2014) s. 81 
179Kommissionens resumeer af EU-lovgivning, Konkurrence 
180Eide E. & Stavang E. (2014) s. 81 
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en værdimaksimerende kontrakt ex post, herunder om ændringsklausuler kan være en måde at 

maksimere værdien af offentlige kontrakter. 

 

3.2.1 Regulering kontra deregulering 

3.2.1.1 Smith & Hayek 

På trods af udbudsrettens formål om at organisere proceduren, så fri- og fair konkurrence kan 

opnås, har regulering som middel til indgreb i markedsmekanismer altid været genstand for stor 

teoretisk og politisk diskussion.  

Adam Smith181 var en af de første til at argumentere for, at individers rationalitet vil føre markedet 

til sin ligevægt og havde således stor tillid til, at markedet kunne korrigere sig selv182. For at 

underbygge sin teori opfandt han metaforen om “den usynlige hånd”. Siden har flere neoliberalister 

fulgt dette mind-set, herunder Friedrich August von Hayek183 fra den østrigske skole med teorien 

om den spontane orden184. Hayek’s teori var i høj grad et opgør med konstitutionalismen og 

samfundets organisering. Hans teori er derfor relevant at inddrage i diskussionen af, hvorvidt det er 

hensigtsmæssigt, at staten regulerer for at skabe konkurrence. Ifølge Hayek vil individet på et frit 

marked foretage de valg, som er bedst for individets egen nytte og profit. Staten skal være 

tilbagetrukket og lovgivers rolle begrænset til at opretholde lov og orden. Lovgivningen skal derfor 

bestå af formålsneutrale regler, som hjælper med at tilvejebringe den spontane orden, som derved 

vil bringe markedet til sin ligevægt185. 

Ikke alle dele af udbudsreglerne er i overensstemmelse hermed. Som eksempel kan nævnes 

princippet om forbud mod forhandling, som ifølge Hayeks teori vil begrænse aktørerne i deres 

handlefrihed. Modsat kan ligebehandlingsprincippet186 anses for at være i overensstemmelse med 

teorien, da princippet skaber rammerne for, at aktørerne kan handle frit på markedet og dermed vil 

samfundet opnå en spontan orden. Udbudsreglerne vil i høj grad være i uoverensstemmelse med 

teorien, da reglerne forsøger at påvirke og håndhæve adfærd, som eksemplet med forbud mod 

forhandling illustrerer. 

																																																								
181Adam Smith. Britisk/skotsk økonom og moralfilosof. (16. juni 1723 – 17. juli 1790). Smith er kendt som den økonomiske 
liberalismes fader, og metaforen om den usynlige hånd der stammer fra hans hovedværk The Wealth of Nations (1776). 
182Smith, A (f. 1723). (2012) 
183Friederich August von Hayek. Østrisk-britisk økonom og filosof. (8. maj 1899 – 23. marts 1992). Hayek er mest  
kendt for sit syn på samfundet baseret på ideen om den spontane orden. 
184og Milton Friedmans teori om “laissez faire”-kapitalisme 
185Udledt af Hayek, F.  A. (1945) 
186Når ligebehandlingsprincippet skal anses som værende i overensstemmelse med Hayek skyldes det, at reglerne ikke er 
adfærdsregulerende i stil med et forhandlingsforbud 
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3.2.1.2 Keynes 

Som en stærkt kontrast til Hayek og den traditionelle neoklassisk teoriretning, står John Maynard 

Keynes187 med hans bidrag til den moderne makroøkonomi. Keynes argumenterede i hans teori for 

statslige indgreb som middel til, at håndtere negative udsving i samfundet og anså således statslige 

intervention, herunder regulering, som en nødvendighed, for at sikre opnåelse og opretholdelse af 

økonomisk velstand. Ud fra hans teori, er det således muligt at opnå positive økonomiske effekter, 

hvis staten vælger at regulere i situationer, hvor markedskræfterne svigter188. 

Keynes betegnede i den sammenhæng negative udsving som eksternaliteter skabt af 

markedskræfterne, som medfører, at der ikke opstår en optimal fordeling af ressourcerne i 

samfundet. Udbudsreglerne kan anses for at være et udslag af behovet for, at forhindre 

eksternaliteter og derigennem sikre opretholdelsen af en fri konkurrence. Eksempelvis skal 

situationen, hvor en tilbudsgiver har opnået en “first-mover advantage” ved tidligere at have været 

leverandør af ydelsen eller leveret lignede ydelser til den offentlige myndighed, anses som en 

eksternalitet i henhold til Keynes teori. I stil hermed skal udbudsreglerne i medfør af 

ligebehandlingsprincippet sikre, at alle tilbudsgivere får den samme information og har de samme 

forudsætninger i konkurrencen. Ved hjælp af regulering kan udbud og efterspørgsel derfor påvirkes 

og ifølge Keynes sikre en bredere anvendelse af ressourcerne. Det er statens opgave at gribe ind og 

omfordele ressourcerne for at modvirke ulighed og ulige fordeling i samfundet, da den optimale 

økonomiske frihed og velstand herigennem kan opnås og opretholdes189. 

 

3.2.1.3 Opsummering 

Ovenstående er i høj grad en politisk diskussion af, hvilke mekanismer der har betydning for, at 

staten kan forfølge det overordnet formål om øget velstand. Ifølge teorien kan regulering anses som 

middel til både at fremme- og forhindre økonomisk frihed - alt efter teoretisk retning. Der er nemlig 

ikke enighed om hensigtsmæssigheden af, at lovgiver opstiller rammer for, at aktørernes adfærd 

påvirkes under hensynet til at åbne markedet for konkurrence. Den politiske uenighed bunder i høj 

grad i modsatrettede syn på, hvorvidt staten bør varetage et hensyn til lighed og dermed forhindre 

eksternaliteter eller om de frie markedskræfter alene, vil kunne håndtere de negative udsving. 

 

																																																								
187John Maynard Keynes. Engelsk økonom. (5. juni 1833 – 21. april 1946). Keynes accepterer statslig indgriben som et 
nødvendigt middel til at håndtere negative udsving i økonomien. 
188Udledt af Keynes, J.M (1936) 
189Udledt af Keynes, J.M (1936) 
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I det følgende betragtes den neoklassiske teori, for at kunne konstatere, om udbudsreglerne formår 

at skabe de rette rammer for opnåelsen af én værdimaksimerende kontrakt. 

 

3.3 Neoklassisk perspektiv på udbudsreglernes formål 

3.3.1 Generel introduktion 
Den neoklassiske teori betegner den dominerende teoriretning, der blev etableret i forbindelse med 

den marginalistiske revolution i 1870’erne. Heri præsenteres den fuldkomne- og monopolistiske 

konkurrence, som hver især angiver yderpolerne af et økonomisk marked. Med grundlæggende 

antagelser om fuld rationalitet og profitmaksimering, skaber teorien mulighed for at opnå et 

samfundsefficient marked190. 

 

Som følge af at fri konkurrence er afgørende for EU’s vision om et indre marked, undersøges 

forudsætningerne for at opnå en sådan tilstand. I det følgende analyseres den neoklassiske model for 

fuldkommen konkurrence. Modellen bliver efterfølgende udvidet og udfordret af adfærds- og 

transaktionsomkostningsteori for at analysere brugen og betydningen af ændringsklausuler i 

udbudspligtige kontrakter. 

 

3.3.2 Den neoklassiske model for fuldkommen konkurrence 
Den neoklassiske model for fuldkommen konkurrence opstiller forudsætninger for et økonomisk 

efficient marked. Virksomheder anskues som produktionsfunktioner, der agerer på friktionsløse 

markeder med fuld information og som handler ud fra forudsætningen om at maksimere egen profit. 

For at modellens løsning kan anses som en ligevægtsløsning i teoretisk forstand, skal modellens 

forudsætninger opfyldes191. De overordnede forudsætninger for opnåelsen af en fuldkommen 

konkurrence er i teorien forenklet til, at aktørerne er rationelle, profitmaksimerende og i besiddelse 

af fuld information. Der er ingen markedsbarrierer, risiko eller transaktionsomkostninger og 

markedet indeholder et stort antal aktører med samme homogene produkt. 

 

Givet det faktum, at markedet består af mange identiske aktører, fastsættes prisen i 

ligevægtspunktet mellem markedets udbud og efterspørgsel. For de enkelte aktører er prisen 

																																																								
190Knudsen, C. (1997) s. 45-54 
191Eide E. & Stavang E. (2014) s. 76-77 
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eksogent givet, hvorfor aktørerne betragtes som pristagere, der ikke selv har mulighed for at 

påvirke prisen. Aktørernes beslutningsproblem består nu i at maksimere profitten. Den optimale 

produktionsmængde, er i det punkt hvor marginalomkostninger (MC) er lig prisen, og hvor MC-

kurven er stigende. På grund af den frie adgang til markedet, producerer aktørerne ved 

gennemsnitsomkostningens minimum. Det medfører, at aktørerne ikke kan tjene en overnormal 

profit, da en sådan tilstand vil tiltrække nye aktører, som igen konkurrerer profitten væk. Under 

disse omstændigheder vil markedets samlede produktion ske på en efficient måde, hvormed der 

realiseres en samfundsefficient markedsligevægt192. I figur 3 nedenfor anføres markedets 

udbudskurve på kort sigt, som er udledt ved horisontalt at summere udbudskurverne for enkelte 

virksomheder. Markedets ligevægt findes i den situation, hvor udbud er lig med efterspørgslen, i 

punktet A, med en pris på !!"og en mængde svarende til !!". Herved opnår såvel forbruger- som 

producent et overskud. Forbrugeroverskuddet193 (CS) er forskellen mellem, hvad forbrugeren er 

villig til at betale for et givent gode og hvad de faktisk ender med at betale, og angiver således 

forbrugernes velfærd ved at købe varen til den givne pris. Modsat angiver producentoverskuddet 

(PS) den velfærd, producenterne opnår ved at sælge varen. Summen af CS og PS angiver det 

samlede overskud for samfundet ved at opnå en ideal markedsligevægt. 

 
Figur 3 

Kilde: Cabral, L.M.B.(2000), s. 17+26 

 

																																																								
192Knudsen, C. (1997) s. 56 
193Cabral, L.M.B (2000), s. 17 
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Modsætningen til fuldkommen konkurrence er monopol, der opstår i den teoretiske situation, hvor 

kun en enkelt aktør har adgang til markedet eller, hvor der kun er få andre konkurrenter med 

substituerende produkter. I denne sammenhæng gælder alle de øvrige forudsætninger som under 

fuldkommen konkurrence. Ved monopolistisk konkurrence vil leverandøren sætte prisen over de 

marginale omkostninger. Den manglende udnyttelse af faldende gennemsnitsomkostninger vil 

medføre et velfærdstab, og dermed en inefficient tilstand194. Velfærdstabet fremgår af ovenstående 

figur 3, hvor DWL (dødvægtstab) angiver den for samfundet mistede velfærd, ved at markedet ikke 

er efficient og ressourcerne ikke udnyttes optimalt195. Det tidligere forbrugeroverskud er reduceret, 

mens producenterne opnår en større velfærd grundet overnormal profit. 

 

Da fuldkommen konkurrence medfører en samfundsefficient markedstilstand, idet dødvægtstabet 

elimineres, må markedsstrukturen være idealet for at opnå værdimaksimerende kontrakter. Når 

ordregiver i medfør af udbudsreglerne således forpligtes til at konkurrenceudsætte ydelser, skyldes 

det ønsket om opnå en tilstand svarende til fuldkommen konkurrence. 

 

3.3.3 Generel kritik af fuldkommen konkurrence 
At fuldkommen konkurrence angives som en idealtilstand, skal netop forstås sådan - et ideal eller 

en utopisk samfundstilstand, som måske ikke er realistisk at opnå i sin helhed196. Når 

udbudsreglerne skal søge at fremme en sådan tilstand, er det altså ikke muligt at opfylde samtlige 

forudsætninger. Udbudsreglerne skal derimod søge at skabe de bedste rammer for en fri 

markedsøkonomi, hvor flere af forudsætningerne for fuldkommen konkurrence er afgørende for 

opnåelsen heraf. 

 

Der er flere eksempler på, at forudsætningerne for fuldkommen konkurrence enten ikke er 

realistiske i praksis eller mulige at realisere på markedet. Dette gælder eksempelvis med 

forudsætning om, at profitten på markedet konkurreres væk. Var dette tilfældet ville ingen 

økonomiske aktører have incitament til at blive på markedet. Hertil gælder, at store og komplekse 

kontrakter antages at bryde med forudsætningen om homogene produkter. Markedet kendetegnes 

																																																								
194Knudsen, C. (1997) s. 57 
195Motta, M. (2009) s. 42f 
196Dette fremhæves i teorien af Milton Friedman, som angiver, at teorier dybest set aldrig kan forklare en observerbar 
virkelighed, jf. Knudsen, C. (1997) s. 57 
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derimod ved heterogene produkter, hvor ydelsen tilpasses efterhånden som kontrakten opfyldes, og 

hvor de forskellige leverandørers kvalitetsparametre bliver særligt afgørende i konkurrencen. 

 

I det følgende behandles flere af modellens forudsætninger og yderligere aspekter for at belyse, om 

udbudsreglernes bagvedliggende hensyn om at skabe fri konkurrence, er hensigtsmæssig. I afsnit 

3.4 belyses særligt modellens antagelse om profitmaksimerende adfærd, i relation til den offentlig 

institution, og dennes mulighed for, at opnå fuldkommen konkurrence. Afsnit 3.6-3.8 går videre end 

modellen og belyser hvad der skal til, for at opnå en værdimaksimerende kontrakt. 

 

3.4 Staten som økonomisk aktør 
Hvor aktørerne i neoklassicismen er profitmaksimerende, opstår spørgsmålet om staten, som 

økonomisk handlende er i overensstemmelse med det teoretiske udgangspunkt, alternativt om der 

ligger andre incitamenter bag statens ageren - og hvilken motivation der ligger bag statens 

beslutningstagning? 

 

I et velfærdssamfund, som det danske, er statens- og andre ordregivende organers overordnede rolle 

at opfylde almenhedens behov197. Dette søges løst ved at bidrage til et stabilt og trygt samfund, hvor 

skatteborgernes penge forvaltes forsvarligt med hensigten om at opnå mest mulig velfærd og en 

effektiv brug af samfundets ressourcer198. Udgangspunkt for effektiv ressourceanvendelse er, at 

hver anvendt krone skal svare til den velfærd, som bevillingen giver og gerne mere199. Offentlige 

institutioner har derfor en velfærdsmaksimerende adfærd i deres indkøbsstrategi, som 

udbudsreglerne har til hensigt at fremme yderligere200.  I det følgende undersøges det, om staten kan 

leve op til de forudsætninger, der opstilles under fuldkommen konkurrence og samtidig, om staten 

uden for reglerne er i stand til at foretage en effektiv ressourceanvendelse. I den sammenhæng 

undersøges det, om der kan drages paralleller mellem statens adfærd som velfærdsmaksimerende 

aktør og de private institutioners rationelle profitmaksimerende adfærd. 

 

																																																								
197Ordregivende myndighed fastlægges i Udbudslovens §24, stk. 28 bl.a. som statslige og offentligretlige organer. 
Offentligretlige organer forstås i medfør af §24, stk. 27 som organer der er oprettet med henblik på at imødekomme 
almenhedens behov 
198Eide E. & Stavang E. (2014) s. 426 om den norske forvaltning, som må antages at være meget lig den danske 
199Eide E. & Stavang E. (2014) s. 428 
200Se eksempelvis Udbudsdirektivet præambel betragtning 2 og nærmere i afsnit 3.2 om udbudsrettens formål  
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3.4.1 Velfærdsmaksimerende adfærd 
Joseph P. Newhouse har i en artikel, om Nonprofit-institutioners adfærd forsøgt at opstille 

økonomiske modeller herfor. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af brugerfinansierede private 

nonprofit-hospitaler, hvor der kan drages paralleller til offentlige institutioner, idet disse er 

underlagt samme forudsætninger om at være finansieret af brugerne. Da en Nonprofit-institution er 

drevet af velfærdsmaksimerende målsætninger, vil denne maksimere forholdet mellem output og 

kvalitet. Det er op til den enkelte beslutningstager at vælge det optimale forhold mellem kvalitet og 

output. Beslutningstagerne vil søge at levere det højest mulige kvalitetsniveau, hvilket ikke 

nødvendigvis er i overensstemmelse med det efterspurgte. Det skyldes, at nogle patienter er 

tilfredse med en lavere kvalitet, hvorfor institutionen kunne have behandlet flere patienter201. Den 

profitmaksimerende aktør vil udbyde alle profitmaksimerende niveauer af kvalitet, til den 

efterspurgte mængde. Den offentlige institution vil ikke foretage en sådan differentiering af kvalitet, 

hvilket får betydning for, om det optimale output realiseres. Ud fra undersøgelsen kan det 

konkluderes, at den velfærdsmaksimerende aktørs adfærd ikke er konform med den 

profitmaksimerende, som derfor ikke vil være i stand til at opfylde fuldkommen 

konkurrencemodellens forudsætninger til fulde. Der vil dog være dele af adfærden, som vil være 

tilsvarende, da offentlige institutioner vil være interesseret i at levere en stor mængde output til en 

høj kvalitet. 

 

3.4.2 Budgetmaksimerende adfærd 
Offentlige institutioner vil, ud over det velfærdsmaksimerende formål, varetage et 

budgetmaksimerende hensyn202. De er nemlig underlagt budgetter og tidsplaner, hvilket medfører 

ændrede incitamenter, der kan få betydning for indkøbsadfærden. Den enkelte offentlige institution 

har budgetter, som skal overholdes, men hvis budgettet samtidig ikke opbruges, får det ofte den 

konsekvens, at den respektive afdeling ikke får tildelt det samme budget det efterfølgende år. Der 

opstår derfor en risiko for, at institutionen vil foretage unødvendige indkøb. Denne indkøbsadfærd 

vil kunne indebære manglende optimal udnyttelse af offentlige midler, hvis indkøbene ikke 

foretages under hensynet til at øge velfærden. 

Tidsplaner eller mangel på ressourcer internt i den offentlige organisation kan bevirke, at 

medarbejderne undergraver hensynet til en forsvarlig offentlig forvaltning, hvilket svækker den 

																																																								
201Newhouse, J.P. (1970) s. 69 
202Se hertil Finansministeriets Budgetvejledning 2016 
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generelle tillid til den offentlig institution. Denne adfærd bevirker ofte, at den offentlige forvaltning 

udvikler formalitetsprocedure udover, hvad der er rimeligt, hvilket må betragtes som værende 

samfundsineffektivt203. 

 

Ifølge ovenstående betragtninger vil den offentlige institution være underlagt et velfærds- og 

budgetmaksimerende hensyn. Beslutningstagerenes adfærd under velfærdsmaksimeringen 

medvirker til, at offentlige institutioner ikke udbyder den maksimerende mængde, i forhold til den 

efterspurgte kvalitet. Modsat vil den profitmaksimerende aktør foretage den nødvendige 

differentiering, som maksimerer profitten. At offentlige institutioner er underlagt budgetter, kan 

fremkalde eksternaliteter, som ikke er i overensstemmelse med formålet om budgetmaksimerende 

adfærd. Dette står derfor i kontrast til profitmaksimeringen, da en sådan aktør altid indkøber med 

formålet om at opnå profit. Hvor det offentlige således har til formål at sikre levering af offentlige 

ydelser til almenheden, og hvor der ikke er krav om afkast til aktionærerne204, søger private aktører 

at være omkostningsminimerende, da de efter de neoklassiske paradigme agerer ud fra målet om 

profitmaksimering205. Hvis idealet er at opnå fuldkommen konkurrence, må det konstateres, at 

eksternaliteterne bør reduceres og mulig adfærd påvirkes, for at et efficiente indkøb kan foretages. 

 

3.4.3 Sammenfatning - udbudsreglernes formål og staten som økonomisk aktør 
Da offentlige institutioners adfærd ikke er profitmaksimerende, søges udbudsreglerne anvendt som 

middel til at tilvejebringe denne tilstand. Som følge af, at de offentlige beslutningstagere i 

situationer kan være underlagt ressourcemangel, vil dette bevirke, at det velfærdsmaksimerende 

formål ikke forfølges. Udbudsreglerne søger at regulere denne adfærd, så monopoltilstande undgås. 

Som tidligere angivet er udgangspunktet for at opnå en værdimaksimerende kontrakt, at 

forudsætninger for en fri- og dermed fuldkommen konkurrence er til stede. I det følgende udfordres 

de yderligere forudsætninger for en værdimaksimerende kontrakt, hvor parternes adfærd i 

kontrakten undersøges og transaktionsomkostningers betydning inddrages. 

																																																								
203Eide E. & Stavang E. (2014) s. 434 
204Hagen, K.P. (2005) s. 127 
205Knudsen, C. (1994) s.271f 
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3.5 Introduktion til adfærds- og transaktionsomkostningsteoriens 

betydning for kontrakten 

3.5.1 Generel introduktion til nyinstitutionalisme 
Den nyinstitutionelle økonomiske retning206 adskiller sig fra neoklassicismen ved ikke at tage 

udgangspunkt i stabile og pareto-optimale ligevægtstilstande, men accepterer markedssvigt som en 

naturlig følge af komplekse kontrakter. Hvor neoklassicismen anser markedet som selvregulerende, 

hævder nyinstitutionalismen, at sociale adfærdsregler og/eller institutioner bør understøtte 

markedet, og i særlige tilfælde erstatte det207. Nyinstitutionalismen accepterer dog i stil med 

neoklassicismen, at virksomheder oprettes med det formål at opnå profit, hvorfor der kun vil være 

motiv til at internalisere markedstransaktioner, såfremt den administrative koordinering er billigere 

end den markedsmæssige208. Teorien anerkender således, at der principielt eksisterer to forskellige 

koordinationsmekanismer; markedet som en usynlig- og hierakiet som den synlige hånd. 

 

Analysen bevæger sig fra markeds- til aktørniveau for at undersøge, om ændringsklausuler og 

optioner kan skabe værdi i kontrakten. For en nærmere fastlæggelse heraf, analyseres parternes 

adfærd samt eksistensen- og betydningen af transaktionsomkostninger i det følgende. 

Gennemgangen foretages ud fra et bytte perspektiv med antagelsen om, at parterne kan nå frem til 

en værdimaksimerende kontrakt og en efficient løsning, når kontrakten formår at skabe de rette 

incitamenter ex ante, og hvor transaktionsomkostningerne under hensyn til parternes adfærd er 

allokeret optimalt209. 

 

3.5.1.1 Generelle forudsætninger 
Såvel adfærds- som transaktionsomkostningsteori gør op med den traditionelle neoklassiske 

opfattelse af virksomheder som produktionsfunktioner, ved i stedet at anskue virksomheder som 

fiktive juridiske enheder og som knudepunktet i et net af bilaterale kontrakter mellem virksomheden 

og dens forskellige interessenter210 Den centrale analyseenhed bliver den enkelte transaktion snarere 

end den enkelte beslutningstager211. 

																																																								
206Transaktionsomkostningsteorien er en del af nyinstitutionalismen 
207Knudsen, C. (1997) s. 210 
208Knudsen, C. (1997) s. 208-209 
209Denne antagelse er i overensstemmelse med Coase, jf. eksempelvis nedenfor under afsnit 3.8.1 
210Knudsen, C. (1997) s. 208 
211Knudsen, C. (1997) s. 158 
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Teoriernes hårde kerner bygger på antagelsen om, at aktører er begrænset rationelle og 

opportunistiske212. Med begrænset rationalitet accepteres det, at kontrakter ikke er komplette og 

dækkende for alle fremtidige tilstande. Det betyder, at det ikke er muligt ex ante at forudsige eller 

tage højde for alle kommende situationer. Dette skaber et kompleks i forhold til udbudsretten, idet 

parterne i udbudsprocessen forventes at gennemskue alle fremtidige aspekter og således indskrive 

disse i klare, præcise og entydige klausuler. Den begrænsede rationalitet vil komme til udtryk som 

opportunistisk adfærd, hvor parternes bevidst handler med udgangspunkt i 

egennyttemaksimering213. Opportunismen anses som en stærkere form for egennyttemaksimering 

end i neoklassicismen, hvor agenter altid vil handle egennyttemaksimerende – men fair214. 

Aktørernes opportunistiske adfærd kan være fordyrende for kontraktrelationen, da det er bekosteligt 

og svært at adskille opportunister fra ikke-opportunister. 

 

3.5.1.2 Transaktionsomkostninger - ex ante og ex post 

Transaktionsomkostninger kan helt lavpraktisk defineres som omkostninger forbundet med en 

transaktion, eksempelvis når en genstand transporteres mellem teknologiske separate enheder. 

Transaktionsomkostningerne har derimod ikke forbindelse til de reelle omkostninger, som kommer 

til udtryk ved opfyldelse af en kontrakt. Med perfekt information og fuld rationalitet opstår der ikke 

transaktionsomkostninger, og parterne finder selv frem til den efficiente løsning215. Med 

erkendelsen af begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd som grundlæggende 

adfærdsantagelser, har Oliver E. Williamson216 belyst, at transaktionsomkostninger opstår ex ante 

og ex post, hvor sondringen mellem dem er særlig vigtig for transaktionsomkostningsteorien. 

Hvor ex ante omkostninger er de omkostninger, der er forbundet med at opsøge kontraktpart og 

indgå i relationen, er ex post omkostninger de omkostninger, der opstår efter kontraktens indgåelse, 

eksempelvis ved kontrol af kontraktens overholdelse og genforhandling ved ændring eller 

nyopståede situationer undervejs217. 

 

																																																								
212Knudsen, C. (1997) s. 213 
213Williamson, E. (1985) s. 46-49 
214Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P (1993), s. 7 
215 Denne antagelse underbygges af Coase-teoremet, jf. afsnit 3.8.1 nedenfor 
216Williamson, E. (1985)  
217Williamson, E. (1985) s. 21 
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3.5.1.3 Forskellen mellem Principal-Agent og Transaktionsomkostningsteori 

Principal-agent teorien forsøger at identificere komplette og optimale løsninger på 

beslutningsproblemer under usikkerhed. Usikkerheden defineres som risiko-situationer, fordi 

sandsynligheden for den usikre hændelse er kendt af parterne. I modsætning til 

transaktionsomkostningsteoriens strukturelle usikkerhed, arbejder principal-agent teorien således 

med parametrisk usikkerhed, idet det udelukkes, at der er tvivl om, hvilke hændelser der opstår. 

Principal-agent teorien vil søge at udforme tilstandsbaserede kontrakter med ligevægtsløsninger,218 

mens transaktionsomkostningsteorien benytter ufuldstændige kontrakter, hvor uforudsete 

omstændigheder løses efterhånden som de opstår på baggrund af fastsatte procedurer, som parterne 

på forhånd er blevet enige om. Omkostningerne forbundet med udformningen af kontrakter under 

principal-agent teorien består primært af ex ante omkostninger, som afholdes op til underskrivelsen 

af kontrakten. Disse er omkostninger forbundet med transaktionen, men er ligeledes omkostninger 

forbundet med at opbygge tillid og foretage screening og monitorering, samt omkostninger ved 

residualtab som følge af, at agenten foretager beslutninger, der ikke optimerer principalens værdi. 

I modsætning hertil accepterer transaktionsomkostningsteorien en ekstra dimension ved, at 

omkostninger kan henføres til forskellige perioder, ex ante og ex post219. 

 

3.6 Parternes adfærd og incitamenter under en offentlig kontrakt 

3.6.1 Principal-Agent Teori 

 

																																																								
218Knudsen, C. (1997) s. 171 
219Williamson, E. (1985) s. 29 

Figur 4 

Kilde: Egen frembringelse	



	
71	

I det følgende gennemgås principal-agent teorien for at illustrere de problemstillinger, der opstår i 

relationen mellem ordregiver og leverandør. Som følge af opportunistisk adfærd og 

egennyttemaksimering, vil parterne forfølge individuelle og ofte modstridende interesser. Dette 

resulterer ofte i, at parterne søger at opnå forskellige mål med kontrakten, og der er en risiko for, at 

agenten (leverandøren) ikke vil agere i principalens (ordregivers) interesse. Da parterne er 

underlagt asymmetrisk information, har ordregiver en begrænset observerbarhed, som medfører, at 

ordregiver har mindre information om leverandørens handlinger end leverandøren selv. De 

problemstillinger der opstår, når parterne agerer under asymmetrisk information, betegnes i teorien 

som adverse selection og moral hazard. 

 

3.6.1.1 Adverse-selection og Moral Hazard - under en offentlig kontrakt 

Kontrakten er et afgørende middel til at regulere de problematikker, der opstår i relationen mellem 

principal og agent. I den sammenhæng er det afgørende, at kontrakten indrettes på en måde, hvor 

parternes afvigende interesser forenes, så begge parter har interesse i at agere efter kontrakten. En 

værdimaksimerende kontrakt skal sikre, at situationer som adverse selection og moral hazard ikke 

opstår eller minimeres. 

 

Adverse-selection opstår i en situation, hvor agenten er i besiddelse af skjult information, der ikke 

kan observeres af principalen uden omkostninger. Betegnelsen angiver et prækontraktuelt problem, 

det vil sige et problem der opstår ex ante220. I et kontraktperspektiv vil denne situation opstå, når 

principalen vælger sin medkontrahent. Inden kontraktindgåelsen kan det være vanskeligt for 

principalen at screene markedet for den bedste agent, idet nogle agenter potentielt tilbageholder 

information om deres “sande” identitet og kompetencer221. Iagttages denne problematik i forhold til 

en udbudspligtig kontrakt, vil ordregiver som følge af kontraktens konkurrenceudsættelse, have en 

øget mulighed for at “screene” markedet i udbudsfasen. På baggrund af flere leverandørers 

tilbudsafgivelse, kan ordregiver sammenholde løsningsbeskrivelserne og objektivt finde frem til det 

bedste tilbud i forhold til prisen. Der er dog ikke garanti for, at det som tilbudsgiverne har 

tilkendegivet også efterleves efter kontraktindgåelsen, og tilbudsgiveren derfor alligevel ikke kan 

efterleve kontrakten. 

 

																																																								
220Knudsen, C. (1997) s. 165 
221Knudsen, C. (1997) s. 167 
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Moral hazard222 er udtryk for skjulte handlinger der opstår ex post. Når principalens 

observerbarhed er begrænset, kan det være vanskeligt at iagttage, hvordan agenten handler. Agenten 

kan således skjule visse handlinger, som ikke er i overensstemmelse med den indgåede kontrakt223. 

Problemstillingen kan antages at være forstærket i længerevarende og komplekse kontrakter, hvis 

principalen ikke har samme tekniske indsigt i ydelsen og hvor resultatet af agentens samlede indsats 

ikke altid, kan observeres løbende. I forhold til relationen mellem ordregiver og leverandør vil der 

være en risiko for, at leverandøren ikke handler i ordregivers interesse ved at afvige fra den kvalitet, 

som ellers var tilkendegivet i udbudsfasen. Hvis det under kontraktens løbetid viser sig, at 

leverandøren ikke præsterer som aftalt, eller opgaven har vist sig umulig at løse inden for 

kontrakten, vil ordregiver blive pålagt en stor risiko som følge af spildte investeringer og 

omkostninger forbundet med genoprettelse af nyt udbud. 

 

For at imødekomme de fastlagte problematikker, der opstår under asymmetrisk information, skal 

kontrakten øge observerbarhed og skabe incitamentsforenelighed for at påvirke parternes adfærd. I 

den sammenhæng er incitamentsstrukturer og risikoallokering særligt vigtige elementer224. 

 

3.6.2 Parternes interesser og forhandlingsstyrke under en kompleks udbudspligtig 

kontrakt 
For at kunne fastlægge, hvad der skal til for at en længerevarende og kompleks udbudspligtige 

kontrakt, kan anses for værdimaksimerende, er det nødvendigt at iagttage parternes interesser og 

forhandlingsstyrke. Relationen fremstilles på baggrund af ovenstående udledning af asymmetri-

problematikken under principal-agent teorien. 

 

Som udledt af afsnit 3.4 vil ordregivers interesse i at indgå kontrakten som udgangspunkt være at få 

løst et behov effektivt, med høj kvalitet og til den aftalte pris, så højest mulig velfærd opnås. Det vil 

være i ordregivers interesse, hvis dette kan ske ud fra budgetmaksimering-tesen. Når kontrakten er 

indgået, har ordregiver en forventning om, at leverandøren yder en høj indsats for at opfylde 

kontrakten til rette tid, -pris og -kvalitet. Da det under principal-agent teorien er en forudsætning, at 

leverandøren er egennyttemaksimerende og derfor handler i egen interesse, har leverandøren i første 

omgang en interesse i at vinde kontrakten. Dette sker ved at afgive det bedste tilbud i forhold til 
																																																								
222Dutta, P.K. (1999) s. 293-294 
223Knudsen, C. (1997) s. 167 
224Knudsen, C. (1997) s. 167 
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vægtningen mellem pris og kvalitet, hvorfor ordregiver yder en stor indsats i udbudsfasen. Efter 

kontraktindgåelsen er leverandørens primære interesse at opfylde kontrakten ved brug af færrest 

mulige ressourcer for den højeste betaling. 

 

Ud fra ovenstående fremstilling af ordregiver og leverandørens principal-agent forhold, fremstår 

parternes modstridende interesser tydeligt. Begge søger at omkostningsminimere, hvorfor 

egennyttemaksimeringen vægter højere end at agere efter kontraktens ånd og øge den samlede 

værdi. Parternes forhandlingsstyrke inden- og efter kontraktindgåelsen, har stor betydning for, 

hvordan modpartens adfærd kan påvirkes. Forhandlingsstyrken afhænger af parternes omkostninger 

og investeringer forbundet med kontrakten, samt risikoen for, at kontrakten ikke forløber som aftalt. 

Forhandlingsstyrken får indvirkning på parternes evne til at påvirke den anden parts handlinger 

under kontrakten. 

 

Ex ante, inden kontraktindgåelsen, vil ordregiver, som den informationsbærende part have frihed til 

at indrette kontrakten i egen interesse. Som følge af udbudsreglerne har leverandøren ikke mulighed 

for at påvirke kontrakten eller ordregivers valg af leverandør. Ex post, når kontrakten er indgået, vil 

der opstå et bilateralt monopoli225 og en øget hold-up trussel mod ordregiver, da leverandøren er 

bevidst om, at denne ikke kan udskiftes uden omkostninger for ordregiver. Ordregivers værdi i 

kontrakten øges over tid i takt med løbende investeringer. I den sammenhæng vil leverandørens 

værdi af kontrakten falde, når omkostningerne i forbindelse med udbudsfasen er dækket. Når 

kontraktparterne ikke har samme værdi, gælder det, at jo større værdi den ene part har af 

kontrakten, desto større bliver den anden parts forhandlingsstyrke og vice versa, se hertil figur 5. 

 
Forskydningen i risiko og forhandlingsstyrke i kontrakten ex post får stor betydning for parternes 

incitamenter og den samlede værdi, der kan opnås. For at længerevarende og komplekse kontrakter 

																																																								
225Lando, Henrik (2016) s. 25 

Figur 5 

Kilde: Egen frembringelse 
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kan anses for værdimaksimerende, er det derfor afgørende at parternes forhandlingsstyrke i højere 

grad forenes, se figur 5. En rapport fra Rådet for Offentlig-Private Samarbejder226 anerkender også 

denne problemstilling i længerevarende offentlig-private kontraktforhold, hvorfor der er særligt 

stort behov for at indskrive incitamenter i kontrakten, som kan sikre, at leverandøren foretager den 

nødvendige effektivisering og udfører opgaven i den rette kvalitet227. For at påvirke 

forhandlingsstyrken skal incitamenter afhjælpe ordregivers moral hazard- og adverse selection 

problematikker og skabe forenelighed mellem parternes interesser. Det vil som oftest bevirke en re-

allokering af risiko, som kan påvirke parternes indsats positivt, men forkert anvendelse kan have 

den modsatte effekt. Udfordringen er at skabe en balance, hvor resultatet af incitamenterne giver en 

højere positiv værdi end omkostningen ved at bære risikoen.�

 

2.6.2.1 Ordregivers observerbarhed 

For at sikre den rette balancering af incitamenter i kontrakten, er det nødvendigt at fremstille 

parternes risiko. Da parterne er underlagt asymmetrisk information, vil ordregivers observerbare 

udbytte af kontrakten, kunne udtrykkes som en funktion, hvor observerbarheden X, afhænger af to 

ikke-observerbare variable e og a. e er udtryk for den indsats leverandøren yder, hvor a udtrykker 

forhold, som agenten ikke har indflydelse på; 

 

X = f(e,a) ,228 

Det er ikke muligt for ordregiver at vurdere, om det der kan observeres, er udslag af leverandørens 

indsats eller forhold, som leverandøren ikke har indflydelse på. Hverken ordregiver eller leverandør 

har mulighed for at påvirke a, som er bestemt af eksterne faktorer. Når ordregiver er bevidst om 

leverandørens hold-up trussel ex post, er det nærliggende at lade leverandøren bære risikoen for a, 

for at leverandøren også tillægger kontrakten værdi. Hvis leverandøren skal bære risikoen for a, vil 

denne formentlig kræve en risikopræmie. Ordregiver kan kun forsøge at påvirke leverandørens 

indsats, e. For at opnå incitamentsforenelighed, skal kontrakten være udformet på en måde, så 

indsatsen e er, at leverandørens egeninteresse bliver at handle i overensstemmelse med 

ordregivers229. Spørgsmålet er da, hvem der bør bære risikoen for a, når ingen af parterne har 

indflydelse herpå. 

																																																								
226Rådet for Offentlig-Private Samarbejder (2015)  
227Rådet for Offentlig-Private Samarbejder (2015) s. 10 
228Knudsen, C. (1997) s. 169 
229Knudsen, C. (1997) s. 165 
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2.6.2.2 Parternes risikoaversion 
Udgangspunktet er, at den part der er nærmest til at bære risikoen, bør påtage sig den. Flere faktorer 

er afgørende herfor. For eksempel hvilken part der kan eliminere risikoen ved lavest omkostninger. 

Hvis ingen har mulighed for at nedbringe risikoen, bør den part, der bedst kan sprede sin risiko, 

pålægges den230. Parternes risikoaversion har således indflydelse på hvem af parterne, der bedst kan 

bære risikoen for a. At en part er risikoavers betyder, at denne foretrækker en sikker indkomst frem 

for en usikker på trods af, at payoff’et ved de to er det samme. Risikoaversionen betyder, at 

marginalnytten er faldende ved en stigende indkomst. Parten med den største kapital vil være 

mindre risikoavers, da denne har bedre mulighed for at fordele sin risiko231. 

 

Spørgsmålet er derfor hvilken part, der må antages, at kunne bære den største risiko. Overordnet set 

må det betragtes således, at den offentlige institution har en større kapital end leverandøren, da 

denne har sikkerhed for indkomst som følge af skatteopkrævningen. Som tidligere fastslået har den 

offentlige myndighed dog et velfærds- og budgetmaksimerende hensyn, hvorfor der er grænser for, 

hvor stort et tab en offentlig institution kan påtage sig. Antagelsen for det følgende vil være, at 

begge parter betragtes som risikoaverse, men hvor den offentlige institution vil have en mindre 

aftagende nyttefunktion. Der er således mest nærliggende, at ordregiver påtager sig den største 

risiko. 

 

2.6.3 Sammenfatning - Parternes adfærd 
Ud fra det anførte, kan det fastslås, at parternes adfærd har betydning for, om det overordnet mål 

med kontrakten opnås. I en længerevarende og kompleks udbudspligtig kontrakt sker der en 

forskydning i parternes forhandlingsstyrke i kontraktens løbetid, blandt andet som følge af 

leverandørens øgede hold-up trussel, da leverandøren er bevidst om, at denne ikke kan udskiftes 

uden omkostninger. For at kontrakten kan anses som værdimaksimerende, er det afgørende, at der 

skabes balance i parternes interesser og forhandlingsstyrke. En værdimaksimerende kontrakt skal 

således indeholde rette 1) incitamenter 2) risikoallokering og 3) øge observerbarheden/indsamling 

af information. 

 

																																																								
230Posner R.A., & Rosenfield A.M., (1977) 
231Cooter, R. & Ulen, T. (2016)  s. 45  
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I forsøget på at skabe incitamentsforenelighed er det nærliggende at lade leverandøren bære den 

største risiko, så der skabes en interesse for at opfylde kontrakten korrekt. Men når leverandøren er 

mere risikoavers end ordregiver, vil det medføre en øget risikopræmie, som er uhensigtsmæssigt og 

fordyrer kontrakten. I stedet bør den, som er nærmest til at bære risikoen påtage sig den. Det vil 

sige, den part som er bedst til at håndtere risikoen. 

 

I det følgende betragtes parternes kontraktforhold med udgangspunkt i spilteorien. I den 

sammenhæng skal det undersøges om anvendelsen af optioner kan fungere som mekanismer, der 

påvirker forhandlingsstyrken hensigtsmæssigt, så en højere værdi i kontrakten opnås, under hensyn 

til parternes risiko og incitamenter. 

 

3.7 Incitamenter og fællesoptimering i længerevarende kontrakter 

3.7.1 Spilteori - fangernes dilemma 
Ud fra spilteorien er det muligt at illustrere parternes kontraktforhold og i den sammenhæng hvilken 

indflydelse egennytte-problematikken har på den værdi der kan opnås i kontrakten. Ud fra teorien er 

det muligt at iagttage en parts optimale handlinger, givet den anden parts valg232. Spillet er 

karakteriseret ved, at der indgår to eller flere spillere, at hver spiller har en strategi og et pay-off for 

den valgte strategi. Ligesom antagelsen under principal-agent teorien, vil begge spillere være 

egennyttemaksimerende og vælge den strategi, der giver det højest mulige payoff. 

 

Det kontraktuelle forhold mellem ordregiver og leverandører kan forsimplet illustreres ud fra den 

spilteoretiske situation fangernes dilemma233. 

 

Høj indsats 1,4 3,3 

Lav indsats 2,2 4,1 

Ordregiver/ 

Leverandør 

Lav indsats Høj indsats 

 

																																																								
232Cooter, R. & Ulen, T. (2016) s. 33-34 
233Dutta, P.K. (1999) s. 309-310 

Figur 6 

Kilde: Knudsen C. (1997) s. 91 
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I fangernes dilemma stilles parterne over for valget mellem at yde en høj eller lav indsats. I denne 

sammenhæng skal en lav indsats anses som den egennyttemaksimerende adfærd, hvorimod en høj 

indsats er udtryk for, at parterne fællesoptimerer. Da parterne er underlagt asymmetrisk 

information, kan parterne ikke koordinere deres adfærd og vil derfor vælge den handling, der giver 

det højeste “pay-off” for dem selv. Som spillet angiver, vil den højest samlede værdi i kontrakten 

opnås, hvor begge parter yder en høj indsats og derfor fællesoptimerer (3,3). Ingen af parterne 

ønsker at ende i den situation, hvor man alene yder høj indsats og hvor modparten yder lav 

(4,1)/(1,4). Spillets Nash-ligevægt findes ud fra spillernes dominerende strategi, som vil være at yde 

en lav indsats (2,2). Det vil være muligt, at opnå den højest samlede værdi, hvis begge parter vælger 

at fællesoptimere. Det vil derfor være værdimaksimerende, hvis incitamenterne indrettes på en 

måde, så det bliver i begge parters interesse, at foretage de fællesoptimerende handlinger. 

 

I det følgende skal det undersøges, hvilken effekt det har på spillet og hermed kontrakten, hvis der 

indsættes optioner om forlængelse i kontrakten. 

 

3.7.2 Optioner 
Ordregiver kan indskrive optionsklausuler om yderligere tilkøb eller forlængelse af kontraktens 

løbetid. Optioner vil derfor, kunne fungere som en form for belønning til leverandøren ved, at 

leverandøren yder en høj indsats. En option om forlængelsen bør derfor være tilknyttet det ønskede 

resultat, så leverandøren er bevidst om, hvilken indsats der udløser optionen234. I det nærværende 

undersøges det, hvilken effekt optioner om forlængelse har på kontrakten i relation til parternes 

adfærd og risiko. 

 

3.7.2.1 Optioners indflydelse på kontrakten 
Ved at indskrive optioner i kontrakten, vil spillet under fangernes dilemma kunne gentage sig i flere 

perioder, hvis en eller flere optioner om forlængelse udnyttes. Spørgsmålet er derfor, hvilken 

påvirkning det har på leverandørens indsats, hvis denne ikke har sikkerhed for, at kontrakten 

opretholdes i næste periode. Antagelsen for gennemgangen er, at det er uvist, hvor mange gange 

spillet kan gentages, hvorfor spillet betragtes som “uendeligt”. 

 

																																																								
234Rådet for Offentlig-Private Samarbejder (2015) s. 25 
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Figur 7 

Kilde: Egen frembringelse 

 

Ovenstående figur 7 illustrerer et ekstensivt spil235 for leverandørens indsats ved flere gentagelser. 

Da antagelsen for spillet er, at parterne agerer under situation i fangernes dilemma, anvendes 

værdierne for leverandøren i figur 6. Undtagelse er dog, at lav indsats betyder, at kontrakten 

ophører og resulterer i et pay-off på 0 i alle efterfølgende perioder. Som analyseret i afsnit 3.6.2, har 

ordregiver den laveste forhandlingsstyrke, men den største værdi i kontrakten. Den generelle 

antagelse for spillet vil derfor være, at ordregiver har incitamenter til at yde høj indsats, for at sikre 

kontraktens opfyldelse. Spillet foretages sekventielt, da ordregiver vælger sin handling efter 

leverandørens indsats. Efter hver endt periode skal ordregiver beslutte, om kontrakten skal fortsætte 

eller ophøre ud fra leverandørens indsats. Som spillet angiver, vil det være optimalt for 

leverandøren at yde en høj indsats, så længe der er mulighed for, at kontrakten kan fortsætte i næste 

periode. Parterne vil under det gentagne spil forsøge at samarbejde, men bliver straffet i alle 

efterfølgende perioder, hvis de bryder med kontrakten236. Denne strategi kaldes inden for spilteorien 

“Grim trigger-strategy”. 

																																																								
235Dutta, P.K. (1999) s. 157  
236Axelrod, R. & Hamilton, W.D. (1981) I den “oprindelige” version, vil manglende samarbejde om høj indsats medføre at 
begge parter yder en lav indsats i alle efterfølgende. Om parterne vil opretholde samarbejdet om høj indsats i de efterfølgende 
perioder afhænger derfor af diskonteringsfaktoren og sandsynligheden for at spillet er i sin sidste periode   
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Det må gælde, at jo flere gange spillet gentages, desto højere investering vil ordregiver foretage i 

kontrakten, som følge af betalingsgentagelser. Ordregivers trussel om ikke at forlænge, mindskes 

for hver gang spillet gentages. Det gælder dog, at begge parter vil opnå den største værdi, hvis 

kontrakten forlænges, hvorfor der er incitament til at yde høj indsats. 

 

Er det derimod kendt for parterne, hvornår spillet ikke længere kan gentages, vil det ændre udfaldet 

af parternes indsats. Det kan for eksempel tænkes, at optionsklausulen angiver, at kontrakten 

maksimalt kan forlænges med ét år af to omgange. I den sidste periode vil leverandøren ikke have 

incitament til at yde en høj indsats, da det ikke vil være forbundet med en gevinst i næste periode237. 

 

Under spillet er der en implicit antagelse om, at modpartens adfærd kan observeres238. Inddrages 

betragtningerne fra principal-agent teorien, kompliceres spillet således yderligere, da ordregiver 

ikke kan observere om en lav indsats hos leverandøren er udtryk for a eller e, hvorfor leverandøren 

kan blive straffet for forhold, denne ikke kan påvirke. Det stiller krav til, at parterne formår at 

kommunikere prioriteter og præferencer, så begge parter er indforstået med, hvad en høj indsats 

kræver og hvad der kan stå i vejen for, at den ikke opnås. Hvis spillet skal opretholdes, er det 

vigtigt, at omkostningerne for leverandøren ved at yde indsatsen er lavere end konsekvensen eller 

den værdi som opnås, da leverandøren ellers vil “gamble” med sin indsats. Så længe leverandøren 

opnår profit og ordregiver kan se, at kontrakten opfyldes, vil ingen af parterne have interesse i at 

lade kontrakten ophøre, såfremt spillet kan fortsætte. 

 

Som ét eksempel vil ”Grim trigger-strategien” i praksis, kunne anvendes ved at indgå kontrakter af 

kortere perioder med et større antal optioner. På den måde fordres leverandøren til at yde høj indsats 

i hver periode, så længe det medfører en belønning, ved at kontrakten kan forlænges. Problemet ved 

denne konstellation er, at både ordregiver og leverandøren har høje omkostninger forbundet med 

udbudsfasen, og begge parter ønsker derfor en sikkerhed for, at omkostningerne bliver dækket. En 

kortere kontraktperiode for en kompliceret ydelse vil formentlig medfører, at leverandøren påregner 

sit tilbud en risikopræmie som sikkerhed for, at omkostningerne i forbindelse med udbuddet 

dækkes. Da kontrakten fordyres, vil en sådan løsning ikke betragtes som værdimaksimerende. 

																																																								
237Cooter, R. & Ulen, T. (2016) s. 293 
238Cabral, L.M.B. (2000) s. 61-62 
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Optionerne bør derfor anvendes på en måde, hvor leverandøren får sine omkostninger dækket, så 

optionsforlængelsen udelukkende fungerer som en gevinst. 

 

En kortere kontraktperiode med flere optioner, er ikke nødvendigvis er den optimale løsning til, at 

forene parternes interesser. Spillet er dog en god illustration af, hvordan man ved at indrette 

kontrakten som et gentagne spil, kan opretholde incitamenter til fællesoptimering af kontrakten.  

 

3.7.3 Sammenfatning - Incitamenter og fællesoptimering 
Ud fra ovenstående spilteoretiske betragtning, kan det udledes, at hvis parterne kan indrette 

kontrakten på en måde, så det bliver i begge parters interesse at fællesoptimere vil den højeste værdi 

i kontrakten kunne opnås. 

 

I den sammenhæng kan anvendelsen af optioner i længerevarende kontrakter have en positiv effekt. 

I modsætning til situationen, hvor kontrakten kun forløber over en enkelt periode, vil leverandøren 

have incitament til at yde en høj indsats, for at opretholde kontrakten. Ved anvendelsen af optioner 

skal det dog overvejes, i hvor lang tid den første og oprindelige kontraktperiode forløber. Hvis 

leverandøren ikke kan få dækket sine omkostninger i første periode, vil denne formentlig pålægge 

sit tilbud en risikopræmie, som fordyrer kontrakten. Hvis kontrakten skal anses som 

værdimaksimerende, må risikopræmien ikke være højere end den øgede værdi ved, at leverandøren 

yder en høj indsats. 

 

I relation til ovenstående analyse af parternes adfærd og interesser, inddrages 

transaktionsomkostningsteorien i det følgende. Afsnittet undersøger betydningen af 

transaktionsomkostninger eksistens for at opnå en værdiskabende kontrakt, særligt hvordan disse 

bør allokeres under hensyn til parternes adfærd. På den baggrund fastlægges det i kapitel 4, hvilken 

reguleringsstruktur der må anses for den efficiente i forhold til de pågældende transaktioner. 
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3.8 Transaktionsomkostningsteori 

3.8.1 Introduktion til transaktionsomkostningsteorien 
Transaktionsomkostningsteorien teorihistoriske udgangspunkt blev introduceret af Ronald Coase i 

1937239. Teorien bygger på antagelsen om, at parterne i en relation uden transaktionsomkostninger 

altid vil forhandle sig frem til en tilstand, der både er pareto-effektiv og opfylder Kaldor-Hicks 

kriteriet, og hvor rettigheden gives til den part, der værdsætter den højest240. Coase-teoremet 

idealiserer forhandlinger ved at ignorere eksistensen af transaktionsomkostninger. Selvom 

idealtilstanden aldrig kan opnås som helhed, må det være ønskeligt at nærme sig en lignende 

tilstand. Ifølge Coase's betingede teorem kan regulering medvirke til, at forhandlingssituationen 

smidiggøres og således sænkes transaktionsomkostningerne ved at reducere eller fuldstændig 

eliminere hindringer for private aftaler241. 

 

Mens Coase’s bidrag til transaktionsomkostningsteorien anses som det teorihistoriske 

udgangspunkt, er teorien senere gennemarbejdet og udvidet af Oliver Williamson242. Den følgende 

analyse af transaktionsomkostningers betydning for ændringsklausuler som et værdiskabende 

redskab tager udgangspunkt i Williamsons teori.  

I modsætning til neoklassicismens betragtning af virksomheder som profitmaksimerende 

produktionsfunktioner, der opererer på friktionsløse markeder med homogene varer, antager 

transaktionsomkostningsteorien, at økonomiske organisationer opstår, hvis de kan regulere 

transaktionerne mere efficient end andre reguleringsformer, og hvor kun de mest efficiente 

transaktioner overlever243. 

 

Transaktionsomkostningsteorien inddrages for at give et mere realistisk billede af den økonomiske 

virkelighed, som udbudsreglernes ændringsadgang regulerer og skal medvirke til en konkret 

stillingtagen af, hvilken reguleringsform den givne situation kalder på. Herunder for at forstå 

betydningen af ændringsklausuler i en offentlig kontrakt - og ikke mindst, hvordan 

transaktionsomkostninger påvirker muligheden for at opnå en værdimaksimerende kontrakt. 

 

																																																								
239I artiklen “The Nature of the Firm” af Ronald Coase (1937), jf. Knudsen, C. (1997) s. 208  
240Eide E. & Stavang E. (2014) s. 134 
241Eide E. & Stavang E. (2014) s. 143 
242Oliver Eaton Williamson, amerikansk økonom, født d. 27. september 1932. Williamson præsenterede første gang 
transaktionsomkostningsteorien som et sammenhængende forskningsprogram i bogen Markets and Hierarchies fra 1975 
243Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P (1993) s. 4 
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3.8.2 Henføring af transaktionsomkostninger ex ante og ex post 
Williamsons transaktionsomkostningsteori vedrører de omkostninger, der er forbundet med 

virksomheders interaktion med andre aktører. Som defineret ovenfor i afsnit 3.5.1.2, introducerer 

Williamson sondringen mellem ex ante og ex post omkostninger. 

Ex ante og ex post omkostninger kan henføres til hver deres periode - før og efter 

kontraktindgåelsen, men vil være afhængige af hinanden. Teoretisk betyder det, at en stigning i 

omkostningerne ex ante vil medføre et fald i omkostningerne ex post og vice versa. Det vil sige, at 

hvis kontraktparterne afholder meget store omkostninger forud for kontraktens indgåelse for at 

undersøge og imødekomme alle potentielle situationer, vil parterne afholde færre omkostninger 

undervejs i kontraktens løbetid. Modsat, hvis parterne vælger at afholde meget få omkostninger 

forud for kontraktens indgåelse, vil det som oftest være forbundet med langt større omkostninger ex 

post, ved at parterne ikke på forhånd har taget højde for senere opståede situationer, men overlader 

det til partnere at genforhandle, når situationen opstår244. Parterne kan altså, ifølge teorien, vælge at 

allokere omkostningerne mellem perioderne, som det findes mest hensigtsmæssigt. 

 

3.8.2.1 Posners formel for transaktionsomkostninger 

Forholdet mellem transaktionsomkostninger ex ante og ex post underbygges yderligere af Richard 

A. Posners245 teori om kontraktfortolkning. Ifølge teorien hænger transaktionsomkostningerne ved 

kontrakter sammen således; 

! = ! + !(!) ! + !(!,!) ,246 

 

hvor C er de samlede transaktionsomkostninger, x er omkostningerne til kontraktkoncipering, p er 

sandsynligheden for at der opstår et ændringsbehov, y er ordregivers omkostninger ved at forsøge at 

redde kontrakten, når fejlen opstår og e er omkostninger forbundet med fejl i kontrakten, altså 

ændringer der ikke kan foretages i medfør af kontrakten og dermed omkostninger forbundet med et 

nyt udbud. 

 

																																																								
244OBS, i medfør at udbudsreglernes krav om ligebehandling og gennemsigtighed og grundet den begrænsede ændringsadgang 
og mulighed for at anvende proaktive klausuler, vil dette ikke være muligt 
245Richard Allen Posner, født d. 11. januar 1939, er en amerikansk dommer ved United States Court of Appeals for the 
Seventh Circuit. Posner anses som en indflydelsesrig juridiske teoretiker, og som en stort fortaler for law and economics-
bevægelsen, som han var med til at starte 
246Posner, Richard A., (2004) s. 4 
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Posners formel gør gældende, at jo mere der er taget højde for- og jo større omhu parterne udviser i 

konkraktkonciperingsfasen, jo mindre er sandsynligheden for, at der opstår en fejl. Ved længere og 

mere komplekse kontrakter har parterne incitament til at afholde et større x. Men når 

omkostningerne kan allokeres mellem perioderne, som det findes mest hensigtsmæssigt, opstår 

spørgsmålet om, hvilken periode parterne bør vælge at allokere omkostningerne til. Parterne kan 

vælge mellem én af følgende handlinger: 

o at bruge kræfter og transaktionsomkostninger i kontraktkonciperingsfasen for at eliminere 

fejl, medfører altså et større x. 

o at bruge færre kræfter og omkostninger i starten, for i stedet at afholde 

transaktionsomkostningerne på at løse fejlene senere, altså et større y. 

 

Sandsynligheden for at der opstår et ændringsbehov i kontrakten, altså værdien af p(x) er afgørende 

for, hvilken måde parterne allokerer deres transaktionsomkostninger. Jo mindre sandsynligheden er 

for senere ændringsbehov, altså jo mindre p(x), jo mere vil parterne hælde mod det andet 

handlingsalternativ ved at allokere transaktionsomkostningerne ex post, til ændringsbehovet opstår. 

 

Anvendelsen af Posners formel er ændret i forhold til den oprindelige teori, hvilket skyldes en 

tilpasning og stillingtagen til den konkrete situation. Formlen inddrages nærmere i den integrerede 

analyse, hvor transaktionsomkostningerne forbundet med kontrakter i et udbudsretligt perspektiv 

belyses, herunder hvordan omkostninger bør allokeres mellem perioderne for at opnå en 

værdimaksimerende kontrakt. 

 

3.8.3 Teoriens forudsætninger 
Som anført ovenfor består transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne af begrænset rationalitet og 

opportunisme, som ifølge Williamson er adfærdsmæssige betingelser for eksistensen af 

transaktionsomkostninger. Disse antagelser er konstante, hvorfor de som kontraktdimensionerne 

ikke kan justeres eller ændres247. I forlængelse heraf arbejder teorien med eksistensen af variable 

transaktions-dimensioner: 

 

																																																								
247Knudsen, C. (1997) s. 213 
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Figur 8 

Kilde: Egen frembringelse på baggrund af Lippert-Rasmussen, M & Mols, N.P (1993) s. 12f 

 

Teorien udfordrer her den neoklassiske teori, hvor markedstransaktioner per definition foregår 

hyppigt, med ringe eller slet ingen usikkerhed og uden aktivspecifikke investeringer. I 

transaktionsomkostningsteorien kan der justeres på eksistensen af variablerne. Det betyder, at 

genstandsfeltet udvides fra ukomplicerede kontraktproblemer i den neoklassiske teori til ikke-

trivielle kontraktproblemer i transaktionsomkostningsteorien248, hvor der tages højde for strukturel 

usikkerhed og ufuldstændige kontrakter, med en accept af uforudsete begivenheder som naturligt 

forekommende249. 

 

3.8.3.1 Aktivspecificitet 
Det centrale begreb er aktivspecificiteten, der belyser typen og graden af en investerings 

specificeringen i et givent aktiv. Ved lav grad af aktivspecificering investeres i standardiseret 

teknologi og parterne har mulighed for at ændre investeringen til at matche andre behov, og gør det 

i højere grad muligt at skifte kontraktpart. I modsætning hertil er idiosynkratisk 

aktivspecificeringen250 en specialiseret investering, hvorved parterne opnår et stort 

afhængighedsforhold til hinanden, da et skift vil være forbundet med store omkostninger, og 

omplacering vil medføre værditab251. Når parter vælger at foretage specialiserede investeringer med 

en høj grad af aktivspecificering, skyldes det, at en sådan investering skaber en større værdi i 

relationen. Komplekse kontrakter nødvendiggør som oftest idiosynkratisk aktivspecificering, da 

indkøbet ikke angår hyldevarer hos leverandørerne, men kræver specifikke investeringer og 

stillingtagen til den konkrete opgave. Det er her afgørende at huske på, at kontraktparter i medfør af 

udbudsreglerne ikke bør opnå et sådant afhængighedsforhold, da det bryder med principperne om 

ligebehandling og gennemsigtighed, som skal sikre en fri- og fair konkurrence ved fremtidige 
																																																								
248Knudsen, C. (1997) s. 215 
249Knudsen, C. (1997) s. 223 
250Aktivspecifitetens betydning for problemstillingen vedr. komplekse kontrakter gennemgås nærmere nedenfor i den 
integrerede analyse 
251Williamson, E. (1985) s. 54 
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udbud af lignende kontrakter. Der opstår således modsatrettede hensyn mellem ønsket om 

aktivspecifikke investeringer for at opnå en høj værdi i relationen252 og på den anden side hensynet 

til konkurrence og ligebehandling. Denne diskussion bliver nærmere uddybet og underbygget i den 

integrerede analyse. 

I teorien er parternes afhængighed delvis gensidig, idet kunden som angivet vil opnå en større værdi 

ved en specialiseret investering end ved en standardiseret, og der skabes et større incitament til at 

fastholde relationen. Det betyder dog ikke, at magtforholdet mellem parterne er symmetrisk, idet 

leverandøren i teorien formodes at bære den største risiko ex ante253. 

 

3.8.3.2 Usikkerhed 
Transaktionsomkostningsteorien forudsætter strukturel usikkerhed254, hvilket blandet andet 

begrunder anvendelsen af ufuldstændige kontrakter, hvor uforudsete omstændigheder løses 

efterhånden, som de opstår på baggrund af på forhånd fastsatte procedurer255. 

Hertil gælder, at der altid er usikkerhed ved at foretage store investeringer uden på forhånd at kende 

udfaldet. Graden af usikkerhed med hensyn til de omgivelser, transaktionen skal gennemføres 

under, kan variere meget alt efter antallet og arten af handlingsalternativer256. 

For leverandøren er det et risikofyldt valg i at foretage aktivspecifikke investeringer, idet et brud 

med kunden og samarbejdet vil være forbundet med store omkostninger og værdispild. 

Leverandørerne vil nemlig handle under usikkerhed om, hvorvidt kontrakten tildeles dem i første 

omgang. Usikkerheden medvirker derfor til, at leverandøren må formodes at foretage en afvejning 

af omkostningerne ved at afgive tilbud kontra sandsynligheden for ikke at vinde kontrakten. 

 

3.8.3.3 Frekvens 

Frekvensen angiver hvor hyppigt en transaktion gentages og har betydning for allokeringen af 

omkostningerne. I praktisk handler leverandørerne under risiko for, at udbudspligtige kontrakter 

ikke kan fornyes efter deres udløb, medmindre forlængelsesoptioner er indskrevet257. Er der ikke 

mulighed for forlængelse, vil parterne således afholde alle transaktionsomkostninger på én 

																																																								
252Ikke kun parterne ønsker aktivspecificering, det er også et af målene for udbudsreglerne at medvirke til opnåelsen af 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
253Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P (1993) s. 16.  
254I Williamsons model om den efficiente reguleringsstruktur forudsættes der konstant usikkerhed 
255Williamson, E. (1985) s. 59 
256Knudsen, C. (1997) s. 215 
257Denne situation er gældende for kontrakter efter udbudsreglerne. Kontrakter indgået på det frie marked mellem private 
aktører kan som udgangspunkt indgås, forhandles og forlænges efter parternes ønske, jf. aftaleretten 
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transaktion, hvorfor der ikke kan opnås forhandlingssædvaner eller læringsprocesser mellem 

parterne, som bidrager til færre transaktionsomkostninger258. En lav transaktionsfrekvens kan 

endvidere betyde, at leverandøren vil sænke sit loyalitetsniveau259 i forhold til et almindeligt 

kontraktretlig samarbejde. Er frekvensen derimod høj, vil parterne have incitament til at indgå i 

læringsprocessen, da omkostningerne kan fordeles på flere transaktioner. 

 

 
 

Frekvensen er særligt relevant i anvendelsen af Williamsons model i kapitel 4. Det skyldes, at 

reguleringsstrukturer - både i almindelighed, og særligt transaktionsspecifikke strukturer - er 

omkostningskrævende. For at kunne retfærdiggøre eksistensen af en specialiseret 

reguleringsstruktur, er det nemlig nødvendigt, at frekvensen er høj og transaktionen 

tilbagevendende260. 

 

3.8.4 Sammenfatning - Transaktionsomkostningsteori 
Transaktionsomkostningsteorien bryder med flere af forudsætningerne for opnåelsen af en 

fuldkommen konkurrence. Det skyldes blandt andet, at eksistens af transaktionsomkostninger ikke 

kan negligeres. Transaktionsomkostningsteoriens forudsætter foruden begrænset rationalitet og 

opportunisme, at der kan justeres på eksistensen af variablerne såsom aktivspecificitet, usikkerhed 

og frekvens. Eksistensen af variablene er relevante for analysen af den efficiente 

reguleringsstruktur, som analyseres i kapitel 4. 

 

Det betyder, at teorien udvider genstandsfeltet fra ukomplicerede kontraktproblemer i den 

neoklassiske teori til ikke-trivielle kontraktproblemer i transaktionsomkostningsteorien. 

																																																								
258Knudsen, C. (1997) s. 215-217 
259Tvarnø, C.D. (2014) s. 8-9 
260Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P (1993), s. 12 

Figur 9 

Kilde: Egen frembringelse 
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Det accepteres endvidere, at transaktionsomkostninger ex ante og ex post kan henføres til hver 

deres periode - før og efter kontraktindgåelse, men vil være afhængige af hinanden. Det betyder, at 

en stigning i omkostningerne ex ante vil medføre et fald i omkostningerne ex post og vice versa. 

Hvorvidt omkostningerne skal afholdes ex ante eller ex post, vil teoretisk afhænge af 

sandsynligheden for, at en konflikt opstår.�

 

Transaktionsomkostningsteorien søger at give et mere realistisk billede af den økonomiske 

virkelighed, som udbudsreglernes ændringsadgang regulerer og medvirker til en forståelse af, 

hvordan teoriens parametre bliver afgørende for opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt. At 

eksistens af transaktionsomkostninger forhindrer den neoklassiske ligevægtsløsning i at opstå, 

medfører dog ikke, at sådanne situationer per definition karakteriseres som inefficiente. Det betyder 

derimod, at at lovgivers mål bør være at søge de retsregler, der minimerer 

transaktionsomkostningerne mest muligt. 

 

3.9 Ordregivers transaktionsomkostninger ved indgåelsen af 

udbudspligtige kontrakter 
Offentlige kontrakter kan ikke indgås uden afholdelsen af ex ante transaktionsomkostninger. Det 

skyldes, at der ved indgåelsen af offentlige kontrakter er krav om overholdelse af Udbudslovens 

bestemmelser og de generelle principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Udbudsreglerne 

medfører nemlig, at alle ændringer som kan forudses, skal indskrives i kontrakten, og at 

kompleksiteten af en kontrakt kun medfører et endnu større krav om at forudsige senere 

ændringsbehov. 
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261 

 

Ovenstående figur illustrerer fordelingen af ordregivers transaktionsomkostninger forbundet med 

indgåelsen af en offentlig kontrakt. Transaktionsomkostningerne er opdelt i tre-faser: 1) før 

udbuddet 2) fra offentliggørelse til kontraktindgåelse og 3) leverance, driftsfase, evaluering og evt. 

tilpasningsfase. Fase 1 og 2 skal i følgende sammenhæng anses for ex ante 

transaktionsomkostninger, mens fase 3 angiver ex post transaktionsomkostninger. 

 

Som figuren illustrerer, afholdes langt de fleste af ordregivers transaktionsomkostninger ex ante. 

Nogle af de omkostninger der afholdes forud for kontraktens indgåelse, kan dog ikke undgås eller 

henføres til senere, da nogle af disse omkostninger er forbundet med de formelle regler omkring at 

vælge udbudsproces, undersøge markedet, udarbejde kravspecifikation, tilbudsevaluering osv.262 

Alt dette forarbejde er særdeles ressourcekrævende for ordregiver. Det antages dog, at jo flere 

gange en ordregivende myndighed har gennemført disse analyser - altså jo højere 

transaktionsfrekvens, jo lavere transaktionsomkostninger skaber det på sigt. Erfaring med udbud 

kan dog have indflydelse på niveauet af transaktionsomkostninger i denne fase og vurderes at falde 

over tid, i takt med at ordregiver får større kendskab til- og erfaring med processen. 

 

																																																								
261Udbudsrådets analyse af transaktionsomkostninger ved udbud (Dec. 2011) s. 19, Figuren er alene en visuel fremstilling af 
den forholdsmæssige fordeling af transaktionsomkostninger for ordregiver. Illustrationen er udelukkende generel og 
indeholder ikke den eksakte og præcise forholdsmæssige forskel på omkostningerne i henholdsvis fase 1, 2 og 3. I modsætning 
hertil afholder tilbudsgiver meget få omkostninger før udbuddet, markant høje transaktionsomkostninger fra offentliggørelse 
til kontraktindgåelse i forbindelse med afgivelse af tilbud og forholdsvis høje transaktionsomkostninger i fase 3.  
262Udbudsrådets analyse af transaktionsomkostninger ved udbud (Dec. 2011) s. 20-23, 29-32 og 41-43  

Figur 10 

Kilde: Udbudsrådets analyse af 
transaktionsomkostninger ved 
udbud (Dec. 2011) s. 19	
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Transaktionsomkostningerne ex post er derimod betydeligt lavere for ordregiver, og er primært 

forbundet til opstarts- og implementeringsomkostninger, samt kontraktopfølgning og løbende 

monitorering af, om leverandøren leverer som aftalt263. Hertil kommer eventuelle skifte- eller 

ændringsomkostninger for mindre ændringer der kan foretages i medfør af Udbudslovens objektive 

undtagelser. Ved gennemførelsen af større ændringer, vil omkostningerne hertil være afholdt ex 

ante, da alt skal være forudset og indskrevet i klare, præcise og entydige ændringsklausuler. 

 

I det følgende inddrages Posners formel for at fastlægge, hvordan transaktionsomkostninger bør 

allokeres, for at minimere transaktionsomkostninger forbundet med indgåelse af offentlige 

kontrakter. Udgangspunktet er den komplekse kontrakt, hvor der er stor usikkerhed omkring 

ydelsen og senere ændringsbehov. Illustrationen vil tage udgangspunkt i betragtninger om 

opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt. Der vil således ikke blive foretaget konkrete 

beregninger, da dette vil være urealistisk. 

Ifølge Posners formel kan sandsynligheden for fejl nedbringes, hvis der udvises stor omhu i 

konciperingsfasen og afholdes et stort x. Alternativt kan parterne bruge færre 

transaktionsomkostninger i starten og i stedet tage hånd om ændringerne, når behovet opstår, som 

udløser et større y. For at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger C, vil det være ideelt at 

afholde transaktionsomkostninger for de ændringsbehov, som med stor sandsynlighed vil opstå, og 

som dermed udløser store omkostninger. For de ændringsbehov der er mindre sandsynlige, er det 

derimod optimalt først at afholde transaktionsomkostningerne ex post. 

 

Som følge af udbudsreglerne vil ordregiver ved koncipering af en kompleks kontrakt, ikke allokere 

et mindre sandsynligt ændringsbehov ex post, da konsekvensen og dermed omkostningen forbundet 

med fejlen vil være uoverskueligt høj på grund af kravet om fornyet udbud. Udbudsreglerne står 

derfor i vejen for, at ordregiver kan allokere transaktionerne mellem de forskellige perioder ud fra 

sandsynligheden for ændringsbehovet. Alle væsentlige ændringer vil udløse e, hvorfor ordregiver 

skal tage hensyn til alle ændringsbehov ex ante. Konsekvensen er, at der potentielt afholdes for 

mange transaktionsomkostninger, da alt skal være fastlagt i kontrakten. Der er således 

sandsynlighed for at nogle af ændringsklausulerne aldrig anvendes ex post. 

 

																																																								
263Udbudsrådets analyse af transaktionsomkostninger ved udbud (Dec. 2011) s. 46 og 50-51 
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Havde udbudsreglerne givet rum for en mere fleksibel klausul264, hvor parterne kunne forhandle sig 

frem til løsninger ex post, ville det medføre en henførelse af omkostninger fra x, til y, men hvor y 

potentielt aldrig sker. 

 

I det omfang ordregiver har mulighed for at påvirke udformningen og indgåelsen af offentlige 

kontrakter, bør de søge at minimere transaktionsomkostningerne forbundet hermed. Målet om at 

være transaktionsomkostningsminimerende skal dog ikke løses ved at overlægge al risiko og alle 

omkostninger til leverandøren, som analyseret ovenfor. Med henblik på opnåelsen af 

transaktionsomkostningsminimerende kontrakter introduceres anvendelsen af proaktive og reaktive 

klausuler nedenfor. 

 

3.10 Proaktive vs. reaktive klausuler 
For opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt, er det afgørende hvordan og hvilke typer af 

klausuler, der anvendes i kontrakten. Antagelsen er, at klausulerne kan tilføre kontrakten en 

værdimaksimerende effekt, hvis de anvendes korrekt i henhold til den konkrete situation. Med 

udgangspunkt i de transaktionsomkostninger der er forbundet med anvendelsen af klausulerne, 

undersøges det, hvordan proaktive og reaktive klausuler kan påvirke kontrakten og muligheden for 

at opfange efterfølgende omstændigheder. 

 

Den reaktive klausul skal i det følgende forstås som en lukket klausul, fastlagt på tidspunktet for 

kontraktens indgåelse. I klausulen er det entydigt defineret, hvilke elementer der kan ændres i 

medfør af kontrakten, hvorfor ingen elementer senere kan genforhandles mellem parterne. 

Den proaktive klausul er et styringsinstrument, som kan opfange efterfølgende omstændigheder, 

der ikke på forhånd er taget stilling til i kontrakten265. Det vil være op til parterne senere at 

genforhandle elementer i kontrakten inden for klausulens rammer. Den proaktive klausul kan 

konciperes åben eller halvåben. De halvåbne klausuler kan tage form som hardship-, gevinst- eller 

som klausuler, der regulerer øvrige efterfølgende omstændigheder. De åbne klausuler er en 

kombination, hvor parterne forpligtes til loyalt at genforhandle alle efterfølgende omstændigheder, 

som ikke umiddelbart kan udledes ved fortolkning af kontrakten266. 

 
																																																								
264Se hertil afsnit 3.10 straks nedenfor 
265Østergaard, K. (2016), s. 437 
266Østergaard, K. (2016), s. 441 
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Ved anvendelsen af proaktive klausuler accepteres det, at parterne er begrænset rationelle, hvorfor 

de ikke kan forudsige alle omstændigheder på forhånd. Når parterne senere (gen)forhandler dele af 

kontrakten, vil transaktionsomkostninger først opstå ex post. Der sker således en reallokering af 

risici, såvel ex tunc som ex nunc267. Under reaktive klausuler er alle transaktionsomkostninger ved 

anvendelsen allokeret ex ante, da parterne ikke vil afholde transaktionsomkostninger senere som 

følge af, at der ikke kan genforhandles. Dette medfører øgede ex ante omkostninger, da klausulens 

præcise indhold skal være fastlagt inden kontraktens indgåelse. Om der sker skift i 

risikoallokeringen, afhænger af klausulens faktisk indhold. 

 

Konsekvensen ved reaktive klausuler er, at der ikke er garanti for deres anvendelse, hvorfor der 

opstår en risiko for, at transaktionsomkostningerne afholdt ex ante vil være spildte. Denne 

problemstilling opstår ikke ved anvendelsen af proaktive klausuler, hvor parterne ikke afholder 

uforholdsmæssigt mange omkostninger i forsøget på at fastlægge alt indhold af kontrakten på 

forhånd. Når indholdet ikke på forhånd er fastlagt, vil transaktionsomkostninger ex ante være 

betydeligt lavere. Yderligere er der mulighed for, at andre transaktionsomkostninger kan spares 

væk, når kontrakten ex ante, ikke regulerer alle potentielle forhold. Anvendelsen af proaktive 

klausuler indebærer risiko for hold-up, fra parten med den største forhandlingsstyrke. Proaktive 

klausuler findes derfor bedst anvendt i et strategisk relationelt samarbejde, hvor begge parter agerer 

efter en fælles målsætning. Under relationelt samarbejde vil ingen af parterne have interesse i at 

true den anden part med hold-up, da det er ødelæggende for den fælles værdiskabelse. 

 

Modsætningsvist vil reaktive klausuler bedst finde anvendelse under en konventionel kontrakt, hvor 

der ikke er det samme behov for at samarbejde omkring ydelsen. Kontraktens funktion er, at 

allokere risiko- og rettigheder og anvendes oftest ex post, når konflikten er opstået. Anvendes en 

proaktiv klausul under en konventionel kontrakt, opstår der en risiko for, at parten med den største 

forhandlingsstyrke kan styre udfaldet af genforhandlingen, som følge af hold-up-truslen. I en sådan 

sammensætning kan proaktive klausuler derfor potentielt medføre en negativ effekt. Under en 

konventionel kontrakt, vil det i stedet være hensigtsmæssigt at anvende 

reaktive klausuler, da forhandlingsstyrken ikke får indvirkning på dens anvendelse. 

 

																																																								
267Ex tunc = med tilbagevirkende kraft, Ex nunc = for fremtiden 
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Om klausulen bør regulere alle forhold eller efterlade rum til genforhandling, afhænger af, hvordan 

parterne vil allokere ex ante risikoen og allokeringen af tabet ex post. Ved anvendelsen af proaktive 

klausuler kan parterne minimere transaktionsomkostningerne ex ante. Dette bør ske, når parterne 

forventer at reducere transaktionsomkostninger ved at efterlade et rum i kontrakten. Når 

omkostninger ved at regulere forholdet i kontrakten på forhånd er større end omkostningen ved 

senere at foretage genforhandling, bør der efterlades et rum i kontrakten til genforhandling.268 

 

For at minimere transaktionsomkostninger i kontrakten bør klausuler anvendes således269: 

 
Figur 11 

Kilde: Egen frembringelse på baggrund af Cooter, R. & Ulen, T. (2016) s. 293 

 

Om allokeringen af risiko bør fortages ex ante eller ex post, afhænger yderligere af sammenhængen 

mellem ydelsen, relationen og kontrakttypen. Proaktive klausuler får særligt stor betydning i 

relationelle kontraktforhold som middel til at opfange efterfølgende omstændigheder. Under en 

konventionel kontrakt, har det større betydning, at kontrakten fungerer som redskab til løsningen af 

rettighedsproblematikker og tvister, hvorfor senere genforhandling ikke vil have den samme 

positive effekt. Ovenstående elementer får særlig stor betydning for hvornår anvendelsen af 

ændringsklausuler, kan have en værdimaksimerende effekt for kontrakten. 

 

3.11 Økonomisk delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse må det konkluderes, at udbudsretten har til formål at sikre en effektiv- 

og fri konkurrence. Den neoklassiske model for fuldkommen konkurrence medfører en 

samfundsefficient markedstilstand, hvorfor denne markedsstruktur må være idealet for opnåelsen af 

værdimaksimerende kontrakter. Det er således afgørende, om udbudsreglerne formår at opfylde de 

forudsætninger, der teoretisk er nødvendige for at opnå en sådan tilstand. Når ordregiver i medfør af 

udbudsreglerne således forpligtes til at konkurrenceudsætte ydelser, skyldes det ønsket om opnå en 

																																																								
268Cooter, R. & Ulen, T. (2016) Law and Economics, s.293 
269Anvendelsen heraf skal ses i overensstemmelse med Posners formel C=x+p(x)[y+e(x,y)], jf. endvidere afsnit 3.8.2.1 og 3.9 
 



	
93	

tilstand svarende til fuldkommen konkurrence. Dette er i overensstemmelse med forsøget på at 

regulere den ordregivende myndigheds adfærd, i relation til det velfærdsmaksimerende hensyn og 

forvaltningen af en forsvarlig offentlig myndighed. Da der kan være eksternaliteter, som gør, at 

ordregivende myndigheder ikke af egen drift er i stand til at efterleve forudsætningerne for 

fuldkommen konkurrence, søges udbudsreglerne anvendt som middel til at tilvejebringe denne 

tilstand. 

 

For at offentlige myndigheder kan indgå i en værdimaksimerende kontrakt, som maksimerer 

velfærden mest muligt, skal kontrakten indeholde de rette incitamenter, risiko- og allokering af 

transaktionsomkostninger. Som følge af udbudsreglerne forpligtes ordregiver til at afholde store 

omkostninger ex ante, hvilket ofte resulterer i en ubalance i parternes forhandlingsstyrke, da 

leverandøren opnår den højeste forhandlingsstyrke efter kontraktens indgåelse. For at påvirke 

forhandlingsstyrken skal incitamenter i kontrakten afhjælpe problematikkerne på baggrund af den 

asymmetriske information og skabe forenelighed mellem parternes interesser. I forsøget på, at 

skabe incitamentsforenelighed i kontrakten, er det nærliggende at lade den part, som er nærmest til 

at bære risikoen påtage sig den. Hvis leverandøren pålægges en uhensigtsmæssig høj risiko, vil 

leverandøren tilskrive kontrakten en øget risikopræmie, hvilket bryder med opnåelsen af en 

værdimaksimerende kontrakt. 

Kan parterne derimod indrette kontrakten ud fra en målsætning om fællesoptimering frem for 

egennyttemaksimering, vil begge parter have incitament til at yde en høj indsats og den højeste 

værdi i kontrakten kan realiseres. Ved brug af ændringsklausuler i form af optioner, er det muligt at 

opnå en situation, hvor leverandøren har incitament til at yde en høj indsats, da det medfører en øget 

gevinst for leverandøren at agere efter kontrakten. 

 

For at udvide genstandsfeltet for opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt, må det accepteres, 

at eksistensen af transaktionsomkostninger ikke kan negligeres. Offentlige kontrakter kan nemlig 

ikke indgås uden afholdelsen af ex ante transaktionsomkostninger. I henhold til Posners formel bør 

transaktionsomkostninger kun afholdes ex ante for de ændringsbehov, der med stor sandsynlighed 

opstår. Afholdes transaktionsomkostningerne ex ante, og opstår ændringsbehovet ikke, vil de 

afholdte omkostninger være spildte. Er kontrakter således inkomplette og er der usikkerhed om 

ændringsbehovet, vil det økonomisk være bedre at henføre transaktionsomkostninger ex post. 

 



	
94	

Med henblik på opnåelsen af transaktionsomkostningsminimerende kontrakter er det afgørende, om 

der anvendes proaktive eller reaktive klausuler. Ved anvendelse af proaktive klausuler, vil 

transaktionsomkostninger kunne allokeres ex post, hvorimod reaktive klausuler i stil med 

udbudsreglernes definition af ændringsklausuler skal fastsætte og forudse alt på forhånd. 

Antagelsen er, at klausulerne kan tilføre kontrakten en værdimaksimerende effekt, hvis de anvendes 

korrekt i henhold til den konkrete situation. Anvendelsen af klausulerne afhænger af, hvilken type 

der minimerer transaktionsomkostninger mest muligt. I den integreret analyse undersøges det 

nærmere, hvad der må betragtes, som den samfundsefficiente tilstand for anvendelse af 

ændringsklausuler under en udbudspligtig kontrakt. 
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Kapitel 4 - Integreret analyse 

4.1 Indledning 
Formålet med den integrerede analyse er at undersøge og finde frem til, hvad der er den efficiente 

regel for ændringer foretaget i medfør af en udbudspligtig kontrakt. Den juridiske analyse i kapitel 

2 udledte gældende ret om muligheden for at ændre i en udbudt kontrakt på baggrund af 

ændringsklausuler (og uforudsete omstændigheder) ud fra Udbudsloven fra 2016, med 

fortolkningsbidrag fra Udbudsdirektivet fra 2014 og relevant praksis. Efterfølgende undersøgte og 

forklarede den økonomiske analyse i kapitel 3, hvilke teoretiske elementer der må være til stede for 

at opnå en værdimaksimerende kontrakt og dermed den efficiente regel. 

 

I nærværende kapitel skal det ud fra retspolitiske drøftelser undersøges, om udbudsreglerne 

efterlader et uudnyttet potentiale, herunder hvad der er den samfundsefficiente retsstilling for 

anvendelse af ændringsklausuler. 

 

4.2 Samfundsefficiens og valg af efficiensbetragtning 
Formålet med afhandlingens integreret analyse er at fastlægge, om- eller hvad der er den 

samfundsefficiente retsstilling for anvendelse af ændringsklausuler under en udbudspligtig kontrakt. 

 

Hvorvidt gældende ret er efficient, kan anskues ud fra forskellige efficiensbetragtninger. 

Udgangspunktet i det følgende er at finde den situation, der ud fra et samfundsperspektiv skaber 

den højeste værdi for samfundet og hvor den samlede velfærd øges. I overensstemmelse hermed har 

udbudsreglerne til formål at sikre en effektiv konkurrence og opnå en intelligent, bæredygtig og 

inklusiv vækst. 

 

4.2.1 Williamsons efficiente reguleringsstruktur 
I afsnit 4.4. analyseres den efficiente reguleringsstruktur ud fra den økonomiske analyses resultater 

og de i afsnit 4.3.2 opstillede forudsætninger. Det undersøges ud fra et 

transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv og Williamsons model, hvilken reguleringsstruktur og 

dermed også hvilken kontraktudformning der er efficient for den konkrete situation. Analysen tager 

udgangspunkt i forskellige udfald, som udledes på baggrund af graden af aktivspecificitet og 

transaktionsfrekvensen. Efter fastlæggelsen af den efficiente reguleringsstruktur skal det 
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undersøges, om opnåelsen heraf er realistisk efter gældende ret. Det betyder, at den økonomiske 

efficiens anvendes på gældende ret for at udlede, hvorvidt denne er efficient eller inefficient. Er den 

efficiente reguleringsstruktur ikke mulig at opnå ud fra gældende ret, må gældende ret således 

betragtes som inefficient i forhold til den konkrete situation. Hvorvidt gældende ret er efficient, er 

alene en konstatering ud fra transaktionsomkostningsteorien og Williamsons efficiensbetragtning. 

 

4.2.2 Kaldor-Hicks kriteriet 
Om gældende ret er efficient eller inefficient ud fra et samfundsmæssigt perspektiv kan ikke 

endegyldigt udledes af Williamsons efficiensbetragtning, men bygger på en afvejning af forskellige 

hensyn. 

 

Den benyttede teori for at analysere samfundsefficiensen vil således basere sig på Nicolas Kaldor 

og John Hicks efficiensbetragtning, også kaldt Kaldor-Hicks kriteriet270. Kriteriet angiver, at et 

givent tiltag kan betragtes som efficient, “når der skabes store nok værdier hos vinderen til at 

kompensere taberen”271. Det er særligt relevant at anskue kontraktretlige relationer ud fra Kaldor-

Hicks kriteriet, da parterne skal søge at opnå mest mulig værdi til fordeling mellem sig. Kriteriet 

bliver dog ofte kritiseret for ikke at tage hensyn til fairness, da kriteriet alene forsøger at øge den 

samlede velfærd for samfundet, men hvor fordelingen parterne imellem er irrelevant. 

 

Kaldor-Hicks kriteriet udelukker ikke anvendelse af Vilfredo Pareto’s effektivitets kriterium, som i 

højere grad imødekommer et lighedshensyn. Der foreligger således en Pareto-effektiv situation, når 

samfundet er indrettet sådan, at “ingen får det bedre, uden nogen får det værre272”. En alternativ 

tilgang er at tilstræbe en pareto-forbedring, som kan karakterisere de ændringer, som parterne er 

villige til at anerkende efter kontraktens indgåelse. En sådan forbedring er karakteriseret ved, at 

“mindst et individ får det bedre, og ingen får det værre”273. 

Da den samfundsmæssige værdiskabelse er udgangspunktet for det følgende, anvendes Kaldor-

Hicks kriteriet. 

 

																																																								
270Eide E. & Stavang E. (2014) s. 110  
271Eide E. & Stavang E. (2014) s. 111  
272Eide E. & Stavang E. (2014) s. 34   
273Eide E. & Stavang E. (2014) s. 35-36  



	
97	

I vurderingen af om en justering af gældende ret tilfører samfundet en øget efficiens, er det 

nødvendigt at vurdere samtlige påvirkninger som følge af justeringen. Uanset om der der foreslås en 

ændring i fortolkningen eller en reel ændring af gældende ret, skal det undersøges, hvilke 

konsekvenser det medfører. Forslag til ændring skal således kunne underbygges af såvel juridiske 

grundprincipper som økonomiske efficiensbetragtninger. En fuldstændig ophævelse af 

ændringsbegrænsningen kan nemlig få afgørende konsekvenser, både på det retlige- men lige så vel 

på det praktiske plan. Ordregivers hensyn til ligebehandling og gennemsigtighed sikrer en åben og 

efficient konkurrence, som er vigtig for opnåelsen af en samfundsefficient tilstand, men en 

fuldstændig varetagelse af dette hensyn kan resultere i uhensigtsmæssige høje 

transaktionsomkostninger og værdispild. Hvis ordregiver derimod ignorerer hensynet til 

ligebehandling for at imødekomme anvendelsen af en mere relationel- og proaktiv tilgang, ved at 

tillade ændringer for nødlidende kontrakter for at undgå et værdispild for samfundet, kan det 

eliminere de positive effekter, som en åben og effektiv konkurrence medfører. 

Ud fra en afvejning af udbudsreglernes modstridende hensyn gives en retspolitisk anbefaling for, 

den samfundsefficiente retsstilling for anvendelse af ændringsklausuler. Det skal på den baggrund 

fastlægges om en udvidet fortolkning af gældende ret, kan påvirke muligheden for at opnå en 

Kaldor-Hicks- og dermed samfundsefficient tilstand der øger den samlede værdi. 

 

4.3 Transaktionsomkostningers betydning for den efficiente 

reguleringsstruktur 

4.3.1 Den efficiente reguleringsstruktur 
For at fastlægge den efficiente reguleringsstruktur for en konkret situation skal sammenhængen 

mellem transaktionsdimensionerne, kontraktudformningen og reguleringsstrukturen analyseres. 

 

Først og fremmest må det konstateres, at de grundlæggende antagelser274 har indflydelse på 

opnåelsen af den efficiente reguleringsstruktur og, at kontraktudformningen afhænger af 

dimensionernes eksistens. I en situation med fuld rationalitet, opportunisme og aktivspecificitet vil 

parterne ex ante kunne planlægge alle fremtidige situationer og udforme en optimal kontrakt, som 

begrænser mulighed for snyderi. Eksisterer der derimod en situation med begrænset rationalitet og 

aktivspecificitet, men uden opportunisme, baseres kontrakter udelukkende på løfter, idet de 

																																																								
274Begrænset rationalitet, opportunisme og aktivspecificitet 
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involverede parter skal anses som “hædersmænd”, der altid vil overholde kontraktens ånd - og ikke 

kun dens ord. I situationer hvor alle antagelser er tilstedeværende, vil planlægning ikke resultere i 

en komplet kontrakt, løfter ikke er til at stole på og konkurrencen begrænses af aktivspecifiteten. I 

en sådan situation er der behov for regulering eller organisatorisk styring275. 

 

Kontrakter kan således udformes ved planlægning, løfter, konkurrence eller regulering. Disse 

udspringer ifølge Williamson fra forskellige kontraktregimer: 

 

 
Figur 12 

Kilde: Egen frembringelse på baggrund af Williamson (1991) jf. Lippert-Rasmussen, M. & Mols, 

N.P (1993) s. 23f 

 

Efter at have fastlagt dimensionerne og kontraktudformningen, er det muligt at analysere den 

efficiente reguleringsstruktur, jf. nedenstående model opstillet af Williamson. 

 

																																																								
275Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P (1993) s. 21-22 
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For at fastlægge den efficiente reguleringsstruktur for den konkrete situation, er det først og 

fremmest afgørende ud fra den økonomiske analyses resultater at opstille antagelserne for 

værdimaksimerende kontrakter. Med udgangspunkt i antagelserne analyseres det i afsnit 4.4 den 

efficiente reguleringsstruktur for den konkrete situation. 

 

4.3.2 Antagelser for værdimaksimerende kontrakter 
Ud fra et samfundsperspektiv og for at realisere den største værdi for samfundet, skal en 

værdimaksimerende kontrakt øge værdien i relationen mest muligt. Det betyder, at den stærkeste 

part ikke blot skal maksimere egen profit, men være villig til at opgive lidt af sin egen sikkerhed for 

at skabe de bedste vilkår for, at værdien i relationen maksimeres. 

 

Som analyseret i kapitel 3, skal kontrakter foruden at indeholde den rette risikoallokering, ligeledes 

balancere parternes incitamenter og forhandlingsstyrke, minimere transaktionsomkostningerne ved 

at disse henføres mellem perioderne, ex ante og ex post, som det findes mest hensigtsmæssige, samt 

at tillade parterne den fornødne fleksibilitet i kontrakten. 

 

Hvis kontrakten giver incitament til fællesoptimering, sikres en optimal allokering af risiko og 

skaber balance i forhandlingsstyrken. Som angivet er målet nemlig at skabe incitamenter, der 

afspejler parternes fælles mål med kontrakten, hvor det er en forudsætning, at risikoen forsøges 

Figur 13 

Kilde:  

Williamson 

E. (1985) 
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allokeret ligeligt mellem parterne. Det betyder, at den stærkeste part skal være villig til at påtage sig 

noget af risikoen, hvis denne er nærmest til at bære den. 

 

Ved udbud af komplekse kontrakter, eksempelvis i udvikling af større IT-systemer, er der en 

forudsætning for, at det kræves meget specialiseret teknologi og aktivspecifikke investeringer. Det 

skyldes, at opgaven kræver konkret stillingtagen og investering fra leverandørens side, for at kunne 

opfylde det specialiserede behov. Hertil gælder, at såfremt der foretages en meget aktivspecifik 

investering opnås en højere værdi i relationen, end hvad der er muligt ved blandede eller ikke-

specifikke investeringer fra leverandørens side. For at en kontrakt kan anses som 

værdimaksimerende, må det således antages, at kontrakten skal fordre, at parterne har et incitament 

til at foretage idiosynkratiske investeringer og indgå i et tæt samarbejde herom. At parterne skal 

indgå i et tæt samarbejde, skyldes forudsætningen om, at den værdi der kan opnås i relationen, er 

større end ved de mere konventionelle kontraktrelationer. En tæt relation og et godt samarbejde 

skaber nemlig potentiale for at opnå relationsrente. Dette blev fastslået af Dyer & Singh, med 

artiklen The relational view fra 1998, hvor de tog et afgørende spadestik til en fundamental 

nytænkende retning inden for økonomisk teori. Det teoretiske fokus er, at der mellem virksomheder 

er mulighed for at opnå et strategisk samarbejde. Parterne kan ved at samarbejde om at skabe kvasi-

rente/relationsrente opnå en merværdi i relationen, der er større end den værdi, parterne ville kunne 

opnå ved enhver anden konstruktion. For at opnå konkurrencemæssige fordele i relationen, må 

parterne blandt andet være villige til at investere i relationen og kombinere ressourcerne på en unik 

måde for at opnå værdimaksimering. Når der investeres i relationen, skal investeringen helst være 

relations- eller aktivspecifik. For at aktivspecifikke investeringer foretages, er udgangspunktet, at 

der mellem parterne er et strategisk fit. Det vil sige, at den ene part ikke kan gå ud og finde en bedre 

kontraktpart på markedet, og det betyder, at afkastet i en alternativ kontraktsituation vil være lavere, 

hvorfor villigheden til at blive i relationen øges, idet man ikke vil kunne opnå et lige så stort afkast i 

andre kontraktforhold. 

 

Antagelsen om at transaktionsomkostninger skal minimeres for at maksimere værdien i en kontrakt 

underbygges af Williamson, hvor den konkrete kontraktudformning og efficiente 

reglueringsstruktur afhænger af transaktionsfrekvensen og graden af aktivspecificitet. 

I den klassiske kontraktlov, er kontrakterne et forsøg på at lave komplette aftaler, der tager højde 

for alle relevante fremtidige hændelser. I klassiske kontrakter vil kontraktkoncipisten, som ofte er 
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den stærke part, således forsøge at forholde sig til alle tænkelige risici, for at beskytte sig selv i 

fremtiden, hvis en konflikt opstår - eller, på grund af udbudsreglerne sikre sig, at en ændring kan 

foretages uden pligt til fornyet udbud. En sådan tilgang, hvor parterne på forhånd forsøger at 

adressere alle tænkelige risici, ofte uden at tage sandsynligheden for risikoens indtræden i 

betragtning, medfører unødigt komplekse kontrakter. Sådanne kontrakter øger 

transaktionsomkostningerne forbundet med kontraktens indgåelse, da parterne ex ante afholder 

meget høje omkostninger for at tage hensyn til alle potentielle situationer - omkostninger som vil 

være spildte, hvis konflikten aldrig opstår. Et af de afgørende midler for at eliminere de høje 

transaktionsomkostninger som traditionelt er forbundet med konventionel kontrahering, er at 

anvende proaktive klausuler, hvor kontrakterne tilføres fleksibilitet. I afsnit 3.10 blev anvendelsen 

af- og forskellene imellem proaktive og reaktive klausuler diskuteret. 

 

Med disse antagelser er det muligt ud fra økonomisk teori at opnå en værdimaksimerende kontrakt. 

Men én ting er, hvad der teoretisk er muligt - en anden ting er, hvad der kan lade sig gøre, når 

kontrakten er begrænset af udbudsregler. Dette undersøges nærmere i det følgende. 

 

4.4 Den efficiente reguleringsstruktur 
Med udgangspunkt i eksistensen af transaktionsdimensionerne og Williamsons model, jf. figur 13 i 

afsnit 4.3.1 ovenfor, er det muligt ud fra den konkrete transaktion at analysere den 

reguleringsstruktur, som er transaktionomkostningsøkonomiserende og dermed relativt mere 

efficient end de øvrige. Reguleringsstrukturerne defineres som kontraktmæssige arrangementer med 

en nærmere specificeret beslutningsprocedure, parterne kan benytte ved tilpasning af kontrakten276. 

Når analysen af den efficiente reguleringsstruktur er særligt relevant, skyldes det, at organiseringen 

og reguleringsstrukturen har en reel indvirkning på parternes præstation, samt for opnåelsen af en 

værdimaksimerende kontrakt og en, ud fra et kontrakt- og transaktionsomkostningsteoretisk 

perspektiv, samfundsefficient tilstand277. 

 

Modellen spænder fra korte veldefinerede kontrakter, der anvendes på velfungerende markeder som 

det ene yderpunkt, over langsigtede og fleksible kontrakter, der anvendes, når kompleksiteten og 

																																																								
276Knudsen, C. (1997) s. 217 
277Huet, F. & Saussier, S. (2003) 



	
102	

usikkerheden øges, til det andet yderpunkt med vertikal integration og intern organisering med åbne 

kontrakter og autoritetsrelationer278. 

 

Som fastsat i den økonomiske analyse har eksistensen- og graden af parametrene usikkerhed, 

frekvens og aktivspecificitet betydning for, hvilken styringsmekanisme og reguleringsstruktur der er 

efficient for den konkrete situation. I enkelte tilfælde kan transaktionen ligge i et grænseland, hvor 

det ikke er entydigt, hvilken reguleringsstruktur der er efficient. Her bør graden af usikkerhed ved 

transaktionen undersøge før det endelige valg foretages. 

 

I det følgende søges det ud fra de i afsnit 4.3.2 opstillede antagelser for værdimaksimerende 

kontrakter at udpege den transaktionsomkostningsminimerende reguleringsstruktur. 

 

4.4.1 Markedsregulering 
I situationer med lav grad af aktivspecificitet anses markedet som den efficiente reguleringsramme, 

uanset om transaktionen foretages hyppigt eller sjældent279. Transaktionen reguleres af det klassiske 

kontraktregime, der ved udarbejdelsen af komplette kontrakter ex ante tager højde for alle 

fremtidige hændelser280. 

Som angivet i afsnit 3.8.3.1 kræver komplekse løsninger altid en idiosynkratisk investering, idet 

ordregivers specialiserede behov nødvendiggør en konkret stillingtagen til opgavens kompleksitet. 

Komplekse ydelser kan ikke løses ved standardiserede investeringer, hvorfor markedet ikke er den 

efficiente reguleringsstruktur. 

 

4.4.2 Trilateral regulering 
Er transaktionsfrekvensen lav, men aktivspecificiteten blandet eller idiosynkratisk, er den trilaterale 

reguleringsstruktur efficient. Markedets kortsigtede kontrakter erstattes af langsigtede kontrakter 

med indbygget fleksibilitet, jf. den neoklassiske kontraktlov. Ved konflikter indtræder en opmand 

eller voldgift som konfliktløsende organ. At transaktionen i dette tilfælde ikke bør internaliseres, på 

trods af den øgede grad af aktivspecifitet, skyldes den lave frekvens, hvor 

transaktionsomkostningerne skal afskrives på få transaktioner281. 

																																																								
278Knudsen, C. (1997) s. 218 
279Knudsen, C. (1997) s. 218 
280Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P. (1993) s. 22 
281Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P. (1993) s. 27 
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Den trilaterale reguleringsstruktur er til en vis grad efficient, da rammen tillader aktivspecifikke 

investeringer og indbygget fleksibilitet. Spørgsmålet er dog, hvor høj grad af fleksibilitet der faktisk 

opnås, og om anvendelsen af åbne- og proaktive klausuler tillades. 

Et kritikpunkt i anvendelsen er, at værdimaksimerende kontrakter bør minimere 

transaktionsomkostningerne ved en hensigtsmæssig allokering heraf. Men på grund af den lave 

frekvens vil parterne afholde alle transaktionsomkostninger på én transaktion, hvilket bryder med 

forudsætningen om at opnå transaktionsomkostningsminimerende forhandlingssædvaner mellem 

parterne. Og som angivet i afsnit 3.8.3.3 kan den lave transaktionsfrekvens endvidere betyde, at 

leverandøren sænker sit loyalitetsniveau og gør det svært at opnå en tæt relation og relationsrente. 

 

4.4.3 Bilateral regulering 
I takt med at transaktionsfrekvensen øges, bliver parterne på grund af den interne relation i stand til 

selv at vurdere modparten282. I en situation med høj frekvens og hvor investeringerne er blandet 

aktivspecifikke, er den bilaterale reguleringsstruktur efficient. 

Om denne reguleringsstruktur er efficient i forhold til den konkrete situation, kan ikke entydigt 

fastlægges. Det vægter positivt, at kontraktens genstand løses ved mere aktivspecifikke 

investeringer, hvilket resulterer i en højere værdi i relationen. Men da aktivspecifiteten ikke er 

komplet, realiserer parterne ikke den tætte relation eller gensidighed, som er mulig ved forenet 

regulering283, idet investeringen har værdi ved alternative anvendelser. Parterne vil derfor have en 

øget interesse i at opretholde relationen, men parterne er fortsat autonome enheder med forskellige 

mål284. Oprindeligt (Williamson 1985) blev de bilaterale transaktioner reguleret gennem relationelle 

kontrakter, men da disse udgik i 1991, er den neoklassiske kontraktlov udvidet til også at omfatte 

den bilaterale regulering285. Herved opstår samme spørgsmål, som ovenfor om fleksibiliteten er 

bred nok til, at reguleringsstrukturen er efficient i forhold til den konkrete situation. 

 

4.4.4 Forenet regulering 
Ved idiosynkratisk aktivspecificitet og høj transaktionsfrekvens mindskes behovet for bilateral 

regulering, idet aktivspecificiteten medfører, at investeringen ikke har værdi i alternative 

																																																								
282Knudsen, C. (1997) s. 219 
283Jf. nedenfor i afsnit 4.4.4. 
284Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P. (1993) s. 27-28. 
285Lippert-Rasmussen, M. & Mols, N.P. (1993) s. 23 
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anvendelser. Parterne opnår en højere værdi end ellers muligt og samtidig et afhængighedsforhold 

til hinanden, som gør, at incitamentet til at bryde relationen elimineres. 

Hvorvidt transaktionen skal internaliseres eller ej, bestemmes ud fra, om vertikal integration eller en 

intern regulering af transaktionen i højere grad end de alternative reguleringsstrukturer, er i stand til 

at klare den nødvendige tilpasning286. I den idealistiske model søges parterne forenet under fælles 

ejerskab, hvor ønsket om fællesoptimering er størst. Med en sådan konstellation (i Williamsons 

terminologi hierarkiet) vil der i højere grad, end ved de alternative reguleringsstrukturer opnås en 

samordning og harmonisering af normer og værdier, ligesom der skabes en større målkongruens, 

som mindsker opportunismen og sikre en større grad af samarbejde. 

 

I Williamsons oprindelige arbejde med relationel kontraktlov var det ikke formuleringen eller 

ordlyden, der fungerede som referencepunkt, men derimod relationen eller ånden i kontrakten. Det 

afgørende for konfliktløsningen er således ikke det skrevne ord, men efterlevelsen af parternes 

oprindelige ønsker og hensigt med kontrakten. Efter at de relationelle kontrakter er erstattet af 

overbærenhed, løses konflikter ved højeste instans internt i relationen, hvor det på baggrund af 

påbud er muligt at løse konflikten. Overbærenhed som retssystem er et specialiseret organ internt i 

relationen, der er oprettet til det konkrete formål. Oprettelsen af et sådant højt-specialiseret organ er 

omkostningstungt, hvorfor tilbagevendende transaktioner er nødvendige for at retfærdiggøre 

eksistensen heraf. 

																																																								
286Williamson, O.E. (1985) s. 78 
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Ud fra antagelserne om værdimaksimerende kontrakter er det nu relevant at undersøge, om den 

forenede reguleringsstruktur er efficient for denne konkrete situation. Som figur 14 angiver, antages 

det, at den efficiente løsning ved indkøb af komplekse ydelser, hvor der er stor usikkerhed om det 

endelige outcome, er at indgå i et værdimaksimerende og relationelt samarbejde. Denne 

reguleringsstruktur skaber de efficiente rammer for, at parterne kan indgå i et tæt og strategisk 

samarbejde for at opnå relationsrente, ligesom parterne tillades at allokere 

transaktionsomkostningerne, hvor det er mest hensigtsmæssigt. I forhold til graden af fleksibilitet 

må denne være total. Parterne er således hverken bundet af regler, procedurer eller begrænsninger, 

men tillades at forhandle og genforhandle frit undervejs, hvorfor parterne ej heller vil afholde 

unødvendige og potentielt spildte omkostninger ex ante. 

 

Den hyppige transaktionsfrekvens skaber de rette incitamenter for opnåelsen af læringsprocesser og 

forhandlingssædvaner parterne imellem, idet omkostningerne forbundet hermed kan allokeres 

mellem flere transaktioner. De idiosynkratiske investeringer giver parterne mulighed for at opnå en 

større værdi i relationen, da investeringen alene forholder sig til én specifik opgave. Som angivet i 

afsnit 3.8.3.1, vil et skift af kontraktpart være forbundet med store omkostninger og værditab, 

hvorfor parterne opnår et stort afhængighedsforhold til hinanden og heraf incitament til at 

samarbejde om det bedste resultat. 

Figur 14 

Kilde: Madden P. & 

Bergman J. (2016) s. 
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4.4.5 Valg af efficient reguleringsstruktur 
Ud fra ovenstående analyse vurderes den forenede reguleringsstruktur til at være efficient i forhold 

til opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt ved indkøb af komplekse ydelser. Den forenede 

regulering sikrer de nødvendige idiosynkratiske investeringer, ligesom der herved opnås en 

maksimering af værdien i kontrakten, som er mulig i en tæt relation. Reguleringsstrukturen giver 

endvidere den optimale fleksibilitet til at foretage ændringer undervejs, hvor parterne tillades at 

samarbejde, genforhandle, skifte retning og ændre hvis behovet opstår, for at sikre den bedste, 

billigste og mest innovative løsning. Når parterne ikke skal forudse og indskrive ændringer på 

forhånd, kan transaktionsomkostningerne henføres ex post sådan, at der ikke opstår værdispild ved, 

at parterne forsøger at tage højde for alle tænkelige situationer ex ante. At den forenede regulering 

vurderes som mest efficient underbygges alene af økonomiske rationaler. Om denne 

reguleringsstruktur er realistisk at opnå ud fra gældende ret, undersøges nærmere i afsnit 4.5 straks 

nedenfor. 

 

4.5 Gældende ret i forhold til den efficiente reguleringsstruktur 

4.5.1 Indledning 
Som analyseret ovenfor, vil den efficiente reguleringsstruktur under længerevarende og komplekse 

kontrakter, og hvor der er usikkerhed om det endelige output, være den forenede regulering. 

Reguleringsstrukturen underbygges af de relationelle kontrakter og overbærenhed, som sikrer den 

nødvendige idiosynkratiske aktivspecificitet og en transaktionsfrekvens, der er hyppig nok til, at der 

skabes incitament til at opnå læringsprocesser parterne imellem. Som udslag af aktivspecificiteten 

vil parterne agere efter en fælles profitoptimering. Hertil gælder, at når begge parter har interesse i 

at opretholde relationen, sikres muligheden for et strategisk samarbejde for at realisere den højeste 

værdi i relationen. Med en kontrakt der formår at forene parternes incitamenter og målsætninger, 

skabes den rette risikoallokering, og med en indbygget fleksibilitet til at ændre og genforhandle 

undervejs, vil konfliktniveauet mindskes. Det undersøges i det følgende, om gældende ret tillader 

opnåelsen af den forenede regulering som efficient reguleringsstruktur, herunder om det er en 

realistisk målsætning for kontrakter, som er underlagt udbudsreglerne, at bevæge sig tættere mod 

denne reguleringsform. 
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De udbudsretlige hensyn og Udbudslovens regulering om ændringsklausuler skal herefter opvejes 

mod forudsætningerne for opnåelsen af en samfundsefficient tilstand for at belyse, om reglerne 

sikrer de rette incitamenter, risikoallokering og forhandlingsstyrke, samt fungerer 

transaktionsomkostningsminimerende - og hvis ikke, om reglerne frembringer uhensigtsmæssige 

konsekvenser for samfundets samlede velfærd. 

 

4.5.2 Opsummering på gældende ret 
Som fastlagt i den juridiske analyse, giver udbudsreglerne under hensyn til principperne om 

ligebehandling og gennemsigtighed og Udbudslovens kapitel 15 om Ændringer af kontrakter m.v., 

parterne en begrænset adgang til at foretage ændringer af kontrakten ex post. Den generelle 

hovedregel er, at der ikke kan foretages (væsentlige) ændringer af kontrakten, som medfører en 

ændring af grundlæggende elementer. Udbudsloven opregner dog en række ændringer, der ikke 

anses for væsentlige og som derfor kan undtages fra hovedreglen. 

Foruden undtagelserne til ændringer af kontrakten, er der adgang til at foretage ændringer i medfør 

af en kontrakt, såfremt det fremgår af klare, præcise og entydige definerede ændringsklausuler på 

tidspunktet for kontraktens indgåelse jf. Udbudslovens §179. Ændringer kan yderligere undtages 

som tilladelige, såfremt ændringsbehovet er opstået på baggrund af uforudsete omstændigheder, jf. 

Udbudslovens §183. Men som tidligere fastlagt, skal der meget til for, at uforudsigelighed kan 

påberåbes. Den generelle fortolkning af ændringer under udbudsreglerne er, at hensynet til 

værdispild ikke tillægges særlig betydning i vurderingen af, om en given ændring kan tillades. 

 

4.5.3 Sammenligning af gældende ret og den forenede regulering 
For opnåelsen af den efficiente reguleringsstruktur skal parterne i komplekse og længerevarende 

kontraktforhold søge at opfylde forudsætningerne herfor. Spørgsmålet er, om udbudsreglernes 

begrænsede ændringsadgang, samt hensynet til ligebehandling og gennemsigtighed, vil stå i vejen 

for anvendelsen af relationelle kontrakter og overbærenhed som retssystem, hvor konflikter løses 

internt i konstellationen. 

 

Under den forenede regulering er det en forudsætning, at parterne kan agere frit og indgår bindende 

aftaler. En sådan frihed begrænses af udbudsreglerne og de grundlæggende principper. I Pressetext 

fastlagde EU-Domstolen, at udbudsreglerne også regulerer selve kontraktforholdet, hvorfor 

hensynet til ligebehandling og gennemsigtighed ikke kun gælder i forbindelse med kontraktens 
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indgåelse, men ligeledes rækker ind i det senere kontraktforhold mellem parterne. Principperne 

sikrer således, at alle økonomiske aktører - aktuelle som potentielle, stilles lige i konkurrencen.  

I den juridiske litteratur er der endvidere argumenteret for, at hensynet til ligebehandling og 

gennemsigtighed vægter højere end værdispildsbetragtninger. 

 

Under den relationelle kontrakt bør udvælgelsen af kontraktpart foretages ud fra forudsætningen 

om, at ordregiver med den valgte leverandør kan opnå et strategisk fit. Dette kompliceres ved at alle 

tilbudsgivere i udbudsprocessen skal behandles og vurderes lige ud fra nogle på forhånd fastsatte 

krav. Traditionelt er det nemlig ikke muligt, at se hinanden an inden kontraktens indgåelse. 

Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er ligeledes til hinder for, at parterne i 

udbudspligtige kontrakter opnår et sådant afhængighedsforhold, at den eksisterende leverandør 

realiserer en konkurrencefordel ved fremtidige udbud. 

 

For at kunne opnå et strategisk fit og dermed relationsrente, som sikrer parterne en højere værdi, 

end hvad der er mulig i alternative relationer, skal parterne have incitament til at afholde 

idiosynkratiske investeringer287. Disse investeringer bliver kun afholdt, hvis leverandøren har en 

berettiget forventning om, at relationen opretholdes. Ved udbud af komplekse kontrakter er begge 

parter bevidste om, at kontrakten er tidsbegrænset, da kontrakten ophører, når opgaven er løst. Der 

er således ikke incitament til at foretage investeringer med høj grad af aktivspecificitet. En måde 

hvorpå ordregiver kan give leverandøren et øget incitament til at agere efter kontrakten, er ved at 

indskrive optioner. Bagsiden er dog, at dette ikke nødvendigvis giver leverandøren incitament til at 

foretage aktivspecifikke investeringer. 

 

Udbudslovens begrænsede ændringsadgang hindrer anvendelsen af fleksible kontrakter. I 

overensstemmelse med udbudsreglernes bestemmelser om ændringsklausuler, formodes det nemlig, 

at jo mere der er taget højde for- og jo større omhu parterne udviser i konkraktkonciperingsfasen, jo 

mindre er sandsynligheden for, at der opstår behov for at ændre. Men når parterne agerer under 

usikkerhed om ydelsens output, vil det økonomisk være hensigtsmæssigt, at 

transaktionsomkostningerne frit kan allokeres mellem perioderne. Hvis de høje 

transaktionsomkostninger ex ante skal elimineres, kræver det, at de kan henføres ex post. Økonom 

Sidney G. Winter underbygger dette rationale. Han argumenterer ud fra opstillede taksonomiske 
																																																								
287Med idiosynkratiske investeringer menes en meget aktivspecifik investering i specialiseret teknologi som alene kan 
benyttes til det specifikke formål.  
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dimensioner for, at ikke-observerbar, kompleks og uhåndgribelig viden, er svær at beskrive og 

identificere288. Er ændringer i komplekse kontrakter således svære at forudse, og vurderes de alene 

til at forekomme med lav sandsynlighed, da bør transaktionsomkostningerne forbundet hermed 

allokeres ex post. 

Ud fra udbudsreglerne vil det faktum, at kontrakten er kompleks, dog ikke medføre, at parterne 

derved gives et større rum for fleksibilitet. Det betyder, at ordregiver må udvise en øget 

påpasselighed og er således forpligtet til at forudse og indskrive potentielle ændringsbehov i 

kontrakten ex ante. Ændringsklausulerne i medfør af Udbudsloven giver parterne øget mulighed for 

at foretage senere ændringer, men ikke en øget fleksibilitet, da alle ændringer foruden at være 

forudsete, også skal fastlægge arten og omfanget af ændringen såvel som proceduren for 

ændringsklausulens anvendelse. Udbudsreglerne er således til hinder for anvendelse af proaktive 

klausuler, da parterne ikke må genforhandle væsentlige elementer i kontrakten. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående og Udbudslovens meget begrænsede ændringsadgang, betragtes 

gældende ret, ud fra økonomiske rationaler, som udgangspunkt for uforenelige med den forenede 

regulering. Ændringsklausuler der lever op til Udbudslovens § 179, skaber nemlig ikke den 

fornødne fleksibilitet, frihed, høje værdi eller tætte relation, som er afgørende for opnåelsen den 

efficiente reguleringsstruktur289. 

 

Når udbudsreglerne hæmmer en høj transaktionsfrekvens, kan den trilaterale reguleringsstruktur i 

højere grad være en realistisk målsætning. Den trilaterale reguleringsstruktur medfører på grund af 

den lave frekvens, at transaktionsomkostninger skal fordeles på få transaktioner, hvilket resulterer i, 

at aktivspecifikke investeringer enten ikke- eller kun sjældent afholdes. Det vil således være svære 

at opretholde et tæt samarbejde og der er en risiko for et øget konfliktniveau og et potentielt større 

behov for at foretage efterfølgende ændringer. 

 

4.5.4 Willamsons efficiensbetragtning af gældende ret 
Ud fra ovenstående analyse og valget af den transaktionsomkostningsminimerende 

reguleringsramme kan det ud fra Williamsons efficiensbetragtning fastslås, at den forenede 

regulering vil være efficient i forhold til den givne investering og frekvensen af transaktionernes 

																																																								
288Winter, S.G. (1987) s. 168 
289Ud fra Williamsons teori 



	
110	

gennemførelse. Da parterne under en kompleks og længerevarende kontrakt er underlagt stor 

usikkerhed om ydelsens output, vil det være efficient at indgå i et relationelt kontraktforhold. Den 

relationelle kontrakt giver rum for fleksibilitet, hvor parterne har mulighed for at indgå i et tæt 

samarbejde om den idiosynkratiske investering. Det vil derfor være muligt for parterne, at opnå 

relationsrente og en øget værdiskabelse i kontrakten. I erkendelsen af at kontrakter er inkomplette, 

opnås en optimal tilstand, når parterne har frihed til at allokere transaktionsomkostninger mellem 

perioderne, som der findes mest hensigtsmæssigt. Det vil derfor skabe en større værdi, hvis 

proaktive klausuler kan anvendes og indføres i kontrakten og parterne bør derfor ikke være 

forpligtet til at forudse alt på forhånd.�

 

Da udbudsreglerne på baggrund af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed hindrer 

parterne i at foretage ændringer ex post, er der begrænset mulighed for at allokere 

transaktionsomkostninger ex ante. Brugen af ændringsklausuler afhjælper ikke en sådan tilstand, da 

klausulerne udelukkende har en reaktiv funktion, da disse på forhånd skal være klart, præcist og 

entydigt defineret. Reglerne giver samtidig parterne et begrænset rum for at påberåbe sig 

uforudsigelighed. Et forsøg på allokering af transaktionsomkostninger ex post, vil medføre 

uhensigtsmæssigt høje omkostninger som følge af en fornyet udbudspligt. Den forenede regulering 

er derfor urealistisk for parterne under en udbudspligtig kontrakt. Baseret på kontraktgenstanden 

kan det ud fra transaktionsomkostningsteorien og Williamsons efficientsbetragtning konstateres, at 

udbudsreglerne skaber en inefficient tilstand i parternes senere kontraktforhold. 

 

4.6 Diskussion af hensynet til konkurrence i forhold til den efficiente 

reguleringsstruktur 
På trods af, at det ud fra transaktionsomkostningsteorien kan konstateres, at udbudsreglerne 

medfører en inefficient situation i det senere kontraktforhold, kan det ikke endegyldigt konkluderes, 

at der skabes en inefficient tilstand ud fra en Kaldor-Hicks betragtning. Når målet er at skabe en 

sådan Kaldor-Hicks efficient tilstand er det afgørende, hvilke forudsætninger der gælder for 

opnåelsen heraf. 

 

Som konstateret i kapitel 2 og 3 har udbudsreglerne til formål at sikre en effektiv- og fri 

konkurrence for indkøb af offentlige ydelser. Den økonomiske teori argumenterer for, at hvis 

samfundet indrettes på en måde, hvor forudsætningerne for fuldkommen konkurrence opfyldes, 
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skaber det en samfundsefficient tilstand. Udbudsreglerne er et middel til at regulere adfærd og 

eliminere de negative eksternaliteter ved, at ordregiver ikke til fulde agerer profitmaksimerende, 

men forfølger andre mål. Det kan derfor ikke entydigt fastlægges, at udbudsreglerne er inefficiente. 

 

Man kan stille spørgsmålstegn ved, i hvilken udstrækning den offentlige regulering, om at indkøb 

bør foretages på markedslignede vilkår for at sikre hensynet til konkurrencen, er den mest 

hensigtsmæssige fremgangsmåde. Dette skyldes, at der potentielt er et uforløst potentiale ved, at 

offentlige ordregivere alene indgår markedsbaserede armslængde relationer. Ved sådanne relationer 

går samfundet glip af fordelene ved den mere relationelle tilgang baseret på tillid og 

fællesoptimering. Hvor udbudsreglerne alene varetager hensynet til ligebehandling, konkurrence og 

effektiv ressourcebrug, fokuserer den forenede regulering på opnåelsen af en tæt relation og 

hensynet til transaktionsomkostningsminimering for at realisere en højere værdi i kontrakten. Den 

forenede regulering ignorerer derimod, at dette kan få negative effekter på den efterfølgende 

konkurrence, ved at den eksisterende leverandør opnår en konkurrencefordel. 

 

På baggrund af ovenstående analyse af den efficiente reguleringsstruktur, samt den økonomiske 

analyse for en værdimaksimerende kontrakt, er det påvist, at der er potentiale for at øge efficiensen 

i en offentlig udbudspligtig kontrakt ved at minimere transaktionsomkostninger og inddrage 

værdispildsbetragtninger. Yderligere vil den rette incitamentstruktur i kontrakten skabe mulighed 

for en fællesoptimerende adfærd. 

 

Med inddragelse af disse betragtninger er spørgsmålet derfor om en justering i anvendelsen af 

ændringsklausuler, kan skabe en samfundsefficient løsning, hvor begge hensyn varetages. 

Ud fra et retsøkonomisk synspunkt bør reglerne eller anvendelsen af ændringsklausuler således 

justeres for at muliggøre opnåelsen af en samfundsefficient løsning, hvor de rette incitamenter 

skabes og transaktionsomkostninger minimeres. 

 

4.7 Retspolitisk anbefaling 
Baseret på de økonomiske rationaler og det udbudsretlige hensyn, anbefales det, hvordan kontrakter 

kan indrettes for at skabe incitament til fællesoptimering, herunder hvad der er den efficiente 

retsstilling for anvendelsen af ændringsklausuler, når der er ønske om at minimere 

transaktionsomkostningerne. Som analyseret ovenfor, vil en samfundsefficiente løsning ikke kunne 
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skabes gennem enkelte tiltag, men skal baseres på en samhørighed af forskellige mekanismer. Det 

er relevant først og fremmest at fastslå, hvordan man i overensstemmelse med gældende ret i højere 

grad kan skabe en fællesoptimerende adfærd i kontrakten, når den forenede regulering ikke er mulig 

at opnå i sin helhed. 

 

4.7.1 Incitamenter og fællesoptimering 
Som analyseret i den økonomiske analyse, vil en kortere kontraktperiode med mulighed for løbende 

anvendelse af optioner tilføre offentlige kontrakter incitamenter og en øget balance i 

forhandlingsstyrken, som ellers ikke realiseres. 

 

Det må vurderes, at anvendelsen af optioner ikke kan løse problemerne til fulde. Dette skyldes 

blandt andet, at udbudsreglerne sætter begrænsninger for anvendelsen heraf. Som analyseret under 

kapitel 2, må optioner nemlig ikke ændre kontraktens overordnet karakter. Det må eksempelvis 

formodes, at en kort kontrakt med en varighed på 1 år og som efterfølgende forlænges med 10 

gange i 1 år, er en ændring af kontraktens overordnet karakter. En sådan konstellation vil endvidere 

resultere i, at parterne ikke foretager de aktivspecifikke investeringer, som er nødvendige, da der 

potentielt kan være usikkerhed om, hvorvidt investeringen kan hives hjem. Hertil kan ordregivers 

brug af optioner anses som værende en tom trussel, da leverandøren er bevidst om, at det er 

inefficient for ordregiver at stå tilbage med et ufuldstændigt køb. Optioner kan virke som en hårdfør 

måde, hvormed ordregiver sikrer sig en højere forhandlingsstyrke på bekostninger af samarbejdet. 

Det er skal derfor undersøges, om man inden for udbudsreglerne kan anvende andre mekanismer for 

at skabe incitament til fællesoptimering. 

 

4.7.2 Performance Based Contracting 
Som analyseret i afsnit 3.6 og 3.7 realiseres den højeste værdi i kontrakten, hvis parterne 

fællesoptimerer frem for at maksimere egen nytte. Der er således et potentiale for at optimere 

efficiensen gennem anvendelsen af Performance Based Contracting, hvilket betyder at balancere 

incitamenter på baggrund af en resultatorienteret kontrakt. 

 

Denne kontraheringsmetode søger, gennem hele kontraktens løbetid, at give leverandøren 

incitament til at foretage løbende investeringer og derigennem eliminere opportunistisk adfærd og 

asymmetriske information. Ved Performance Based Contracting baseres kontrakten på det ønskede 
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resultat og funktionskrav uden at foretage en fuldstændig og detaljeret beskrivelse af, hvordan 

resultat skal opnås. Det er således op til den enkelte leverandør at fastlægge, hvordan denne vil 

sikre ordregiver det ønskede resultat. Risikoen ved ikke at foretage en sådan fuld specificering af 

ydelsen er, at leverandøren udelukkende søger at minimere egne omkostninger for at opnå den 

højest mulige profit290. 

 

Risikoen kan elimineres ved at indskrive milepæle i kontrakten, som baserer sig på resultatet og 

som leverandøren løbende skal opfylde. Med en milepæl følger ofte en bod eller en bonus, hvorfor 

leverandøren gives et incitament til at opfylde kontrakten korrekt. Milepælene bør dog være baseret 

på observer- og målbare data for at minimere problematikken ved asymmetrisk information. 

Aflønningsmetoden kan også være incitamentskabende, for eksempel ved at belønne leverandøren 

med en ekstra betaling ved opfyldelse af effekt- eller resultatmål291. 

 

Hvis det ønskede resultat er fællesoptimering, og kontrakten er baseret på den resultatorienterede 

tilgang, vil parternes adfærd også være derefter. Det betyder, at når kontrakten er resultatorienteret, 

har parterne et større incitament til at optimere den fælles værdi frem for at maksimere egen nytte. 

Det opstår dermed en mulighed for at bryde med dilemmaet eller nash-ligevægten i fangernes 

dilemma og dermed opnå den højeste fælles værdi ved at samarbejde om resultatet. 

 

Performance Based Contracting kan til dels anvendes inden for udbudsreglerne for at opnå en mere 

efficient tilstand end ellers muligt, men vurderes ikke til at give en komplet løsning på 

problematikken omkring den begrænsede ændringsadgang. Performance Based Contracting ændrer 

nemlig ikke på, at der kan være et senere behov for at foretage ændringer i medfør af kontrakten, 

hvilket kun kan undtages, hvis disse opfylder betingelserne i § 179. For at kunne udnytte det fulde 

potentiale, anbefales det nedenfor, hvordan de høje transaktionsomkostninger minimeres ved at 

foretage en alternativ fortolkning og eventuel justering af gældende ret om anvendelsen af 

ændringsklausuler under varetagelse af udbudsreglernes overordnede hensyn. 

 

																																																								
290Straight, R.L. (2006) s. 4   
291Rådet for Offentlig-Private Samarbejder (2015) s. 5  
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4.7.3 Retspolitisk anbefaling - Hvad er den efficiente retsstilling for anvendelsen af 

ændringsklausuler? 
På baggrund af ovenstående anbefales det, at parterne generelt bevæger sig tætter mod en relationel 

kontrakt, hvor kontrakten udformes efter principperne i Performance Based Contracting. Hvis 

parternes incitamenter er rettet mod kontraktens resultat, vil begge parter have incitament til at 

forfølge kontraktens overordnede formål om, at optimere den samlede værdi. Når det er bedre for 

parterne at fællesoptimere end at egennyttemaksimere, kan proaktive klausuler være et effektivt 

middel til at håndtere efterfølgende ændringer. 

 

I Finn Frogne sagen udtalte EU-domstolen, at ligebehandlingsprincippet vægter højere end 

hensynet til værdispild. Når EU-domstolen således ikke tilgodeser værdispildsbetragtninger, må det 

antages som værende et udtryk for, at lovgiver hellere ser, at ordregiver gør brug af 

ændringsklausuler for at opfange efterfølgende omstændigheder, hvorfor der også skal meget til for, 

at kunne påberåbe sig uforudsigelighed. 

 

Idet EU-domstolen ved fortolkning af ligebehandlingsprincippet således eksplicit pålægger 

ordregiver at indskrive og tage højde for senere ændringsbehov i ændringsklausuler, må det 

accepteres, at anvendelsen heraf ikke kan negligeres. Den retspolitiske anbefalinger baserer sig 

derfor ikke på, i hvilket omfang ændringsklausuler faktisk skal anvendes, men derimod hvordan der 

opnås en efficient anvendelse af ændringsklausuler. 

 

Udbudslovens begrænsede ændringsadgang og særligt gældende ret om ændringsklausuler, 

opstiller, som tidligere angivet to betingelser for klausulernes anvendelse. Ved udbud af komplekse 

og længerevarende kontrakter forpligtes ordregiver til at udvise den fornødne omhu til at forudse og 

indskrive alle potentielt forestående ændringer. Dette medfører, at der afholdes 

transaktionsomkostninger til udformningen af ændringsklausuler ex ante, selvom ændringsbehovet 

potentielt aldrig bliver indfriet ex post, hvilket resulterer i et værdispild for samfundet. 

 

Hvis ændringsklausuler skal anvendes som middel til at opfange de ændringer, der kun med lav 

sandsynlighed opstår og hvor det vil være svært og uhensigtsmæssigt at forudse sådanne ændringer 

forud for kontraktens indgåelse, kræves en mere lempelig fortolkning af ligebehandlingsprincippet. 
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Som angivet i afsnit 2.2.1. ligger ligebehandlingsprincippet til grund for udbudsreglerne og som 

fastslået ved Pressetext rækker det ligeledes ind i det senere kontraktforhold. 

 

Ligebehandlingsprincippet bør således vige for de situationer, hvor kontrakten er nødlidende og 

hvor det vil medføre uforholdsmæssigt stort værdispild, hvis ændringen ikke foretages. Værdien 

ved at fortolke ligebehandlingsprincippet mindre restriktivt for at minimere 

transaktionsomkostninger og varetage hensynet til værdispil skal være større end værdien af det 

eventuelle tab ved, at potentielle tilbudsgivere som kunne have haft interesse i at indgå i 

konkurrencen, ikke behandles lige. 

 

Det må i forslaget accepteres, at hensynet til værdispild bør vægtes højere end det faktum, at 

potentielle tilbudsgivere behandles lige, fordi transaktionsomkostningerne i forbindelse med 

udbuddet og kontraktens indgåelse på tidspunktet for ændringen allerede er afholdt. Ved krav om 

fornyet udbud på grund af ændringen ville transaktionsomkostninger således være spildte og tilføre 

yderligere omkostninger. I den sammenhæng sikres udbudsreglernes overordnede formål om 

effektivt ressourcebrug af offentlige midler, da risikoen for en fornyet udbudspligt minimeres. 

 

For at tilgodese ovenstående argumenter for en mere lempelig fortolkning af 

ligebehandlingsprincippet, bør ændringsklausuler i længerevarende og komplekse kontrakter 

anvendes mere proaktivt. Dette anbefales for at minimere de transaktionsomkostninger, som 

ordregiver forpligtes til at afholde i forsøget i at tage højde for alle fremtidige ændringsbehov ex 

ante - på trods af, at disse potentielt aldrig indfries. 

 

Det anbefales således, at anvende ændringsklausuler i overensstemmelse med § 179 for de tilfælde 

som med høj sandsynlighed forekommer og hvor det derfor vil være 

transaktionsomkostningsminimerende at tage højde for ændringen på forhånd frem for at 

genforhandle om den senere292. For de tilfælde som kun med lav sandsynlighed opstår, men som 

ikke kan undtages som uforudsigelige, da de ikke skyldes eksterne omstændigheder, bør det være 

muligt for ordregiver at anvende proaktive klausuler. Ordregiver forpligtes således eksempelvis 

alene til at fastlægge proceduren, men ikke arten eller omfanget af ændringen293. 

 
																																																								
292Dette er i overensstemmelse med Posners formel C=x+p(x)[y+e(x,y)], jf. endvidere afsnit 3.8.2.1 og 3.9 
293I stil med K-kontrakternes fastlagte ændringsprocedure.  
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For at det kan betragtes som efficient at anvende proaktive klausuler, hvor der åbnes op for 

genforhandling af senere ændringsbehov, skal parterne være villige til at samarbejde om den bedste 

løsning, hvorfor der ligeledes skal reguleres på baggrund af adfærdsbetingede forudsætninger. 

Retsregler skal derfor søge at minimere transaktionsomkostninger, afhjælpe den begrænsede 

rationalitet og opportunismen, samt asymmetrisk information. 

Udover et genforhandlingselementet, skal proaktive klausuler endvidere bygge på en 

incitamentsbaseret loyalitetforpligtigelse, så ingen af parterne forsøger at vende genforhandlingen 

af ændringen til egen fordel, men udelukkende for at forhandle ud fra målet om at fællesoptimere 

kontrakten. 

 

Behovet for anvendelsen af proaktive klausuler skyldes, at ændringer der er komplekse og 

omkostningskrævende at forudse ex ante, ud fra hensynet til værdispildsbetragtninger og en optimal 

allokering af transaktionsomkostninger, ikke er hensigtsmæssige at fastlægge på forhånd. Dette 

underbygges af Cooter og Ulen, som argumenterer for, at det vil være efficient, at parterne tillades 

at forhandle om løsningen, hvor der er lavere transaktionsomkostninger forbundet med forhandling 

frem for at indføre en regel vice versa294. I Cooter og Ulens terminologi vil ændringsklausuler i 

relation til problemstillingen, skulle betragtes som reglen. 

 
 

Når proaktive klausuler giver en meget lempelig mulighed for at foretage ændringer, kan det være 

relevant fortsat at varetage hensynet om effektiv anvendelse af offentlige midler og ligebehandling 

ved, at leverandøren ved ændringen ikke må opnå en økonomisk fordel, men at ændringen - og 

forhandlingen herom alene har til hensigt at skabe det bedste resultat. Priserne bør derfor ikke være 

til genforhandling, men være fastsatte efter objektive konstaterbare mekanismer. Dette kunne 

eksempelvis være på baggrund af et prisindeks, “åben-bog princippet” m.m. Ved at det præcise 

omfang ikke fastsættes på forhånd, tillader man i stil med Performance Based Contracting en 

																																																								
294Cooter, R. & Ulen, T. (2016) Law and Economics, s. 85  

Figur 15 

Kilde: Cooter R. & Ulen T. (2016) 

 s.85 
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fleksibilitet i kontrakten, for at parterne senere kan finde frem til den bedste løsning baseret på det 

ønskede resultat295. 

 

4.7.4 Samfundseffciens-betragtning 
I nærværende afsnit betragtes ovenstående retspolitiske anbefaling ud fra Coase-teoremet og 

Kaldor-Hicks efficinesbetragtning for at fastlægge om anvendelsen af proaktive klausuler for de 

ændringer, som med lav sandsynlighed forekommer, kan betragtes som samfundsefficient. 

 

Ovenstående retspolitiske anbefaling søger således, via anvendelsen af proaktive klausuler at sikre 

en efficient allokering af transaktionsomkostninger, samt ved at indbygge incitamenter ud fra 

formålet om Performance Based Contracting, at forpligte parterne til et loyalt samarbejde og 

fællesoptimere for at nå det ønskede resultat. Det accepteres, at anbefalingen ikke kan løse samtlige 

ændringsbehov ved indkøb af offentlige ydelser, men det søges ud fra retspolitiske tiltag at øge 

samfundsefficiensen, for at afhjælpe en del af de problematikker, der opstår i længerevarende og 

komplekse kontraktforhold. 

 

Anbefalingen om anvendelsen af proaktive klausuler opfylder i højere grad forudsætningerne 

opstillet under Coase teoremet. Ifølge Coase vil parterne forhandle sig frem til den løsning, hvor 

den samlede værdi øges. I overensstemmelse hermed er den efficiente tilstand, ud fra et 

samfundsperspektiv og Kaldor-Hicks efficiensbetragtning, der hvor samfundets samlede velfærd 

øges mest muligt. En længerevarende udbudspligtig og kompleks kontrakt skal derfor søge at opnå 

den tilstand, hvor parterne opnår den størst mulige værdi til fordeling imellem sig. 

Da den retspolitiske anbefaling foreslår en løsning, som skaber en mere hensigtsmæssig allokering 

af transaktionsomkostninger og dermed en minimering heraf, kombineret med, at kontrakten skal 

baseres på Performance Based Contracting som skaber incitament til at optimere den fælles værdi, 

må denne vurderes at skabe en øget samfundsefficiens. 

 

	  

																																																								
295Man tillader således at parterne i kontraktens løbetid forhandler sig frem til den bedste løsning	
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Kapitel 5 - Konklusion 
Udbudsreglerne begrænser parterne i deres adgang til at foretage senere ændringer i kontrakten. 

Ordregiver kan øge sin ændringsadgang ved på forhånd at fastsætte ændringer i klare, præcise og 

entydige klausuler. I relation hertil er der en formodning for, at ordregiver kun kan påberåbe sig 

uforudsigelighed i de tilfælde, hvor det er afledt af eksterne omstændigheder. For at sikre hensynet 

til ligebehandling må ordregiver i endnu højere grad udvise fornøden omhu ved koncipering af 

kontrakten, da der skal meget til for at uforudsigelighed indtræder. I vurderingen af om en ændring 

kan foretages er den generelle tendens, at værdispildsbetragtninger ikke tillægges nogen særlig 

betydning. 

 

For at offentlige myndigheder kan indgå værdimaksimerende kontrakter kræver det, at ydelsen kan 

indkøbes på et frit- og effektivt marked. Udbudsreglerne har til formål at tilvejebringe opnåelsen af 

en sådan tilstand. I relation til det velfærdsmaksimerende og forvaltning af en forsvarlig offentlig 

myndighed er der behov for, at udbudsreglerne regulerer ordregivende myndigheders adfærd. For 

opnåelsen af en værdimaksimerende kontrakt, må kontrakten indeholde de rette incitamenter og den 

rette risiko- og transaktionsomkostningsallokering. For at opnå den højest mulige værdi skal 

kontrakten endvidere indeholde incitamenter til fællesoptimering. Ændringsklausuler i form af 

optioner kan virke incitamentsskabende for, at leverandøren vil yde høj indsats. I en udbudsretlig 

kontekst kan man dog ikke negligere eksistensen af transaktionsomkostninger, hvorfor der kræves 

en hensigtsmæssige allokering heraf for at sikre en efficient anvendelse af ændringsklausuler. 

 

Ud fra et transaktionsomkostningsteoretisk perspektiv og de opstillede antagelser for en 

værdimaksimerende kontrakt, kan det ud fra Williamsons model, konkluderes at den forenede 

regulering, er den efficiente reguleringsstruktur, for en kompleks- og længerevarende kontrakt. Ud 

fra gældende ret må det dog konkluderes, at det ikke er muligt at opnå denne reguleringsstruktur til 

fulde, men at parterne alt andet lige bør bevæge sig mod mere relationelle kontrakter, der fordre 

fleksibilitet og proaktivitet, herunder anvendelsen af proaktive klausuler. På trods af, at gældende 

ret ikke tillader den fornødne fleksibilitet og anvendelsen af proaktive klausuler, er det dog ikke ud 

fra et samfundsperspektiv ensbetydende med, at gældende ret er inefficient, da en endegyldig 

konstatering heraf bygger på en afvejning mellem udbudsreglernes forskellige hensyn. På den ene 

side står hensynet til ligebehandling og konkurrence og på den anden side hensynet til et effektivt 

ressourcebrug og værdispildsbetragtninger. 
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Det må konkluderes, at det ud fra ovenstående er påvist, at der er potentiale for at øge efficiensen i 

offentlige kontrakter ved at skabe de rette incitamenter for fællesoptimering og minimere 

transaktionsomkostningerne, ligesom værdispildsbetragtninger må inddrages. �

 

Når der er et uforløst potentiale, anbefales det, under hensyn til gældende ret, at kontrakten indrettes 

med incitamenter baseret på Performance Based Contracting, og dermed fokuseret omkring det 

ønskede resultat, for at sikre en fællesoptimerende adfærd. Det anbefales endvidere at sikre en 

efficient retsstilling ved at udvide anvendelsen af ændringsklausuler, hvor 

transaktionsomkostninger minimeres og værdispild elimineres. Retsstillingen skal derfor give rum 

for anvendelsen af proaktive klausuler for de tilfælde, hvor der kun med lav sandsynlighed opstår et 

ændringsbehov, men som ikke kan undtages som uforudsigelig, da det ikke skyldes eksterne 

omstændigheder. Hvis en mere lempelig fortolkning af ligebehandlingsprincippet accepteres, er det 

muligt at opnå en samfundsefficient tilstand for anvendelsen af ændringsklausuler, da 

omkostningerne forbundet med at forudsige ændringen er højere end senere at genforhandle om 

ændringen og det potentielle tab, som følge af manglende ligebehandling. 
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Kapitel 6 - Perspektivering 
Da opgaven ikke beskæftiger sig med selve udbudsprocessen, kunne man alternativt have overvejet 

at se problemstillingen fra dette perspektiv. En løsning for at eliminere transaktionsomkostninger 

kunne i stil med Performance Based Contracting være, at ordregiver alene udbød opgaven som en 

beskrivelse af det ønskede resultat, hvorefter at lade tilbudsgiverne komme med deres forslag til 

kontrakten baseret herpå. Da tilbudsgiverne har en større teknisk indsigt i ydelsen, der skal leveres, 

har de også en større bevidsthed om hvilke ændringsklausuler, der er nødvendige at indskrive og 

endda udforme kontrakten i, så der ikke i samme stil er behov for at foretage ændringer. I 

overensstemmelse med Coase vil parterne kunne forhandle sig frem til den bedste løsning, da 

transaktionsomkostninger minimeres. Konsekvensen ved denne alternative måde at udbyde 

kontrakter på er, at det kan være svært at fastlægge objektive evalueringskriterier, så ligebehandling 

af tilbudsgiverne sikres. 
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