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Summary 

This thesis considers one of the most controversial subjects in relation to the publication of the new 

public procurement directives on 28 March 2014 - namely the codification of Article 12. This article 

regulates the legal exemptions from the public procurement rules in case of institutionalised and non-

institutionalised cooperation between contracting authorities and was introduced for the first time by 

the CJEU 21 years ago. Some had hoped that the codification of Article 12 would have put an end to 

unanswered questions and uncertainties regarding this subject.  

Despite the codification there are still some significant uncertainties on this topic that this thesis will 

bring into light.     

The public procurement directive states that nothing in this Directive obliges Member States to 

contract out or externalise the provision of services that they wish to provide themselves or to organise 

by means other than public contracts within the meaning of this Directive. It has been a regular part of 

the caselaw that the exception in Article 12 could be exercised with no regard to the fundamental rules 

of the FEU Treaty. With its relatively recent judgment in the Irgita-case the CJEU has yet again 

brought doubt on this matter and shaken the foundations of the in house-exception in relation to the 

EU law.  

Therefore, the thesis will investigate whether the judgement is only applicable for similar situations or 

whether the CJEU has intended to change the state of law. 

In addition, the thesis will contain an analysis of the economic rationales and considerations that should 

be taken into account before deciding whether to internalize or externalize transactions. The analysis 

will also conclude when it is optimal to produce within the hierarchy or to buy on the market in relation 

to minimize transaction costs.     

The legal and economic conclusions will finally be hold up against each other to clarify the pros and 

cons of the various legal situations. On the basis of these pros and cons the most efficient state of law 

will we concluded based on the Kaldor-Hicks-criterion.       
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1. Introduktion 

 

1.1 Indledning 

Offentlige indkøb spiller en væsentlig rolle i EU’s generelle økonomiske formåen. I Danmark indkøber 

den offentlige sektor hvert år varer og tjenesteydelser – heraf bygge- og anlægsopgaver – for ca. 370 mia. 

kr. Det svarer til ca. 1/3 af de offentlige udgifter1. På EU-plan bruger de offentlige myndigheder ca. 18 

pct. af EU's BNP på indkøb af varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder2.  

 

Når offentlige myndigheder efterspørger specifikke anskaffelser heraf tjenesteydelser eller varer, står disse 

overfor en beslutning om enten at gennemføre transaktionen på markedet ved at konkurrenceudsætte 

opgaven i form af EU-udbud eller at producere ydelsen internt i form af ordregiverinterne aftaler. 

Udbudsdirektivet fastslår i denne sammenhæng, at ordregivende myndigheder ikke er forpligtet til at 

outsource eller eksternalisere levering af ydelser, som de selv ønsker at levere eller at organisere på anden 

måde3. Friheden til at organisere sig internt og heraf undtagelsen til at gennemføre udbud er hertil hjemlet 

i udbudsdirektivets art. 12, som opstiller konkrete betingelser, der skal være opfyldt for, at 

ordregiverinterne aftaler kan ske i overensstemmelse med udbudsretten.  Denne bestemmelse er et udtryk 

for en kodificering af EU-Domstolens retspraksis gennem de seneste 21 år4.  

 

Kodificeringen af art. 12 gav større juridisk spillerum og klarhed for anvendelsen heraf, og nogle havde 

måske endda håbet, at det også ville stoppe de juridiske diskussioner om in house-aftaler og offentligt-

offentligt samarbejde i forbindelse med offentlige indkøb, som der tidligere har været genstand for 

præjudicielle forespørgsler ved EU-Domstolen5. 

I dag godt 6 år efter kodificeringen og ikrafttrædelsen af det nugældende udbudsdirektiv må vi erkende, 

at der fortsat er ubesvarede spørgsmål og usikkerhed på området. Det faktum, at art. 12 er blevet affattet 

i udbudsdirektivet, giver uden tvivl et bedre juridisk grundlag for anvendelsen heraf, men usikkerheden 

om, hvordan bestemmelsen finder anvendelse i praksis, er stadig eksisterende – deraf i særdeleshed 

hvordan den skal ses i lyset af de almindelige EU-retlige principper, og hvorvidt der er yderligere 

restriktioner i forhold til at producere selv. 

 
1 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Status for offentlig konkurrence, december 2019, s. 4. 
2 Kommissionens Forslag til Europa Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, KOM/2011/0896 endelig, s. 2. 
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (herefter udbudsdirektivet) præambelbetragtning 5. 
4 Sag C-107/98, Teckal, [1999] og Sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland, [2009]. 
5 Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. On Competetion, Free Movement and Procurement. Artikel fra EPPPL januar 2020, s. 1. 
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Enhver beslutning om enten at eksternalisere eller internalisere en transaktion skal være baseret på nogle 

konkrete økonomiske overvejelser, der er forbundet hermed. Udlicitering af opgaver, der kan 

gennemføres af både private aktører på markedet og det offentlige selv, har med få udsving ligget på ca. 

26 pct. siden vedtagelsen af udbudsreglerne6. Det svarer til, at der konkurrenceudsættes for 106,7 mia. kr. 

ud af 418,5 mia. kr., der er den samlede værdi på årsbasis af de opgaver, som det skønnes kan løses af 

både private aktører og det offentlige selv7. 

 

Indeværende afhandling vil således med afsæt i en juridisk og økonomisk tilgang have til formål at stille 

skarpt på ordregivende myndigheders muligheder og begrænsninger for at organisere sig internt ved 

gennemførelse af offentlige anskaffelser. Set i relation til de økonomiske overvejelser og rationaler, som 

bør indgå ved beslutningen om enten at producere selv eller konkurrenceudsætte opgaven på det indre 

marked.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Status for offentlig konkurrence, december 2019, s. 8. 
7 Ibid. 
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1.2 Afhandlingens formål og problemfelt 

Offentlige kontrakter, der tildeles direkte uden forudgående udbud i form af in house-aftaler eller 

offentligt-offentligt samarbejder, er efter udbudsdirektivets art. 12 undtaget udbudspligten, såfremt at 

betingelserne herfor er opfyldt. Når en opgave varetages internt, finder reglerne i udbudsdirektivet ikke 

anvendelse, hvilket i sig selv giver god mening, da udbudsreglerne udelukkende beskæftiger sig med 

rammerne og proceduren for gennemførelse af offentlige indkøb gennem udbud.  

 

Hvorvidt de almindelige og grundlæggende EU-retlige principper i praksis finder anvendelse på 

ordregiverinterne aftaler er dog uklart. Det fremgår ikke eksplicit af udbudsreglerne, hvordan art. 12 skal 

fortolkes i relation til principperne. Derudover har EU-Domstolen i en præjudiciel afgørelse af d. 3. 

oktober 2019 vedrørende ordregiverinterne aftaler udtalt, at ligebehandlingsprincippet, 

gennemsigtighedsprincippet og proportionalitetsprincippet finder anvendelse herpå, uagtet at disse ikke 

er omfattet af udbudsreglerne8. Denne udtalelse fra EU Domstolen er interessant at anskue, fordi den 

fraviger tidligere praksis indenfor området. Domstolen har nemlig tidligere udtalt, at de almindelige 

principper ikke finder anvendelse når ordregivende myndigheder producerer ydelsen internt9.  

 

Dog har generaladvokaten i et forslag til afgørelse i en verserende sag vedr. offentligt-offentligt 

samarbejde givet følgende udtalelse:  

”En medlemsstats beslutning om, hvordan en offentlig tjenesteydelse skal leveres (der netop kan bestå i ikke 

at henvende sig til markedet, men derimod at indgå et administrativt samarbejde), skal være i 

overensstemmelse med EUF-traktatens grundlæggende regler, herunder navnlig reglerne om frie 

varebevægelser, etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser, samt princippet om ligebehandling, 

princippet om ikkeforskelsbehandling, princippet om gensidig anerkendelse, proportionalitetsprincippet og 

åbenhedsprincippet (13). En afvejning af disse regler og principper skal ligeledes finde sted ved en fortolkning 

af artikel 12 i direktiv 2014/24”10. 

 

Det kan således konstateres, at der er en vis uklarhed i forhold til, hvorvidt og i hvilket omfang de 

almindelige principper finder anvendelse på undtagelsen i art. 12.  

 
8 Irgita sag C-285/18, Irgita mod Kauno svara, pr. 61.  
9 Bl.a. Sag C-458/03, Parking Brixen GmbH mod Gemeinde Brixen og Stadtwerke Brixen AG, pr. 62.  
10 Forslag til afgørelse fra generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordona (Sag C-796/18, ISE mod Stadt Köln), jf. punkt 35.  
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Dette giver ligeledes anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt art. 12 fortsat vil være et udtryk 

for en undtagelse til udbudsdirektivet, såfremt at principperne skal overholdes af offentlige myndigheder, 

når de ønsker at organisere sig internt.  

     

Indeværende afhandling vil således have til formål at analysere udbudsdirektivets art. 12 i forhold til de 

almindelige EU-retlige principper – set i lyset af Domstolens praksis på området. Derudover er formålet 

at analysere beslutningen om at internalisere eller eksternalisere en transaktion ud fra et økonomisk 

perspektiv ved bl.a. at undersøge, hvilke omkostninger og risici, der er forbundet hermed. 

 

 

1.3 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående vil opgaven herefter søge at besvare følgende spørgsmål: 

 

1.3.1 Juridisk:  

Hvordan finder de almindelige EU-retlige principper anvendelse på ordregivende myndigheders 

mulighed for at organisere sig internt? 

1.3.2 Økonomisk: 

Hvilke økonomiske overvejelser og rationaler bør indgå ved beslutningen om enten at internalisere eller 

eksternalisere en given transaktion? 

1.3.3 Integreret:  

Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med retstilstanden, hvor de EU-retlige principper ikke finder 

anvendelse, kontra hvor de finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler? I forlængelse heraf - hvilken 

retstilstand skaber størst efficiens set i lyset af Kaldor-Hicks-kriteiret?  

 

 

1.4 Synsvinkel 
Afhandlingen vil blive anskuet ud fra et EU-retligt perspektiv, hvilket betyder, at det ses ud fra de EU-

retlige regler, hvorfor national lovgivning og praksis ikke er relevant at inddrage. Valget af synsvinkel er 

sket med henblik på at afklare de muligheder og begrænsninger, som er forbundet med ordregivende 

myndigheders ret til at organisere sig internt. Afslutningsvis kombinerer afhandlingen retsreglernes 

betydning i en økonomisk kontekst for derpå at udlede, hvad der skaber størst efficiens på et 

samfundsniveau.  
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1.5 Afgrænsning 

I dette afsnit vil der blive afgrænset for elementer, der kan have en relevans for afhandlingens 

problemstillinger, det vil sige, at afsnittet ikke indeholder en afgrænsning fra elementer, som naturligt falder 

udenfor afhandlingens primære beskæftigelsesområde og synsvinkel jf. ovenfor. Eksempelvis inddrager vi 

ikke national lovgivning og praksis, da afhandlingen er udarbejdet ud fra et EU-retligt perspektiv.  

 

Den juridiske analyse afgrænser sig indledningsvist fra at undersøge, hvorvidt de enkelte kriterier, som er 

opstillet i udbudsdirektivets art. 12, er opfyldt, det vil sige, at vi ikke kommer nærmere ind på hvilke 

problemstillinger, der er forbundet med disse kriterier. Årsagen til, at vi afgrænser os for dette, er, at det 

ikke har nogen reel betydning for nærværende afhandlings juridiske problemstilling, da vi behandler 

analysen med den forudsætning, at kriterierne er opfyldt, og i den forlængelse hvorvidt de EU-retlige 

principper også skal respekteres. I relation hertil skal det dog nævnes, at den juridiske analyse præsenterer 

kriterierne, da de har en væsentlig betydning for hvornår, der er hjemmel til at foretage direkte tildeling 

internt.  

 

Derudover afgrænser vi os fra at behandle de EU-retlige konkurrenceregler, som kan være en 

begrænsning for ordregivende myndigheders mulighed for at organisere sig internt. Det skal dog 

bemærkes, at det giver god mening at behandle konkurrenceregler, når man ser problemstillingen ud fra 

et EU-retligt perspektiv og heraf den tætte relation, der er mellem udbudsretten og konkurrenceretten. 

En sådan sondring mellem de to retsområder, og hvordan det skal behandles i praksis, vil dog være for 

omfattende at inddrage grundet afhandlingens kapacitets- og tidsbegrænsning.  

 

I den økonomiske analyse afgrænser vi os fra at behandle problemstillingen ud fra Coases opfattelse af 

transaktionsomkostningsteorien, fordi han ikke fokuserer på, hvilke overvejelser der skal være forbundet 

med beslutningen om at internalisere eller eksternalisere transaktioner. Coase fokuserer på, hvorfor 

virksomheder eksisterer, samt hvad der definerer deres størrelse eller grænserne for størrelsen, hvilket 

ikke er formålet med indeværende afhandlings økonomiske analyse11.  

 

 

 

 
11 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi. 2. Udgave, 1. Oplag. Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag 1997, s. 208. 
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1.6 Juridisk metode  

 

1.6.1 Retsdogmatik 

Til besvarelse af afhandlingens juridiske problemstilling anvendes den retsdogmatiske metode. Formålet 

med metoden er at identificere relevante retskilder, der efterfølgende systematiseres, beskrives og 

fortolkes for at finde gældende ret (de lege lata)12. Metoden vil derfor blive anvendt til at inddrage 

relevante retskilder om offentlige myndigheders mulighed for at organisere sig internt, hvorefter disse 

vil blive analyseret med henblik på at finde gældende ret.  

 

1.6.2 Retskilder 

Der bliver anvendt forskellige retskilder herunder både regulering og praksis. Der findes ikke nogen 

rangorden mellem retskilderne, men grundet lex superior-princippet findes der, inden for regulering, et 

reguleringshierarki. Dette hierarki har bl.a. den betydning, at grundloven har forrang for almindelige love, 

og almindelige love har forrang for bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer. På samme vis er der et 

krav om hjemmel opad i reguleringshierarkiet, hvilket eksempelvis betyder, at en bekendtgørelse skal have 

hjemmel i lov mv.13. I praksis har det den betydning, at hvis der skulle ske en uoverensstemmelse i 

retsreglerne anvendes den højere rangerende lov fremfor den lavere rangerende lov jf. lex superior-

princippet.  

 

Dansk ret bekender sig som udgangspunkt til dualismen, hvilket betyder at international ret skal 

implementeres, før vi anerkender den. I modsætning til dualismen findes monismen, der anskuer national 

ret og international ret som ét retssystem, som indebærer, at de internationale retsregler finder direkte 

anvendelse hos de nationale domstole14. Det er derfor relevant at understrege, at EU-rettens forrang for 

national ret ikke er afledt af lex-superior princippet, men er et særskilt EU-retligt princip, der er skabt for 

at give EU-retten og Domstolens afgørelser en vis betydning.  

I relation hertil er det dog værd at bemærke, at sondringen mellem dualismen og monismen i praksis ikke 

er så skarp som i teorien. Dette skyldes, at mange lande benytter elementer fra begge teorier.  

 
12 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier 5. Reviderede udgave, 1. Oplag. Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag 2017, s. 29-30.  
13 Ibid, s. 33.  
14 Ibid, s. 52-53.  
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I forhold til de nordiske lande kan det bl.a. siges, at de som medlemmer af EU bliver placeret i en dobbelt 

kontekst, da de som individuelle stater bekender dualismen, men som EU-medlemsstater bekender 

monismen, hvilket skyldes at national ret fortolkes i overensstemmelse med de indgåede traktater15.  

 

Regulering 

Afhandlingen tager udgangspunkt i et EU-retligt perspektiv, hvorfor omdrejningspunktet for analysen 

vil være udbudsdirektivet, der er lex-specialis på området, da ordregiverinterne aftaler er affattet i dette 

direktivs art. 12. Direktivet er bindende sekundærregulering, og har hjemmel i art. 288 TEUF16.  

Da den juridiske analyse har til hensigt at analysere, hvorvidt de EU-retlige principper finder anvendelse 

på ordregiverinterne aftaler jf. art. 12, er det følgeligt nødvendigt at inddrage primærregulering heraf 

TEUF, hvori disse principper er hjemlet.  

 

Praksis 

Omdrejningspunktet for den juridiske analyse vil være at fokusere på domme, der er afsagt af EU-

Domstolen, hvorfor retskilden ”praksis” har en helt central rolle. EU-Domstolens praksis spiller nemlig 

en væsentlig rolle i forhold til ordregivende myndigheders ret til at organisere sig internt ved 

gennemførelse af anskaffelser, da den nuværende retstilstand er en kodificering og en præcisering af 

gældende retspraksis17. Der vil derfor henvises til domme, der er afsagt før vedtagelsen af det nugældende 

direktiv, da disse har relevans for problemstillingen.  

 

Nyere praksis vil ligeledes spille en væsentlig rolle, heraf i særdeleshed Irgita-dommen18, som må siges at 

være grundstenen for indeværende afhandlings problemstilling. Det er i denne dom, hvor EU-Domstolen 

for første gang udtaler, at de generelle EU-retlige principper finder anvendelse i de tilfælde, hvor 

ordregivende myndigheder tildeler kontrakter internt19. Det er netop disse udtalelser, der danner grundlag 

for vigtigheden af at undersøge, hvorvidt det påvirker den fremtidige retstilstand på området.  

Kodificeringen af art. 12 er derudover et godt eksempel på den retskildeværdi, der tillægges retskilden 

”praksis”, fordi bestemmelsen er et konkret udtryk for en implementering af et retspraksisskabt begreb. 

 

 
15 Koch, Henning (red.), m.fl.: Europe The New Legal Realism. Festskrift for Hjalte Rasmussen. Jurist og Økonomiforbundets 
Forlag 2010, jf. kapitel af Nielsen, Ruth ”Legal Realism and EU Law”, afsnit 3.4, s. 556-557.  
16 Lissabontraktaten. Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (Herefter TEUF).  
17 Teckal-dommen og Hamborg-dommen. 
18 Irgita-dommen.  
19 Ibid, præmis 61.  



 13 

Generaladvokatens forslag til afgørelse  

I analysen inddrages ligeledes generaladvokat Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse20, hvorfor det er 

relevant at belyse, hvilken retskildeværdi denne tillægges.  

 

EU-Domstolen træffer afgørelser på en række områder, men i relation til indeværende afhandlings analyse 

er det i særdeleshed de sager, hvor medlemsstaterne stiller præjudicielle spørgsmål til Domstolen, der har 

relevans. Ønsker nationale domstole en fortolkning af EU-retten i en bestemt sag, kan de anmode EU-

Domstolen om at besvare præjudicielle spørgsmål, hvilket Domstolen kan træffe afgørelse på jf. TEU 

art. 19, stk. 3, litra b.  

 

I den forbindelse kommer generaladvokaten i visse sager med et forslag til afgørelse. Kriterierne for 

fastlæggelse af i hvilke sager dette skal ske, fastsættes i procesreglementet for Retten jf. protokol om 

statutten For Den Europæiske Unions Domstol art. 49, stk. 3. Generaladvokaten skal fuldstændigt 

upartisk og uafhængigt offentligt fremsætte begrundede forlag til afgørelse i de sager, der kræver hans 

medvirken jf. TEUF art. 252.  

Generaladvokaternes forslag til afgørelse karakteriseres ved, at de ofte indeholder en mere omfattende 

teoretisk diskussion og inddrager litteraturen mere vidtgående end Domstolen. Selve retskildeværdien af 

generaladvokatens udtalelser er dog tvivlsom21.  

 

Det kan lægges til grund, at generaladvokatens udtalelser ikke er juridisk bindende, selvom journalister 

ofte fejlagtigt omtaler dem som værende domstolsafgørelser22. Generaladvokaten forslag til afgørelse 

kan anses som en afgørelse fra førsteinstans. TC Hartley er bl.a. af denne opfattelse og mener, at 

”afgørelsen” er genstand for øjeblikkelig og ufravigelig appel. De involverede parter har nemlig ikke 

mulighed for at kommentere generaladvokatens forslag til afgørelse, før Domstolen igangsætter sine 

drøftelser23.   

I mange tilfælde kommer Domstolen frem til samme resultat som generaladvokaten. Dog kan der være 

hel eller delvis forskel på deres argumentation for afgørelsen. Praksis fra Domstolen viser, at den i 

højere grad udtrykkeligt refererer til generaladvokatens forslag til afgørelse i sine afgørelser24.  

 

 
20 Forslag til afgørelse i ISE mod Stadt Köln. 
21 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier, s. 158.  
22 Burrows, Noreen & Greaves, Rosa. The Advocate General and EC Law 1. Udgave, Oxford University Press 2007, s. 5.  
23 Ibid. 
24 Arnull, Anthony. The European Union and its Court of Justice 2. Udgave, Oxford University Press 2006, s. 15.  
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Der findes tilmed sager, hvor Domstolen refererer til generaladvokatens forslag til afgørelse uden at 

give sin egen selvstændige begrundelse. Et eksempel herpå er sag C-59/9225, hvor den tyske domstol 

opstillede to spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkning af Fællesskabsbetingelserne26. Domstolen 

svar på disse spørgsmål var en direkte henvisning til generaladvokatens forslag til afgørelse27.   

 

Formålet med generaladvokatens forslag til afgørelse er at assistere Domstolen. Det er dog ikke kun 

Domstolen som nyder godt af dette, da generaladvokatens forslag til afgørelse offentliggøres på 

Domstolens hjemmeside samme dag, som den er afsagt. På denne måde skaber den værdi for alle dem, 

der følger Domstolens aktiviteter. Da afgørelserne er produktet af én persons tanker, har det den effekt, 

at afgørelserne ofte er formuleret mere klart og direkte sammenlignet med Domstolens afgørelser, der til 

tider kan virke diffuse, fordi der er flere tanker og begrundelser involveret, qua at der er flere dommere28.  

På baggrund af ovenstående kan det således konstateres, at der ikke kan tillægges en konkret 

retskildeværdi til generaladvokaters forslag til afgørelser, men disse udgør et vigtigt fortolkningsbidrag.  

 

 

1.6.3 Retsteori  

Det er tidligere lagt til grund at retskildelæren og den retsdogmatiske metode anvendes til at løse 

afhandlingens juridiske problemstilling. Retskildelæren og retsdogmatikken er en del af retsvidenskaben, 

og til forståelse af denne er det relevant at inddrage retsfilosofien, som er en læren om retsvidenskab. 

Retsfilosofien kan betegnes som værende den samlede mængde af retsteorier, hvis formål er at forklare 

retsvidenskaben29. Metaforisk kan det siges, at retsfilosofien bor en etage højere end retsvidenskaben, og 

ser ned på denne30.  

Sammenligner man anvendelsen af retsvidenskab og retsfilosofi i dansk kontekst, er der større enighed 

om anvendelsen af metode herunder retsdogmatisk metode og retskildelæren end om retsteori. De fleste 

forfattere er nemlig enige om, at det centrale i retsvidenskaben er retsdogmatikken31. I forbindelse hermed 

er det derfor relevant at klarlægge, hvilken retsteori, der er baggrunden for indeværende afhandlings 

juridiske analyse.   

 
25 Sag C-59/92, Hauptzollamt Hamburg-St Annen mod Ebbe Sönnichsen. 
26 Ibid, præmis 4.  
27 Arnull, Anthony. The European Union and its Court of Justice, s. 15. 
28 Burrows, Noreen & Greaves, Rosa. The Advocate General and EC Law, s. 6.  
29 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier, s. 273.  
30 Ross, Alf. Om Ret og Retfærdighed. 4. Oplag. Nyt Nordisk Forlag 1953, s. 35.  
31 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier, s. 278. 
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Afhandling tager udsæt i den skandinaviske retsrealisme med udgangspunkt i Alf Ross´ teori, som 

skelner skarpt mellem ret og moral. Dette klarlægger Ross bl.a. med, at rettens formål er at skabe fred, 

også selvom det er fred, som hersker i et tugthus. Derimod er moral en individuel holdning, der på den 

ene side kan skabe splid og krig, men kan på samme tid også forene mennesker32.  

En central del af retsteorien tager sigte på, at retsvidenskaben skal tilnærme sig de empiriske 

videnskaber. Dette gøres ved at opstille sætninger om gældende ret, der empirisk kan verificeres eller 

falsificeres33.  

 

Retsteorien tager udgangspunkt i at gældende ret kan ændre sig med tiden, hvilket Ross opstillede med 

formlen P = (vxl.´s § 28) er nugældende dansk ret34. Formlen er en forudsigelse om påstanden (P) kan anses 

som værende sand, hvis det antages at forudsigelsen opfyldes. Det betyder, at selvom domstolene 

verificerer (P), og giver yderligere støtte til, at påstanden er gældende dansk ret, vil der stadigvæk være 

et usikkerhedsmoment om, hvorvidt påstanden er gældende ret i fremtiden35.  

 

Ifølge Ross er retskildelæren norm-deskriptiv, og er således en læren om normer, og ikke i normer36. 

Reglerne er primært normer for domstolenes handlemåde og ikke for borgernes. Det er derfor af mindre 

betydning om retsreglen efterleves af borgerne, da det er mere relevant at retsreglen effektivt håndhæves 

af domstolene. Alle retsregler bliver på denne måde et direktiv til dommeren. For at kunne operere med 

begrebet dansk ret, hvor der er tale om et fælles og identisk retssystem forudsættes det, at alle dommere 

besjæles af en fælles overindividuel ideologi. Dette skal sikre, at der træffes samme afgørelse, uagtet hvor 

i landet afgørelsen afsiges37.  

 

Hvorvidt Ross´ teori kan anvendes på EU-retten, er der tvivl om, hvilket Hjalte Rasmussen bl.a. har 

argumenteret for, at den ikke kan. Hans argumentation herfor har været, at EU-retten generelt er 

usammenhængende, og at EU-Domstolen er politisk og uforudsigelig, hvorfor den skandinaviske 

retsrealisme, som er en prognoseteori, ikke er passende til en EU-retlig analyse38.   

Ifølge Ruth Nielsen kan den skandinaviske retsrealisme dog opdateres med nogle tilpasninger, så den 

kan benyttes i EU-retlig sammenhæng, hvilket vil blive belyst nedenfor.  

 
32 Ross, Alf. Om Ret og Retfærdighed, s. 73-79.  
33 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier, s. 371. 
34 Ross, Alf. Om Ret og Retfærdighed, s. 55.  
35 Ibid, s. 55-56.  
36 Ibid, s. 91.  
37 Ibid, s. 48. 
38 Festskrift for Hjalte Rasmussen, jf. kapitel af Nielsen, Ruth ”Legal Realism and EU Law”, afsnit. 1, s. 545.  
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Dele af teorien, som har behov for en modernisering for at passe i EU-retligt henseende, er forholdet 

mellem lov og politik, som inkluderer rettens forskellige roller i retssystemet baseret på 

majoritetsdemokrati og konstitutionelt demokrati39. Skandinavien og Storbritannien har tradition for 

majoritetsdemokrati, hvorimod størstedelen af de resterende EU-medlemsstater har tradition for 

konstitutionelt demokrati, hvilket også gør sig gældende for EU isoleret set i forhold til 

medlemsstaterne. I Danmark, som har majoritetsdemokrati, er der ingen forfatningsdomstol, hvorfor 

de almindelige domstole er tilbageholdende med at kontrollere, om lovgivningen strider imod normer, 

der står højere i retskildehierarkiet herunder eksempelvis Grundloven og EU-regler40.   

 

Ifølge Ross´ teori er dansk ret kendetegnet ved en dobbelt karakter, der indebærer, at retten både er 

faktuel og ideologisk. Det betyder eksempelvis, at når den danske Højesteret afsiger en dom, er der ingen 

tvivl om, at den danske stat tilføjer afgørelsen en faktuel dimension ved at håndhæve den41. Denne 

situation vil dog være anderledes, hvis man erstatter Højesteret med EU-Domstolen, da noget ikke er 

lov, blot fordi EU-Domstolen siger dette set i lyset af den skandinaviske retsrealisme. En afgørelse fra 

EU-Domstolen er derfor primært en konstatering af EU-Domstolens rets-ideologi, og mangler derfor en 

faktuel dimension af loven, medmindre en medlemsstat tildeler afgørelsen en faktuel dimension. I praksis 

er der dog ingen tvivl om, at de nationale domstole anerkender EU-Domstolens afgørelser som en 

relevant del af retspraksis. Dog er der ikke den samme automatiske accept af synet på loven, som der i 

medlemsstaterne, når deres egen Højesteret afsiger en dom på et givent område42. 

 

For at teorien kan passe i en EU-retlig kontekst, er det også relevant, at EU-Domstolen anses som en del 

af de lov-definerende aktører, så det ikke udelukkende er de nationale dommere mv., der udgør dette43. I 

forhold til EU-Domstolens uforudsigelighed er det væsentligt at understrege, at Ross´ prognoseteori ikke 

beskæftiger sig med faktiske sager men derimod på et hypotetisk grundlag.  

 

I praksis forholder det sig dog oftest sådan, at sager, hvor det med høj sandsynlighed på forhånd kan 

udledes, hvad domstolen vil komme frem til, ikke bliver bragt for domstolen. Det betyder, at sager, der 

bringes for domstolen, ofte ikke har et indlysende resultat, hvorfor Ross´ teori kun kan forudsige 

domstolens resultat med en lav sandsynlighed, hvilket gælder både for national ret og EU-ret.  

 
39 Festskrift for Hjalte Rasmussen, jf. kapitel af Nielsen, Ruth ”Legal Realism and EU Law”, afsnit. 1, s. 545-546. 
40 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier,s. 474.  
41 Festskrift for Hjalte Rasmussen, jf. kapitel af Nielsen, Ruth ”Legal Realism and EU Law”, afsnit. 3.1, s. 553. 
42 Ibid. 
43 Ibid, s. 554. 
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Hvorvidt denne forudsigelighed kan fastlægges med en høj eller lav sandsynlighed, afhænger af, hvilken 

retskilde forudsigelsen er baseret på, da regulering oftest vil give et mere præcist svar end eksempelvis 

soft law44. I relation hertil er det relevant at benævne den stigende grad af gensidig anerkendelse, der er 

mellem EU-retten og medlemsstaternes nationale ret. Det betyder nemlig, at der er en lighed mellem, 

hvor forudsigelig eller uforudsigelig national ret og EU-ret er, hvorfor EU-Domstolens tidligere omtalte 

uforudsigelighed ikke er til hinder for, at Ross´ teori kan anvendes i EU-retten45.  

 

Et andet område i Ross´ teori, der har brug for en tilpasning for at passe i en EU-retlig sammenhæng, er 

forholdet mellem lov og politik. Henry Ussing (1886-1954) var modstander af den snævre tilgang til 

retsvidenskaben, som Ross bl.a. præsenterede, hvor retsvidenskaben bliver tilskrevet en normativ rolle46. 

Dette skyldes, at dommere og lovgivere har en anden opgave end juridiske forskere, da der ikke findes 

nogen ensartet opfattelse af, hvilke samfundstendenser herunder fra den offentlig debat og politik, der 

bør fremmes af domstolene. Der er nemlig i høj grad forskel på de enkelte dommere, da nogen tillægger 

forbrugerbeskyttelse større vægt end andre, hvorimod andre dommere eksempelvis synes, at EU-

Domstolen skal fremme integrationen mere.  

 

Årsagen til disse forskellige holdninger indenfor lovens rammer er beslægtede med de forskellige 

holdninger indenfor retspolitik og for politik generelt, da nogle er højreorienterede, mens andre er 

venstreorienterede. Det kan heraf udledes, at der ikke er en skarp afgrænsning mellem lov og retspolitik, 

i og med det er uundgåeligt, at mennesker og herunder dommere har forskellige synspunkter på, hvordan 

loven er, og hvordan den bør være. Det stigende sammenspil mellem EU-ret og national ret vil derfor 

medvirke til at gøre grænsen mellem retsdogmatik og retspolitik endnu mere sløret47.  

 

På baggrund af ovenstående kan det således konstateres, at Alf Ross´ retsrealisme kan anvendes på EU-

retten, hvis man tilføjer teorien de nævnte tilpasninger. Da indeværende afhandling tager udgangspunkt 

i EU-retten, er tilpasningerne derfor afgørende for anvendelsen af Ross´ teori. Formålet ved teorien vil 

være at finde gældende ret (de lege lata), hvilket vil blive gjort ved at inddrage de relevante retskilder. Da 

retsområdet er relativt nyt, vil en stor del af analysen derfor bestå af retspraksis.  

 
44 Festskrift for Hjalte Rasmussen, jf. kapitel af Nielsen, Ruth ”Legal Realism and EU Law”, afsnit. 3.3, s. 555. 
45 Ibid, s. 555. 
46 Ibid, s. 560.  
47 Ibid, s. 561. 
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Resultatet af analysen skal dog sættes i relation til den uforudsigelighed, der er forbundet med EU-

Domstolen, da den fremtidige retstilstand kun kan forudsiges med en middel sandsynlighed ud fra de 

tilgængelige retskilder.    

 

 

1.7 Økonomisk metode 

Den økonomiske del af afhandlingen har til formål at belyse, hvilke økonomiske overvejelser og 

rationaler, der bør indgå ved beslutningen om enten at internalisere eller eksternalisere en given 

transaktion. Analysen vil indledningsvist tage sit udgangspunkt i et simpelt spil, der viser hvilken 

betydning muligheden for kontraktforhandling vil have på spillernes foretrukne strategi. Derefter vil 

analysen inddrage principal-agent teori samt transaktionsomkostningsteorien. Ved anvendelse af disse 

teorier skal den økonomiske analyse belyse, hvilke økonomiske overvejelser offentlige myndigheder skal 

gøre sig inden beslutningen om, hvorvidt en anskaffelse skal ske som en konkurrenceudsætning i form 

af udbud eller gennem egenproduktion. Det vil hertil med udgangspunkt i Williamsons teori48 blive belyst, 

hvornår det er mest optimalt at internalisere eller eksternalisere en transaktion.   

 

1.7.1 Spilteori 

Spilteorien er relevant at inddrage i de situationer, hvor personer enten kan vælge at samarbejde eller 

konkurrere, hvorfor teorien er et generelt rammeværk, som kan anvendes i en række forskellige 

situationer49. I forhold til indeværende afhandlings økonomiske problemstilling anvendes fangernes 

dilemma, der er klassisk spilteoretisk spil, hvor to fangere sidder i hver sit afhøringsrum uden muligheden 

for at kommunikere med hinanden og skal vælge deres bedste strategi50. Det kan overføres til den 

situation, hvor ordregivende myndigheder skal indgå en kontrakt med en privat aktør via et gennemført 

udbud, hvor der er et generelt forhandlingsforbud. Spillet skal således belyse, hvilken effekt det har for 

spillernes valg af strategi, når der er mulighed for forhandling eksempelvis når opgaver udføres internt, 

og der således ikke er et forhandlingsforbud.  

 

 

 
48 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson. Institut for 
Virksomhedsledelse, Notat fra 1993, s. 2. 
49 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi 6. Oplag. Cappelen Akademisk Forlag 2008, s. 122-123.  
50 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi, s. 91-92.  
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1.7.2 Principal-agent teorien  

Principal-agent teorien tager sigte på, hvordan man i situationer, hvor der eksisterer asymmetrisk 

information og med nyttemaksimerende aktører, kan tilpasse samt designe ideelle eller 

incitamentsforenelige kontrakter51. Formålet med at designe en incitamentsforenelig kontrakt er at sikre 

overensstemmelse mellem principalens og agentens interesser og målsætninger52. Ligeledes vil kontrakter, 

der ikke er designet eller tilpasset incitamentsforeneligt resultere i, at man har et kontraktforhold, hvor 

principalens og agentens interesser og målsætninger er modstridende. Ud fra principal-agent teoriens 

synspunkt opnår man et korrekt incitamentssystem, når agentens egoistiske adfærd forholdsvis svarer til 

den adfærd, som principalen forventer, at agenten udviser53. Principal-agent teorien ser problemstillinger 

ud fra principalens perspektiv og bygger på, at agenten altid vil handle opportunistisk54. 

 

Principal-agent teorien er baseret på forudsætningen om begrænset rationalitet og usikkerhed og adskiller 

sig således fra det neoklassiske forskningsprogram, der antager, at agenter handler rationelt, samt at der 

er fuldkommen information.  

 

Principal-agent teorien anvendes i den økonomiske analyse til at analysere omfanget af usikkerhed, der 

er repræsenteret ved offentlige kontrakter, som er indgået med en privat markedsaktør sammenlignet 

med kontrakter, der afholdes internt hos den offentlige indkøber. 

 

1.7.3 Transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien tager sigte på, hvorvidt en anskaffelse af et givent produkt eller en 

tjenesteydelse skal foretages indenfor hierarkiet, hybriden eller gennem markedet. Grundessensen for 

teorien om transaktionsomkostninger er, at den inddrager omkostninger, der ikke er direkte forbundet 

med prisen for anskaffelsen, dvs. indirekte omkostninger55. Transaktionsomkostningsteorien ser på, om 

produktion skal foretages in house eller outsources. Hvorvidt hierarkiet eller markedet er optimalt i en 

given situation, er bestemt af, hvor de laveste samlede transaktionsomkostninger er at finde (Williamson 

1985)56.   

Transaktionsomkostningsteorien danner sit udgangspunkt i to fundamentale adfærdsmæssige antagelser 

– heraf at agenterne handler ud fra en begrænset rationalitet og antagelsen om opportunistisk adfærd. 

 
51 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi, s. 168. 
52 Ibid, s. 168. 
53 Ibid, s. 168. 
54 Ibid, s. 173. 
55 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 29.  
56 Ibid. 
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Teorien om transaktionsomkostninger vil sammenkoblet med spilteorien og principal-agent teorien 

danne grundlag for analysen og besvarelsen af den økonomiske problemstilling. Ved at sammenfatte 

resultatet af teorierne kan man belyse, hvilke økonomiske rationaler ordregivende myndigheder bør gøre 

sig i relation til beslutningen om egenproduktion eller udlicitering til markedet.  

 

 

1.8 Integreret metode  

Den integrerede analyse er baseret på en retsøkonomisk tilgang, hvilket betyder, at retsreglerne sættes i 

relation til den økonomiske analyses rationaler for at belyse efficiensen af de forskellige retstilstande57.  

De parametre analysen bygges op omkring vil således være det offentliges fleksibilitet til at kunne 

organisere sig internt kontra mest mulig konkurrence på det indre marked. Disse parametre spiller en 

væsentlig rolle i forhold til indeværende afhandlings problemfelt, da man ved det nugældende 

udbudsdirektiv bl.a. ville sikre den nævnte fleksibilitet for den offentlige sektor, men på den anden side 

ønsker man ligeledes at sikre mest mulig konkurrence på det indre marked.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående analyseres de fordele og ulemper, der er forbundet med de to 

retstilstande, hvor de generelle EU-retlige principper henholdsvis ikke finder anvendelse ved 

ordregiverinterne aftaler kontra, når de generelle EU-retlige principper finder anvendelse herpå. 

 

1.8.1 Kaldor-Hicks-kriteriet 

I forlængelse af den ovenfornævnte analyse foretages der en efficiens-betragtning med udgangspunkt i 

Kaldor-Hicks-kriteriet for at udlede den mest efficiente retstilstand ud fra de angivne parametre.  

Kaldor-Hicks anvendes, da vi har at gøre med en problemstilling, hvor vi ønsker at sammenligne to 

situationer, der i vores tilfælde omfatter de to retstilstande, hvor de EU-retlige principper enten finder 

anvendelse eller ej58. Derudover findes Kaldor-Hicks-kriteriet mere anvendeligt end Pareto, da retsregler 

oftest medfører, at nogen får det bedre, mens andre får det dårligere, hvilket Pareto-forbedringer ikke 

tager højde for. Det er således ikke interessant, hvordan kagens stykker fordeles men selve størrelsen på 

kagen.  

 
57 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier, s. 430.  
58 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 36.  
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Det største samlede output kan nemlig opnås, hvis de offentlige ressourcer allokeres på bedst mulige vis. 

Når kagens størrelse først er maksimeret, kan medlemsstaterne altid regulere området politisk for at skabe 

en mere retfærdig fordeling.  

Det er dog benævnelsesværdigt at Kaldor-Hicks-kriteriet kritiseres for at forudsætte, at alle forhold er 

målbare59. I praksis er det dog vanskeligt at måle på forskellige parametre for derefter at holde dem op 

mod hinanden, fordi det ikke kan gøres op i kroner og ører. I forhold til indeværende afhandling har det 

den betydning, at det kan være svært at gøre fleksibilitet og mest mulig konkurrence målbare i forhold til 

hinanden. Derfor måles efficiensen af de to retstilstande ud fra afledte fordele og ulemper, da dette giver 

den mest retvisende analyse.  

 

 

1.9 Struktur  

Afhandlingen er opdelt i fem kapitler, hvor de fire første kapitler bidrager til den samlede konklusion, 

der er affattet i kapitel fem. Kapitel 1 udgør benarbejdet for afhandlingen, hvilket indebærer, at kapitlet 

indledes med problemstillingerne for at fastslå formålet med afhandlingen. Herefter præsenteres den 

juridiske, økonomiske og integrerede metode samt de teorier, der anvendes til besvarelsen af 

problemstillingerne. I kapitlet indgår også en negativafgrænsning, som har til formål at vise de elementer, 

som vi har valgt at afgrænse os fra i afhandlingen.  

Kapitel 2 udgør den juridiske analyse, hvor det undersøges hvorvidt de EU-retlige principper finder 

anvendelse ved ordregiverinterne aftaler. Dette sker med afsæt i den juridiske metode for at udlede 

gældende ret på området.  

Kapitel 3 udgør den økonomiske analyse, hvor der vil blive stillet skarpt på, hvilke økonomiske 

overvejelser ordregivende myndigheder skal gøre sig i relation til beslutningen om at internalisere eller 

eksternalisere en given transaktion. 

Kapitel 4 er en integreret analyse, hvor den juridiske og økonomiske analyse samles med henblik på at 

vurdere de fordele og ulemper, der er forbundet med de to retstilstande. Herefter sættes disse i relation 

til en efficiensbetragtning, der er udarbejdet på baggrund af Kaldor-Hicks-kriteriet.  

Kapitel 5 er afhandlingens samlede konklusion, hvor problemstillingerne besvares direkte på baggrund 

af de foregående analyser.  

 

 

 
59 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 111-112.  
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1.10 Begrebsafklaring 

Følgende afsnit er udformet med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for, at læseren får en 

sammenhængende forståelse af afhandlingens fokuspunkter og ligeledes mindske risikoen for, at centrale 

dele af afhandlingen forstås forkert. Derfor vil der nedenfor blive opstillet en præsentation af de to mest 

anvendte begreber - heraf ordregiverinterne aftaler samt de grundlæggende EU-retlige principper.  I 

relation hertil bliver det gennemgået hvordan begreberne anvendes i afhandlingen, og ligeledes i 

særdeleshed hvordan begreberne bliver defineret og henvist til.    

 

1.10.1 Til den juridiske analyse: 

- Ordregiverinterne aftaler 

Gennem afhandlingen benævnes ”ordregiverinterne aftaler” gentagne gange, hvorfor det er nødvendigt 

at præcisere, hvad dette indebærer. Udbudsdirektivets art. 12 bærer rubrikken ”Offentlige kontrakter 

mellem enheder i den offentlige sektor”, hvilket vi ikke anser som en hensigtsmæssig rubrik, da det er 

uklart, hvad det eksplicit omfatter. Vi har derfor valgt at anvende ”ordregiverinterne aftaler” som en 

samlebetegnelse for de undtagelser til udbudsdirektivet, som art. 12 er et særligt udtryk for. Begrebet 

dækker derfor både over in house-situationer jf. art. 12, stk. 1-3, hvor en kontrakt tildeles til en særskilt 

juridisk person, der opfylder de oplistede kriterier, samt offentligt-offentligt samarbejder, hvor en 

kontrakt tildeles fra en ordregivende myndighed til en anden særskilt ordregivende myndighed jf. art. 12, 

stk. 4.  

 

Dette begreb er således et udtryk for ordregivende myndigheders frihed til at organisere sig internt ved 

gennemførelse af anskaffelser, som bl.a. er hjemlet i præambelbetragtning 5 til udbudsdirektivet. 

I de tilfælde, hvor det er væsentligt at sondre mellem in house-tildelinger eller offentligt-offentligt 

samarbejder på baggrund af det enkelte afsnits konkrete betydning og forståelse herfor, vil der være en 

præcis henvisning til det relevante begreb heraf ”in house” eller ”offentligt-offentligt samarbejder”.  

  

 

- De grundlæggende EU-retlige principper  

Afhandlingen har til formål at analysere det ovenfor beskrevne begreb ”ordregiverinterne aftaler” i 

relation til de grundlæggende EU-retlige principper, og derfor er det relevant at præcisere, hvilke 

principper der refereres til, og hvordan de benævnes. 
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De grundlæggende EU-retlige principper, der anvendes som en samlebetegnelse, er et udtryk for følgende 

principper:  

• Ligebehandlingsprincippet 

• Princippet om ikkeforskelsbehandling 

• Gennemsigtighedsprincippet 

• Proportionalitetsprincippet 

• Hensynet til den frie bevægelighed 

 

Det er hertil væsentligt at præcisere, at der er et vidtgående samspil mellem disse principper, da de som 

helhed skal sikre en fri og ufordrejet konkurrence på det indre marked60. Gennem afhandlingen vil der 

blive refereret til disse EU-retlige principper med benævnelsen ”de almindelige principper”, ”de 

grundlæggende principper”, ”de generelle principper” og ”principperne”. 

Hvad principperne indebærer, og hvilke karakteristika, der er forbundet hermed, er yderligere behandlet 

i den juridiske analyses afsnit 2.3. 

 

 

1.10.2 Til den økonomiske analyse: 

- In house kontra ex house i relation til de juridiske begreber 

I den økonomiske analyse benyttes begreberne ”in house” og ”ex house” i relation til spilteorien og 

principal-agent teorien, der afspejler ordregivende myndigheders mulighed for enten at producere selv 

eller udlicitere en given opgave i form af EU-udbud. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at vi 

i analysen af transaktionsomkostningerne skelner mellem begreberne hierarkiet, som er et udtryk for in 

house, hybriden, som er et udtryk for offentligt-offentligt samarbejde og markedet, som er et udtryk for 

gennemførelse af EU-udbud.  

Ovenstående præcisering er nødvendig for at skabe mest mulig konsensus mellem den juridiske og 

økonomiske analyse og således give læseren de bedste forudsætninger for at forstå sammenhængen 

mellem disse tilgange. 

 

 

 
60 Jakobsen, Peter Stig, Poulsen, Sune Troels & Kalsmose-Hjelmborg, Simon Evers. EU-Udbudsretten 3. Udgave, 2. Oplag. 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016, s. 36. 
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2. Juridisk analyse  

I dette kapitel vil det blive belyst, om der er sket en ændring i retstilstanden på området for ordregivende 

myndigheders mulighed for at organisere sig internt i forhold til, hvorvidt de EU-retlige principper finder 

anvendelse herpå, og hvilken betydning det har i praksis.  

Til klarlæggelsen af ovenstående er det indledningsvist relevant at inddrage hvordan ordregiverinterne 

aftaler, der er en undtagelse til udbudspligten, er affattet i udbudsdirektivet. Herefter gennemgås de 

forskellige variationer af interne aftaler som art. 12 hjemler til, der omfatter klassisk in house, udvidet in house 

og offentligt-offentligt samarbejde. I relation til in house-begrebet er det yderst relevant at inddrage de 

domstolsskabe kriterier, der nu er kodificeret i direktivets art. 12 herunder kontrolkriteriet, 

virksomhedskriteriet og forbuddet mod direkte private kapitalandele. I og med de EU-retlige principper har en 

væsentlig rolle i nærværende afhandling vil disse ligeledes blive præsenteret og gennemgået. Ovenstående 

elementer har en helt grundlæggende betydning for besvarelsen af afhandlingens juridiske problemstilling.  

Da det har været en fast del af praksis, at principperne ikke finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler, 

er det derfor nødvendigt at inddrage afgørelser fra Domstolen, der støtter denne påstand. I relation hertil 

foretages en domsanalyse af Parking Brixen-dommen og ANAV-dommen. Sea-dommen inddrages kort 

blot for at klarlægge, at Domstolen også i denne dom fastlagde, at principperne ikke finder anvendelse 

ved ordregiverinterne aftaler. Årsagen til at det er relevant at undersøge, hvorvidt retstilstanden på 

området har ændret sig, er EU-Domstolens afgørelse i Irgita-sagen, som derfor analyseres og spiller en 

central rolle.   

Hvorvidt der kan være tale om en ændring af retstilstanden, og hvilken betydning det fremadrettet vil få, 

hvis principperne skal efterleves ved ordregiverinterne aftaler diskuteres i kapitlets sidste del. Baggrunden 

for diskussionen er at undersøge, hvordan retstilstanden vil påvirke ordregivende myndigheders mulighed 

for at organisere sig internt, og hvilken usikkerhed afgørelserne har skabt på området.  

 

2.1 Hvordan er ordregiverinterne aftaler reguleret i udbudsdirektivet?  

Der er ikke eksplicit regler, der omhandler udbud af offentlige kontrakter i TEU og TEUF, hvorfor den 

bindende sekundærregulering har stor indflydelse på udbudsretten. Der er vedtaget særlige 

udbudsdirektiver, men da det ikke er dem alle, der har relevans for indeværende afhandling, vil det 

udelukkende være udbudsdirektivet, der bliver gennemgået. Direktivet vil ikke blive gennemgået fra ende 

til anden, men det vil blive gennemgået, hvordan bestemmelsen for ordregiverinterne aftaler er reguleret 

i direktivet.  
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2.1.1 Udbudsdirektivet  

Udbudsdirektivet fastsætter regler for ordregivende myndigheders udbudsprocedurer med hensyn til 

offentlige kontrakter samt projektkonkurrencer, så længe værdien af disse kontrakter overstiger de 

fastsatte tærskelværdier i direktivets art. 461. Direktivets anvendelsesområde dækker over varer, 

tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder62. I direktivet findes nogle undtagelser til udbudspligten 

herunder bestemmelsen om ordregiverinterne aftaler i art. 12. Overskriften til artiklen hedder ”Offentlige 

kontrakter mellem enheder i den offentlige sektor”, og muliggør at tildele en kontrakt uden pligten til 

udbud, såfremt visse kriterier er opfyldt.  

Artikel 12 består af 5 stykker, der hver indeholder nogle kriterier, der skal opfyldes før en opgave kan 

tildeles internt63.  

 

 

2.2 Hvilke former for ordregiverinterne aftaler findes der? 

I den juridiske analyse vil begrebet ”ordregiverinterne aftaler” blive inddraget adskillige gange, hvorfor 

det er nødvendigt at afklare, hvad begrebet egentlig dækker over samt afklare hvilke typer af interne 

aftaler, der findes. I forbindelse hermed vil der blive set nærmere på klassisk in house, udvidet in house og 

offentligt-offentligt samarbejder.  

 

2.2.1 Klassisk in house  

Klassisk in house dækker over den situation, hvor der indgås en kontrakt mellem to enheder indenfor 

samme juridiske enhed. I udbudsdirektivet er det ikke beskrevet, hvornår der foreligger en klassisk in 

house-leverance, men hjemlen til at undtage disse fra direktivets øvrige regler findes i direktivets 

definition af ”offentlige kontrakter”.  

 

 
61 Udbudsdirektivet art. 1, stk. 1.  
62 Udbudsdirektivet art. 1, stk. 2.  
63 In house-undtagelsen finder ligeledes tilsvarende anvendelse på forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet. 
EU-Domstolen har anvendt den samme fortolkning af reglerne på henholdsvis den offentlige sektor og forsyningssektoren. 
På baggrund heraf eksisterer der i de to andre udbudsdirektiver parallelle bestemmelser til udbudsdirektivets art. 12 – heraf 
art. 28 i forsyningsvirksomhedsdirektivet og art. 17 i koncessionsdirektivet. Henset til at de parallelle bestemmelser 
hovedsageligt er identiske med udbudsdirektivets art. 12, samt at det ikke i praksis har haft betydning for in house-
undtagelsens anvendelse, hvilket af udbudsdirektiverne, som konkret fandt anvendelse, er det ikke fundet nødvendigt at 
skelne mellem regelsættene i forhold til den juridiske problemstilling, da den vil have tilsvarende virkning på både 
forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet.  
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I henhold til direktivet defineres disse således ”»offentlige kontrakter«: gensidigt bebyrdende kontrakter, 

der indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, 

og som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser”64. 

Som det fremgår af definitionen, er en offentlig kontrakt karakteriseret ved, at den er gensidigt 

bebyrdende og er indgået mellem to eller flere fra hinanden forskellige juridiske personer. Det kan derfor 

modsætningsvis udledes, at kontrakter indenfor samme juridiske person ikke indeholder de nævnte 

karakteristika, og herved ikke udgør en offentlig kontrakt i direktivets forstand65.  

Dette fører videre til tvivlsspørgsmålet om, hvornår det så er, at der er tale om to enheder indenfor 

samme juridiske person. Dette spørgsmål er dog uden større relevans, da staten anses som én enhed, 

uanset om den defineres snævert eller bredt, vil det medføre, at det udvidede in house begreb, i direktivets 

art. 12, bliver meget bredt66. Det betyder, at strukturer indenfor offentlige myndigheder, der vil falde 

udenfor anvendelsesområdet for klassisk in house, alligevel kan undtages udbudspligten med henvisning 

til den udvidede in house regel.  

 

2.2.2 Udvidet in house  

Det udvidede in house-begreb er reguleret direkte i udbudsdirektivets art. 12, stk. 1-3. Hver af de 

forskellige stykker dækker over forskellige variationer af in house, som alle vil blive gennemgået i 

nedenstående afsnit. Der vil blive inddraget forskellige figurer for at illustrere de forskellige variationer 

for læseren.   

 

2.2.3 Vertikal in house  

Der er tale om en vertikal in house-kontrakt mellem en ordregivende myndighed og en fra denne adskilt 

juridisk person hvis de tre kumulative betingelser, som er oplistet i udbudsdirektivets art. 12, stk. 1, er 

opfyldt67. Betingelserne dækker over kontrolkriteriet, virksomhedskriteriet og et forbud mod direkte private 

kapitalandele, der alle gennemgås nedenfor.  

 

 
64 Udbudsdirektivet art. 2, stk. 5.  
65 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, 1. Udgave. Jurist og Økonomiforbundets Forlag 2016, jf. 
Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B. ”Ordregiverinterne aftaler og kontrakter mellem ordregivere: 
Undtagelserne om In house-leverancer og horisontale samarbejder”, kapitel 15, afsnit 2.2, s. 436 ff.  
66 Ibid.  
67 Ibid, s. 439 ff.  
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Grafisk kan en vertikal in house-situation illustreres således:  

 

68 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, omhandler art. 12, stk. 1 kontrakter mellem en ordregivende 

myndighed og en fra denne adskilt og underordnet juridisk person. Hvorvidt den juridiske person er 

etableret på et offentligretligt grundlag eller et privatretligt grundlag er uden betydning.  

De kumulative betingelser, der fremgår af art. 12, stk. 1-3, vil blive gennemgået herunder.  

Kontrolkriteriet og virksomhedskriteriet er to grundbetingelser, der gælder uanset hvilken variation af 

det udvidede in house-begreb, der er tale om69.   

 

Kontrolkriteriet  

Kontrolkriteriet er nu en del af udbudsdirektivet, og fremgår bl.a. af art. 12, stk. 1, litra a, men har været 

anvendt i retspraksis længe før kodificeringen i direktivet. EU-Domstolen formulerede nemlig en doktrin 

i Teckal-dommen70, der anvendes til at sondre mellem in house og ex house-situationer.  

 
68 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 2.3.1, figur på s. 440 (med vores tilpasninger).  
69 Ibid, s. 438.  
70 Teckal-dommen.  
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Doktrinen indeholder både kontrolkriteriet og virksomhedskriteriet og er formuleret således ”såfremt den 

lokale myndighed både underkaster den pågældende person en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne 

tjenestegrene, og den pågældende person udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de lokale myndigheder, 

den ejes af”71.  

Når doktrinens kriterier er opfyldt, kan det anses som, at ordregiveren anvender egne ressourcer, og 

tilslagsmodtageren er en del af dennes tjenestegrene, hvorved opgaven er en undtagelse til 

udbudspligten72. Kontrolkriteriet fra Teckal-doktrinen er kodificeret i udbudsdirektivets art. 12, stk. 1, 

litra a, og har stort set samme ordlyd som i afgørelsen.  

Derudover præciserer udbudsdirektivets art. 12, stk. 1 sidste led ”udøver en bestemmende indflydelse på både 

strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger i den kontrollede juridiske person”. Dette klarlægger, hvornår den 

omtalte kontrol anses for at være udøvet, og stammer ligeledes fra retspraksis jf. Parking Brixen-

dommen73. I denne afgørelse udtalte EU-Domstolen, at den ordregivende myndigheds kontrol skal 

muliggøre, at den kan påvirke virksomhedens beslutninger samt have bestemmende indflydelse på dens 

strategiske målsætninger såvel som vigtige beslutninger74.  

Endvidere tillader art. 12, stk. 1 sidste led, at den omtalte kontrol også kan foretages af en anden juridisk 

person, der selv kontrolleres på samme måde af den ordregivende myndighed. Dette muliggør at 

virksomhed Y, der er ejet og kontrolleret af dens moderselskab X, der ligeledes er ejet og kontrollet af 

den ordregivende myndighed, kan få tildelt en kontrakt in house af den ordregivende myndighed. Det 

væsentlige her er nemlig, at virksomhed X kontrollerer virksomhed Y på samme måde, som virksomhed 

X kontrolleres af den ordregivende myndighed. Herved kan en ordregivende myndighed tildele en 

kontrakt til en virksomhed, som ikke er direkte ejet af denne, hvilket muligvis strækker in house-begrebet 

videre end EU-Domstolens hidtidige praksis75.  

 

 

 

 

 
71 Teckal-dommen, præmis 50, første punktum.  
72 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst. 2. Udgave, 1. Oplag. Jurist- og 
Økonomiforbundets Forlag 2017, s. 452. 
73 Parking Brixen-dommen. 
74 Ibid, præmis 65.  
75 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst, s. 457-458.  
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Virksomhedskriteriet 

Som nævnt ovenfor stammer virksomhedskriteriet også fra Teckal-dommen. Ifølge kriteriet, der nu bl.a. 

fremgår af direktivets art. 12, stk. 1, litra b, skal mere end 80 pct. af aktiviteterne i den kontrollerede 

juridiske person udføres i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, den har fået betroet af den 

kontrollerende ordregivende myndighed eller af andre juridiske personer, der kontrolleres af den 

pågældende ordregivende myndighed. Det kan derfor siges, at kriteriet er kvantitativt, da det måler på en 

bestemt procentsats.  

Formålet med kriteriet er at sikre fair konkurrence, således at den konkurrencemæssige situation på 

markedet ikke fordrejes. Som nævnt tidligere ønskede man også med det nugældende udbudsdirektiv at 

sikre fleksibilitet samt lettere anvendelige regler, hvilket muligvis ikke er tilfældet med dette kriterium76.  

På den ene side har man skabt en objektiv regel, der til dels er let at anvende i praksis, og på den anden 

side skaber reglen mindre fleksibilitet. Reglen er let at anvende, fordi man kender kravet på de henholdsvis 

80 pct. og 20 pct., der kræves i art. 12, stk. 1, litra b og art. 12, stk. 4, litra c. Det er beregningen af 

procentdelen af aktiviteterne, der kan skabe forvirring. Det fremgår nemlig af art. 12, stk. 5, at 

beregningen kan ske på baggrund af den gennemsnitlige samlede omsætning, omkostninger eller et andet 

alternativt aktivitetsbaseret mål, der er hensigtsmæssigt. Det er derfor uklart, hvilke regnskabstal, der kan 

anvendes, som anses for værende hensigtsmæssige77. Ønsker man derfor at være sikker på at opfylde 

kriteriet, kan man tage udgangspunkt i omsætning eller omkostninger. Spørgsmålet om hvilke opgaver, 

der skal medregnes, er der ikke tvivl om, da Domstolen har fastslået dette i bl.a. Carbotermo-dommen78.  

I dommen blev det fastslået, at alle den påståede in house-enheds aktiviteter skal medregnes79. 

Derudover klargjorde Domstolen, at det er uden betydning, hvem der betaler virksomhedens vederlag, 

samt hvilket område ydelserne leveres på80. I denne beregning antages alle de opgaver, der ikke er 

udført for den påståede in house-enheds ejere, at være markedsaktiviteter udført for tredjemand81.  

I forhold til fleksibiliteten kan det siges, at fastsættelsen af procentsatsen har haft en negativ betydning. 

Dette skyldes, at fokus udelukkende er på det kvantitative aspekt, hvorved det kvalitative aspekt overses.  

 
76 Treumer, Steen (red.), mfl.: Udbudsloven, 1. Udgave, 1. Oplag. Ex Tuto Publishing, 2016, jf. Nielsen, Rasmus Horskjær ”In-
house og samarbejdsaftaler”, kapitel 4, afsnit 4.2.1.2, s. 102 ff.  
77 Ibid, s. 102 ff. 
78 Sag C-340/04, Carbotermo og Consorzio Alisei mod Comune di Busto Arsizio og AGESP.  
79 Ibid, præmis 65.  
80 Ibid, præmis 67. 
81 Sag C-553/15, Undis Servizi Srl mod Comune di Sulmona, præmis 34-36.  
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Den påståede in house-enheds stilling kan nemlig spille en rolle overfor eventuelle konkurrenter på det 

berørte marked. I forslag til afgørelse har en generaladvokat også tidligere udtalt82, at det kvalitative aspekt 

i virksomhedskriteriet kan spille en central rolle. På denne måde har fastsættelsen af en procentsats gjort 

virksomhedskriteriet mindre fleksibelt på ovenfornævnte område.  

 

Forbud mod private kapitalandele 

Det tredje kriterium, der skal være opfyldt før en opgave kan tildeles in house, bygger på et forbud og 

findes i udbudsdirektivets art. 12, stk. 1, litra c. Hovedreglen i bestemmelsen er, at der ikke må være 

nogen direkte private kapitalandele i den kontrollede juridiske person. Som stort set alt andet jura, findes 

der nogle undtagelser hertil, da ikkekontrollerende eller ikkeblokerende former for privat kapitalandele 

krævet i henhold til nationale lovbestemmelser er tilladt i den kontrollede juridiske person. 

Udgangspunktet til undtagelserne er dog, at de private kapitalandele ikke udøver en afgørende indflydelse 

på den kontrollerede juridiske person.  

Kriteriet stammer, som de andre kriterier, fra retspraksis. Første gang EU-Domstolen beskæftigede sig 

med problemstillingen var i Stadt Halle-dommen83. Sagen vedrørte en kontrakt om bortskaffelse af affald 

i Stadt Halle, og kontrakten blev tildelt uden afholdelse af et udbud til RPL Lochau, der var en 

halvoffentlig virksomhed. I sagen fastslog Domstolen, at der er forskel på det formål en offentlig 

myndighed kontra privat virksomhed forfølger. En ordregivende myndighed og dets egne tjenestegrene 

forfølger almene formål, hvorimod private virksomheder tjener private interesser og forfølger formål af 

en anden karakter84. Derudover blev det i sagen påpeget, at private virksomheder kan opnå en 

konkurrencefordel, der kan fordreje konkurrencen på markedet85.  

I forhold til undtagelserne fremgår der et eksempel i præambelbetragtninger til udbudsdirektivet. Her 

nævnes det at tvungent medlemskab er undtaget fra forbuddet mod deltagelse af private kapitalandele86.  

Undtagelsen virker som udgangspunkt ikke relevant i dansk kontekst, da et sådant medlemskab ikke er 

krævet i dansk lovgivning, men er bl.a. relevant for visse tyske delstater, hvor der er pligt til deltagelse af 

private87.  

 
82 Generaladvokat Christine Stix-Hackls forslag til afgørelse i sag C-26/03, Stadt Halle, præmis 89.  
83 Sag C-26/03, Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und 
Energieverwertungsanlage TREA Leuna.  
84 Ibid, præmis 50.  
85 Ibid, præmis 51. 
86 Præambelbetragtning 32 til udbudsdirektivet.  
87 Treumer, Steen (red.), mfl.: Udbudsloven, jf. Nielsen, Rasmus Horskjær ”In-house og samarbejdsaftaler”, kapitel 4, afsnit 
4.2.1.3, s. 104 ff.  



 31 

Derudover bliver det i præambelbetragtningerne præciseret, at forbuddet ikke gælder privat 

kapitaldeltagelse i den ordregivende myndighed. Dette skyldes at en sådan deltagelse ikke skader 

konkurrencen mellem private økonomiske aktører88.  

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at de ovenfor nævnte kriterier: kontrolkriteriet, 

virksomhedskriteriet og forbuddet mod private kapitalandele er helt grundlæggende for, at en kontrakt 

kan tildeles in house. Kriterierne er kumulative, hvilket betyder, at hvis et kriterium ikke er opfyldt, så 

kan kontrakten ikke tildeles in house med hjemmel i art. 12, stk. 1, som ligeledes gør sig gældende med 

fælles kontrol i art. 12, stk. 3.  

 

2.2.4 ”Bottom up” og horisontal in house 

I direktivets art. 12, stk. 2 er der hjemmel til to typer af kontrakter, der kan undtages fra direktivets 

anvendelsesområde. Dette gælder når en offentlig kontrakt tildeles fra en juridisk person, som også er en 

ordregivende myndighed, til en ordregivende myndighed, som kontrollerer den juridiske person i henhold 

til art. 12, stk. 189, hvilket betegnes som ”bottom up”90. Den anden type af kontrakt, hvor bestemmelsen 

finder anvendelse, er når der tildeles en kontrakt mellem to juridiske personer, der begge kontrolleres af 

den samme ordregivende myndighed i henhold til art. 12, stk. 1, hvilket kan betegnes som en horisontal 

kontrakt mellem to søsterselskaber. Det er dog fælles for begge typer af kontrakter, at der foreligger et 

vertikalt kontrolforhold, som forbinder de to enheder91, hvilket fremgår af følgende illustration på næste 

side: 

 

 
88 Præambelbetragtning 32, andet led, sidste punktum til udbudsdirektivet. 
89 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 2.3.2, s. 450 ff.  
90 Treumer, Steen (red.), mfl.: Udbudsloven, , jf. Nielsen, Rasmus Horskjær ”In-house og samarbejdsaftaler”, kapitel 4, afsnit 
4.2.1.4, s. 107.  
91 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 2.3.2, s. 450 ff. 
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92 

 

Som det fremgår af ovenstående illustration, dækker art. 12, stk. 2 altså over de tilfælde, der i selskabsretlig 

forstand kan betegnes som 1) kontrakttildeling fra datterselskab til moderselskab og 2) kontrakttildeling 

fra søsterselskab til søsterselskab.  

 

2.2.5 Fælles kontrol 

Det fremgår af direktivets art. 12, stk. 3, at en ordregivende myndighed, der ikke selv udøver den kontrol, 

der kræves i henhold til art. 12, stk. 1, i fælleskab med andre ordregivende myndigheder kan etablere en 

in house-relation til en juridisk person93. Kravene hertil er dog, at de tre kumulative betingelser skal være 

opfyldt, der følger af art. 12, stk. 3, litra a-c. Kravene svarer til de betingelser der opstilles i art. 12, stk. 1, 

men kræver at både kontrolkriteriet og virksomhedskriteriet opfyldes sammen med andre ordregivere. 

Derudover opstilles tre yderligere kumulative betingelser i sidste del af art. 12, stk. 3. I denne del af 

bestemmelsen udspecificeres kravene til relationen mellem den enkelte ordregiver og den juridiske 

person, før den kontrol der kræves i henhold til art. 12, stk. 3, litra a, anses som værende opfyldt.  

 

 

 

 
92 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 2.3.3, figur på s. 450 (med vores tilpasninger).  
93 Ibid, s. 452 ff. 
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Fælles kontrol kan illustreres på følgende måde:  

94 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, sker tildelingen af kontrakten fortsat vertikalt, men i bestemmelsen 

er der et krav om tilstedeværelsen af et horisontalt kontrolforhold, der er delt mellem flere sideordnede 

ordregivere, som udøver kontrollen over en underordet juridisk person. Dette er dog ikke ensbetydende 

med, at bestemmelsen giver mulighed for direkte horisontal tildeling af en offentlig kontrakt, da der ikke 

består en in house-relation mellem de sideordnede ordregivere95.  

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 2.3.3, figur på s. 453 (med vores tilpasninger).  
95 Ibid, s. 452 ff. 
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2.2.6 Offentligt-offentligt samarbejder  

Offentligt-offentligt samarbejder reguleres i direktivets art. 12, stk. 4 og skiller sig ud ift. de andre 

bestemmelser i art. 12. I modsætning til in house-leverancer kræver bestemmelsen ikke, at der foreligger 

et kontrolforhold mellem enhederne. I præamblen til direktivet fremgår det:  

”Ordregivende myndigheder bør kunne vælge at levere deres offentlige tjenesteydelser i fællesskab i et 

samarbejde, der ikke forpligter dem til at anvende nogen bestemt retlig form. (...) 

Kontrakter om fælles levering af sådanne offentlige tjenesteydelser bør ikke være underlagt anvendelse af 

reglerne i dette direktiv, hvis de udelukkende er indgået mellem ordregivende myndigheder, hvis gennemførelsen 

af det pågældende samarbejde udelukkende er underlagt hensyn af almen interesse, og hvis ingen privat 

tjenesteyder bliver stillet i en fordelagtig situation i forhold til sine konkurrenter.”96 

Som det fremgår af præamblen, kan flere ordregivere samarbejde om opgaver for det offentlige, der er 

underlagt hensynet af almen interesse. På denne måde kan man også undgå, at et samarbejde mellem flere 

ordregivere ikke tvinges ned i en særlig selskabskonstruktion, for at opfylde kravene til in house97.  

Første gang EU-Domstolen formulerede det, som blev grundlaget for de horisontale samarbejder, var i 

Hamborg-dommen98. I sagen fastlagde Domstolen at ”(...) fællesskabsretten ikke indeholder en 

forpligtelse for offentlige myndigheder til, med henblik på i fællesskab at sikre deres public 

serviceopgaver, at anvende en særlig retlig form”99. Derudover lagde Domstolen vægt på, at et sådan 

(horisontalt) samarbejde skulle følge et formål af almen interesse og følge ligebehandlingsprincippet, 

således at ingen private virksomheder får en konkurrencefordel100.   

Kodificeringen af direktivets art. 12, stk. 4 har medført, at der er kommet endnu mere klarhed om de 

betingelser, der skal være opfyldt, før undtagelsen kan finde anvendelse.  

 

 

 

 

 
96 Præambelbetragtning 33 til udbudsdirektivet.  
97 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 3.1, 456 ff.   
98 Hamborg-dommen.  
99 Ibid, præmis 47.  
100 Ibid. 
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Offentligt-offentligt samarbejder kan illustreres på følgende måde:  

 

101 

Som det fremgår af figuren, adskiller bestemmelsen sig fra de andre dele af art. 12, ved at den gælder for 

kontrakter mellem ordregivende myndigheder, hvorimod de andre bestemmelser gælder i forholdet 

mellem en/flere ordregivende myndigheder og en juridisk person. Dette er dog ikke ensbetydende med, 

at enheder med privatkapitaldeltagelse ikke kan indgå horisontale samarbejder. Det fremgår nemlig af 

præamblen til direktivet, at ordregivende myndigheder, såsom offentligretlige organer, der kan have 

private kapitalandele, bør være i stand til at henholde sig til undtagelsen for horisontalt samarbejde102.  

I forhold til den betaling, der finder sted mellem ordregivere i et horisontalt samarbejde, fremgår det af 

præamblen til direktivet, at den skal være underlagt et hensyn af almen interesse103. Der er tvivl om, 

hvorvidt dette krav indebærer, at betalingen kun må svare til omkostningsgodtgørelse, hvilket bl.a. var 

tilfældet i Hamborg-dommen104.  

Det sidste kriterium, der skal være opfyldt, før en kontrakt kan tildeles ved horisontalt samarbejde, 

fremgår af art. 12, stk. 4, litra c, og svarer til det virksomhedskriterium, der stilles i art. 12, stk. 1, litra b 

og art. 12, stk. 3, litra b. Formålet med denne bestemmelse er at forhindre konkurrenceforvridning på 

det åbne marked, således at ordregiverne ikke kan agere ubegrænset105.  

 
101 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 3.3, figur på s. 459.  
102 Præambelbetragtning 32 til udbudsdirektivet.  
103 Præambelbetragtning 33 til udbudsdirektivet. 
104 Hamborg-dommen, præmis 43.  
105 Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: Aktuel udbudsret II, jf. Bødtcher-Hansen, Jens og Jespersen, Mads P. B, kapitel 15, 
afsnit 3.3.2.3, s. 465 ff.  
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2.3 Hvad omfatter ”de grundlæggende EU-retlige principper”?  

Udbudsretten tager udgangspunkt i nogle grundlæggende EU-retlige principper, der har stor betydning 

herfor. Principperne følger af udbudsdirektivets art. 18, stk. 1 og omfatter følgende principper, der vil 

blive gennemgået i indeværende afsnit: ligebehandlingsprincippet, ikkeforskelsbehandling, 

gennemsigtighedsprincippet, proportionalitetsprincippet og hensynet til den frie bevægelighed.  

 

2.3.1 Ligebehandlingsprincippet  

Ligebehandlingsprincippet er et generelt princip indenfor EU-retten, hvilket fremgår af EU-Domstolens 

praksis jf. bl.a. Überschär-dommen106. I dommen præciserede Domstolen, at det generelle lighedsprincip 

er et grundlæggende princip indenfor EU-retten. Princippet indebærer at ensartede situationer ikke må 

behandles forskelligt, medmindre forskelsbehandlingen er objektivt begrundet107. På samme vis må 

forskellige situationer ikke behandles ensartet medmindre dette også er objektivt begrundet.  

Ligebehandlingsprincippet fremgår også eksplicit af udbudsdirektivets art. 18, stk. 1, hvorfor det må være 

særligt relevant for udbudsretten. Til støtte for denne påstand kan udbudsdirektivets 

præambelbetragtning 1 inddrages, der ligeledes klarlægger, at tildeling af offentlige kontrakter skal ske i 

overensstemmelse med principper såsom ligebehandling, ikke forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, 

proportionalitet samt gennemsigtighed.  

Der er en nær tilknytning mellem ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, hvilket 

EU-Domstolen har fastslået gennem sin praksis. Domstolen har bl.a. udtalt at 

ligebehandlingsprincippet indebærer en forpligtelse til gennemskuelighed108. Denne forpligtelse 

medfører en sammenhæng mellem de to principper, hvilket Domstolen også har anvendt i andre 

sager109.  

 

2.3.2 Ikkeforskelsbehandling  

Efter dansk sprogtradition omtales begrebet som ikkeforskelsbehandling, men dækker i udbudsretlig 

henseende over et forbud mod diskrimination. Princippet om ikkeforskelsbehandling henviser i 

udbudssammenhænge normalt til forbuddet mod nationalitetsdiskrimination.  

 
106 Sag 810/79, Peter Überschär mod Bundesversicherungsantalt für Angestellte.  
107 Überschär-dommen, præmis 16.  
108 Sag C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH mod Stadt Wien, præmis 45.  
109 Eksempelvis sag C-410/04, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) mod Comune di Bari og 
AMTAB Servizio SpA.  
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I relation hertil dækker ligebehandlingsprincippet over forbud mod alle former for usaglig 

forskelsbehandling110. Diskriminationsforbuddet gælder både for direkte og indirekte diskrimination, 

hvilket gennemgås nedenfor.  

 

Direkte diskrimination 

Hvis en person pga. sin nationalitet behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive 

behandlet i en tilsvarende situation, da foreligger der direkte diskrimination. Et eksempel herpå er 

Storebælt-dommen111. I denne sag fremgik det af udbudsbetingelserne ”Entreprenøren er forpligtet til i størst 

muligt omfang at anvende danske materialer og forbrugsgods, dansk arbejdskraft og materiel”112, og herved blev 

Danmark dømt for direkte diskrimination. 

 

Indirekte diskrimination 

Et kriterium, der som udgangspunkt virker neutralt, men som stiller personer eller virksomheder med 

forskellig nationalitet ringere end andre personer, udgør indirekte diskrimination pga. nationalitet. 

Udgangspunktet er, at indirekte diskrimination er forbudt, men kan være tilladt, hvis forbuddet opfylder 

proportionalitetsprincippet113.  

Sprogkrav er et kriterium, der kan give anledning til indirekte diskrimination. En dansk ordregiver, der 

stiller krav til, at et tilbud skal angives på dansk, eller at hele udbudsproceduren gennemføres på dansk, 

er dog ikke forbudt. Dette stiller visse udenlandske tilbudsgivere ringere, da det kan være dyrere for disse 

at afgive tilbud, men fordi det er begrundet i et sagligt formål, herunder hensynet til at ordregiver kan 

forstå tilbuddet, er det tilladt114.  

 

2.3.3 Gennemsigtighedsprincippet  

Gennemsigtighedsprincippet omtales også som transparensprincippet, og er et grundlæggende princip 

indenfor EU-retten, som ligeledes har stor betydning for udbudsområdet115. Princippet fremgår nu 

eksplicit af direktivets art. 18, stk. 1, men har sin rod i retspraksis.  

 
110 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst, s. 112-113.  
111 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark (Storebælt-dommen).  
112 Ibid, præmis 4.  
113 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst, s. 114.  
114 Ibid, s. 116. 
115 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU ret. 7. Reviderede udgave, 1. Oplag. Karnov Group Denmark 2016, s. 225.  
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Domstolen har i sin praksis fastslået, at udbudsdirektiverne skal fortolkes i overensstemmelse med 

gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet116.  

Princippets formål er at sikre, at der igennem alle stadier af en udbudsprocedure er gennemskuelighed og 

forudsigelighed i forhold til ordregivers handlinger. Der skal være mulighed for, at enhver økonomisk 

aktør kan tage udbuddet i betragtning og vurdere, om de har interesse i at deltage i dette.  

Herefter skal det være muligt for de økonomiske aktører at kontrollere, hvorvidt ordregiverens handlinger 

har været i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. Som nævnt tidligere er princippet derfor 

nært tilknyttet til ligebehandlingsprincippet.  

 

2.3.4 Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet stammer også fra retspraksis, og den første dom hvor EU-Domstolen antog, 

at princippet er et almindeligt retsprincip i EU-retten, var Internationale Handelsgesellschaft-sagen117. 

Proportionalitetsprincippet indebærer, at handlinger, der er underlagt princippet, ikke går videre end det 

nødvendige for at nå målet, samt at der ikke er et misforhold mellem handlingerne og de midler, der 

anvendes til at realisere formålet118.  

Til undersøgelsen af om en foranstaltning er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet 

anvendes derfor en treleddet test: 1) der skal forfølges et lovligt mål, 2) midlerne skal være egnede 

(hensigtsmæssige) og 3) må ikke være mere indgribende end nødvendigt119.  

  

2.3.5 Hensynet til den frie bevægelighed 

De grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, ikkeforskelsbehandling, gennemsigtighed 

og proportionalitet finder alle anvendelse på gennemførelse af offentlige kontrakter. Derudover er 

hensynet til den frie bevægelighed et af de grundlæggende principper indenfor EU-retten og deraf i 

særdelshed det indre marked120. TEUF’s art. 34, 45, 49 og 56 er i denne forbindelse essentielle at tage i 

betragtning ved indgåelse af offentlige kontrakter.  

 
116 Sag C-87/94, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien, præmis 56.  
117 Sag 11/70, Internationale Handelsgesellschaft.  
118 Sag C-331/88, The Queen mod Ministry of Agriculture, Fisheries and Food og Secretary of State for Health, Ex Parte 
Fedesa m.fl. præmis 13.  
119 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU ret, s. 222-223.  
120 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst, s. 89 ff. 
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Artikel 34 regulerer varernes frie bevægelighed og forbyder kvantitative indførselsrestriktioner, f.eks. i 

form af direkte hindringer for at en vare fra en bestemt medlemsstat kan importeres og alle 

foranstaltninger med tilsvarende virkning. Denne bestemmelse sigter således mod at fjerne alle former 

for begrænsninger for import og handel mellem medlemsstaterne. Art. 35 TEUF forbyder på tilsvarende 

vis eksporthindringer. Der er ikke en generel pligt for medlemsstaterne til at kunne bevise, at der er tale 

om foranstaltninger, som virker restriktive på samhandlen, men skal derimod kunne påvise, at der er 

mulighed for at påvirke samhandlen negativt121. 

Art. 45 TEUF vedrører arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen og har til formål at sikre, at 

disse kan bevæge sig frit på det indre marked for at søge arbejde og ligeledes tage ophold i dette øjemed.  

Art. 49 TEUF omfatter etableringsfriheden inden for det indre marked, og forbyder restriktioner, der 

hindrer, at andre medlemsstaters statsborgere samt juridiske personer optager og udøver selvstændig 

virksomhed på samme betingelser som medlemsstatens egne statsborgere.  

Afslutningsvist finder art. 56 TEUF anvendelse på tjenesteydelser. Bestemmelsen har til formål at sikre 

den frie bevægelighed for tjenesteydelser og forbyder deraf restriktioner, der forhindrer fri 

udveksling af tjenesteydelser.  

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattes, at de ovenfor gennemgåede EU-retlige principper 

har en særlig relevans for udbudsretten. Hensigten med disse principper er at beskytte de økonomiske 

aktører mod bl.a. forskelsbehandling, diskrimination og sikring af konkurrencen på det indre marked.  

Proportionalitetsprincippet beskytter både ordregivere og økonomiske aktører mod uforholdsmæssige 

forpligtelser, som kan hæmme udøvelsen af de traktatfæstede rettigheder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
121 Karl Prantl-dommen, sag C-16/83, præmis 20. 
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2.4 Hvilke afgørelser er særligt relevante i forhold til den juridiske  

problemstilling?  

Retspraksis spiller en væsentlig rolle både for ordregivende myndigheders mulighed for at organisere sig 

internt og i forhold til den juridiske problemstilling, hvoraf det ligeledes er det bærende element i analysen. 

På baggrund af dette er det derfor væsentligt at udarbejde en dybere gennemgang og analyse af relevante 

afgørelser.  

Analyserne af afgørelserne er udarbejdet med inspiration fra bogen ”Domsanalyse” af Karsten Olesen 

og Troels Lilja122. Det fremgår ikke eksplicit af direktivbestemmelsen, hvorvidt in house er underlagt de 

grundlæggende EU-principper og retstilstanden skal således findes via retspraksis. Domstolen er kommet 

med flere udtalelser vedrørende dette spørgsmål. I relation hertil inddrages først tre domme, der fastslår, 

at principperne ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne aftaler. Derefter inddrages to nyere domme 

og en generaladvokats forslag til afgørelse, der fastslår, at principperne finder anvendelse ved 

ordregiverinterne aftaler.  

 

2.4.1 Parking Brixen-dommen123 

Sagens faktiske omstændigheder 

Dommen vedrørte et præjudicielt spørgsmål, der var indgivet af en italiensk forvaltningsdomstol i 

provinsen Bozen (Italien). Gemeinde Brixen (herefter benævnt ”Brixen Kommune”), der er en 

kommune i Italien, havde i henhold til visse nationale lovbestemmelser tildelt retten til at drive nogle 

lokale offentlige tjenester, der hørte under kommunens ansvarsområde, til en særlig virksomhed ved 

navn Stadtwerke Brixen, som var ejet af Brixen Kommune.  

Med hjemmel i en national lov valgte Brixen Kommune i 2001 at omdanne den særlige virksomhed til et 

aktieselskab under navnet ”Stadtwerke Brixen AG”. Det fremgik herefter af det nystiftede aktieselskabs 

vedtægter, at de rettigheder og forpligtelser, som forud for omdannelsen var stiftet af den særlige 

virksomhed Stadtwerke Brixen, forsat bestod efter omdannelsen.  

 

 

 
122 Olesen, Karsten Naundrup & Lilja, Troels Michael. Domsanalyse. 2. Udgave. Narayana Press 2016. 
123 Sag C-458/03, Parking Brixen.  
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Det nye selskab indtrådte således i samtlige aktive og passive retshandler124. Heraf bl.a. forskellige 

koncessionskontrakter, der vedrørte driften af en offentlig svømmehal, ret til byggeri af 

parkeringsmatrikler samt drift af parkeringspladser og parkeringsanlæg, som Brixen kommunalbestyrelse 

havde overdraget til Stadtwerke Brixen gennem direkte tildeling og uden gennemførelse af forudgående 

udbud. 

Parking Brixen, der en privat virksomhed, som ligeledes varetager opførelse og drift af en anden 

parkeringsplads, der også befinder sig på kommunens geografiske område, valgte at anfægte tildelingen 

af driften af parkeringspladserne til Stadtwerke Brixen AG med påstand om, at Brixen Kommune skulle 

have anvendt reglerne for gennemførelse af udbud.  

 

De præjudicielle spørgsmål og Domstolens udtalelser 

Den italienske forvaltningsdomstol anmodede Domstolen om at besvare to spørgsmål. Heraf skal det 

indledningsvis kortlægges, at det første spørgsmål og Domstolens udtalelser hertil er af mindre betydning 

for den nærværende juridiske problemstilling125. Derfor vil indholdet af gennemgangen af denne del af 

afgørelsen være udeladt denne domsanalyse, i stedet henvises der til Dommens præmis 31-43 for 

yderligere indblik.  

Med det andet spørgsmål ønskede den italienske forvaltningsdomstol i det væsentlige oplyst, om en 

direkte tildeling af en offentlig tjenesteydelseskoncession uden gennemførelse af udbud er i 

overensstemmelse med fællesskabsretten, når tildelingen sker til et aktieselskab, der er stiftet ved 

omdannelse af en særlig virksomhed, når dette selskabs aktiekapital på tidspunktet for tildelingen var 100 

pct. kommunalt ejet, og dets bestyrelse havde fuldmagt til i forbindelse med den daglige ledelse af 

selskabet selvstændigt at indgå bestemte retshandler med en værdi på ikke over 5 mio. EUR pr. handel 

uden generalforsamlingens godkendelse. 

Spørgsmålet, som den forelæggende ret ønskede besvaret, kan groft omskrives til, hvorvidt de 

grundlæggende EU-retlige principper er til hinder for at lave en direkte tildeling i form af in house til et 

aktieselskab, der er stiftet ved omdannelse af en særlig virksomhed, som er 100 pct. ejet af den 

ordregivende myndighed.  

 
124 Parking Brixen, præmis 12-16. 
125 Med det første spørgsmål ønskede den italienske forvaltningsdomstol oplyst, om tildelingen af kontrakten vedrørende 
driften af de i hovedsagen omhandlede offentlige betalings- parkeringspladser udgør en offentlig tjenesteydelsesaftale som 
omhandlet i direktiv 92/50, eller en offentlig tjenesteydelseskoncession. Dette med henblik på at konstatere om 
udbudsreglerne, navnlig forpligtelsen til ligebehandling og gennemsigtighed, finder anvendelse. 
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EU-Domstolen udtaler hertil, at det tilkommer den ordregivende myndighed under de kompetente 

retsinstansers kontrol at tage stilling til, om der er et rimeligt forhold mellem de betingelser, hvorunder 

tildelingen er sket, og den pågældende offentlige tjenesteydelseskoncession. Det er dog ikke i 

overensstemmelse med de i artikel 43 EF (nu art. 49 TEUF) og artikel 49 EF (nu art. 56 TEUF) fastsatte 

krav samt principperne om ligebehandling, om forbud mod diskrimination og om gennemsigtighed at 

tildele en offentlig tjenesteydelseskoncession uden gennemførelse af udbud126. Heraf følger, at 

medlemsstaterne ikke må opretholde national lovgivning, der tillader tildeling af offentlige 

tjenesteydelseskoncessioner uden at afholde offentligt udbud. 

Den Italienske Republik og Kommunen Brixen har inddraget det argument, at EF-traktatens 

bestemmelser og de almindelige fællesskabsretlige principper ikke finder anvendelse på en situation som 

i hovedsagen, fordi der er tale om et rent internt forhold mellem ordregiver og selskabet med henvisning 

til Teckal-dommen præmis 49-51127. Domstolen fastlog hertil, at offentlige kontrakter som hovedregel er 

underlagt de almindelige principper, hvor en offentlig myndighed overlader det til en tredjepart at udføre 

økonomiske tjenesteydelser128. Derimod fandt EU-Domstolen, at de ovenstående generelle principper 

ikke finder anvendelse, hvor en offentlig myndighed udfører opgaver af almen interesse, der påhviler den 

med egne administrative, tekniske eller andre midler, uden at anvende eksterne virksomheder (jf. i samme 

retning Stadt Halle og RPL Lochau, præmis 48)129. 

Derudover udtalte Domstolen, at de almindelige principper er udelukket på området for offentlige 

tjenesteydelseskoncessioner, hvis den kontrol, den offentlige myndighed fører med den kontraherende 

virksomhed, svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, og hvis virksomheden udfører 

hovedparten af sin virksomhed sammen med den myndighed, den ejes af130. Dette er også et udtryk for 

opfyldelsen af kontrol- og virksomhedskriteriet. 

For så vidt angår forholdet mellem den ordregivende myndighed og den kontraherende virksomhed i 

den konkrete sag, fandt EU-Domstolen, at det nystiftede aktieselskab havde en række beføjelser, som 

gav denne en selvstændig handlefrihed i forhold til aktionærerne (kommunen).  

 
126 Parkin Brixen, præmis 50. 
127 Ibid, præmis 56. 
128 Ibid, præmis 61. 
129 Ibid. 
130 Ibid, præmis 62. 
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Derfor var kriterierne for in house, der er etableret i Teckal-dommen ikke opfyldt, og således fastlog 

afgørelsen, at de EU-retlige bestemmelser og principper var til hinder for at tildele kontrakten direkte til 

et omdannet aktieselskab som det i hovedsagen omhandlede131. 

 

Hvordan bidrager afgørelsen til rækkeviden af de grundlæggende EU-principper i forhold til 

ordregiverinterne aftaler? 

Med denne præjudicielle afgørelse ønskede den italienske domstol at få afklaret, hvorvidt en række 

bestemmelser fra EF-traktaten, der er et særligt udtryk for de generelle principper132, var til hinder for at 

tildele en kontrakt direkte in house til et omdannet aktieselskab.  

Domstolen fastlog imidlertid med denne afgørelse, at de generelle principper fandt anvendelse i de 

tilfælde, hvor ordregivere tildeler en koncessionskontrakt til en af denne uafhængig tredjepart. Dette er 

som udgangspunkt ikke en ny udtalelse fra Domstolen, idet det er en grundsætning for offentlige indkøb, 

at de skal efterleve de grundlæggende principper i EU-retten133. 

Af større relevans er derfor dommens udtalelse i samme præmis, hvor Domstolen præciserer, at 

fællesskabsbestemmelserne og de almindelige principper ikke finder anvendelse på området, såfremt 

kriterierne for in house fra Teckal-dommen er opfyldt. Herefter kan det konstateres, at den udvidede in 

house-regel ligeledes gælder for tildeling af offentlige tjenesteydelseskoncessioner, når ordregiver tildeler 

kontrakten til en virksomhed, som denne fører en kontrol over, der svarer til dens egne tjenestegrene, og 

når kriteriet om hovedaktivitet er opfyldt. Når opgaven vælges udført internt, har det således ingen EU-

retlig konsekvens, ligesom der ikke består pligt til at efterleve de almindelige principper. 

Det er relevant at benævne, at Domstolens afgørelse – heraf særligt i forhold til de grundlæggende 

princippers anvendelse på ordregiverinterne aftaler – er blevet genstand for flere dommes retstilling på 

dette område, eksempelvis ANAV-dommen, som er gennemgået i næste afsnit. 

På baggrund af ovenstående må det uden videre gøres gældende, at afgørelsen i denne sag er et generelt 

udtryk for den gældende retsstilling i forhold til, at de grundlæggende EU-principper finder anvendelse 

på ordregiverinterne aftaler.  

 
131 Parking Brixen-dommen, præmis 67-72. 
132 Ibid, præmis 48. 
133 Ibid, præmis 61. 
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Dette uagtet, at Domstolen i denne afgørelse kom frem til det resultat, at principperne fandt anvendelse 

på den konkrete situation i den omhandlende sag, fordi kriterierne for in house ikke var opfyldt134. I den 

forbindelse blev det præciseret, at der er tale om en undtagelse til de almindelige fællesskabsretlige regler, 

hvorfor kriterierne for in house skal fortolkes restriktivt, og bevisbyrden påhviler ordregiveren135.   

 

2.4.2 ANAV-dommen136 

Sagens faktiske omstændigheder 

Dommen vedrørte et præjudicielt spørgsmål, der var indgivet af Tribunale amministrativo regionale per 

la Puglia (italiensk domstol). 

Kommunen Bari iværksatte den. 17. juli 2003 et offentlig udbud med henblik på tildeling af en kontrakt 

vedrørende offentlig-lokal transport inden for kommunens geografiske område.  

Kommunalbestyrelsen i Bari besluttede ved afgørelse få måneder senere efter iværksættelsen af 

udbudsproceduren at annullere udbuddet. Kommunen valgte i stedet den 18. december 2003 at foretage 

en direkte tildeling af den kontrakt, der tidligere havde været sendt i udbud, til AMTAB Servizio (herefter 

benævnt ”AMTAB”) for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2012 med hjemmel i en 

national bestemmelse, som bl.a. giver mulighed for at tildele tjenesteydelseskontrakter til kapitalselskaber, 

der er 100 pct. offentligt ejet og kontrolleret af ordregiveren. 

AMTAB er et aktieselskab, hvis kapital er 100 pct. ejet af Bari Kommune, og hvis virksomhed 

udelukkende består i at udføre offentlig og lokal transport i kommunen. Derudover er selskabet underlagt 

kommunens fuldstændige kontrol.  

Efter beslutningen om at tildele kontrakten direkte til det kommunalejede selskab anlagde ANAV, der 

repræsenterer private virksomheder, som udfører nationale og internationale persontransporter og 

tjenesteydelser i forbindelse med transportvirksomhed, sag an mod kommunen med påstand om, at 

tildelingen var i strid med fællesskabsretten (EU-retten).  

 

 

 

 
134 Parking Brixen-dommen, præmis 71-72. 
135 Ibid, præmis 63. 
136 Sag C-410/04 – ANAV-dommen. 
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Det præjudicielle spørgsmål og Domstolens udtalelser 

Det præjudicielle spørgsmål omhandlede hvorvidt EU-retten og de EU-retlige principper, heraf kravet 

om gennemsigtighed og fri konkurrence i henhold til artikel 43 EF, 49 EF og 86 EF er til hinder for en 

national ordning, hvorved der ikke er fastsat nogen begrænsning for ordregivers frihed til at vælge mellem 

forskellige metoder for tildeling af en kontrakt vedrørende offentlige tjenesteydelser, navnlig mellem 

tildeling efter konkurrenceudsættelse gennem en offentlig udbudsprocedure og direkte tildeling til et 

selskab, som ejes 100 pct. af ordregiveren. 

EU-Domstolen udtalte indledningsvist, at ordregivende myndigheder er forpligtet til at efterleve EF-

traktatens grundlæggende regler i almindelighed og princippet om forbud mod forskelsbehandling på 

grundlag af nationalitet i særdeleshed137. Domstolen udtaler derudover, at ordregivende myndigheder er 

underlagt princippet om ligebehandling af tilbudsgivere ved tildeling af offentlige 

tjenesteydelseskoncessioner138. 

EU-Domstolen fremhævede i denne forbindelse, at princippet om gennemsigtighed skal skabe 

forudsætningerne for, at potentielle tilbudsgivere kan sikre sig, at konkurrencen er åben samt kontrollere, 

at udbudsproceduren er upartisk139. 

Det fremgår endvidere af Domstolens udtalelser, at det som udgangspunkt er uforeneligt med 

principperne om ligebehandling, forbud mod forskelsbehandling og princippet om gennemsigtighed at 

foretage en direkte tildeling af en tjenesteydelseskoncession uden at gennemføre et forudgående udbud. 

Ligesom det er i strid med EU-retten, at medlemsstater opretholder nationale ordninger, der tillader 

tildeling af udbudspligtige tjenesteydelseskoncessioner uden afholdelse af offentligt udbud, fordi en sådan 

tildeling er i strid med artikel 43 EF og 49 EF samt principperne om ligebehandling, om forbud mod 

forskelsbehandling og om gennemsigtighed140. 

Af særlig relevans nævner EU-Domstolen en særlig undtagelse til ovenstående forbud mod direkte 

tildeling og national lovgivning. Domstolen udtaler i den forbindelse, at de almindelige principper, som 

ovenstående bestemmelser er et specifikt udtryk for, ikke gør sig gældende ved offentlige 

tjenesteydelseskoncessioner.  

 

 
137 ANAV-dommen, præmis 18. 
138 Ibid, præmis 20. 
139 Ibid, præmis 21. 
140 Ibid, præmis 22-23. 
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Principperne finder ikke anvendelse, hvis den kontrol, den offentlige myndighed fører med den 

kontraherende virksomhed, svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, og hvis 

virksomheden udfører hovedparten af sin virksomhed sammen med den myndighed, den ejes af141. En 

national lovgivning, der ordret gengiver ovenstående betingelserne, er således heller ikke i strid med EU-

retten142.  

 

Hvordan bidrager afgørelsen til rækkeviden af de grundlæggende EU-principper i forhold til 

ordregiverinterne aftaler? 

I henhold til ANAV-dommen kan ordregivere tildele kontrakter direkte (dvs. uden at gennemføre en 

udbudsprocedure), hvor de over kontrahenten udøver en kontrol, der ligner den, de har over deres egne 

tjenestegrene, og hvor virksomheden udfører hovedparten af dets aktiviteter for den ordregivende 

myndighed, hvilket svarer til kontrol- og virksomhedskriteriet.  

Af større praktisk relevans for afhandlingens problemfelt er EU-Domstolens udtalelse om, at de 

grundlæggende traktatbestemmelser og principper ikke finder anvendelse på området for 

ordregiverinterne aftaler, når kriterierne herfor er opfyldt jf. de to kriterier, som blev fastlagt i Teckal-

dommen143, og som er beskrevet tidligere.  

På baggrund af ovenstående kan det derfor lægges til grund, at ordregiverinterne aftaler ikke er omfattet 

af de EU-retlige principper. Uagtet at denne afgørelse vedrører en tjenesteydelseskoncession, der er blevet 

tildelt direkte i form af en in house-aftale, må rækkeviden af Domstolens udtalelse i forhold til, at de EU-

retlige principper ikke finder anvendelse ved in house også gælde for generelle ordregiverinterne aftaler 

heraf almindelige varer- og tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af både udbudsdirektivet og 

forsyningsvirksomhedsdirektivet.  

Det kan således med afsæt i Parking Brixen og ANAV konstateres, at den gældende retstilstand på 

området har været, at de generelle EU-retlige principper ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne 

aftaler. Derudover har Domstolen i Sea-dommen144 ligeledes afvist, at de grundlæggende principper 

finder anvendelse på direkte tildelingen i form af in house og ligeledes med ordret henvisning til Parking 

Brixen præmis 62145. 

 
141 ANAV-dommen, præmis 24. 
142 Ibid, præmis 25. 
143 Sag C-107/98, Teckal-dommen. 
144 Sag C-573/07, Sea-dommen. 
145 Ibid, præmis 40. 
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2.4.3 Irgita-dommen146 

Sagens faktiske omstændigheder 

Sagen blev indbragt for EU-Domstolen af den øverste domstol i Litauen og udsprang af, at Kaunas by 

(herefter benævnt ”ordregivende myndighed”) havde indgået kontrakt om vedligeholdelse og forvaltning 

af naturområder i byen med den private virksomhed Irgita. Der var i kontrakten fastsat den maksimale 

mængde af tjenester, der kunne købes hos Irgita, men der var ingen forpligtelse til at købe ind under 

kontrakten. Kontrakten havde en varighed på tre år og var indgået efter afholdelse af udbud. 

Den ordregivende myndighed valgte to år ”inde i” kontraktperioden at indgå en kontrakt om tilsvarende 

tjenesteydelser med Kauno svara (herefter benævnt ”Ks”), som var en juridisk person, kontrolleret og 

helejet af den ordregivende myndighed. I 2015 kom hele 90,07 pct. af Ks’ omsætning fra aktiviteter for 

den ordregivende myndighed. Kontrakten med Ks havde en varighed på fem år og blev indgået som en 

in house-aftale, dvs. uden gennemførelse af EU-udbud.  

Ordregivers mulighed for at indgå ordregiverinterne aftaler var begrænset af en bestemmelse i den 

litauiske lovgivning om, at in house-aftaler kun måtte indgås, hvis ydelsernes kontinuitet, gode kvalitet og 

tilgængelighed ikke kunne sikres, hvis ydelserne blev indkøbt via offentlige udbudsprocedurer. 

 

De præjudicielle spørgsmål og Domstolens udtalelser 

Den litauiske domstol anmodende EU-Domstolen om at besvare fire spørgsmål. 

Det første spørgsmål som den forelæggende ret ønskede at få besvaret, vedrørte hvorvidt sagen skulle 

behandles efter direktiv 2004/18 eller efter det nugældende direktiv 2014/24.  

Hertil udtalte EU-Domstolen, at det fremgår af fast retspraksis, at det direktiv, der skal anvendes på en 

offentlig kontrakt, principielt kan bestemmes som det direktiv, der er gældende på det tidspunkt, hvor 

den ordregivende myndighed vælger, hvilken procedure der skal følges, og endeligt afgør, hvorvidt der 

eksisterer en forpligtelse til at foretage et forudgående udbud i forbindelse med tildeling af en offentlig 

kontrakt147. På baggrund heraf og med det in mente, at den ordregivende myndighed besluttede at lave 

en direkte tildeling efter ophævelsen af direktiv 2004/18, konstaterer EU-Domstolen, at det er direktiv 

2014/24, som finder anvendelse148.  

 
146 Sag C-285/18, Irgita-dommen. 
147 Irgita-dommen, præmis 31. 
148 Ibid, præmis 36. 
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Domstolen fandt det ufornødent at besvare det andet spørgsmål henset til besvarelsen af det første 

spørgsmål, fordi spørgsmålets relevans var forudsat, at direktiv 2004/18 fandt anvendelse.  

Herudover vedrørte det tredje præjudicielle spørgsmål om artikel 12, stk. 1, i det nugældende 

udbudsdirektiv, skal fortolkes på en sådan måde, at bestemmelsen er til hinder for en national regel, der 

opstiller yderligere betingelser for, hvornår en medlemsstat kan indgå in house-aftaler. 

EU-Domstolen udtalte hertil, at artikel 12, stk. 1 blot præciserer de betingelser, som den ordregivende 

myndighed skal overholde, når den ønsker at indgå en in house-aftale.  

Bestemmelsen begrænser dog ikke den ordregivende myndigheds valgfrihed med hensyn til metoden til 

levering af de tjenesteydelser, som opfylder dens behov149. EU-Domstolen præciserede hertil, at denne 

valgfrihed ikke er ubegrænset. Friheden skal udøves under overholdelse af EUF-traktatens 

grundlæggende regler samt de deraf følgende principper150. Medlemsstater kan således inden for disse 

rammer frit opsætte yderligere betingelser for anvendelse af in house end dem, der er fastsat i art. 12, stk. 

1.  

Afslutningsvis vedrørte det fjerde præjudicielle spørgsmål, om indgåelsen af en in house-aftale, som 

opfylder betingelserne i art. 12, stk. 1, litra a-c i udbudsdirektivet, i sig selv er i overensstemmelse med 

EU-retten. 

EU-Domstolen udtalte med henvisning til nærværende doms præmis 48, at det faktum, at en in house-

aftale, som er omfattet af artikel 12 og dermed ikke hører under udbudsdirektivets anvendelsesområde, 

ikke kan fritage de ordregivende myndigheder fra at overholde de generelle principper151. Herudover 

præciserede EU-Domstolen med henvisning til betragtning 31 i præamblen til udbudsdirektivet, at 

ordregiverinterne aftaler ikke må føre til konkurrenceforvridning i forhold til private økonomiske 

aktører152. 

Domstolen udtalte afslutningsvis, at det påhviler den forelæggende ret at vurdere, om den ordregivende 

myndighed ved at indgå den i hovedsagen omhandlede in house-aftale, har tilsidesat sine forpligtelser i 

henhold til kontrakten med Irgita og princippet om gennemsigtighed.  

 

 
149 Irgita-dommen, præmis 43-45. 
150 Ibid, præmis 48. 
151 Ibid, præmis 61. 
152 Ibid, præmis 62. 
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Såfremt det viser sig, at ordregiver ikke har foretaget en tilstrækkeligt klar definition af sine behov, bl.a. 

ved ikke at sikre Irgita levering af en mindstemængde af tjenesteydelserne, eller om denne in house-aftale 

udgør en væsentlig ændring af den generelle opbygning af den kontrakt, der er indgået med Irgita153. 

På baggrund af ovenstående fastslog EU-Domstolen, at en in house-aftale, der opfylder betingelserne i 

udbudsdirektivets art. 12, ikke i sig selv er i overensstemmelse med EU-retten.  

 

Hvordan bidrager afgørelsen til rækkeviden af de grundlæggende EU-principper i forhold til 

ordregiverinterne aftaler? 

Denne afgørelse er særlig relevant i forhold til klarlæggelsen af, hvorvidt de grundlæggende EU-

principper finder anvendelse på in house-aftaler, fordi afgørelsen hovedsageligt omhandler dette 

spørgsmål.  

Herudover bidrager afgørelsen ligeledes med ny og relevant praksis i forhold til de grundlæggende 

princippers rækkevidde i relation ordregiverinterne aftaler men også i relation til medlemsstaters frihed 

til at opstille yderligere betingelser herfor. 

Domstolen tog indledningsvist stilling til, hvorvidt en medlemsstat kan indføre yderligere betingelser end 

dem, der fremgår af udbudsdirektivets art. 12, i forhold til hvornår en ordregivende myndighed med 

lovligt grundlag kan beslutte at tildele en kontrakt direkte i form af in house. Hertil har Domstolen udtalt, 

at medlemsstater hovedsageligt har frihed til at indføre yderligere betingelser, men at denne frihed skal 

udøves under overholdelse af EUF-traktatens grundlæggende regler samt de deraf følgende 

grundlæggende principper.  

I forhold til dette punkt bringer dommen dog ikke noget ”nyt under solen”, fordi artikel 12 i 

udbudsdirektivet er et udtryk for en minimumsharmonisering, hvilket giver medlemsstaterne ret og 

mulighed for at fastsætte standarder samt betingelser, der er strengere end direktivets bestemmelse154. 

Denne frihed skal dog altid leve op til de grundlæggende principper og deraf grundsætningen om 

gennemsigtighed således, at reglerne er klare og præcise samt og forudsigelige i deres anvendelse for at 

 
153 Irgita, præmis 63. 
154 Janssen, Willem A. The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More 
Coherent Approach?  December 2014. Artikel fra Utrecht Law Review. s. 180 
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undgå enhver risiko for vilkårlighed og dermed forhindre ubegrænset valgfrihed for den ordregivende 

myndighed155.  

Afgørelsens bidrag til fastlæggelsen af rækkeviden af de grundlæggende EU-principper er særligt relevant 

med henvisning til EU-Domstolens udtalelse om, at den omstændighed, at der er tale om en in house-

aftale i henhold til art. 12 ikke kan fritage medlemsstaterne eller de ordregivende myndigheder fra at 

overholde bl.a. ligebehandlingsprincippet, princippet om forbud mod forskelsbehandling, 

proportionalitetsprincippet og princippet om gennemsigtighed156.  

Denne udtalelse synes dog at fravige fra Domstolens tidligere praksis. Som tidligere behandlet i dette 

afsnit, har EU-Domstolen i ANAV-dommen (præmis 24) og Parking Brixen-dommen (præmis 61-62) 

fastlagt, at de grundlæggende EU-principper ikke finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler, når 

kriterierne herfor i art. 12 er opfyldt. Det er ikke tydeligt ud fra nærværende afgørelse, om der hermed er 

tiltænkt en ændring af retsstillingen eller om afgørelsen udelukkende skal ses i lyset af de konkrete 

omstændigheder i sagen. 

Ud fra en forestilling om, at EU-Domstolen med denne afgørelse har tiltænkt at ændre retsstillingen 

således, at de grundlæggende principper finder anvendelse, vil det have en væsentlig betydning for 

ordregivende myndigheders praktiske mulighed for at organisere sig internt, fordi de nu både skal 

overholde betingelserne i art. 12 samt de grundlæggende EU-retlige principper. Dette på trods af, at der 

ud fra tidligere retspraksis er en generel forståelse af, at undtagelser til udbudsdirektivet følgelig er en 

undtagelse til EU-principperne og heraf princippet om den frie bevægelighed157.  

I praksis vil det formentlig betyde, at den ordregivende myndighed, der ønsker at tildele en kontrakt 

internt, vil være nødsaget til at annoncere, at de vil gøre brug af denne undtagelse, og at den 

kontraherende virksomhed opfylder kriterierne herfor jf. art, 12 for at overholde 

gennemsigtighedsprincippet.  Således vil dette give indsigt i kontrakter, der ikke bliver sendt i udbud, 

fordi de er tildelt in house, og dermed får forbigåede tilbudsgivere mulighed for at anfægte disse 

kontrakters lovlighed. Det er dog ikke tydeligt, hvorvidt det er det, som er Domstolens hensigt med 

afgørelsen.      

En anden måde hvorpå Irgita-dommen kan fortolkes er, at Domstolens udtalelse om, at de 

grundlæggende principper finder anvendelse, skal ses i forhold til den specifikke nationale ordning, der 

 
155 Janssen, Willem A. Swimming Against the Tide - The Harmonisation of Self-organisation through Article 12 Directive 2014/24/EU. 
Marts 2019. Artikel fra EPPPL. s. 151. 
156 Irgita-dommen, præmis 61. 
157 Parking Brixen-dommen, præmis 62. 
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er indført af en medlemsstat for at skærpe in house betingelserne. I nærværende afgørelse havde Litauen 

indført yderligere betingelser for, hvornår en ordregivende myndighed har hjemmel til at foretage in 

house.  

 

Dertil udtalte EU-Domstolen, at medlemsstater har frihed til at indføre sådanne betingelser, så længe at 

de lever op til EUF-Traktatens grundlæggende regler158. Denne fortolkning er i sig selv ikke særlig 

afvigende fra den klassiske praksis, hvorved nationale love ikke må stride imod EU-retten generelt og 

heraf begrænse konkurrencen på det indre marked.     

I modsætning til ovenstående ”gisninger” om afgørelsens rækkevide, er det også relevant at undersøge 

muligheden for, at afgørelsen udelukkende finder anvendelse på situationer, der kan sammenlignes med 

den i hovedsagen omhandlende, hvor en ordregivende myndighed tildeler en kontrakt in house, der 

overlapper en tilsvarende kontrakt med en privat aktør.  

Dette vil betyde, at ordregivende myndigheder, der ønsker at varetage en kontrakt internt, men som 

tidligere har været i udbud, og hvor kontrakten fortsat er gældende, vil være forpligtet til både at efterleve 

art. 12’s betingelser samt de generelle EU-principper. I forlængelse heraf er det væsentligt at se på, 

hvorvidt ligebehandlingsprincippet samt gennemsigtighedsprincippet er opfyldt. Princippet om 

gennemsigtighed skal efter EU-retspraksis gøre det muligt for tilbudsgivere at vurdere om 

ligebehandlingsprincippet er overholdt samt forhindre ordregivere i at tildele kontrakter til leverandører, 

som de på forhånd måtte have en særlig præference for159.  

Gennemsigtighedsprincippet skal således give tilbudsgivere en indsigt i, hvad de kan forvente, hvis de 

vinder kontrakten. I forhold til Irgita-dommen vil det betyde, at den ordregivende myndighed i 

udbudsmaterialet skulle have anført, at der var en mulighed for, at en tilsvarende kontrakt på et senere 

tidspunkt kunne tildeles in house. Dermed ville Irgita, der var blevet tildelt den første kontrakt efter 

gennemførelse af udbud, kunne forvente, at den ordregivende myndighed ville tildele en tilsvarende 

kontrakt i form af in house. 

Ovenstående formodningen om, at principperne kun finder anvendelse, hvor en ordregivende 

myndighed tildeler en kontrakt in house, der overlapper en tilsvarende kontrakt med en privat aktør, 

stemmer overens med Domstolens udtalelse i Irgita-dommens præmis 63, hvoraf det fremgår: 

 
158 Irgita-dommen, præmis 48. 
159 Sag C-454/06 (Pressetext Nachrichtenagentur GmbH). 
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”I det foreliggende tilfælde påhviler det særlig den forelæggende ret at vurdere, om den ordregivende myndighed 

ved at indgå den i hovedsagen omhandlede in house-aftale, hvis genstand delvis falder sammen med genstanden 

for en kontrakt, der gennemføres af Irgita som tilslagsmodtager, har tilsidesat sine kontraktlige 

forpligtelser som følge af denne kontrakt og princippet om gennemsigtighed, hvis 

det viser sig, at denne myndighed ikke har foretaget en tilstrækkeligt klar definition 

af sine behov [vores markering],  bl.a. ved ikke at sikre tilslagsmodtageren leveringen af en 

mindstemængde af tjenesteydelserne, eller om denne in house-aftale udgør en væsentlig ændring af den generelle 

opbygning af den kontrakt, der er indgået med Irgita.” 

Ud fra det faktum, at Domstolen konkret udtaler, at en ordregivende myndighed har tilsidesat 

gennemsigtighedsprincippet i forlængelse af, at den pågældende præmis indledes med at beskrive en 

situation, hvor der er indgået en in house-aftale, hvis genstand falder sammen med genstanden for en 

kontrakt, som gennemføres af en privat aktør, giver anledning til at formode, at afgørelsen på dette punkt 

kun har virkning på tilsvarende situationer med lignende omstændigheder. 

En anden relativ usædvanlig og ny udtalelse fra Domstolen er afgørelsens præmis 62, hvor det bliver 

præciseret, at ordregiverinterne aftaler ikke må føre til konkurrenceforvridning i forhold til private 

økonomiske aktører med henvisning til præambelbetragtning 31. Dette standpunkt er ikke set før i 

tidligere praksis vedrørende præjudicielle afgørelser om in house-aftaler, da det oprindeligt blev 

introduceret i forbindelse med offentligt-offentligt samarbejder i Hamborg-dommen. Det forsøges 

derfor at klarlægge, hvad konsekvensen af denne udtalelse vil være.  

Ovenstående præmis kan være et udtryk for en general reference til det eksisterende domstolsskabte 

kriterium om forbud mod private kapitalandele ved in house160, som har hjemmel i udbudsdirektivets art. 

12, stk. 1, litra c. Domstolen er ligeledes kommet med en tilsvarende udtalelse i sag Kommissionen mod 

Tyskland161, hvoraf det fremgår at horisontale in house-aftaler ikke må stride imod den primære 

målsætning med fællesskabsreglerne på området for udbud, dvs. den frie udveksling af tjenesteydelser og 

en fri og ufordrejet konkurrence.  

Ligesom det ligeledes skal sikres, at ingen private aktører opnår en konkurrencefordel162. Såfremt at det 

er det, der ligger til grund for Domstolens henvisning til betragtning 31, kan det således konstateres, at 

 
160 Stadt-Halle-dommen, præmis 50. 
161 Sag C-480/06, Hamborg-dommen. 
162 Hamborg-dommen, præmis 47. 
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hensigten har været at præcisere og gengive gældende kriterier for anvendelsen af art. 12, og at præmis 

62 derfor ikke ændrer retstilstanden. 

Det der taler imod en sådan fortolkning er, at den ordregivende myndighed i Irgita-dommen tildelte en 

in house-kontrakt til en virksomhed, der var 100 pct. ejet af myndigheden, og der var således ingen private 

kapitalandele, derfor er det ikke hensigtsmæssigt at nævne betragtning 31 i denne forstand. I modsætning 

til både Stadt-Halle og Kommissionen mod Tyskland, hvor in house-tildelingen var sket til virksomheder, 

der indeholdt private kapitalandele. 

En anden fortolkning af denne præmis 62, som har en større betydning og konsekvens på in house-aftaler 

og heraf sælrigt offentligt-offentligt samarbejder, vil være at Domstolen har ønsket at tilføje et yderligere 

kriterium for anvendelsen af art. 12, som forpligter ordregivende myndigheder i at sikre, at deres 

samarbejde ikke fordrejer konkurrencen på markedet.   

Denne fortolkning kan i praksis føre til, at offentligt-offentligt samarbejder bliver meget vanskelige at 

gennemføre, fordi der alt andet lige altid vil være en risiko for, at samarbejdet vil påvirke konkurrencen 

på det pågældende marked163. Således vil denne fortolkning resultere i en indskrænkning af 

grundsætningen om ordregivende myndigheders frihed til at organisere deres indkøb, som de ønsker det 

og på en anden måde end ved gennemførelse af EU-udbud164. 

Det kan ikke entydigt konkluderes, hvorvidt Irgita-dommen ændrer retstilstanden i forhold til om de 

grundlæggende principper finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler eller ej. Men afgørelsen har 

utvivlsomt indledt en række ubesvarede spørgsmål på baggrund af Domstolens udtalelser, der på nogen 

punkter afviger fra tidligere fastlagt praksis, og på andre punkter mangler uddybende forklaring til, 

hvordan de skal forstås i praksis. EU-Domstolen har i Irgita-dommen slået fast, at de grundlæggende 

EU-retlige principper finder anvendelse på in house-aftaler, ligesom at overholdelsen af 

udbudsdirektivets art. 12 ikke i sig selv er i overensstemmelse med EU-retten. Hvorvidt afgørelsen er 

konkret begrundet i sagens omstændigheder, eller om den har en generel rækkevidde, vil søges besvaret 

i afsnit 2.5.  

  

 

 
163 Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. On Competetion, Free Movement and Procurement, s. 7. 
164 Udbudsdirektivets præambelbetragtning nr. 5. 



 54 

2.4.4 Generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse i sag C-

796/18 

Generaladvokaten har den 29. januar 2020 fremsat sit forslag til afgørelse i en sag, der vedrører offentligt-

offentligt samarbejder jf. udbudsdirektivets art. 12, stk. 4. 

De præjudicielle spørgsmål, der er fremlagt for EU-Domstolen, omhandler i det væsentligste nogle 

specifikke omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt kriterierne for offentligt-offentligt samarbejde 

er overholdt, og deraf hvorvidt samarbejdet således er i overensstemmelsen med art. 12, stk. 4.  

Af særlig relevans for nærværende afhandlings problemstilling inddrager generaladvokaten i dette forslag 

til afgørelse nogle synspunkter og udtalelser fra Irgita-dommen.  

Derfor anvendes denne som et fortolkningsbidrag til at klarlægge rækkevidden af visse af EU-

Domstolens udtalelser i Irgita-dommen. Heraf særligt spørgsmålet om, hvorvidt de grundlæggende EU-

principper finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler.  

Indledningsvist vil sagens omstændigheder i korte træk beskrives for at give et indblik i sagens 

problemstilling, hvorefter der vil være fokus på de enkelte af generaladvokatens udtalelser, som har 

relation til Irgita-dommen. Dette afsnit om generaladvokatens afgørelse i sag C-796/18 vil således ikke 

indeholde en analyse af forslaget til afgørelse som helhed, men kun af det, der har særlig relevans til 

forholdet mellem de grundlæggende principper og muligheden for intern organisering.     

Sagens faktiske omstændigheder 

Stadt Köln og Land Berlin indgik en kontrakt om at stille en software til rådighed, hvorefter sidstnævnte 

vederlagsfrit og på ubestemt tid overdrog anvendelsen af en indsatsledelsessoftware til sit brandvæsen til 

førstnævnte, som blev understøttet af en samarbejdsaftale mellem de to offentlige myndigheder. 

ISE, som beskæftiger sig med udvikling og salg af software, anmodede Klagenævnet for Udbud i 

Tyskland om at efterprøve samarbejdsaftalen mellem Land Berlin og Stadt Köln, idet den fremsatte 

begæring om, at disse blev erklæret ugyldige. Den anførte, at Stadt Köln havde foretaget direkte tildeling 

af en offentlig indkøbskontrakt, som var udbudspligtig. Stadt Kölns deltagelse i videreudviklingen af den 

software, der var stillet til rådighed, udgjorde efter sagsøgerens opfattelse en tilstrækkelig økonomisk 

fordel. Endvidere ledte erhvervelsen af basissoftwaren til nye ordrer hos producenten: For en tredjemand 

ville en videreudvikling og vedligeholdelse af denne software udgøre en alt for stor finansiel omkostning. 
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Hvordan bidrager genereladvokatens forslag til afgørelse til rækkeviden af de grundlæggende EU-

principper i forhold til ordregiverinterne aftaler? 

Det er særligt interessant, at generaladvokaten i sin indledende bemærkninger fastslår, at de tekster, der 

er relevante på nuværende tidspunkt for interne aftaler i form af offentligt-offentligt samarbejde, er 

udbudsdirektivets art. 12, stk. 4 samt 31. og 33. betragtning hertil. Han fastlår derudover, at 

kombinationen af disse tekster giver mulighed for at indføre en retlig ordning, som sammendrager to 

modstridende målsætninger: dels ønsket om ikke at blande sig i medlemsstaternes organisering af deres 

interne forvaltning, og dels, at udelukkelsen ikke må indebære en tilsidesættelse af de principper, der 

gælder for offentlige udbud inden for EU-retten165. 

Derudover udtaler generaladvokaten følgende i punkt 35: 

En medlemsstats beslutning om, hvordan en offentlig tjenesteydelse skal leveres (der netop kan bestå i ikke 

at henvende sig til markedet, men derimod at indgå et administrativt samarbejde), skal være i 

overensstemmelse med EUF-traktatens grundlæggende regler, herunder navnlig reglerne om frie 

varebevægelser, etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser, samt princippet om ligebehandling, 

princippet om ikkeforskelsbehandling, princippet om gensidig anerkendelse, proportionalitetsprincippet og 

åbenhedsprincippet (13). En afvejning af disse regler og principper skal ligeledes finde sted ved en fortolkning 

af artikel 12 i direktiv 2014/24166. 

Generaladvokaten udtaler ligeledes i punkt. 93: 

I det første af disse to tilfælde (selvforsyning i bred forstand) er medlemsstaterne, så længe bestemte betingelser 

er opfyldt, ikke forpligtede til at følge de EU-retlige regler og procedurer i forbindelse med offentlige udbud. 

De er imidlertid fortsat underlagt andre regler (40)167, [vores fremhævning] herunder 

reglerne om fri konkurrence i artikel 106, stk. 2, TEUF. 

Ovenstående udtalelser tilkendegiver, at ordregiverinterne aftaler er underlagt de grundlæggende EU-

retlige principper med henvisning til EU-Domstolens udtalelser i Irgita-dommen. Med udgangspunkt 

heri kan det således formodes, at Irgita-dommen har en generel rækkevidde, og ikke blot er en afgørelse, 

som er begrundet i nogle konkrete omstændigheder. Som det fremgår af afsnit 2.4.3. har EU-Domstolen 

i Irgita-dommen fastslået, at in house-aftaler foruden betingelserne i art. 12 skal efterleve de 

grundlæggende principper, hvilket må siges at afvige markant fra tidligere retspraksis heraf bl.a. ANAV-

 
165 Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-796/18, punkt 29. 
166 Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-796/18, punkt 35 med direkte henvisning til Irgita-dommens præmis 48 
og 50. 
167 Generaladvokaten henviser til punkt 30-35, som er et udtryk for de grundlæggende EU-retlige principper. 
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dommen, Parking Brixen-dommen og Sea-dommen, hvor EU-Domstolen slog fast, at ordregiverinterne 

aftaler ikke er underlagt disse principper.  

I afsnit 2.5., hvor Irgita-dommens betydning for forholdet mellem ordregiverinterne aftaler og de 

grundlæggende principper er analyseret, er der fremlagt flere fortolkninger af, hvilken indvirkning 

afgørelsen vil have på retstilstanden. Det faktum, at generaladvokaten i sit forslag til afgørelse i ISE mod 

Stadt Köln henviser til Irgita-dommen og udtaler, at de EU-retlige principper finder anvendelse på 

ordregiverinterne aftaler, uagtet at omstændighederne er usammenlignelige i de to sager, må betyde at 

Irgita-dommen har en generel betydning. 

Det kan således konstateres, at anvendelsen af generaladvokatens afgørelse som fortolkningsbidrag, er et 

godt bidrag til, hvilken retsvirkning Irgita-dommen vil have på fremtidige problemstillinger.  

Det står nu klart, at generaladvokaten i sit forslag til afgørelse flere gange har præciseret, at 

ordregiverinterne aftaler og deraf offentligt-offentligt samarbejde er underlagt de grundlæggende EU-

retlige principper med henvisning til Irgita-dommen. Det skal dog understreges, at EU-Domstolen endnu 

ikke har truffet afgørelse i nærværende sag, og det bliver derfor spændende at følge op på, hvorvidt 

Domstolen kommer frem til det samme resultat som generaladvokaten, eller om den kommer med nogle 

nye og klarere udtalelser om, hvordan forholdet mellem offentligt-offentligt samarbejder og de 

grundlæggende EU-principper skal forstås, og heraf om retstilstanden er ændret eller ej. 

Udover generaladvokatens forslag til afgørelsen har EU-Domstolen ligeledes i Rieco-dommen168, som er 

en relativ ny dom fra februar 2020, henvist til Irgita-dommens udtalelser vedr. de grundlæggende 

princippers positive anvendelse på art. 12. Denne sag omhandler en in house-tildeling i form af fælles 

kontrol jf. art. 12, stk. 3, hvor der var sket en direkte tildeling af en renovationskontrakt til et in house-

selskab, der var ejet i fællesskab af den ordregivende myndighed og 52 andre myndigheder i Italien.  

Domstolen udtaler heri med direkte henvisning til præmis 48 i Irgita-dommen, at: 

Den valgfrihed, som medlemsstaterne har med hensyn til den forvaltningsmetode, som de finder egnet til 

gennemførelse af bygge- og anlægsarbejdet eller til leveringen af tjenesteydelserne, er imidlertid ikke ubegrænset. 

Den skal derimod udøves under overholdelse af EUF-traktatens grundlæggende regler, bl.a. de frie 

varebevægelser, etableringsfriheden og den frie bevægelighed for tjenesteydelser samt de deraf følgende principper 

som ligebehandlingsprincippet, princippet om forbud mod forskelsbehandling, princippet om gensidig 

anerkendelse, proportionalitetsprincippet og princippet om gennemsigtighed (Irgita-dommen, præmis 48). 

 
168 Rieco SpA mod Comune di Lanciano mfl. Forenede sager C-89/19 og C-91/19 
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Det kan således konstateres, at Domstolen igen har støttet ret på Irgita-dommen i en afgørelse, hvor 

sagens omstændigheder er usammenlignelige med Irgita. Dette understøtter i endnu større grad 

formodningen om, at Irgita-dommen har en mere general betydning vedr. spørgsmålet om, hvorvidt de 

almindelige principper finder anvendelse.    

 

2.4.5 Afrunding 

På baggrund af ovenstående analyse af EU-Domstolens retspraksis i relation til ordregivende 

myndigheders frihed til at organisere sig internt set i forhold til, hvorvidt de grundlæggende EU-retlige 

principper finder anvendelse, kan det således konstateres, at der er en del praksis, som vedrører netop 

dette spørgsmål.  

Der har heraf siden skabelsen af in house-undtagelsen og friheden til at organisere sig internt været en 

klar overbevisning om, at de grundlæggende principper ikke finder anvendelse, når ordregivende 

myndigheder ønsker at gennemføre et indkøb gennem egenproduktion. Dette fremgår klart af EU-

Domstolens praksis, hvor Domstolen bl.a. i Parking Brixen-dommen, ANAV-dommen og Sea-dommen 

har konstateret, at principperne ikke finder anvendelse.  

Udbudslitteraturen synes ligeledes at bekræfte, at disse principper ikke finder anvendelse på 

ordregiverinterne aftaler169. Derudover er opfattelsen, at ordregiverinterne aftaler er et udtryk for det 

offentliges frihed til at organisere sig internt, hvor forholdet mellem den ordregivende myndighed og den 

interne part er af organisatorisk karakter og bestemt af nogle konkrete kriterier, som skal være opfyldt jf. 

udbudsdirektivets art. 12. Den væsentlige identifikation mellem den kontrollerende myndighed og den 

interne leverandør – som følge af ovenstående kriteriers opfyldelse – resulterer i at dette ”interne” forhold 

falder uden for anvendelsesområdet for EU-rettens regler om det indre marked170.  

Der har været en klar antagelse om, at undtagelser til udbudsdirektivet, som ordregiverinterne aftaler er 

et klart eksempel på, ligeledes følgelig vil være en undtagelse til de generelle EU-principper heraf reglerne 

om den frie bevægelighed171. Denne antagelse støtter bl.a. ret på EU-Domstolens udtalelser i Parking 

Brixen-dommen, hvor Domstolen klargjorde, at in house-undtagelsen ligeledes fandt anvendelse på 

 
169 Se bl.a. Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst, s. 109. 
170 Arrowsmith, Sue (red.) Public Procurement Law Review. 5. Udgave. Sweet & Maxwell 2009. Jf. artikel af Perin, Roberto 
Cavallo & Casalinit, Dario ”Control over ln-house Providing Organisations” s. 231. 
171 Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. On Competetion, Free Movement and Procurement, s. 8. 
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reglerne om den frie bevægelighed og antydede således, at denne undtagelse både er relevant inden og 

udenfor udbudsdirektivernes anvendelsesområde172.  

Der har i medfør heraf i en lang årrække ikke været usikkerhed eller tvivl om, hvorvidt der kunne være 

situationer, der afveg fra denne generelle retstilstand. Men nu har EU-Domstolen i Irgita-dommen, som 

er en relativ nyere afgørelse om ordregiverinterne aftaler, kommet med nogle ret usædvanlige udtalelser 

til forholdet mellem undtagelsen i art. 12 og de grundlæggende EU-retlige principper.  

I denne sag udtaler Domstolen nemlig i modsætning til tidligere afgørelser, at undtagelsen i art. 12 ikke 

kan fritage de ordregivende myndigheder fra at overholde de grundlæggende principper173.  

En anden udtalelse fra samme afgørelse, som er værd at bemærke, er Domstolens henvisning til 

præambelbetragtning 31, hvoraf den fastslår, at intet samarbejde af denne type (intern organisering), som 

er udelukket fra udbudsdirektivs anvendelsesområde, fører til konkurrenceforvridning i forhold til private 

økonomiske aktører. Det bemærkelsesværdige ved denne udtalelse er, at Domstolen henviser til en 

betragtning, som hovedsageligt vedrører offentligt-offentligt samarbejde, mens der i den omhandlede sag 

udelukket var tale om en in house-tildeling fra en ordregivende myndighed til en virksomhed, der var 100 

pct. ejet af selvsamme myndighed. Det er derfor uklart, hvad sammenhængen mellem denne udtalelse og 

sagens omstændigheder er, og hvilken betydning Domstolen tillægger præambelbetragtning 31 ved in 

house-tildelinger. Af denne betragtning fremgår ligeledes, at internt offentligt samarbejde ikke må føre 

til, at en privat aktør får en konkurrencefordel – det er midlertidigt svært at se, hvordan en sådan 

konkurrencefordel kan tilkomme en privat aktør i en situation, hvor en kontrakt tildeles en virksomhed, 

der er 100 pct. ejet af det offentlige.  

En interessant påstand herpå kan være, at Domstolens henvisning til betragtning 31 er en konsekvens af, 

at kodificeringen af art. 12 er en lempelse og en udvidelse af, hvad praksis tidligere har skabt og bestemt. 

Det oprindeligt domstolsskabte in house-begreb indeholdt nemlig et 90 pct. krav til virksomhedskriteriet, 

mens art. 12 kun kræver et 80 pct. krav til virksomhedskriteriet. Et krav om, at mere end 90 pct. af 

aktiviteterne udføres i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, der er betroet af den 

kontrollerende ordregivende myndighed, ville forhindre potentielle konkurrenceretlige udfordringer. Idet 

lovgiver har udformet virksomhedskriteriet i art. 12 med krav om ”kun” 80 pct., er risikoen for 

konkurrencebegrænsende adfærd fra offentlige myndigheder blevet større174. Det kan således være 

 
172 Sag C-458/03, Parking Brixen-dommen, præmis 62. 
173 Irgita-dommen, præmis 61. 

174 Janssen, Willem A. Swimming Against the Tide - The Harmonisation of Self-organisation through Article 12 Directive 2014/24/EU, 

s. 155. 
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begrundelsen for, at Domstolen ønsker at præcisere, at ordregiverinterne aftaler ikke må fordreje 

konkurrencen på det indre marked.        

Hvorvidt EU-Domstolen har påtænkt at ændre retstilstanden i forhold til, om de grundlæggende 

principper finder anvendelse eller ej, er vanskeligt at bestemme. Det kan imidlertid konstateres, at 

Domstolen i Irgita-sagen kommer med nogle ret modstridende udtalelser i forhold til tidligere praksis. 

Ser man således isoleret på Irgita-sagen, er det svært at præcisere, hvilken præjudikatsværdi dommen har 

for senere afgørelser vedrørende samme problemstilling. Det er dog i denne sammenhæng væsentligt at 

bemærke, at genereladvokat Sánchez-Bordona i sit forslag til afgørelse i ISE-mod Stadt Köln ligeledes 

konstaterer, at de generelle EU-principper finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler. Derudover 

henviser han også til præambelbetragtning 31 med direkte henvisning til de relevante præmisser i Irgita-

dommen. På denne måde tillægger genereladvokaten Irgita-dommen en vis præjudikatsværdi, men det 

forbliver endnu uvist, hvorvidt Domstolen i ISE mod Stadt Köln-sagen vil tage stilling til, hvordan 

principperne finder anvendelse. Heraf om Domstolen vender tilbage det udgangspunkt, der er skabt i 

retspraksis, eller om der er tale om egentlig ændring af retstilstanden. 

Det er dog afslutningsvist interessant at bemærke, at EU-Domstolen i afgørelser før det nugældende 

udbudsdirektiv har klargjort, at principperne ikke finder anvendelse, når ordregivende myndigheder 

ønsker at organisere sig internt. I afgørelser efter ikrafttrædelsen af det nugældende udbudsdirektiv 

fastslår Domstolen derimod, at principperne finder anvendelse. Således begrænses ordregivende 

myndigheders muligheder for at tildele kontrakter internt – dette taget i betragtning af, at 2014-

udbudsdirektivet blev udformet med det formål bl.a. at skabe større fleksibilitet for ordregivende 

myndigheder ved gennemførelse af offentlige indkøb175.   

 

 

2.5 Hvordan ser fremtiden ud for ordregivende myndigheders frihed til at 

organisere sig internt? 

Ordregivende myndigheder på tværs af medlemsstaterne i EU var begejstret og lettede, da det 

domstolsskabte in house-begreb tilbage i 2014 blev affattet i en lovbestemmelse i det nugældende 

 
175  Meddelelse fra kommissionen til Europaparlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale udvalg og 
regionsudvalget ”Udbud, der virker — i og for Europa” COM(2017) af den 3. oktober 2017. s. 3. 
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udbudsdirektiv i form af artikel 12. Der var stor forhåbning om, at flere års usikkerhed og ubesvarede 

spørgsmål, som ikke kunne afdækkes af den eksisterende praksis på området, nu ville blive løst af art. 12.  

Det skulle således skabe større klarhed for ordregivende myndigheders mulighed for at organisere sig 

internt enten i form af in house eller offentligt-offentligt samarbejde176. Kodificeringen af art. 12 bliver 

ligeledes betragtet som en historisk milepæl indenfor EU’s regler om offentlige indkøb, fordi 

Kommissionen i den forbindelse klart bekræfter de ordregivende myndigheders skønsmæssige beføjelse 

til at organisere sig internt ved gennemførelse af indkøb177.  

Hvorvidt der er tale om en konkret 1:1 kodificering af retspraksis er dog tvivlsomt, fordi art. 12 faktisk 

er mere lempelig og bringer yderligere frirum for anvendelse heraf. Anvendelsesområdet for in house-

undtagelser er blevet udvidet i forhold til det domstolsskabte in house-begreb178, og som det er bekendt, 

bringer nye love ofte ny usikkerheder med sig, hvilket også må siges at være tilfældet for ordregivende 

myndigheders frihed til at organisere internt. Som præsenteret tidligere er friheden til at organisere sig 

internt skabt og udledt af Domstolen i form af retspraksis fra de seneste 21 år179.  

Der har i Domstolens afgørelser været en ret klar retstilstand i forhold til, hvorvidt de ordregivende 

myndigheder var forpligtet til at efterleve de EU-retlige principper ved gennemførelse af interne 

anskaffelser af ydelser – heraf at de ikke var forpligtet hertil. Men nu har Domstolen med sin afgørelse i 

Irgita-dommen skabt nye usikkerheder på området for ordregiverinterne aftaler og især i forhold til, 

hvorvidt der nu gælder en pligt til at efterleve EU-principperne.  

Hvordan fremtiden for ordregivende myndigheders frihed til at organisere sig internt ser ud, afhænger i 

stor grad af, hvordan man fortolker Irgita-sagen og hvilken præjudikatsværdi, der kan tillægges dommen. 

Fremtiden kan således se ret uændret ud, men der er i den grad også en mulighed for, at ordregivende 

myndigheder skal omstille sig på en ”uvant” fremtid med mulige begrænsninger på retten til 

selvorganiseringen.  

 

En fremtid, som vi kender den – Irgita-dommen er begrundet i sagens konkrete omstændigheder? 

 
176 Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. On Competetion, Free Movement and Procurement, s.1 
177 Janssen, Willem A. The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More 
Coherent Approach?, s. 171. 
178 Janssen, Willem A. The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More 
Coherent Approach?, s. 179. 
179 Sag C-107/98, Teckal og Sag C-480/06, Hamborg-dommen. 
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I det tilfælde hvor Domstolens udtalelser i Irgita-dommen180, som afviger fra den hidtidige praksis, skal 

forstås således, at den er begrundet i sagens konkrete omstændigheder, vil betydningen af Irgita-dommen 

have en begrænset betydning for fremtiden. De EU-retlige principper vil hertil udelukkende finde 

anvendelse på ordregiverinterne aftaler, når der er tildelt en kontrakt in house, som overlapper en 

tilsvarende kontrakt med en privat aktør, som er tildelt denne ved gennemførelse af EU-udbud.  

Domstolens udtalelser vil således kun have betydning i de sager, hvor en ordregivende myndighed 

allerede har indgået en kontrakt med privat aktør og senere ønsker at tildele en lignende kontrakt til en 

in house-enhed. Det giver i denne forbindelse god mening, at de EU-retlige principper bør finde 

anvendelse.  

Herved beskyttes den private aktørs økonomiske og retlige interesser, således at denne har en mulighed 

for at kunne forudse hvilken værdi og omfang, som den omhandlende kontrakt indeholder. Den private 

aktør vil således før indgåelsen af kontrakten kunne tage stilling til, om det er en gunstig kontrakt at byde 

på og ligeledes have mulighed for at justere sit tilbud hertil. 

Hvorvidt det er realistisk, at Irgita-dommen kun får en begrænset betydning for fremtidig anvendelse af 

art. 12 er dog forbundet med en del usikkerhed. Det skyldes indledningsvist, at der i et forslag til afgørelse 

i en sag181, hvor omstændighederne var usammenlignelige med Irgita, og hvor tvisten i modsætning til 

Irgita vedrørte offentligt-offentligt samarbejde, er blevet henvist til denne doms præmisser vedrørende 

de generelle principper.  

Ud fra dette kan det således konstateres, at generaladvokaten vurderer, at Irgita-dommen har en mere 

generel betydning, og at de grundlæggende principper ligeledes skal respekteres, når ordregivende 

myndigheder indgår horisontale samarbejder.  

Derudover henviser Domstolen i Rieco-dommen ligeledes til Irgita-dommens præmis 48 og præciserer, 

at den valgfrihed, som ordregivende myndigheder har med hensyn til anskaffelser af ydelser, skal ske 

under overholdelse af EUF-traktatens grundlæggende principper182. 

 

Vidtgående konsekvenser for fremtidig anvendelse af art. 12 – Irgita-dommen har en generel betydning? 

 
180 Irgita-dommen, præmis 61 og 62. 
181 Sag C-796/18, ISE mod Stadt Köln - forslag til afgørelse af generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordona. 
182 Rieco-dommen, C-89/19 og C-91/19 præmis 37. 
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Som det er præsenteret ovenfor, er der flere indikatorer for, at Irgita-dommen har en mere generel 

betydning i modsætning til antagelsen om, at den kun finder anvendelse i sager, der konkret kan 

sammenlignes med de i den omhandlende sags omstændigheder.  

I afhandlingens afsnit om analyse af retspraksis er det forsøgt at frembringe, hvilken betydning det vil 

have, at de EU-retlige principper finder anvendelse på ordregivende myndigheders frihed til at organisere 

sig internt ved gennemførelse af diverse anskaffelser. Hertil kan kort sammenfattes, at 

- Ordregivende myndigheder kan være forpligtet til at annoncere, at de ønsker at gennemføre 

anskaffelser ved at organisere sig internt og beskrive, hvordan de relevante kriterier i art. 12 er 

opfyldt for derpå at overholde gennemsigtighedsprincippet.  

 

- Ordregivende myndigheder kan i medfør af overholdelse af ligebehandlingsprincippet være 

forpligtet til ikke at stille nogen private aktører i en fordelagtig situation ved anvendelse af 

ordregiverinterne aftaler. Dette værende både i forhold til det allerede eksisterende forbud mod 

private kapitalandele jf. art. 12 stk. 1, litra c og stk. 3, litra c. Derudover i særdeleshed også i 

tilfælde af, at en ordregiverintern aftale senere bliver konkurrenceudsat, hvilket ikke må føre til, 

at en privat aktør bliver stillet i en fordelagtig situation, hvis denne f.eks. har en fordelagtig indsigt 

i ydelsens karakter og udførelse.  

 

- Ordregivende myndigheder kan være forpligtet til at overveje om deres anvendelse af undtagelsen 

i art. 12 fordrejer konkurrencen. Denne forpligtelse vil især have en begrænsende effekt på 

offentligt-offentligt samarbejde, fordi en sådan tilstedeværelse på markedet alt andet lige vil 

resultere i en fordrejet konkurrence. Dette skyldes, at de samarbejdende ordregivende 

myndigheder og de private aktører, konkurrerer på ulige vilkår.  

 

Det kan således på baggrund af ovenstående konstateres, at de ordregivende myndigheder vil have en 

række forhold, som de i fremtiden skal tage stilling til, inden de vælger at organisere sig internt, såfremt 

at de EU-retlige principper finder anvendelse på art. 12.     

 

En fremtid med usikkerhed 

Uagtet hvilken konkret effekt Irgita-dommen vil få på fremtidig anvendelse af undtagelsen i art. 12, kan 

det uden videre konkluderes, at der er tvivl om, hvad retstilstanden på området er. Dette vil skabe en del 
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usikkerhed om, hvordan reglerne skal forstås og anvendes. Derfor kan det medføre, at ordregivende 

myndigheder kan være påvirkede til at begrænse anvendelsen af in house samt offentligt-offentligt 

samarbejde for ikke at komme i karambolage med udbudsreglerne og deraf EU-retten generelt.  

 

 

 

 

2.6 Delkonklusion 

På baggrund af den juridiske analyse kan det konkluderes, at ordregivende myndigheder er underlagt 

nogle specifikke kriterier og krav, når de ønsker at tildele en opgave internt i form af in house eller 

offentligt-offentligt samarbejder. Disse kriterier fremgår af udbudsdirektivets art. 12, som er en 

kodificering af retspraksis på området og er en undtagelse til direktivets udbudspligt. Hvorvidt der kan 

være tale om en egentlig kodificering er et tvivlsspørgsmål, da art. 12 formentlig udvider 

anvendelsesområdet for undtagelsen, end hvad der hidtil har været gældende fra retspraksis.  

Det har været en fast del af retspraksis, at de EU-retlige principper ikke finder anvendelse på 

ordregiverinterne aftaler, hvoraf Domstolen i flere præjudicielle afgørelser har understreget dette. Der 

har på baggrund heraf været en general formodning om, at undtagelser til direktivet følgeligt ligeledes er 

undtagelser til EU-rettens grundlæggende regler.  

Der er dog bragt usikkerhed på området, da EU-Domstolen i medfør af sin afgørelse i Irgita-dommen 

fremlagde nogle ret udsædvanelige udtalelser, heraf at de grundlæggende EU-retlige principper finder 

anvendelse ved ordregiverinterne aftaler. Denne afgørelse kan have stor indvirkning på ordregivende 

myndigheders mulighed for at organisere sig fremadrettet, da de nu skal efterleve henholdsvis kriterierne 

i art. 12 og de grundlæggende principper.  

Hvorvidt der er tale om en egentlig ændring af retspraksis på dette område, eller om afgørelsen er 

truffet på baggrund af nogle konkrete omstændigheder i Irgita-dommen, forbliver dog usikkert. Det 

kan således konstateres, at den præjudikatsværdi, der tillægges Irgita-dommen, vil have en væsentlig 

betydning for, hvordan ordregivende myndigheder i fremtiden kan organisere sig internt.  

I relation hertil er det værd at bemærke, at generaladvokat Sánchez-Bordona i sit forslag til afgørelse i 

ISE mod Stadt Köln og Domstolen i Rieco-dommen ligeledes konstaterer, at de generelle EU-

principper finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler med direkte henvisning til Irgita-dommen. På 
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denne måde tillægges Irgita-dommen en vis præjudikatsværdi, fordi dommens præmisser bliver anvendt 

i sager, hvor omstændighederne ikke er sammenfaldende med Irgita-dommen.  

 

Det kan således konkluderes, at der er meget, der tyder på, at principperne kommer til at finde 

anvendelse på ordregiverinterne aftaler. Spørgsmålet forbliver fortsat, hvordan og i hvilke situationer 

disse principper kommer til at påvirke ordregivende myndigheder i fremtiden. Det kan vi kun blive 

klogere på ved at iagttage fremtidige afgørelse og muligvis allerede få større klarhed herpå, når EU-

Domstolen har truffet sin endelige afgørelse i sag ISE mod Stadt Köln. 

3. Økonomisk analyse 

Indeværende afsnit ønsker på baggrund af de EU-retlige udbudsregler at analysere fordele og ulemper 

ved henholdsvis in house og ex house kontrakter set fra et økonomisk perspektiv. Analysen vil tage 

udgangspunkt i spilteori, principal agent teori samt transaktionsomkostningsteori.  

Indledningsvist vil der blive redegjort for vigtigheden af forhandlinger ved kontraktindgåelse. I 

forbindelse hermed opstilles et kontraktspil, der er opbygget som fangernes dilemma, hvilket analyseres 

for at fastlægge hvorvidt fangerne er bedst stillede uden eller med forhandling. Formålet med afsnittet er 

at belyse ex house kontra in house situationer, da en ex house kontrakt er underlagt reglerne i 

udbudsdirektivet, hvor der gælder et generelt forhandlingsforbud. En in house kontrakt falder derimod 

udenfor direktivets anvendelsesområde, hvorfor man i denne situation kan forhandle før 

kontraktindgåelse.  

Dernæst vil der i kapitlet blive foretaget en principal-agent, herefter P/A, teoretisk analyse. Formålet med 

denne analyse vil være at fremhæve de negative faktorer, der kan være forbundet med en kontrakt, som 

ikke lever op til principalens ønsker og forventninger. I forlængelse heraf vil der blive set nærmere på in 

house-kontrakter, der er underlagt nogle krav, som kan mindske de uoverensstemmelser, der foreligger 

mellem principalen og agenten, hvorved der kan opnås et mere ønskværdigt resultat.  

Kapitlet afsluttes med en transaktionsomkostningsanalyse for de forskellige reguleringsstrukturer. Fokus 

vil her være at belyse de faktorer, der har en indvirkning på, hvornår det er optimalt at producere selv, 

indgå i samarbejde eller købe på markedet.  
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3.1 Hvilken relevans har forhandlinger i kontraktuel sammenhæng?  

I dette afsnit vil det blive klarlagt, hvorvidt der kan skabes merværdi for parterne og den endelige kontrakt, 

når der er mulighed for forhandling. I dette henseende vil der blive set nærmere på en kontraktsituation, 

hvor der ikke er mulighed for forhandling, hvorefter det samme gøres med en kontraktsituation, hvor 

der er mulighed for forhandling. Resultaterne af de to situationer opsamles i en analyse, hvor det belyses 

hvilken effekt forhandling har på kontraktsituationer.  

 

 

3.1.1 Fangernes dilemma uden forhandling  

Oftest når der indgås en kontrakt mellem to parter, er det fordi den ene part har et ønske, der kun kan 

imødekommes ved at indgå en kontrakt med en modpart. Spilteorien er velegnet til at repræsentere 

forhandlinger ved indgåelse af aftaler183. På baggrund af dette grundlag kan en kontraktsituation derfor 

opstilles i en spilteoretisk sammenhæng, hvor de involverede parter er afhængige af hinanden. I 

indeværende afhandling anvendes fangernes dilemma, der er et klassisk kontraktspil. I spillet antages det, 

at spillerne er rationelle, hvilket indebærer, at deres målsætning er at vælge den handling, som giver størst 

nytte ud fra egne præferencer184.  

Spillet består af to indbrudstyve, der kan karakteriseres som fange 1 (spiller 1) og fange 2 (spiller 2). 

Tyvene har i fællesskab begået et indbrud, men sidder til forhør i hver sit lokale, hvor de ikke har mulighed 

for at kommunikere med hinanden. Sagen foregår i et land, hvor tilståelse medfører en lavere straf. 

Derudover antages det at begge spillere er rationelle, de forfølger egeninteresse og har fuld information 

om den anden parts muligheder samt udfaldene af disse. Spillernes payoff kan opstilles som i følgende 

tabel, hvor de to lodrette kolonner repræsenterer fange 1, og de to vandrette kolonner repræsenterer 

fange 2185:  

Spiller 1/ Spiller 2 Samarbejd Angiv 

Samarbejd -1, -1 -6, 0 

Angiv 0, -6 -5, -5 

 

 
183 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi 6. Oplag. Cappelen Akademisk Forlag 2008, s. 123. 
184 Ibid, s. 124.  
185 Ibid, s. 122-124.  
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Begge fangere har to valgmuligheder, som indebærer, at de enten kan angive den anden fange eller 

samarbejde med personen. Tallene i tabellen repræsenterer den nytte/straf, som forbryderne opnår ved 

de forskellige udfald.  

Vælger begge fangere at tilstå overfor politiet og herved angive den anden part, bliver udfaldet -5, der 

kan eksemplificeres som 5 måneders fængsel. Det antages, at beviserne ikke kan stå alene, hvorfor 

domsfældelse er afhængig af tilståelse. Vælger begge parter derfor at samarbejde og herved nægte sig 

skyldige, går de begge fri. Dog har de begge et nyttetab grundet ubehaget ved det langvarige forhør mv., 

hvorfor deres nytte i dette tilfælde bliver -1.  

Hver fange kender den anden fanges valgmuligheder, hvilket betyder, at fange 1 har fået oplyst, at hvis 

han tilstår og angiver fange 2, uden at denne gør det samme, slipper fange 1 fri (og får en nytte på 0), 

hvorimod fange 2 bliver straffet med -6. Den tilsvarende oplysning har fange 2 fået186.  

Vi vælger at betragte fange 1, og som nævnt tidligere antages denne at være rationel og forfølger derfor 

sin egeninteresse. Fange 1 skal anlægge sin dominerende strategi, som er den bedste respons på enhver 

strategi som spiller 2 måtte vælge187. I det tilfælde hvor fange 2 vælger at samarbejde, kan fange 1 enten 

vælge at samarbejde og få -1 eller vælge at angive fange 2 og få 0. I dette vil fange 1 vælge at angive.  

Vælger fange 2 derimod at angive fange 1, kan denne (fange 1) vælge at samarbejde og få -6, mens udfaldet 

vil blive -5, hvis fange 1 også vælger at angive fange 2. I dette tilfælde vil fange 1 igen vælge at angive sin 

medskyldige. Uanset hvad fange 2 vælger at gøre, vil det være fange 1´s bedste respons og hermed 

dominerende strategi at angive ham. Omvendt vil situationen fremstå på nøjagtig samme måde for fange 

2, da det også vil være bedst for ham at angive fange 1, uagtet hvad denne vælger188. Dette kan visualiseres 

på følgende måde i tabellen, hvor stjernerne (*) angiver fangernes valg i den givne situation:  

Spiller 1/ Spiller 2 Samarbejd Angiv 

Samarbejd -1, -1 -6, 0* 

Angiv 0*, -6 -5*, -5* 

 

Spillet kan på baggrund af ovenstående opsummeres således, at begge parter vil angive hinanden, selvom 

det bedste samlede udfald kan opnås ved at samarbejde, hvorved de ender i en situation, som er 

 
186 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 123. 
187 Viscusi, W. Kip, Harrington Jr., Joseph E. & Vernon, John M. Economics of Regulation and Antitrust. 4. Udgave. The MIT 
Press 2005, s. 772-774.  
188 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 123-124. 
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suboptimal for begge parter189. Kendetegnet ved fangernes dilemma er altså, at det som for begge parter 

virker rationelt, fører til et dårligere resultat, end hvis de havde forsøgt at fællesoptimere og derved ikke 

forfulgt egeninteresse190.  

Måden hvorpå spillet har relevans i forhold til indeværende afhandling er, at det kan sammenlignes med 

en ex house kontraktindgåelsessituation, hvor der ikke er mulighed for forhandling grundet det generelle 

forhandlingsforbud191. I den situation skal begge parter fremlægge sit bedst mulige valg, givet ud fra 

modpartens bedst mulige valg, som denne har til rådighed.  

Begge parter vil sikre sig selv mod værre udfald, hvorved de ender i en mindre gunstig situation, end de 

kunne have opnået.  

 

3.1.2 Fangernes dilemma med forhandling 

Fangernes dilemma gentages med den modifikation, at forinden parterne skal træffe deres valg i forhold 

til at angive eller samarbejde med sin medskyldige, har de mulighed for at kommunikere med hinanden. 

Spillet er forsat underlagt antagelserne om, at parterne er rationelle, og har fuld information om den 

anden parts muligheder samt udfaldene af disse192.  

Selvom der er indført en mulighed for kommunikation mellem parterne, er det ikke helt uproblematisk 

at overgå til komplet samarbejde. Dette skyldes, at fangerne har mulighed for at manipulere med 

hinanden. Eksempelvis kan fange 1 overtale fange 2 om at samarbejde, hvorefter fange 1 vælger at angive 

sin modpart, da han herved vil opnå en nytte på 0 kontra -1. Fangerne skal derfor udnytte muligheden 

for kommunikation således, at det ikke kan betale sig for nogen af parterne at angive modparten. Dette 

kan parterne eksempelvis gøre ved at indføre en klausul, som skal sikre, at hver part overholder sin del 

af aftalen. Denne klausul kan indebære, at der garanteres en kompensation til modparten, der overstiger 

tabet på -1, men som ligger under tabet på -5193.  

På baggrund af ovenstående afsnit kan det sammenfattes, at spillet er et godt eksempel på, at muligheden 

for forhandling kan føre til et mere optimalt slutresultat for begge parter i en kontraktindgåelsessituation. 

I relation til de EU-retlige udbudsregler har man ved in house-kontrakter mulighed for forhandling, 

hvilket muligvis kan optimere kontrakterne sammenlignet med ex house-kontrakter. Dog er det 

 
189 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 90-91.  
190 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 124. 

191 Udbudsreglerne indeholder et forhandlingsforbud, se kap. 2. 

192 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 123.  
193 Ibid, s. 297-298.  
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væsentligt at påpege, at det opstillede spil er en simplifikation af virkeligheden, som blot giver et overblik 

over de muligheder, som forhandling bringer med sig. Fangernes dilemma er derfor langt fra løsningen 

til alle forhandlingsproblematikker.  

 

 

 

3.2 Hvilke principal-agent problematikker kan opstå i et kontraktforhold?  

Når ordregivende myndigheder vælger at tildele en kontrakt in house, er der et kontrolkriterium, der skal 

være opfyldt, medmindre der er tale om en horisontal samarbejdsaftale194. I dette afsnit vil det blive 

analyseret om denne kontrol samt opbygningen af en in house-kontrakt, kan have indflydelse på de 

problematikker, der kan opstå i kontraktuel sammenhæng set ud fra et P/A teoretisk synspunkt.  

Der vil indledningsvist blive redgjort for elementer, der har en relevans for teorien, hvorefter en 

traditionel udbudspligtig kontrakt inddrages for at analysere de mulige P/A problemer, der kan være 

forbundet hermed. Efterfølgende udarbejdes samme analyse på en in house-kontrakt for at belyse, om 

denne kontraktform har bedre egenskaber til at imødekomme principalens ønsker.  

Helt generelt kan et P/A forhold karakteriseres som en relation mellem to parter, hvor den ene er 

principalen, og den anden er agenten. Principalen engagerer agenten til at træffe en række beslutninger for 

sig. Oftest er der asymmetrisk information mellem parterne, da principalen har mindre information 

vedrørende agentens handlinger end agenten selv. På denne måde kan agenten handle diskretionært, 

hvilket betyder, at denne følger egne interesser, men ønsker dog ikke at blive opdaget i dette af 

principalen195. Den asymmetriske information kan skyldes flere forskellige faktorer, det kan eksempelvis 

være fordi, at agentens handlinger ikke kan observeres direkte, eller fordi dette er for omkostningsfuldt 

for principalen. Asymmetrien kan også skyldes, at agenten via sin uddannelse kan have større ekspertise 

end principalen indenfor et givent område196. Netop dette scenarie er relevant i forhold til offentlige 

kontrakter, da en tilbudsgiver oftest har større teknisk/faglig viden end en ordregiver.  

 

 
194 Jf. kapitel 2.  

195 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi. s. 164. 
196 Ibid.   
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3.2.1 Informationsfordeling mellem principal og agent  

Da P/A teorien tager udgangspunkt i en relation mellem to parter, er det relevant at fastslå hvilke parter, 

der inddrages. Da afhandlingen er udarbejdet i udbudsretlig kontekst, består parterne i dette tilfælde af 

en ordregivende myndighed og en juridisk person. Hvorvidt den juridiske person er en privat virksomhed 

eller en virksomhed, der er underlagt kontrol fra den ordregivende myndighed, afhænger af om der er 

tale om ex house eller in house197.  

Formålet vil således være at konstruere en P/A teoretisk ramme og sætte en traditionel aftale (ex house) 

i relation til en in house-aftale. Parternes roller fordeles således, at den ordregivende myndighed anses 

som værende principal, mens den juridiske person anses som værende agent. Forudsætninger for 

anvendelsen af P/A teorien er, at der foreligger asymmetrisk information mellem parterne, og at parterne 

handler opportunistisk, hvilket betyder, at de handler efter egne interesser198.  

Den asymmetriske information, der foreligger mellem parterne, har væsentlig betydning, da man har at 

gøre med nyttemaksimerende aktører, hvorfor man forsøger at indrette/designe en incitamentsforenelig 

kontrakt. Det forudsættes, at det er principalen, der står for at indrette denne kontrakt, da det anskues ud 

fra dennes perspektiv199. Principalens ønske om at skabe en overensstemmelse mellem agentens og egne 

målsætninger søges opfyldt gennem en incitamentsforenelig kontrakt. Omdrejningspunktet for analysen 

vil således være at belyse, hvorvidt den ordregivende myndighed (principalen) ved indgåelse af en in 

house-kontrakt, kan skabe en incitamentsforenelig kontrakt, som er udformet således, at det er i agentens 

egeninteresse at handle på en måde, der er forenelig med principalens interesser200.  

 

3.2.2 Typer af informations-asymmetri 

Da det er klarlagt, at der ved anvendelsen af P/A teori foreligger asymmetrisk information parterne 

imellem, er det relevant at se nærmere på typer af informations-asymmetri. I forbindelse hermed 

inddrages Adverse Selection og Moral Hazard. Disse er underteorier til P/A teorien, og beskriver problemer 

principalen kan udsættes for før og efter kontraktindgåendelsen grundet den skæve fordeling af 

information201.  

 
197 Jf. kapitel 2.  
198 Hendrikse, George. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. McGraw-Hill Education 
2003, s. 90.  

199 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 164.  
200 Ibid, s. 164-165.  
201 Ibid.  
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Adverse Selection  

Adverse Selection er en problematik, der foreligger før kontraktindgåelse, hvorfor den også betegnes som 

ex ante202. Før en kontrakt indgås har principalen ikke kendskab til agentens mængde af informationer, og 

hvorvidt denne vil handle i principalens interesse.  

Det er således kun agenten, der har kendskab til sin risikovillighed, evner og motivation for jobbet. For 

at kunne følge egne interesser og egen optimere, har agenten derfor incitament til at tilbageholde denne 

”skjulte information” fra principalen203.  

Moral Hazard 

Moral Hazard er derimod en problematik, der foreligger efter kontraktindgåelse, hvorfor denne betegnes 

som ex post204. Betegnelsen dækker over handlinger, der foretages af en part efter indgåelsen af kontrakten, 

som denne kan skjule grundet informations-asymmetrien. Det kan eksempelvis være fordi, at principalen 

ikke direkte kan observere agenten og derfor ikke kan vide, hvad denne foretager sig. På den måde kan 

agenten udføre ”skjulte handlinger”, der ikke er i overensstemmelse med principalens interesser205.  

 

3.2.3 Principal-agent problemer i ex house-aftaler 

Før P/A problemer i en ex house-aftale kan analyseres, er det relevant at definere, hvad der er omfattet 

af begrebet samt hvilke antagelser, der forudsættes for anvendelsen af teorien. I analysen vil ex house-

aftaler dække over situationen, hvor en offentlig myndighed indgår aftale med en privat virksomhed, som 

ikke har noget organisatorisk forhold til den ordregivende myndighed, og derved heller ikke er underlagt 

dennes kontrol.  

På baggrund af ovenstående kan følgende case opstilles: en offentlig myndighed ønsker at indgå en 

tjenesteydelsesaftale med en privat virksomhed, herefter kaldt Irgita, der indebærer vedligeholdelse samt 

forvaltning af naturområder. I aftaleforholdet betragtes den offentlige myndighed som principal og Irgita 

som agent.  

Begge parter er nyttemaksimerende og følger egne interesser, hvorved der kan opstå P/A problemer. 

Irgita er en privat virksomhed, hvis eksistensgrundlag består af at tjene penge. Virksomheden har derfor 

 
202 Ibid, s. 165.  
203 Hendrikse, George. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy, s. 96.  
204 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, 167-168.  
205 Hendrikse, George. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy, s. 95. 
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profitmaksimering for øjemed, men ønsker på samme tid at yde den mindst mulige ”effort” for at 

mindske sit nyttetab206. Den offentlige myndighed varetager derimod offentlighedens interesser, og 

forsøger derfor at omkostningsminimere, da de er underlagt et budget fra staten207. Dette fører til nogle 

problemer både før og efter kontraktindgåelsen, hvilket gennemgås nedenfor.  

Før kontrakten indgås har den offentlige myndighed kun de informationer om Irgita, som eksempelvis 

er offentligt tilgængelige, eller som virksomheden selv har givet.  

Den offentlige myndighed har altså ikke specifik viden om Irgitas ydelsesniveau, omkostninger mv. Irgita 

har derimod fuld information om sig selv, hvilket indebærer, at de nøjagtigt ved, hvad deres 

produktionsomkostninger per enhed er. Virksomheden vil dog have incitament til at tilbageholde denne 

information, og i stedet få sine omkostninger til at fremstå som værende højere end de reelt er, hvorved 

der foreligger Adverse Selection208. Incitamentet herfor er, at virksomheden på denne måde kan opnå en 

højere profit.  

På den anden side vil den offentlige myndighed være påpasselig med den pris de tilbyder for den givne 

opgave, da man kan risikere, at den lavere pris vil medføre en ringere kvalitet, der på længere sigt kan føre 

til meromkostninger for det offentlige. Vælger den offentlige myndighed derimod at betale overpris for 

opgaven, vil det kunne mærkes af samfundets borgere, da pengene bl.a. stammer fra deres betalte skatter 

og afgifter. Uanset om den offentlige myndighed vælger at betale overpris eller at gå på kompromis med 

kvaliteten, vil udfaldet være en forringelse af samfundsøkonomien209.  

Efter kontrakten er indgået, har det stor betydning for principalen, om agenten følger dennes interesser. 

Det vil dog ikke altid være muligt for den offentlige myndighed at overvåge Irgita, hvilket åbner 

muligheden for Moral Hazard. Irgita vil handle efter egne interesser, som strider imod den ordregivende 

myndigheds ønsker, hvorved Irgita yder en lavere indsats end aftalt. Incitamentet til dette ligger i, at 

agenten ønsker at følge egen interesse til de lavest mulige omkostninger. På denne måde kan Irgita udføre 

skjulte handlinger, da de ikke er observerbare for den offentlige myndighed og hermed udnytte dennes 

tillid til at profitmaksimere210.  

I dette henseende er kontraktens længde yderst relevant, da det har en betydning for det ydelsesniveau, 

som agenten ligger i arbejdet. Foregår kontrakten over en enkeltstående periode, vil Irgita yde mindst 

 
206 Hagen, Kåre P. Økonomisk Politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 2. Udgave. Cappelen Akademisk Forlag 2005, s. 122.   
207 Ibid, s. 123.   
208 Hagen, Kåre P. Økonomisk Politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, s. 134-135.   
209 Ibid, s. 135.   
210 Ibid, s. 122-126.  
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muligt for at maksimere sin nytte. Foregår kontrakten derimod over flere perioder, vil agenten leve op til 

principalens forventninger i de første perioder for at beholde dennes tillid, indtil de når den sidste periode, 

hvor agenten vil følge egen interesse og derved nyttemaksimere211.  

 

 

3.2.4 Principal-agent problemer i in house-aftaler  

I dette afsnit vil en in house-aftale dække over den situation, hvor en offentlig myndighed indgår en aftale 

med en juridisk person, som kontrolleres af den offentlige myndighed samt udfører størstedelen af sine 

aktiviteter for denne. Der ses bort for de forskellige typer af in house, da de betragtes under ét begreb.  

Organisatorisk er en in house-aftale opbygget, som figurerne i kapitel 2 illustrerer, hvilket indebærer, at 

en kontrakt tildeles til en juridisk person, der kan være adskilt fra den offentlige myndighed, men er 

underlagt dennes kontrolbeføjelser. Casen fra forrige afsnit fortsættes med den ændring, at den eksterne 

virksomhed Irgita, erstattes med en intern virksomhed, der herefter omtales som Kauno. Rollerne 

fordeles forsat på samme måde, således at den offentlige myndighed er principal, mens Kauno er agent. 

Da begge parter er en del af samme organisatoriske enhed, foreligger der ikke den samme grad af 

asymmetrisk information som ved en traditionel aftale. Det formodes derfor, at parterne forfølger samme 

mål f.eks. at omkostningsminimere for den offentlige sektor212.  

På baggrund heraf kan det udledes, at en in house-aftale repræsenterer en form for incitamentskontrakt, 

da der muligvis samarbejdes mod et fælles bedste. Dette har stor betydning, da en løsningsmodel for P/A 

teorien er et korrekt designet incitamentssystem, der kan få agenten til at agere efter principalens 

ønsker213. Hvorvidt det er muligt for den offentlige myndighed at udnytte Kaunos egoistiske adfærd til at 

udvise en adfærd, der nogenlunde svarer til den adfærd, som den offentlige myndighed ønsker, 

undersøges nedenfor ved at inddrage ex ante og ex post problematikker.  

Før kontrakten bliver indgået, vil det være svært for Kauno at skjule information fra den offentlige 

myndighed, da de er en del af samme organisatoriske enhed. Agenten vil derfor have svært ved 

eksempelvis at overbevise principalen om, at denne har højere produktionsomkostninger, end den reelt 

set har, da principalen har adgang til agentens økonomiske forhold. Desuden vil incitamentet til at trække 

 
211 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 126. 
212 Hagen, Kåre P. Økonomisk Politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, s. 122-123.   
213 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi. 2, s. 168.  
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mest mulige penge ud af den offentlige myndighed ikke være der, da dennes omkostninger også har 

betydning for Kauno.  

En større profit for Kauno vil nemlig føre til højere omkostninger for den offentlige myndighed, hvilket 

medfører mindre kapital til andre opgaver. På den anden side vil en mindre profit til Kauno, der er mere 

fair ift. deres omkostninger mv., føre til en besparelse for den offentlige myndighed, der i sidste ende kan 

frigive kapital til andre opgaver, der evt. kan varetages af Kauno.  

På baggrund heraf kan det udledes, at der ved in house-aftaler ikke vil foreligge betydelig Adverse 

Selection, da incitamentet herfor er lavt.  

Efter kontrakten er indgået, befinder parterne sig i en ex post situation, hvor der åbnes en mulighed for, 

at Kauno kan udføre handlinger i det skjulte, der strider imod principalens interesser. Ved in house som 

aftaleform begrænses denne mulighed dog, da Kauno er underlagt den offentlige myndigheds kontrol. 

Det betyder, at principalen i højere grad kan observere agenten, hvorved muligheden for at agenten kan 

udvise egoistisk adfærd formindskes214.  

I praksis har det også den betydning, at det kan være svært at skelne mellem parternes roller, da de er 

nært beslægtede, i og med den offentlige myndighed har en bestemmende indflydelse på Kaunos 

strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger. Kauno vil derfor have incitament til at udføre 

opgaven på bedst mulige vis både i betragtning af pris og kvalitet, hvilket stemmer overens med 

principalens ønsker og interesser.  

I forhold til kontraktens varighed er det af underordnet karakter for in house-aftaler, da Kauno ikke vil 

have samme incitament til at nyttemaksimere i sidste periode af kontrakten. Dette skyldes, at Kauno efter 

endt kontraktforhold fortsat vil være underlagt den offentlige myndigheds kontrol og være en del af 

samme organisatoriske enhed215. Der er derfor stor sandsynlighed for, at den offentlige myndighed igen 

skal anvende Kauno, hvorfor denne vil yde et acceptabelt ydelsesniveau gennem hele kontraktperioden. 

På baggrund heraf kan det udledes, at agenten, i en in house-situation, ikke vil have incitament til at 

udføre Moral Hazard.  

Der findes forskellige metodologiske vurderinger af P/A teorien, der enten beundrer eller kritiserer den, 

men Kenneth Arrow (1985) har bl.a. givet en afbalanceret vurdering af teorien216. Han understreger, at 

de komplekse incitamentskontrakter, der skabes i modellerne, er svære at observere i den virkelige verden. 

 
214 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 167-168.  
215 Hagen, Kåre P. Økonomisk Politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, s. 123.   
216 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 172-173. 
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Derudover påpeger han, at teorien identificerer belønninger og straf ud fra monetære betalinger. Teorien 

tager derfor eksempelvis ikke højde for professionel ansvarlighed, der følger af specifikke erhverv 

herunder advokater, læger, revisorer mm. I disse erhverv gælder en professions-etik, der ikke indgår i 

P/A modellerne, da det er svært at opgøre dem monetært, men som har stor betydning i praksis, da 

området håndhæves gennem et straffesystem217.  

Udover denne generelle vurdering af P/A teorien, er det relevant at understrege, at teorien specifikt blev 

udviklet til beskrivelse af, hvordan en bilateral kontrakt kan formuleres ud fra principalens synsvinkel. 

Det betyder, at agenten ikke har mulighed for at begrænse principalens diskretionære adfærd, da dennes 

synsvinkel ikke inddrages218. I forhold til indeværende afhandlings problemstilling betyder det, at den 

eksterne/interne virksomhed ikke har mulighed for at begrænse den offentlige myndigheds 

opportunistiske adfærd.  

Ovenstående afsnit kan sammenfattes således, at der ved ex house-aftaler (udbudspligtige aftaler) vil 

foreligge en høj grad af asymmetrisk information, som agenten har incitament til at udnytte for at følge 

egen interesse og derved maksimere sin profit og nytte. Ved in house-aftaler begrænses den asymmetriske 

information, hvilket fører til færre problemer både før og efter kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at 

principalen i højere grad kan observere agenten og har adgang til specifikke oplysninger om agentens 

omkostninger mv.  

   

3.3 Transaktionsomkostningsteorien 

Det kan være vanskeligt at definere, hvad transaktionsomkostninger er, og der har igennem tiden været 

flere anerkendte økonomer, som har forsøgt at give en forenklet og præcis definition af begrebet.  

Forfatterne Rasmussen og Mols har i denne sammenhæng i deres notat ”Transaktionsomkostningsteori 

– en introduktion til Williamson” fremlagt nogle af de mest fremtonende definitioner af begrebet med 

henvisning til forskellige økonomer219 heraf særligt Williamson. 

Ifølge Williamson opstår en transaktion når: ”… a good or service is transferred across a technologically separable 

interface. One stage of activity terminates and another begins.”  

 
217 Ibid.   
218 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 173-174.  
219 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson. Institut for 
Virksomhedsledelse, Notat fra 1993, s. 2. 
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Ud fra ovenstående in mente, fremgår det, at der er følgende karakteristika for, hvordan Williamson 

opfatter transaktioner: 

- Transaktioner er ikke forudsat, at der sker en overførsel mellem to juridisk isolerede parter. 

Derfor kan en transaktion forekomme indenfor virksomhedens egne grænser, der defineres som 

en internaliseret transaktion220. 

- En transaktion er et udtryk for overførslen mellem to teknologisk separate aktiviteter.  

Fordelen ved at anvende Williamsons definition er, at transaktioner er baseret på en teknologisk 

specifikation, hvilket betyder, at analysen af transaktionsomkostninger fortsat er anvendelig på trods af, 

at transaktionen sker indenfor den samme virksomhed, og at der således er sket en internalisering af 

transaktionen. Svagheden herved er dog, at det kan være vanskeligt entydigt at skelne mellem hvilke 

omkostninger, der udelukkende kan defineres som transaktionsomkostninger221. Dermed opstår 

spørgsmålet om, hvorvidt man skal nedbryde en transaktion i mindre transaktioner, men dette fremgår 

ikke af Williamsons definition.  

 

Henset til Williamson vil en gennemførelse af en transaktion resultere i en række omkostninger, hvoraf 

transaktionsomkostninger følgelig er et udtryk for de omkostninger, der er forbundet med transaktionen. 

Williamson definerer transaktionsomkostninger som ”cost of running the economic system”222. Der skal således 

skelnes mellem to former for omkostningstyper heraf produktionsomkostninger og 

friktionsomkostninger, hvoraf sidstnævnte er et udtryk for transaktionsomkostninger. Det kan f.eks. 

bestå af omkostninger til at undersøge markedet, forhandle, udarbejde kontrakter og overvåge 

kontraktens overholdelse. I forhold til Williamsons teori kan alle omkostninger henføres til én og kun én 

af disse typer omkostninger223. Transaktionsomkostninger kan således med udgangspunkt i ovenstående 

afgrænses til omkostninger, der er forbundet med processen for udformning, gennemførelse og kontrol 

af den/de specifikke transaktioner. 

 

Det skal derudover præciseres, at Williamsons teori om transaktionsomkostninger opererer ud fra en 

komparativ analyse, hvoraf der er fokus på de enkelte transaktionsomkostninger i relation til de alternative 

organisationsformer, heraf om transaktionen sker på markedet, hybriden eller indenfor hierarkiet. Det vil 

 
220 Ibid, s. 2. 
221 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 3.  
222 Ibid.  
223 Ibid.  



 76 

sige, at transaktionsomkostningsteorien i denne sammenhæng ikke arbejder ud fra absolutte 

transaktionsomkostninger, men derimod anskuer det fra et forholdsmæssigt og relativt udgangspunkt224.    

 

 

3.3.1 Forudsætninger for transaktionsomkostningsteorien 

Inden vi påbegynder en detaljeret analyse af, hvordan transaktionsomkostninger potentielt kan forklare, 

hvorvidt offentlige myndigheder skal udlicitere en kontrakt til markedet eller vælge egenproduktion, er 

det væsentligt at fastslå, hvilke antagelser og forudsætninger, som teorien er bygget op på.  

Derfor vil dette afsnit analysere de fundamentale forudsætninger for anvendelsen af 

transaktionsomkostningsteorien – heraf den begrænsede rationalitet og opportunistisk adfærd225 – set i 

forhold til hvorvidt ordregiveren skal vælge egenproduktion eller markedsløsningen. 

 

Begrænset rationalitet 

Teorien om transaktionsomkostninger er først og fremmest baseret på en antagelse om begrænset 

rationalitet ”economic actors are assumed to be intendedly rational, but only limitedly so” 226. Som en konsekvens af 

dette vil økonomiske agenter være ude af stand til at planlægge, handle og styre på andet end 

tilfældigheder, hvilket resulterer i, at kontrakter er ukomplette.  

Agenter, der er begrænset rationelle vil altid vælge den adfærd, som forekommer denne rationel. Det vil 

med andre ord sige, at agenten vælger den adfærd, der er den subjektiv rationelle. Den defineres som 

subjektiv, fordi agenten vælger den adfærd, der forekommer ham optimal, hvilket ikke nødvendigvis er 

det mest optimale. Rationaliteten kommer af, at agenten vælger den bedste løsning blandt de løsninger, 

som er ham bekendt, hvilket kun sjældent er dem alle227. Det skal hertil præciseres, at subjektiv rationalitet 

ikke i sig selv udelukker, at agentens adfærd objektivt set er rationel.  

 
224 Ibid.  
225 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics. 1. Udgave 
GWV Fachverlage GmbH 2008, s. 32. 
226 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 5. 
227 Ibid, s. 6. 
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Antagelsen om begrænset rationalitet er, som Williamson beskriver det, en fundamental antagelse 

indenfor transaktionsomkostningsteorien: ”Bounded rationality is the cognitive assumption on which transaction 

cost economies relies”228.   

Accepterer man antagelsen om begrænset rationalitet, accepterer man ligeledes, at kontrakter ikke kan 

være komplette, det vil sige dækkende over alle fremtidige tilstande, fordi selv fuldt determinerede 

situationer kan fremstå som komplekse.  

Således vil den begrænsede rationalitet i sig selv betyde, at kontraktudformningsprocessen bliver mere 

besværlig, fordi det ex ante ikke er muligt at højde for alle kommende situationer, der kan opstå ex post229. 

 

Opportunistisk adfærd 

Den anden forudsætning for transaktionsomkostningsteorien er antagelsen om opportunistisk adfærd 

hos agenterne230. Williamson definerer begrebet som ”self-interest seeking with guile”. Denne definition 

illustrerer handlinger, som foretages med konkret hensigt til at maksimere sin egennytte, og som muliggør 

adfærd såsom snyderi, løgn og tyveri231.  

Opportunistisk adfærd er en stærkere form for egennyttig adfærd, end hvad der normalt findes i 

traditionel neo-klassisk teori. Ud fra den neo-klassiske teori handler agenter altid nyttemaksimerende, dog 

med den begrænsning – hævder Williamson232, at det sker indenfor accepterede rammer, og at der således 

i modsætning til opportunistisk adfærd er tale om ”fair play”.  

Williamson skelner mellem ex ante og ex post opportunisme. Heraf er førstnævnte et udtryk for de 

udfordringer, der opstår ved at udfærdige en kontrakt, som skal tage højde for fremtidige risici, fordi en 

opportunistisk partner kan være tilbøjelig til at tilbageholde væsentlig information eller direkte fordreje 

oplysninger, som parten derefter vil/kan bruge til sin egen fordel for at stå stærkere i forhandlingerne, 

skulle muligheden opstå. 

Såfremt offentlige ordregivere ikke gennemfører en grundig ”screening” af potentielle opportunistiske 

samarbejdspartnere inden de indgår en aftale, kan denne risikere, at der ex ante ikke er taget tilstrækkelig 

højde for eventuelle problemer ved at samarbejde med en opportunistisk modpart, hvilket vil give 

 
228 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 32. 
229 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 7. 
230 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 33.  
231 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 7. 
232 Ibid.  
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anledning til, at modparten efterfølgende vil have mulighed for at gøre brug af ex post opportunistisk 

adfærd233.  

Det skal dog understreges, at Williamsons antagelse om opportunistisk adfærd ikke er udtryk for, at alle 

agenter handler opportunistisk og i hvert fald ikke i samme grad. Dette ændrer dog ikke på de økonomiske 

konsekvenser, da det er muligheden for opportunistisk adfærd, der spiller en væsentlig rolle ved valget af 

kontraktform.  

Det bliver nemlig en omkostningskrævende proces, da ordregiveren er nødsaget til at bruge tid på at 

sortere de opportunistiske agenter fra de ikke-opportunistiske agenter, hvilket er forbundet med enorme 

omkostninger234.  

Fortalere for opportunisme imødekommer ligeledes, at det er omkostningstungt at foretage en sådan 

”screening” for at identificere hvilke partnere, der er tilbøjelige til at handle opportunistisk ex ante, og at 

det derfor er økonomisk fordelagtigt at implementere nogle foranstaltninger som beskyttelse mod 

opportunisme herefter benævnt ”safeguards”235.  

Safeguards er et udtryk for den sikkerhed, som den investerende part, dvs. den part der bærer den største 

risiko, vil kræve for at minimere et potentielt tab, og ligeledes for at motivere modparten til at efterleve 

den givne kontrakt. Såfremt der måtte opstå et brud på kontrakten, vil ordregiveren og i visse tilfælde 

også modparten være sikret en hel eller delvis kompensation for deres tab gennem denne sikkerhed. Dette 

er særdeles intuitivt, da man ikke kan forvente, at en producent uden videre vil gennemføre en større 

investering på en ordregivers ønske uden at have en sikkerhed for, at investeringen vil resultere i ordrer 

eller i højere grad, at ordregiveren er villig til at bære en del af risikoen236.  

I de tilfælde hvor kompensationen ex ante, som parterne kan tilsikre sig ved at indføre ”safeguards”, er 

tilstrækkelig stor, kan det fastslås, at en af parterne eller i visse tilfælde dem begge, har udvist ”credible 

commitments”, dvs. at det økonomiske eller organisatoriske engagement i samarbejdet har fået en 

størrelse, der gør det troværdigt237.      

 

 
233 Ibid, s. 8.   
234 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 8. 
235 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 33. 

236 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 8. 
237 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 34. 



 79 

3.3.2 Dimensioner ved transaktionen 

Ud fra ovenstående afsnit om forudsætningslæren for transaktionsomkostningsteorien kan det 

klarlægges, at menneskelige adfærdskarakteristika har en væsentlig indvirkning på graden af 

transaktionsomkostninger ifølge Williamson. Det kan deraf udledes, at sammensætningen af den 

begrænsede rationalitet og den opportunistiske adfærd vil resultere i, at en af parterne (eller dem begge) 

udnytter modpartens begrænsede viden. Det bevirker en situation med asymmetrisk information, der har 

en negativ effekt på transaktionsomkostningerne for den ordregivende part i et kontraktforhold. 

 

Når det derefter skal analyseres, hvilken organisationsform, der er den mest hensigtsmæssige, og som 

tager højde for de antagelser og resultater ovenfor, skal dette ske på baggrund af nogle grundige og 

rationelle økonomiske overvejelser. En sådan analyse bør ifølge Williamson indeholde en statisk 

komparativ analyse, der gør det muligt at sammenligne fordele/ulemper ved eksempelvis at internalisere 

eller udlicitere en given kontrakt. I den forlængelse anvender Williamson tre dimensioner i sin model for 

at gennemføre analysen238, heraf: 

- Aktivspecificitet  

- Transaktionsfrekvens  

- Usikkerhed 

 

Nedenstående afsnit vil herefter indeholde en kort redegørelse af de forskellige dimensioner samt en 

analyse af, hvilken effekt graden af aktivspecificitet, transaktionsfrekvens og usikkerhed har på en 

transaktion i forhold til, hvilken organisationsstruktur, der er den mest effektive. Disse konkrete 

dimensioner kan med andre ord ud fra Williamsons teori danne grundlag for at beslutte, om det er mest 

efficient at tildele en kontrakt internt eller udlicitere opgaven i form af et EU-udbud.  

 

Aktivspecificitet 

Williamson sondrer mellem tre niveauer af aktivspecificitet heraf standardiseret, mixet og specialiseret, 

som hver især er et udtryk for graden af aktivspecificitet ved en given anskaffelse. Det har stor betydning 

for størrelsen på transaktionsomkostningerne, hvilket niveau af aktivspecificitet den pågældende 

anskaffelse indeholder.  

 
238 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 12. 
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Indenfor transaktionsomkostningsteorien er aktivspecificitet den vigtigste faktor at betragte, når 

offentlige myndigheder skal træffe beslutning om at internalisere eller udlicitere en kontrakt239. Helt 

specifikt kan man sige, at aktivspecificitet referer til den udstrækning, hvor et aktiv har en lavere værdi 

ved alternative anvendelser eller hos alternative brugere. Aktivspecificitet omfatter bl.a. investeringer i 

human-kapital, varemærker, geografiske aktiver og fysiske aktiver240. 

I de tilfælde hvor transaktioner indeholder specialiserede anskaffelser, vil leverandøren af ydelsen opleve 

en større risiko i forhold til, hvis transaktionen derimod bestod af en standardiseret anskaffelse.  

Dette kan hovedsageligt begrundes i, at specialiserede anskaffelser er ”specielle” og ”unikke” og 

imødekommer køberens eksakte behov i den pågældende transaktion, og vil således ikke kunne skabe 

værdi i alternative transaktioner på markedet.  

Leverandøren vil i disse situationer være meget afhængig af køber, fordi han i tilfælde af, at kontrakten 

annulleres eller ikke gennemføres, vil være efterladt med en investering, der er værdiløs. Det kan hertil 

præciseres, at omkostninger, som er et resultat af den specialiserede transaktion, vil kunne defineres som 

sunk-cost, fordi investeringen ikke har nogen alternativ værdi, i tilfælde af at kontrakten ikke er 

gennemført. Den sårbare position, som leverandøren står i, kan føre til, at han er udsat for et hold-up 

problem, hvor køberen udnytter situationen til at handle opportunistisk, fordi det er velkendt, at 

leverandøren er særligt afhængig af køberen. Der er således en asymmetri i aftaleforholdet, som bliver 

misbrugt til egennyttemaksimering.         

 

Transaktionsfrekvens 

Transaktionsfrekvens hentyder til antallet eller hyppigheden af identiske transaktioner heraf 

transaktioner, som i udformning og behandlingsbehov kan organiseres indenfor samme 

organisationsstruktur. Der sondres mellem gentagende frekvenser og lejlighedsvise frekvenser, som er et 

udtryk for transaktioner, der sker med høj hyppighed og transaktioner, der sker med lav hyppighed. 

Argumentet for at benytte transaktionsfrekvensen som en relevant dimension er, at 

transaktionsomkostninger er sammenkoblet med indgåelse og ændring af kontrakter. Når der er 

gentagende frekvenser, vil transaktionsomkostningerne følgeligt være højere, fordi der vil være flere 

kontrakter, der skal forhandles, indgås og kontrolleres241.  

 
239 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 37.  
240 Ibid.   
241 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 12. 
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Et andet argument for at anvende transaktionsfrekvens som en dimension er, at organisationsstrukturer 

i almindelighed – og specialiserede transaktionsspecifikke strukturer i særdeleshed – er forbundet med 

mange omkostninger. For at kunne retfærdiggøre eksistensen af sådanne specialiserede 

organisationsstrukturer, er det nødvendigt, at transaktionen har en høj frekvens. Det 

omkostningsbetingede argument vil således være, at hyppige identiske transaktioner kan opveje 

omkostningerne ved specialiserede organisationsstrukturer, fordi det resulterer i lave 

transaktionsomkostninger pr. enhed242. 

 

Usikkerhed 

Usikkerhed spiller en væsentlig faktor for transaktionsomkostninger. Usikkerhed kan komme fra 

forskellige kilder, og Williamson sondrer mellem tre former for usikkerhed heraf: (i)”state-contingent”, 

der henviser til tilstandes udvikling, dvs. en form for eksogen usikkerhed, (ii) usikkerhed som følge af 

ufuldstændig eller forvrænget kommunikation af ikke-strategiske årsager og (iii) den adfærdsbetingede 

usikkerhed, som er et resultat af en strategisk adfærd, som forvrænger, tilbageholder eller udelader 

information243. 

Men ifølge transaktionsomkostningsteorien får usikkerheden kun indflydelse på valget af 

organisationsstruktur i de tilfælde, hvor der er en høj grad af aktivspecificitet forbundet med 

transaktionen, idet usikkerhed figurerer som moderator i forholdet mellem aktivspecificitet og valg af 

organisationsstruktur244. 

 

3.3.3 Reguleringsformer og sammenhængen med det juridiske in house-begreb 

Indenfor Williamsons transaktionsomkostningsteori sondres der mellem tre 

organisationsformer/reguleringsformer heraf markedet, hybriden og hierarkiet. Disse 

organisationsformer er meget forskellige i deres form, styringsgrænser og kendetegn, hvilket nedenfor vil 

blive belyst. 

Markedet (EU-udbud) 

Markedet er kendetegnet ved, at parterne har en solid incitamentsstruktur, samt at de økonomiske aktører 

har en god evne til hurtigt at omstille sig ved forstyrrelser på markedet. Når en ordregiver ønsker at 

 
242 Ibid.  
243 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 13. 
244 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 43.  



 82 

gennemføre en transaktion på markedet, sker det på baggrund af de klassiske økonomiske spilleregler. 

Markedet er derudover kendetegnet ved, at der er mange udbydere og mange aftagere, som har det til 

fælles, at de udbyder og efterspørger standardiserede ydelser, hvilket gør det muligt at skifte 

kontraktpartner uden besvær.  

Det kan således præciseres, at markedet er den foretrukne organisationsform, når ydelsen har en lav grad 

af specificitet, og der således er stor fleksibilitet, da man ikke er særlig afhængig af modparten, fordi der 

findes mange alternative løsninger.  

Denne fleksibilitet og uafhængighed på markedet beskytter parterne mod eventuel opportunistisk adfærd, 

da agenterne ikke vil have incitament til at prøve at ”snyde”, fordi de ved, at alternativerne er mange, og 

at man derfor blot vil blive udskiftet til fordel for en anden leverandør. 

Markedet beskriver således den situation, hvor offentlige myndigheder beslutter at udlicitere en kontrakt 

ved at gennemføre et offentligt EU-udbud. Det skal dog hertil benævnes, at Williamson i sin teori ikke 

tager højde for transaktioner mellem det offentlige og private, og det præciseres derfor, at offentlige 

myndigheder ikke vil have den samme fleksibilitet som en privat aktør, når de henvender sig til markedet, 

fordi de er underlagt nogle juridiske forpligtelser, som de skal tage hensyn til ved indgåelse af kontrakter. 

  

Hierarkiet (in house) 

Hierarkiet og transaktioner på markedet kan anskues som to modpoler i et kontinuum for at forstå en 

virksomhed, da disse to former har to vidt forskellige yderpunkter245. Hierarkiet henviser til anvendelsen 

af rent interne processor og ressourcer og er uafhængig af markedets prismekanismer, mens transaktioner 

på markedet referer til interaktioner mellem forskellige økonomiske agenter.  

Når en opgave varetages internt i virksomheden, heraf hierarkiet, er en af fordelene, at der er begrænset 

risiko for opportunistisk adfærd, da man har fuld kontrol med den kontraherende part. Incitamenterne 

er forholdsvis afdæmpet i hierarkiet i modsætning til markedet, da en ændret adfærd alene har en 

begrænset effekt på agentens kompensation, hvilket betyder, at risikoen for opportunistisk adfærd er 

mindre246.  Derudover vil parterne i hierarkiet alt andet lige opererer efter samme mål og visioner, fordi 

man ikke optræder som selvstændige aktører men som en stor helhed, hvilket igen minimerer risikoen 

for opportunistisk adfærd.  

 
245 Williamson, O. E. Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain management. Journal of Supply Chain Management, 
april 2008, s. 1. 
246 Ibid, s. 8.   
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Transaktionsomkostninger i forbindelse med ændringer og tilpasninger af en given aftale eller kontrakt 

vil ligeledes være forholdsvis lave i hierarkiet, fordi man i princippet køber og sælger til sig selv, som gør 

det muligt på kort tid at omstille processen.  

Williamson mener, at hierarkiet er den mest efficiente reguleringsform for en anskaffelse, i de tilfælde 

hvor anskaffelsen er præget af specialiserede investeringer deraf en høj aktivspecificitet og 

transaktionsfrekvensen ligeledes er gentagende247.  

Årsagen hertil er, at transaktioner med en høj grad af aktivspecificitet, som belyst tidligere i analysen, vil 

resultere i en stor grad af afhængighed.  

Såfremt man gennemførte en sådan anskaffelse på markedet, vil man stå i en situation, hvor der er en 

øget risiko for, at den eksterne leverandør vil udnytte denne afhængighed til at handle opportunistisk. 

Derudover vil den høje grad af afhængighed resultere i, at evnen til at omstille sig ved komplikationer 

svækkes markant. 

Williamson anser det ligeledes for uforsvarligt, hvis en transaktion med høj aktivspecificitet anskaffes via 

markedet, fordi det er oplagt at undgå denne risiko for opportunistisk adfærd. I det tilfælde, at 

transaktionsomkostningerne forbundet med at beskytte sig mod denne usikkerhed er større end de 

fordele eller sparede omkostninger, der er forbundet med at købe ydelsen på markedet, vil det således 

være uforsvarligt248. Valget om at foretage transaktioner med specialiserede investeringer på markedet 

kan kun være økonomisk fordelagtige i de tilfælde, hvor omkostningerne og risikoen forbundet med 

opportunistisk adfærd er opvejet af de fordele og besparelser, som der kan opnås på markedet249.  

Med udgangspunkt i Williamsons definition af hierarkiet og dets kendetegn, som er belyst ovenfor, kan 

det fastlås, at der kan drages parallel mellem hierarkiet og den situation, hvor en ordregivende myndighed 

vælger at tildele en kontrakt internt. Som det tidligere er beskrevet i den juridiske analyse, er der ingen 

lovbestemmelser, der forpligter offentlige myndigheder til at outsource eller eksternalisere levering af en 

given anskaffelse, som de selv ønsker at levere eller at organisere på anden måde.  

Hertil har ordregivende myndigheder flere muligheder indenfor hierarkiet til at foretage transaktionen. 

Det kan eksempelvis ske i form af klassisk in house, hvor opgaven bliver tildelt internt i den offentlig 

myndighed/virksomhed. Men det kan ligeledes ske i form af, at man tildeler kontrakten til en 

 
247 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 39.  
248 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 39. 
249 Ibid, s. 40.  
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underliggende offentlig virksomhed, som den ordregivende myndighed ejer og kontrollere fuldkomment 

heraf i form af udvidet in house.  

Derudover er der indenfor udbudsretten tillige en mulighed for offentlige myndigheder til at gennemføre 

anskaffelser internt i form af offentligt-offentligt samarbejde, men denne mulighed mener vi passer bedre 

til Williamsons beskrivelse af hybriden, hvorfor offentligt-offentligt samarbejde vil belyses nærmere i 

nedenstående afsnit.  

 

 

Hybriden (offentligt-offentligt samarbejde) 

Imellem reguleringsformerne markedet og hierarkiet finder man ifølge Williamson reguleringsformen 

”hybriden”. En hybrid er en såkaldt blanding af markedet og hierarkiet, og er derfor kendetegnet ved at 

have de samme fordele som de andre reguleringsformer men ikke i samme stærke form250. Når man 

anvender hybriden til at anskaffe en ydelse, opretholder parterne deres særskilte ejerskab som på 

markedet, og der vil således være mange incitamenter til at yde et godt stykke arbejde, ligesom 

mulighederne for at omstille sig på ændringer er gode. Hybriden er derudover karakteriseret ved, at der 

er en relativ høj afhængighed imellem parterne, som har den fordel, at den mindsker mulighederne for 

opportunistisk adfærd.  

Hybridens egenskaber kommer fra enten markedet eller hierarkiet, hvilke i deres grundeksistens svækker 

og modstrider hinanden, derfor kan hybridens egenskaber kun være semi-stærke (Williamson, 1996, s. 

104). 

Offentlige myndigheder har som benævnt tidligere mulighed for at anskaffe sig en ydelse via markedet i 

form af EU-udbud samt via hierarkiet i form af in house tildelinger. Men ordregivere har foruden disse 

muligheder også muligheden for at indgå i et offentligt-offentligt samarbejde/horisontale samarbejder, 

når der skal gennemføres en anskaffelse af en ydelse.  

Offentligt-offentligt samarbejder er kendetegnet ved, at to eller flere ordregivende myndigheder indgår 

et samarbejde med det formål at sikre, at de offentlige tjenester, som ordregiverne skal udføre, leveres 

med henblik på at realisere fælles målsætninger. Denne form for samarbejde kan sidestilles med 

Williamsons definition af hybriden, fordi den bl.a. repræsenterer forskellige former for længerevarende 

samarbejder, og fordi de ordregivende myndigheder deler det samme mål uden at være hierarkisk 

 
250 Krzeminska, Anna. Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to Transaction Cost Economics, s. 44. 
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struktureret indenfor den samme organisation. Det antages derfor, at offentligt-offentligt samarbejde 

hører under begrebet hybriden.   

 

 

 

3.3.4 Den optimale reguleringsstruktur 

Williamsons teori om transaktionsomkostninger er baseret på den måde Coase beskriver 

transaktionsomkostninger. Williamson har i sin teori251 stor fokus på at besvare spørgsmålet om, hvornår 

det er efficient for ordregivende myndigheder (virksomhed) at anskaffe sig en ydelse gennem 

egenproduktion, og hvornår det er mest efficient at udlicitere opgaven til markedet252, og han 

introducerede i den forbindelse den heuristiske model, som hertil belyser denne problemstilling253. 

Problemstillingen ovenfor, som Williamson forsøger at belyse, stemmer i høj grad i overensstemmelse 

med problemstillingen i nærværende afhandlings økonomiske analyse, som har til hensigt at konkludere, 

hvilke økonomiske overvejelser offentlige myndigheder skal gøre sig i relation til beslutningen om at 

anskaffe sig en ydelse i form af in house eller i form af udlicitering til markedet.  

Udgangspunktet for Williamsons transaktionsomkostningsteori er, at transaktioner skal foretages på en 

måde, hvor der bliver taget nogle økonomiske forhåndsregler for agenters begrænsede rationalitet og 

ligeledes risikoen for opportunistisk adfærd, som endeligt skal resultere i, at transaktionsomkostningerne 

skal minimeres254. Som det tidligere er anført, vil sammensætningen af begrænset rationalitet og 

opportunistisk adfærd alt andet lige have en negativ effekt på transaktionsomkostningerne for den 

ordregivende part i et kontraktforhold.  

Williamsons model for den effektive reguleringsstruktur er baseret på en forudsætning om usikkerhed 

ved transaktionen, samt at usikkerheden optræder i en relativ høj grad255. I den forbindelse skal det således 

klarlægges, at den effektive reguleringsstruktur er et resultat af de to andre transaktionsdimensioner heraf 

aktivspecificitet og transaktionsfrekvens.   

 
251 Williamson, Oliver E. The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract. Artikel fra The Journal of 
Economic Perspectives, vol. 16, nr. 3 summer 2002, s. 180. 
252 I nærværende afhandling sondres her mellem muligheden for in house jf. udbudsdirektivets art. 12 og anskaffelse i form 
af konkurrenceudsættelse ved gennemførelse af EU-udbud.  
253 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 29.  
254 Williamson, O. The Economic Institutions of Capitalism. Free Press, New York 1985, s. 32.  
255 Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson, s. 25. 
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Nedenfor fremgår Williamsons model, som er en illustration af teoriens svar på, hvilken 

reguleringsstruktur, der er den mest optimale i forhold til graden af aktivspecificitet og 

transaktionsfrekvens.  

 

256 

Som det fremgår af ovenstående, er transaktionsfrekvens (Frequency) placeret på den lodrette akse og 

inddelt i to underkategorier heraf gentagende og lejlighedsvis henholdsvis (Recurrent) og (Occasional), 

som er et udtryk for graden af frekvensen. På den vandrette akse er aktivspecificitet (Investment 

characteristics) placeret og inddelt i tre underkategorier heraf standardiseret (Nonspecific), blandet 

(Mixed) og idiosynkratisk (Ideosyncratic), som afspejler graden af investeringens specificitet.  

Den efficiente reguleringsform er placeret ved lighedspunktet mellem graden af de to dimensioner heraf 

transaktionsfrekvens og aktivspecificitet, og det er herefter på baggrund af Williamsons teori muligt at 

indsætte ordregiverens transaktion i modellen, hvorefter at den efficiente reguleringsstruktur kan 

identificeres. 

 

Standardiserede transaktioner   

I de situationer, hvor transaktionen kan defineres som standardiseret, er markedet den mest optimale 

reguleringsstruktur uanset graden af frekvens. Dette skyldes, at der er en lav grad af specificitet ved 

 
256 Williamson, O. The Economic Institutions of Capitalism, figur på s. 79. 
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anskaffelsen, og ordregiveren er således ikke afhængig af modparten, fordi der altid vil være alternative 

muligheder på markedet. Aftaleindgåelsen vil typisk ske på baggrund af simple udbud, som ikke kræver 

særlig forberedelse eller opfølgning. Et godt eksempel på standardiserede anskaffelser, som offentlige 

myndigheder hovedsageligt indkøber via markedet kunne være kontorartikler.  

Graden af specificitet er meget lav, der er mange udbydere på markedet, og det betyder, at det ikke er 

nødvendigt at bruge tid på at udarbejde komplicerede kontrakter, der regulerer fremtidige usikkerheder, 

da parterne relativt billigt kan forlade kontraktforholdet. Det er ligeledes ikke nødvendigt at oprette 

eventuelle ”safeguards” mod opportunistisk adfærd hos modparten, fordi det i sådanne tilfælde vil være 

muligt at annullere kontrakten.   

 

Transaktioner, der er blandede eller idiosynkratiske med lav transaktionsfrekvens  

Såfremt der er tale om transaktioner, hvor specificiteten kan defineres som blandet eller idiosynkratiske, 

og der er en mindre grad af frekvens, vil den optimale reguleringsstruktur være den trilaterale regulering. 

På grund af den høje grad af specificitet vil hyppige udskiftninger af samarbejdspartneren nu være 

forbundet med høje omkostninger, og der vil således være større incitament for ordregiveren til at 

opretholde relationen. Det er således ikke længere efficient at anskaffe ydelsen gennem markedet, fordi 

der er større risiko for opportunistisk adfærd i aftaleforholdet. En internalisering af transaktionen vil 

ligeledes være forbundet med høje omkostninger til etableringen af den hierarkiske reguleringsstruktur, 

og fordi at frekvensen er lav, vil de højere omkostninger forbundet med internaliseringen skulle afskrives 

over få transaktioner – den hierarkiske reguleringsstruktur er derfor ikke den mest efficiente i denne 

situation heller257.  

Den efficiente reguleringsstruktur i denne situation er som nævnt tidligere den trilaterale regulering.  

Under denne reguleringsstruktur udformes en formel kontrakt med en vis indbygget fleksibilitet. Denne 

reguleringsstruktur er kendetegnet ved, at eventuelle konflikter skal løses ved brug af tredjeparter f.eks. 

voldgift.  

 

Transaktioner, der er blandede eller idiosynkratiske med høj transaktionsfrekvens  

 
257 Lyons, Bruce R. Specific investment, economies of scale, and the make-or-buy decision: A test of transaction cost theory. Artikel fra 
Journal of Economic Behavior and Organization Vol. 26 1995, s. 432. 
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Hvis transaktionen er præget af en mellem til stor grad af aktivspecificitet, og der er en stor grad 

transaktionsfrekvens, kan den specialiserede investeringen kompenseres. Når der er tale om anskaffelser 

med særpræg, skelner modellen mellem internalisering (ved idiosynkratiske anskaffelser) og bilateral 

regulering (ved blandede anskaffelser). En internalisering af anskaffelsen betyder, at transaktionen sker 

indenfor hierarkiet (in house).  

Den bilaterale regulering er et udtryk for anvendelsen af hybriden, hvor parternes selvstændighed 

opretholdes, men hvor forholdet mellem parterne detaljeret er indskrevet i en kontrakt/samarbejdsaftale. 

Som tidligere beskrevet giver det juridiske in house-begreb mulighed for både at tildele kontrakter 

indenfor hierarkiet men også at gennemføre offentligt-offentligt samarbejde i fællesskab med andre 

ordregivende myndigheder, hvilket kan sammenlignes med hybriden258.  

 

Transaktioner, der er idiosynkratiske med høj frekvens 

Williamson mener, at hierarkiet er den mest efficiente reguleringsform for en anskaffelse, i de tilfælde 

hvor anskaffelsen er præget af specialiserede investeringer, og deraf hvor aktivspecificitet er højt og 

transaktionsfrekvensen ligeledes er gentagende259. I disse tilfælde vil offentlige myndigheder være meget 

skrøbelig for opportunistisk adfærd på grund af afhængigheden af modparten, som er et resultat af den 

idiosynkratiske anskaffelse, og omkostningerne forbundet med denne risiko vil således være høje. 

Risikoen opvejes, når transaktionen gennemføres in house, fordi det antages, at incitamenterne indenfor 

hierarkiet er dæmpede, og derfor er opportunismen ligeledes minimalt tilstede260. Derudover giver 

hierarkiet mulighed for, at man nemt og hurtigt kan foretage løbende tilpasninger af aftaleforholdet, fordi 

det hele ”foregår internt”.  

Omkostningerne ved at internalisere en transaktion er hovedsageligt forholdsvis store set i relation til 

markedet, men fordi transaktionen sker gentagende gange - heraf høj frekvens – er omkostningerne pr. 

enhed meget små. Derfor er den mest efficiente reguleringsstruktur i dette tilfælde hierarkiet.  

 

 
258 I forhold til afhandlingens emne er hierarkiet knyttet til in house-produktion, dette er ligeledes antaget ved bilateral 
regulering, fordi in house-bestemmelsen i udbudsdirektivet jf. art. 12 indeholder en mulighed for ordregivende myndigheder 
til at samarbejde om at gennemføre en anskaffelse, og dvs. uden at henvende sig til markedet. 
259 Lyons, Bruce R. Specific investment, economies of scale, and the make-or-buy decision: A test of transaction cost theory, s. 433. 
260 Ibid.  
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Det kan således konkluderes, at ordregivende myndigheders beslutning om at internalisere eller 

eksternalisere en transaktion er meget afhængig af forholdet mellem aktivspecificitet og 

transaktionsfrekvens. Omkostninger ved at gennemføre en transaktion på markedet bliver større i takt 

med, at transaktionen bliver mere specialiseret, og efter en bestemt tærskel samt høj frekvens vil den 

optimale reguleringsstruktur være internalisering i form af in house. 

 

3.4 Delkonklusion  

Kapitlet kan på baggrund af fangernes dilemma, der er et klassisk spilteoretisk spil, konkluderes således, 

at der ved in house-kontrakter er mulighed for at opnå et mere optimalt resultat for de kontraherende 

parter, sammenlignet med ex house-kontrakter. Begrundelsen herfor er, at der ved in house-kontrakter 

er mulighed for forhandling, hvorved parterne kan opnå det fælles bedste fremfor at forfølge egen 

interesse, som fører til et dårligere resultat.  

Den P/A teoretiske analyse følger ovenstående konklusion, da denne også fastlægger, at der ved in house-

kontrakter kan opnås et mere ønskværdigt resultat. Dette skyldes, at den ordregivende myndighed 

(principalen) fører kontrol med den juridiske person (agenten). Som følge af dette formindskes agentens 

mulighed for at tilbageholde information (Adverse Selection) for principalen før kontraktindgåelsen. 

Derudover medfører kontrollen, at principalen i højere grad kan observere agentens handlinger, hvorved 

agentens mulighed for at udføre skjulte handlinger (Moral Hazard) efter kontraktindgåelsen også 

begrænses. Den samlede informationsasymmetri, der foreligger parterne imellem, er derfor mindre ved 

in house-kontrakter end ved ex house-kontraker.  

Transaktionsomkostningsanalysen konkluderer, at valget mellem in house og ex house afhænger af flere 

faktorer i forbindelse med anskaffelsen af den konkrete ydelse, herunder aktivspecificitet, 

transaktionsfrekvensen og usikkerheden på markedet. Spørgsmålet om, hvornår det er mest optimalt at 

eksternalisere en transaktion til markedet eller internalisere den ved at benytte egne ressourcer, afhænger 

derfor af den enkelte situation, da der ikke er et entydigt svar på dette.  

Ovenstående kan sammenfattes således, at der både er fordele og ulemper forbundet med hhv. in house 

og ex house-kontrakter. På baggrund af de anvendte økonomiske teorier kan det dog konkluderes, at der 

er flere økonomiske overvejsler, som skal tages i betragtning ved beslutningen om at foretage en 

anskaffelse in house eller udlicitere den til markedet. Konklusionerne føres videre i den integrerede 

analyse, hvor de belyses ud fra et retsøkonomisk udgangspunkt.  
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4. Integreret analyse  

Følgende kapitel ønsker gennem en retsøkonomisk analyse at sammenkoble den juridiske og økonomiske 

analyse for at undersøge, hvilken betydning det vil få, hvis de generelle EU-retlige principper ikke finder 

anvendelse, kontra hvis de finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler. Formålet vil således være at 

undersøge fordele og ulemper, der er forbundet med de to retstilstande. De centrale parametre i analysen 

vil være myndighedernes mulighed for at selvorganisere sig (fleksibilitet) kontra mest mulig konkurrence 

på det indre marked.  

Indledningsvist vil den hidtidige retstilstand blive analyseret, hvor de generelle EU-retlige principper ikke 

finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler. Som det fremgår af den juridiske analyse i kapitel 2, har 

det været en fast del af retspraksis, at principperne ikke finder anvendelse herpå. Ved inddragelse af den 

økonomiske analyses konklusioner, vil der blive set nærmere på denne retstilstands fordele samt ulemper.  

Efterfølgende vil den mulige nye retstilstand blive analyseret, hvor de EU-retlige principper finder 

anvendelse på ordregiverinterne aftaler. I dette henseende vil det blive inddraget, hvilken betydning det 

vil have for ordregivende myndigheder, samt hvilke muligheder det skaber for tilbudsgivere. 

Retstilstanden medfører nemlig, at det ikke længere er tilstrækkeligt for ordregivende myndigheder at 

opfylde de domstolsskabte betingelser, der er kodificeret i direktivets art. 12. På den anden side skaber 

det mere transparens for de økonomiske aktører, da de i større grad kan følge ordregivernes handlinger.  

Afslutningsvis vil de to retstilstande blive sammenlignet for at måle efficiensen ud fra Kaldor-Hicks-

kriteriet. Som følge af ændringer i en bestemt retstilling, findes der oftest en vinder og en taber. Denne 

ændring er ønskelig, hvis den skaber stor nok værdi på vinderens hænder, så taberen kan kompenseres261. 

I forbindelse hermed vil det blive undersøgt, om den nye retstilling, hvor de EU-retlige principperne 

finder anvendelse, er mere efficient end den nuværende retstilstand.  

 

 

 

 
261 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 36.  
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4.1 Fordele og ulemper når de EU-retlige principper ikke finder anvendelse  

Ud fra de gældende EU-retlige regler er det offentlige ikke forpligtet til at købe varer, tjenesteydelser eller 

bygge- og anlægsarbejder ex house, men er heller ikke forpligtet til at producere det in house. Spørgsmålet 

om at producere selv eller udlicitere er derfor et politisk-juridisk-økonomisk valg, der foretages af de 

enkelte medlemsstater262. På denne måde åbnes der op for, at den offentlige sektor har frihed til selv at 

organisere sig. Dette skaber fleksibilitet for det offentlige, da de ud fra en given opgaves beskaffenhed 

kan beslutte at varetage opgaven internt eller at uddelegere den til en ekstern leverandør. Ønskes opgaven 

varetaget internt skal kriterierne i art. 12 være opfyldt, ønskes opgaven derimod varetaget eksternt, sættes 

den i udbud ud fra direktivets gældende regler.  

Set i lyset af den transaktionsomkostningsteoretiske analyse er det yderst relevant med denne fleksibilitet 

for den offentlige sektor263. I analysen bliver det nemlig påpeget, at der ikke er nogen udtømmende liste 

for, hvornår man skal vælge markedet (ex house), hierarkiet (in house) eller hybriden (offentligt-offentligt 

samarbejder). Valget afhænger nemlig af tre faktorer, der består af aktivspecificitet, 

transaktionsfrekvensen og den usikkerhed, der er forbundet hermed.  

Det betyder eksempelvis, at når det offentlige skal købe en standardydelse som kontorartikler, kan de 

sætte opgaven i udbud, da markedet for kontorartikler er så stort, at man ikke vil være afhængig af en 

specifik leverandør. I modsætning hertil kan det offentlige vælge at varetage en opgave selv, hvis opgaven 

eksempelvis kræver et specifikt aktiv, der udelukkende kan producere en given vare. I det tilfælde er det 

relevant at inddrage transaktionsfrekvensen, da omkostninger ved anskaffelse af aktivet skal tjenes hjem 

gennem den høje hyppighed, da man på den måde undgår at være afhængig af en specifik leverandør.  

Det offentliges mulighed for at organisere sig internt kan derfor formindske transaktionsomkostningerne, 

da de har friheden til selv at vælge mellem ekstern og intern produktion. Ordregivende myndigheder har 

herved mulighed for at strukturere organisationen på den mest hensigtsmæssige måde i modsætning til, 

hvis de var forpligtet til at sætte alle opgaver i udbud, hvilket ville medføre betydelige omkostninger for 

det offentlige264. Hvis de EU-retlige principper finder anvendelse på in house-kontrakter, bliver 

ordregiverne ikke forpligtet til at udlicitere opgaverne, men kan formentligt være nødsaget hertil, hvilket 

uddybes i et senere afsnit.  

 
262 Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. EU´s udbudsregler – i dansk kontekst, s. 446.  
263 Jf. kapitel 3, transaktionsomkostningsanalyse.  
264 Treumer, Steen (red.), mfl.: Udbudsloven, 1, jf. Nielsen, Rasmus Horskjær ”In-house og samarbejdsaftaler”, kapitel 4, afsnit 
4.2.1, s. 97.  
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De nuværende reglers fleksibilitet har også betydning ud fra et spilteoretisk synspunkt. Ved 

ordregiverinterne aftaler har det offentlige nemlig mulighed for forhandling før kontraktindgåelse. Denne 

mulighed har det offentlige ikke ved udbudspligtige kontrakter grundet det generelle forhandlingsforbud.  

På baggrund af ovenstående kan det fælles bedste opnås, fremfor at parterne følger egeninteresse, og 

havner i en mindre gunstig situation jf. fangernes dilemma265. Muligheden for forhandling før 

kontraktindgåelse medfører også, at det offentlige kan forventningsafstemme med den interne 

leverandør. Hvis parterne ikke kan blive enige om kvaliteten eller andre forhold i henhold til kontrakten, 

kan det offentlige sætte opgaven i udbud, således at den i stedet varetages af en ekstern leverandør. De 

øgede valgmuligheder medfører, at det offentlige kan opnå et mere optimalt standpunkt.  

Den principal-agent teoretiske analyse belyser yderligere fordele, der er forbundet men den nuværende 

retstilstand. I modsætning til en ex house-aftale, medfører en in house-aftale mindre grad af asymmetrisk 

information mellem den ordregivende myndighed og den interne virksomhed. Dette skyldes, at den 

ordregivende myndighed udøver en kontrol over virksomheden, hvorved muligheden for Adverse 

Selection begrænses.  

Tildeles en opgave in house med hjemmel i det udvidede in house-begreb, betyder det også, at 

kontrolkriteriet samt virksomhedskriteriet skal være opfyldt jf. direktivets art. 12, stk. 1, litra a og b266. 

Kontrolkriteriet har den indflydelse, at den ordregivende myndighed kan observere virksomheden 

direkte, som begrænser muligheden for Moral Hazard. Derudover indebærer virksomhedskriteriet at 80 

pct. af den interne virksomheds gennemsnitlige samlede omsætning eller omkostninger, skal udføres i 

forbindelse med gennemførelsen af opgaver fra den ordregivende myndighed267. Det betyder, at den 

interne virksomhed på forhånd ved, at den med stor sandsynlighed får betroet yderligere opgaver fra den 

ordregivende myndighed.  

Som følge heraf begrænses virksomhedens opportunistiske adfærd, da denne i stedet har incitament til at 

yde det ydelsesniveau, der er forventet af den ordregivende myndighed.  

Modsat har en agent ved enkeltstående kontraktperioder incitament til at yde mindst muligt, for at opnå 

mest nytte og dermed mest profit268.  

 
265 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 123-126.  
266 I dette henseende skelnes der ikke mellem de forskellige typer af in-house, der hører under det udvidede in-house begreb.  
267 Jf. hhv. Udbudsdirektivets art. 12, stk. 1, litra b og art. 12, stk. 5.  
268 Knudsen, Christian. Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi, s. 168-174.  
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Tildeles en kontrakt internt med hjemmel i de horisontale samarbejder jf. direktivets art. 12, stk. 4, betyder 

det forsat, at den interne virksomhed i mindre grad vil handle efter egen interesse. Selvom de horisontale 

samarbejder ikke er underlagt et kontrol- og virksomhedskriterium, er de underlagt hensynet til 

offentlighedens interesser jf. direktivets art. 12, stk. 4, litra b. Det kan have den mulige effekt, at den 

interne virksomhed og den ordregivende myndighed forfølger samme mål, som bevirker at graden af 

asymmetrisk information, samt den opportunistiske adfærd parterne imellem formindskes.   

Et af de grundlæggende formål med etableringen af Den Europæiske Union, var at skabe et indre marked, 

som bl.a. skulle sikre et marked med fri konkurrence269. Den nuværende retstilstand medfører, at de 

grundlæggende EU-retlige principper om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og 

proportionalitet ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne aftaler. Dette fører nogle ulemper med sig, 

som nedenstående afsnit ønsker at belyse.  

Som nævnt ovenfor medfører den større fleksibilitet, at den offentlige sektor kan organisere sig på en 

måde, der er mest fordelagtigt for denne. Fleksibiliteten kan dog også have nogle negative følger, da det 

kan påvirke konkurrencesituationen på det indre marked. Når det offentlige i højere grad vælger at 

varetage opgaverne internt, kommer der per automatik færre opgaver i udbud.  

Ovenstående er ikke ensbetydende med, at det offentlige misbruger muligheden for at selvorganisere, 

men påpeger blot, at hvis dette sker, er det på bekostning af konkurrencen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
269 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. EU ret, s. 305-308. 
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4.2 Fordele og ulemper når de EU-retlige principper finder anvendelse 

Som det er konstateret i det ovenstående afsnit, vil ordregivende myndigheder have en relativ god 

fleksibilitet i forhold til, hvordan de ønsker at organisere sig i forbindelse med en anskaffelse af en ydelse, 

såfremt denne mulighed ikke er underlagt de EU-retlige principper.  

I det nedenstående afsnit vil det undersøges, hvordan ordregivende myndigheders fleksibilitet til at 

organisere sig bliver påvirket af, at der sker en ændring i retstilstanden således, at ordregiverinterne aftaler 

nu både skal opfylde kriterierne i art. 12 samt efterleve de grundlæggende EU-principper.  

I den juridiske analyse er det blevet forsøgt at klarlægge mere konkret, hvad det betyder, at principperne 

finder anvendelse på ordregiverinterne aftaler. Som det fremgår deraf, har vi forsøgt at opstille forskellige 

antagelser for, hvilken betydning dette vil have i praksis.  

I forhold til nærværende analyse af, hvilken effekt dette vil have på ordregivende myndigheders 

fleksibilitet, vil dette blive analyseret med udgangspunkt i antagelsen om, at princippernes anvendelse vil 

betyde, at de finder anvendelse på alle situationer.  

Som det fremgår af den juridiske analyse, vil denne antagelse indledningsvis betyde, at ordregivende 

myndigheder, der ønsker at gøre brug af ordregiverinterne aftaler, og hvor kriterierne herfor i art. 12 er 

opfyldt, ligeledes er forpligtet til at tage stilling til om de overholder reglerne om den frie bevægelighed 

og heraf bl.a. gennemsigtighedsprincippet. Ordregivende myndigheder vil ligeledes være underlagt et nyt 

kriterium om, at intern tildeling ikke fører til konkurrencefordrejning på det indre marked.  

Det kan således uden videre konstateres, at ordregivende myndigheders muligheder for at gøre brug af 

ordregiverinterne aftaler under denne retstilstand vil være relativt begrænsede. I forlængelse heraf vil 

fleksibiliteten til frit at organisere sig internt ligeledes være begrænset. Fleksibilitet betyder i ordets 

forstand, at ordregivende myndigheder skal have mulighed for at ændre eller tilpasse deres procedure for 

indkøb i forbindelse med skiftende forhold eller behov.  

Irgita-sagen er et godt eksempel på en udøvelse af ordregivers fleksibilitet i valg af procedure, hvor 

Kommunen i Litauen først valgte at tildele en kontrakt til en privat aktør via EU-Udbud, men på et senere 

tidspunkt valgte at tildele en tilsvarende kontrakt til en intern enhed. I dette tilfælde var der under den 

tidligere retstilstand intet i in house-bestemmelsen, som var til hinder for at denne fleksibilitet kunne 

udøves. I tilfælde af, at kommunen ligeledes er underlagt de EU-retlige principper, vil dette formentlig 

være vanskeligt at realisere.  
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Det skyldes, at ordregivende myndigheder skal efterleve gennemsigtighedsprincippet. Betydningen herfor 

er, at den private aktør, som der var indgået kontrakt med først, skulle være bekendt med, at den 

ordregivende myndighed på et senere tidspunkt havde mulighed for at indkøbe en tilsvarende ydelse 

gennem in house-undtagelsen.  

Det virker usandsynligt, at ordregivende myndigheder vil kende deres fremtidige behov for at ændre 

udliciterede kontrakter til ordregiverinterne aftaler, hvilket kan medføre, at der i bestræbelsen efter at 

efterleve gennemsigtighedsprincippet indføres standard-optioner for fremtidige interne tildelinger. Dette 

vil dog ikke være en hensigtsmæssig måde at følge gennemsigtighedsprincippet på, fordi det blot er 

standardisering og således ikke er udtryk for et konkret behov. Det vil i stedet blot resultere i en øget 

usikkerhed og mindre forudsigelighed for private aktører på det indre marked, når de indgår kontrakter 

med offentlige myndigheder.  

Derudover vil der være en væsentlig forringelse i forhold til ordregivende myndigheders fleksibilitet til at 

vælge at organisere sig i form af offentligt-offentligt samarbejde. Der kan faktisk argumenteres for, at 

muligheden for at tildele kontrakter internt i form af offentligt-offentligt samarbejde i værste fald vil være 

en umulighed270, hvis de skal efterleve de grundlæggende principper, fordi disse principper vil betyde, at 

det interne samarbejde ikke må fordreje konkurrencen på det indre marked271. Imidlertid må det dog 

konstateres, at der altid vil være en risiko for, at offentligt-offentligt samarbejde til en vis grad altid vil 

kunne fordreje konkurrencen på markedet272. Dette med udgangspunkt i, at art. 12, stk. 4, der vedrører 

kriterierne for offentligt-offentligt samarbejde tillader, at der indgås et sådant samarbejde, så længe 

ordregiverne på det åbne marked tilsammen udfører mindre end 20 pct. af de aktiviteter, der berøres af 

samarbejdet.   

Det kan således med udgangspunkt i ovenstående konstateres, at der vil være en væsentlig indskrænkning 

i ordregiveres fleksibilitet, såfremt ordregiverinterne aftaler er underlagt de grundlæggende principper. 

Ser man dette i forhold til den økonomiske analyse, vil den begrænsede fleksibilitet have en negativ 

økonomisk effekt. Som det er præsenteret tidligere, er transaktionsomkostninger meget afhængige af, 

hvordan en given transaktion gennemføres. Det er konkluderet i den økonomiske analyse, at offentlige 

myndigheders beslutning om enten at konkurrenceudsætte en opgave eller internalisere den, skal være 

baseret på nogle konkrete dimensioner. Heraf hvor idiosynkratisk transaktionen er, og hvor ofte 

transaktionen forekommer (transaktionsfrekvens).  

 
270 Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. On Competetion, Free Movement and Procurement. januar 2020. s. 7. 
271 Irgita-dommen, præmis 61 og 62. 
272 Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. On Competetion, Free Movement and Procurement, s. 7. 
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På baggrund heraf vil den offentlige myndighed kunne træffe et økonomisk optimalt valg. I det tilfælde, 

hvor offentlige myndigheders mulighed for at organisere sig, som de ønsker, er begrænset af yderligere 

betingelser, vil det betyde, at opgaver, der med afsæt i transaktionsomkostningsteori vil være optimale at 

internalisere, kan blive konkurrenceudsat på markedet.  

Den begrænsede fleksibilitet vil altså resultere i, at ordregivere får større transaktionsomkostninger, når 

de skal gennemføre indkøb. Skal den offentlige myndighed eksempelvis indkøbe en ydelse, der er meget 

specialiseret, og som har en høj frekvens af gentagelser, vil det som konstateret i den økonomiske analyse 

efter Williamsons teori være det mest optimale at internalisere ydelsen. Dette skyldes, at den ordregivende 

myndighed i tilfælde af udlicitering af en sådan ydelse vil være meget afhængig af den private aktør, og 

dermed sårbar for opportunistisk adfærd fra den private aktør.  

For at beskytte sig mod sådanne risici vil det være nødvendigt at indbygge ”safeguards” i kontrakten, som 

gør kontrakten meget kompliceret og dermed skaber højere transaktionsomkostninger.  

Den begrænsede fleksibilitet til at organisere sig internt vil ligeledes ud fra et principal/agent-synspunkt 

være forbundet med ulemper for de offentlige myndigheder. Som introduceret i tidligere afsnit vil 

transaktioner, der tildeles til en privat aktør alt andet lige medføre, at ordregiveren som principal er udsat 

for asymmetrisk information. På denne måde bliver ordregivende myndigheder mere sårbar over for 

Adverse Selection og Moral Hazard, som kan skabe uforudsete komplikationer og omkostninger under 

gennemførelse af kontrakten.  

På trods af at en retstilstand, hvor de grundlæggende EU-principper finder anvendelse på 

ordregiverinterne aftaler, vil have nogle økonomiske ulemper afledt af den manglende fleksibilitet, vil 

retstilstanden dog resultere i nogle væsentlige fordele for konkurrencen på det indre marked. Når 

muligheden og deraf fleksibiliteten til at udføre opgaver internt forværres, vil det helt intuitivt betyde at 

flere kontrakter bliver konkurrenceudsat gennem EU-udbud273.  

Konkurrenceudsættelsen af opgaver, der kan gennemføres af både private aktører på markedet og det 

offentlige selv, har med få udsving ligget på ca. 26 pct. siden vedtagelsen af udbudsreglerne274.  

 
273 Når en ordregivende myndighed skal gennemføre en transaktion f.eks. anskaffelse af tjenesteydelser eller varer, står den 
overfor et valg mellem (1) at købe dem på markedet (eksternalisere), eller (2) at den kan anskaffelsen sker internt i form af in 
house (internalisere) – derfor vil en begrænsning af muligheden for at internalisere intuitivt resultere i flere 
konkurrenceudsættelser. 
274 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Status for offentlig konkurrence, december 2019, s. 8. 
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Det svarer til, at der konkurrenceudsættes for 106,7 mia. kr. ud af 418,5 mia. kr., der er den samlede værdi 

af de opgaver, som det skønnes kan løses af både private aktører og det offentlige selv275.  

I 2018 konkurrenceudsatte den offentlige sektor ca. 25,5 pct. af tjenesteydelser og varer, som både kunne 

imødekommes af private aktører og det offentlige selv, og i 2017 var tallet stort set det samme276. 

Størrelsen på hvor mange opgaver, som det offentlige konkurrenceudsætter, kan iagttages gennem 

begrebet IKU277.  

Det kan ud fra ovenstående konstateres, at der har været en stabil udvikling i opgaver, der bliver 

konkurrenceudsat. Men under denne retstilstand kan det formodes, at der vil være en stigning i IKU, 

fordi det bliver mere besværligt at internalisere opgaver på grund af forpligtelsen til at overholde EU-

principperne. 

Ser man bort fra de konsekvenser dette vil have ud fra den økonomiske tilgang, der er præsenteret under 

afsnit 4.2, vil en stigning i opgaver, der bliver konkurrenceudsat være en fordel. Konkurrence om 

offentlige opgaver er nemlig en essentiel force til at sikre effektivitet og løbende kvalitetsudvikling.  

Konkurrencen kan bidrage til at hæve produktiviteten i den offentlige sektor ved at optimere 

arbejdsgange og udstyr, ved at forbedre overblik og styring samt ved at øge fokus på kvalitets- og 

serviceniveauet i opgaveløsningen278. Større konkurrence på det indre marked vil ligeledes være profitabelt 

for virksomheder, der opererer på det indre marked, fordi der er flere opgaver, som de kan varetage. Det 

vil ligeledes skabe flere arbejdspladser indenfor den europæiske union og således tilgodese nogle 

samfundsøkonomiske mål. Effektiv konkurrence er derudover medvirkende til lavere priser, bedre 

produkter, innovation og effektivisering.  

 

 

 

 

 
275 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Status for offentlig konkurrence, december 2019, s. 8. 
276 Ibid.  
277 Indikatoren for konkurrenceudsættelse – udtryk for hvor mange opgaver, der bliver konkurrenceudsat i forhold til den 
samlede værdi af opgaver, som både kan varetages af private aktører og det offentlige selv. Beregning heraf sker ved at 
sammenholde værdien opgaver, der kan løses af både private leverandører og internt i det offentlige, med værdien af de 
opgaver, der bliver konkurrenceudsat. 
278 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Status for offentlig konkurrence, december 2019, s. 8. 
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4.3 Hvilken retstilstand skaber mest efficiens?  

I dette afsnit ønskes det afklaret hvilken retstilstand, der skaber mest efficiens, hvorfor det er relevant at 

inddrage en økonomisk efficiensanalyse, der i dette tilfælde udarbejdes ud fra en Kaldor-Hicks-

efficiensbetragtning279. Retstilstandene, der henvises til i dette henseende, er henholdsvis, når de EU-

retlige principper ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne aftaler, kontra når de finder anvendelse.  

Kaldor-Hicks-kriteriet bygger på, at tiltag skal gennemføres, hvis den værdi, der skabes på vinderens 

hænder, er stor nok til, at taberen kan kompenseres. Her er det væsentligt at bemærke ordet kan, da 

kriteriet også kan anvendes i det tilfælde, hvor taberen reelt set ikke modtager kompensationen280. I 

henhold til indeværende afhandling, vil det således blive analyseret om den potentielt nye retstilling281, 

skaber stor nok værdi for de private virksomheder, til at de offentlige myndigheder kan kompenseres. 

For at visualisere dette er det relevant at inddrage følgende figur:  

282 

På figurens vandrette akse fremgår den nytte, som de private virksomheder får ved den nye retstilstand, 

og på den lodrette akse fremgår det offentliges nytte ved den nye retstilstand.  

 
279 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. Retskilder og retsteorier 5, s. 30-31.  
280 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 110-111.  
281 Hvor det offentlige skal overholde de EU-retlige principper ved interne opgaver.  
282 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 109, figur. 4.2 (Med vores tilpasninger).  
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Den buede kurve, LM, repræsenterer de højeste nyttekombinationer, der kan opnås gennem de 

tilgængelige ressourcer. Ved punktet L vil det offentlige ikke få tilfredsstillet nogen af sine behov, mens 

de private virksomheder opnår det højest mulige nytteniveau. Det omvendte gør sig gældende ved 

punktet M, men begge scenarier er urealistiske alternativer.  

Hvis parterne ikke organiserer sig på den mest effektive måde, havner de indenfor LM-kurven 

eksempelvis ved punktet P. Begge parter er bedre stillet ved alle punkter indenfor området QPR end ved 

P283.  Hvis den nye retsstilling er efficient i henhold til Kaldor-Hicks-kriteriet, leder den til et punkt på 

LM, der ikke ligger indenfor feltet QR, hvilket eksempelvis kunne være punktet S. Sådan et tilfælde vil 

være fordelagtigt for de private virksomheder, men ikke for den offentlige sektor284.  

Hvorvidt den nye retstilstand er efficient, afhænger i høj grad af de fordele og ulemper, der er forbundet 

med retstilstanden, som er gennemgået tidligere i indeværende kapitel. Den samfundsmæssige velfærd 

kan beskrives ud fra følgende forsimplede regnestykke:   

Samfundsmæssig velfærd = (Fordelene ved den nye retsstilling – ulemperne ved den nye retsstilling) – omkostninger til 

håndhævelse af reglerne 

Da der er flere ulemper end fordele forbundet med den nye retstilstand, herunder især det offentliges 

begrænsninger til selvorganisering285, er det relevant at inddrage de omkostninger, der er knyttet til 

håndhævelsen af de nye retsregler. For ikke at komme i karambolage med de EU-retlige principper, vil 

det offentlige være tilbageholdende med at tildele opgaver internt. Det betyder, at de sætter flere opgaver 

i udbud, som kan være omkostningsfuldt for det offentlige, da gennemførelse af udbud ofte er dyrt, 

hvilket kan betegnes som en omkostning, der er afledt ved håndhævelse af reglerne286.  

En mere direkte omkostning foreligger i det tilfælde, hvor det offentlige gennemfører en intern tildeling 

af en opgave. For at overholde de EU-retlige principper, herunder eksempelvis 

gennemsigtighedsprincippet, er den ordregivende myndighed før tildelingen nødsaget til at offentligøre, 

at de ønsker at gøre brug af en intern virksomhed til varetagelse af en opgave. På den måde har en 

eventuel interesseret økonomisk aktør mulighed for at gøre indsigelse mod den ordregivende myndigheds 

handlinger. Dette vil være ressourcekrævende for den offentlige myndighed både i forhold til tid og 

penge.  

 
283 Eide, Erling & Stavang, Endre, s. 109-110. 
284 Ibid, s. 110. 
285 Se afsnit 4.2. for uddybning af fordele samt ulemper, der er forbundet med retstilstanden. 
286 Treumer, Steen (red.), mfl.: Udbudsloven, jf. Nielsen, Rasmus Horskjær ”In-house og samarbejdsaftaler”, kapitel 4, afsnit 
4.2.1, s. 97.  
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Herved vil det offentlige i højere grad være tilbøjelige til at sætte opgaver i udbud, som de egentlig kunne 

varetage selv. I relation til udbudsdirektivet, strider det imod dettes formål, da man ikke ønsker at 

forpligte offentlige myndigheder til at outsource eller eksternalisere levering af tjenesteydelser, som de 

kan varetage selv287.  

Indsættes de afledte fordele, ulemper samt omkostninger ved håndhævelse af reglerne, afstedkommer det 

i et negativt resultat, hvilket betyder, at den nye retstilstand fører til mindre samfundsmæssig velfærd 

sammenlignet med den hidtidige retstilstand, hvor principperne ikke finder anvendelse.  

Ved at sætte ovenstående resultat i relation til den tidligere inddragede figur, kan det konstateres, at den 

nye retstilstand ligger ved punktet P. Dette er et resultat af ulemperne samt de økonomiske konsekvenser, 

som retstilstanden medfører. I modsætning hertil befinder den nuværende retstilstand288 sig et sted 

indenfor området QPR, der ved alle punkter er mere fordelagtigt for begge parter end P289. Den 

nuværende retstilstand findes indenfor dette område, da parterne her i højere grad får tilfredsstillet sine 

behov. Den offentliges sektors frihed til at kunne organisere sig internt formindsker konkurrencen på en 

forholdsmæssig måde, hvorved det skaber nok værdi for det offentlige, til at de private virksomheder kan 

kompenseres.  

Resultatet af ovenstående analyse er således, at den nuværende retstilstand, hvor de EU-retlige principper 

ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne aftaler, er mest efficient set i lyset af Kaldor-Hicks-kriteriet. 

Resultatet heraf giver større frihed og fleksibilitet for ordregivende myndigheder til at organisere sig 

internt, hvilket i efficiens-betragtningen vægter højere end hensynet til konkurrencen på det indre marked, 

når det ses i lyset af, at reglerne ikke har til formål at forpligte offentlige myndigheder til at udlicitere.  

I forlængelse heraf kan der derudover drages paralleller til praksis fra Holland på området for 

ordregiverinterne aftaler. I Holland har der været den udvikling, at opgaver i højere grad bliver udført af 

ordregivende myndigheder internt eller i forbindelse med offentligt-offentligt samarbejde. Den stigende 

tendens til at benytte egne ressourcer kan forklares på baggrund af flere faktorer290.  

Først og fremmest har der været et politisk fokus fra den Hollandske regering på at fremme anvendelsen 

af ordregiverinterne aftaler med det formål at skabe en mere kompakt offentlig forvaltning.  

 
287 Jf. præambelbetragtning 5 til udbudsdirektivet.  
288 Hvor de EU-retlige principper ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne aftaler.  
289 Eide, Erling & Stavang, Endre. Rettsøkonomi, s. 109-110. 
290 Janssen, Willem A. The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More 
Coherent Approach?, s. 182.  
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Derudover og særligt relevant i forhold til den integrerede analyse har den Hollandske regering haft til 

hensigt at benytte de offentlige ressourcer på den mest efficiente måde. De har nemlig den tilgang, at 

internt samarbejde indenfor den offentlige sektor er en optimal måde at bruge de offentlige midler på. 

De mener derudover i særdelshed, at det spiller en væsentlig rolle i den politiske og praktiske dagsorden 

ved perioder, der er præget af finansielle kriser291.  

Dette kan sættes i relation til den nuværende verdenssituation, hvor Corona præger virksomheders 

økonomiske situation i en negativ retning. Hvis andre medlemsstater følger den Hollandske regerings 

håndtering af offentlige opgaver ved krisesituationer, vil man opleve et stigende fokus på at spendere de 

offentlige midler på en optimal måde. Dette kan resultere i en stigende tendens til at internalisere opgaver. 

Der skal dog gøres opmærksom på, at man ved finansielle kriser kan stimulere og sætte gang i økonomien 

ved at iværksætte flere udbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
291 Janssen, Willem A. The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More 
Coherent Approach? s. 182. 
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4.4 Delkonklusion: 

Den integrerede analyse har indledningsvist analyseret de fordele og ulemper, der er forbundet med 

henholdsvis den retstilstand, hvor de EU-retlige principper finder anvendelse på ordregivende 

myndigheders frihed til at organisere sig internt kontra den retstilstand, hvor principperne ikke finder 

anvendelse. Der kan på baggrund heraf konkluderes, at den hidtidige retstilstand har en positiv effekt på 

ordregivende myndigheders fleksibilitet og mulighed for at organisere sig internt. Årsagen hertil er, at de 

udelukkende skal efterleve kravene i udbudsdirektivets art. 12 for at kunne tildele en opgave internt enten 

i form af in house eller offentligt-offentligt samarbejde. Denne fleksibilitet giver mulighed for at 

efterkomme de økonomiske rationaler bag beslutningen om at producere selv eller udlicitere. Den 

negative konsekvens af fleksibiliteten, der er afledt af den hidtidige retspraksis, er at den potentielt kan 

påvirke konkurrencen på det indre marked. Dette skyldes helt principielt, at jo flere opgaver, der varetages 

internt, betyder at der er færre opgaver, der udbydes på markedet – heraf en mindre konkurrence.  

Ser man det i forhold til den potentielt nye retstilstand, hvor de EU-retlige principper finder anvendelse 

ved ordregiverinterne aftaler, kan andre fordele og ulemper hertil udledes. Under denne retstilstand vil 

der være en formodet begrænsning i ordregivende myndigheders frihed til selvorganisering, hvilket vil 

resultere i, at flere opgaver alt andet lige vil blive konkurrenceudsat, som er en positiv faktor set i lyset af 

den frie konkurrence på det indre marked. Ulempen hertil er dog, at der grundet det faktum, at 

ordregivende myndigheder under denne retstilstand er forpligtet til at efterleve de grundlæggende 

principper, vil medføre at selvorganisering bliver mindre overskueligt og besværliggjort. Derfor vil 

ordregivende myndigheder i situationer, hvor det ud fra et økonomisk perspektiv er mest optimalt at 

internalisere opgaver, i stedet være påvirket til at sætte opgaven i udbud for ikke at komme i karambolage 

med reglerne.  

Anskuer man de to retstilstande ud fra en efficiens-betragtning med udgangspunkt i Kaldor-Hicks-

kriteriet, kan det konkluderes at den hidtidige retstilstand skaber størst efficiens. Dette skyldes, at den 

større frihed og fleksibilitet for ordregivende myndigheder til at organisere sig internt vægter højere end 

hensynet til konkurrencen på det indre marked. Set i forhold til praksis fra Holland kan det ligeledes 

konkluderes, at der er et politisk engagement til at benytte de offentlige midler på den mest efficiente 

måde ved bl.a. at fremme anvendelsen af ordregiverinterne aftaler.  
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5. Konklusion 

Det har været en fast del af retspraksis, at de EU-retlige principper ikke finder anvendelse ved 

ordregiverinterne aftaler, da de er undtaget fra udbudsdirektivets anvendelsesområdet. I Irgita-dommen 

fremlagde Domstolen dog en modstridende påstand til dette, hvor det blev slået fast, at principperne skal 

efterleves, selvom man overholder kriterierne i udbudsdirektivets art. 12. Denne påstand følger 

generaladvokat Sánchez-Bordona i sit forslag til afgørelse i sag C-796/18, da han henviser direkte til 

Irgita-dommen, hvilket også er tilfældet i Rieco-dommen. Disse ”afgørelser” tager afsæt i tre forskellige 

variationer af ordregiverinterne aftaler herunder in house, in house med fælles kontrol og offentligt-

offentligt samarbejde, men har det til fælles, at Domstolen har slået fast, at principperne skal efterleves. 

Herved forstærkes formodningen om en ny retstilstand, der begrænser offentlige myndigheders mulighed 

for at organisere sig internt. Retsområdet vil dog fortsat være præget af en grad af usikkerhed om, i hvilke 

konkrete tilfælde principperne finder anvendelse, men sikkert er det, at de i en vis udstrækning finder 

anvendelse på ordregiverinterne aftaler. 

Det kan derudover konkluderes, at det er væsentligt at inddrage nogle økonomiske overvejelser i 

forbindelse med beslutningen om at internalisere eller eksternalisere en transaktion. Ønsker man at 

formindske graden af asymmetrisk information og den opportunistiske adfærd, der foreligger mellem de 

kontraherende parter, skal man vælge at internalisere transaktionen. Ønsker man derimod at formindske 

sine transaktionsomkostninger, afhænger beslutningen om at anvende hierarkiet, markedet eller hybriden 

af forskellige faktorer herunder aktivspecificitet, transaktionsfrekvensen og den usikkerhed, der er 

forbundet med den givne transaktion.  

Ved at sætte reglerne i en økonomisk kontekst kan man sammenlige retstilstanden, hvor principperne 

ikke finder anvendelse ved ordregiverinterne aftaler med retstilstanden, hvor principper finder 

anvendelse, og heraf udlede fordele og ulemper forbundet hermed. Det konkluderes, at den væsentligste 

fordel i relation til retstilstanden, hvor principperne ikke finder anvendelse, er at de offentlige 

myndigheder får større fleksibilitet til at organisere sig internt. Ulempen hertil er dog, at færre opgaver 

konkurrenceudsættes, hvilket påvirker konkurrencen på det indre marked negativt. Modsætningsvis 

medfører retstilstanden, hvor principperne finder anvendelse, at der skabes mere konkurrence på det 

indre marked, hvilket er en fordel, da flere opgaver udbydes, som dog sker på bekostning af de 

ordregivende myndigheders fleksibilitet. Set i lyset af Kaldor-Hicks-kriteriet kan det afslutningsvis 

konkluderes, at den mest efficiente retstilstand er den, hvor de EU-retlige principper ikke finder 

anvendelse på ordregiverinterne aftaler, da dette skaber mest efficiens for samfundet.  



 104 

6. Litteraturliste 
 

6.1 Artikler 

- Arrowsmith, Sue (red.) ”Public Procurement Law Review”. 5. Udgave. Sweet & Maxwell 2009. Jf. 

artikel af Perin, Roberto Cavallo & Casalinit, Dario ”Control over ln-house Providing 

Organisations”. 

- Janssen, Willem A. ”The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public 

Procurement Law: Towards a More Coherent Approach?” December 2014. Artikel fra Utrecht Law 

Review. 

- Janssen, Willem A. ”Swimming Against the Tide - The Harmonisation of Self-organisation through 

Article 12 Directive 2014/24/EU”. Marts 2019. Artikel fra EPPPL. 

- Janssen, Wilhem A & Olsson, Erik. ”On Competetion, Free Movement and Procurement”. Artikel 

fra EPPPL januar 2020. 

- Lyons, Bruce R. ”Specific investment, economies of scale, and the make-or-buy decision: A test of 

transaction cost theory”. Artikel fra Journal of Economic Behavior and Organization Vol. 26 1995. 

- Williamson, Oliver E. "The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to 

Contract”. Artikel fra The Journal of Economic Perspectives, vol. 16, nr. 3 summer 2002. 

- Williamson, O. E. ”Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain management”. 

Journal of Supply Chain Management, april 2008. 

 

6.2 Bøger 

- Arnull, Anthony. ”The European Union and its Court of Justice” 2. Udgave, Oxford University 

Press 2006. 

- Burrows, Noreen & Greaves, Rosa. ”The Advocate General and EC Law 1”. Udgave, Oxford 

University Press 2007.  

- Eide, Erling & Stavang, Endre. ”Rettsøkonomi” 6. Oplag. Cappelen Akademisk Forlag 2008. 

- Hagel-Sørensen, Karsten (red.), m.fl.: ”Aktuel udbudsret II”, 1. Udgave. Jurist og 

Økonomiforbundets Forlag 2016.  

- Hagen, Kåre P. ”Økonomisk Politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet”. 2. Udgave. Cappelen 

Aka-demisk Forlag 2005. 

- Hendrikse, George. ”Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation 

and Strategy”. McGraw-Hill Education 2003. 



 105 

- Jakobsen, Peter Stig, Poulsen, Sune Troels & Kalsmose-Hjelmborg, Simon Evers. ”EU-

Udbudsretten” 3. Udgave, 2. Oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016. 

- Knudsen, Christian. ”Økonomisk metodologi Bind 2. Virksomhedsteori og industriøkonomi”. 2. 

Udgave, 1. Oplag. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1997. 

- Koch, Henning (red.), m.fl.: ”Europe The New Legal Realism”. Festskrift for Hjalte Rasmussen. 

Jurist og Økonomiforbundets Forlag 2010.  

- Krzeminska, Anna. ”Determinants and Management of Make-and-Buy – An Extension to 

Transaction Cost Economics”. 1. Udgave GWV Fachverlage GmbH 2008. 

- Lippert-Rasmussen, Martin & Mols, Niels Peter. ”Transaktionsomkostningsteori – en introduktion 

til Williamson”. Institut for Virksomhedsledelse, Notat fra 1993. 

- Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. ”EU ret”. 7. Reviderede udgave, 1. Oplag. Karnov Group 

Denmark 2016. 

- Olesen, Karsten Naundrup & Lilja, Troels Michael. ”Domsanalyse”. 2. Udgave. Narayana Press 

2016. 

- Ross, Alf. ”Om Ret og Retfærdighed”. 4. Oplag. Nyt Nordisk Forlag 1953. 

- Treumer, Steen (red.), mfl.: ”Udbudsloven” 1. Udgave, 1. Oplag. Ex Tuto Publishing, 2016.  

- Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth. ”Retskilder og retsteorier” 5. Reviderede udgave, 1. Oplag. 

Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2017.  

- Viscusi, W. Kip, Harrington Jr., Joseph E. & Vernon, John M. ”Economics of Regulation and 

Antitrust” 4. Udgave. The MIT Press 2005. 

- Williamson, O. ”The Economic Institutions of Capitalism”. Free Press, New York 1985. 

- Ølykke, Grith Skovgaard & Nielsen, Ruth. ”EU´s udbudsregler – i dansk kontekst” 2. Udgave, 1. 

Oplag. Jurist- og Økonomi-forbundets Forlag 2017. 

 

6.3 Domme 

- Sag C-107/98, Teckal Srl mod Comune di Viano og Azienda Gas-Acqua Consorziale  

(Teckal-dommen) 

- Sag C-480/06, Kommissionen mod Tyskland (Hamborg-dommen) 

- Irgita sag C-285/18, Irgita mod Kauno svara (Irgita-dommen)  

- Sag C-458/03, Parking Brixen GmbH mod Gemeinde Brixen og Stadtwerke Brixen AG  

(Parking Brixen-dommen)  

- Sag C-59/92, Hauptzollamt Hamburg-St Annen mod Ebbe Sönnichsen 



 106 

- Sag C-340/04, Carbotermo og Consorzio Alisei mod Comune di Busto Arsizio og AGESP  

(Carbotermo-dommen) 

- Sag C-553/15, Undis Servizi Srl mod Comune di Sulmona 

- Sag C-26/03, Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH mod Arbeitsgemeinschaft 

Thermische Restabfall- und Ener-gieverwertungsanlage TREA Leuna (Stadt Halle-dommen) 

- Sag 810/79, Peter Überschär mod Bundesversicherungsantalt für Angestellte (Überschär-dommen) 

- Sag C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH mod Stadt 

Wien 

- Sag C-410/04, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) mod Comune di Bari og 

AMTAB Servizio SpA (ANAV-dommen) 

- Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark (Storebælt-dommen) 

- Sag C-87/94, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien 

- Sag 11/70, Internationale Handelsgesellschaft 

- Sag C-331/88, The Queen mod Ministry of Agriculture, Fisheries and Food og Secretary of State 

for Health, Ex Parte Fedesa m.fl. 

- Sag C-16/83, Karl Prantl 

- Sag C-573/07, Sea-dommen 

- Sag C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH 

- Forenede sager C-89/19 og C-91/19, Rieco SpA mod Comune di Lanciano mfl. 

 

6.4 Forslag til afgørelser 

- Sag C-796/18, ISE mod Stadt Köln - forslag til afgørelse af generaladvokat M. Campos Sánchez-

Bordona  

- Sag C-26/03, Stadt Halle – forslag til afgørelse af generaladvokat Christine Stix-Hackl  

 

6.5 Øvrige kilder 

- Konkurrence og Forbrugerstyrelsen: Status for offentlig konkurrence, december 2019. 

- Kommissionens Forslag til Europa Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, 

KOM/2011/0896 endelig. 

- Meddelelse fra kommissionen til Europaparlamentet, rådet, det europæiske økonomiske og sociale 

udvalg og regionsudvalget ”Udbud, der virker — i og for Europa” COM (2017) af den 3. oktober 

2017. 


	1. Introduktion
	1.1 Indledning
	1.2 Afhandlingens formål og problemfelt
	1.3 Problemformulering
	1.3.1 Juridisk:
	1.3.2 Økonomisk:
	1.3.3 Integreret:

	1.4 Synsvinkel
	1.5 Afgrænsning
	1.6 Juridisk metode
	1.6.1 Retsdogmatik
	1.6.2 Retskilder
	Regulering
	Praksis
	Generaladvokatens forslag til afgørelse

	1.6.3 Retsteori

	1.7 Økonomisk metode
	1.7.1 Spilteori
	1.7.2 Principal-agent teorien
	1.7.3 Transaktionsomkostningsteorien

	1.8 Integreret metode
	1.8.1 Kaldor-Hicks-kriteriet

	1.9 Struktur
	1.10 Begrebsafklaring
	1.10.1 Til den juridiske analyse:
	1.10.2 Til den økonomiske analyse:


	2. Juridisk analyse
	2.1 Hvordan er ordregiverinterne aftaler reguleret i udbudsdirektivet?
	2.1.1 Udbudsdirektivet

	2.2 Hvilke former for ordregiverinterne aftaler findes der?
	2.2.1 Klassisk in house
	2.2.2 Udvidet in house
	2.2.3 Vertikal in house
	Kontrolkriteriet
	Virksomhedskriteriet
	Forbud mod private kapitalandele

	2.2.4 ”Bottom up” og horisontal in house
	2.2.5 Fælles kontrol
	2.2.6 Offentligt-offentligt samarbejder

	2.3 Hvad omfatter ”de grundlæggende EU-retlige principper”?
	2.3.1 Ligebehandlingsprincippet
	2.3.2 Ikkeforskelsbehandling
	Direkte diskrimination
	Indirekte diskrimination

	2.3.3 Gennemsigtighedsprincippet
	2.3.4 Proportionalitetsprincippet
	2.3.5 Hensynet til den frie bevægelighed

	2.4 Hvilke afgørelser er særligt relevante i forhold til den juridiske  problemstilling?
	2.4.1 Parking Brixen-dommen
	2.4.2 ANAV-dommen
	2.4.3 Irgita-dommen
	2.4.4 Generaladvokat M. Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse i sag C-796/18
	2.4.5 Afrunding

	2.5 Hvordan ser fremtiden ud for ordregivende myndigheders frihed til at organisere sig internt?
	2.6 Delkonklusion

	3. Økonomisk analyse
	3.1 Hvilken relevans har forhandlinger i kontraktuel sammenhæng?
	3.1.1 Fangernes dilemma uden forhandling
	3.1.2 Fangernes dilemma med forhandling

	3.2 Hvilke principal-agent problematikker kan opstå i et kontraktforhold?
	3.2.1 Informationsfordeling mellem principal og agent
	3.2.2 Typer af informations-asymmetri
	Adverse Selection
	Moral Hazard

	3.2.3 Principal-agent problemer i ex house-aftaler
	3.2.4 Principal-agent problemer i in house-aftaler

	3.3 Transaktionsomkostningsteorien
	3.3.1 Forudsætninger for transaktionsomkostningsteorien
	Begrænset rationalitet
	Opportunistisk adfærd

	3.3.2 Dimensioner ved transaktionen
	Aktivspecificitet
	Transaktionsfrekvens
	Usikkerhed

	3.3.3 Reguleringsformer og sammenhængen med det juridiske in house-begreb
	Markedet (EU-udbud)
	Hierarkiet (in house)
	Hybriden (offentligt-offentligt samarbejde)

	3.3.4 Den optimale reguleringsstruktur

	3.4 Delkonklusion

	4. Integreret analyse
	4.1 Fordele og ulemper når de EU-retlige principper ikke finder anvendelse
	4.2 Fordele og ulemper når de EU-retlige principper finder anvendelse
	4.3 Hvilken retstilstand skaber mest efficiens?
	4.4 Delkonklusion:

	5. Konklusion
	6. Litteraturliste
	6.1 Artikler
	6.2 Bøger
	6.3 Domme
	6.4 Forslag til afgørelser
	6.5 Øvrige kilder


