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Abstract 
The purpose of this thesis is to prepare a recommendation on how contracting authorities in an 
efficient way should specify their requirements for a given IT system development that is in 
compliance with the public procurement rules. The research questions are therefore formulated 
from the contracting authority’s point of view. The purpose of the recommendation is to ensure 
that contracting authorities comply with the rules of procurement law while minimizing transaction 
costs. The analyses will therefore take place at a transaction level and will be analyzed from the 
public procurer perspective. In order to analyze a specific transaction, the thesis is based on an IT 
procurement from a Danish state authority. 

When a contracting authority purchases IT system development, they are required by law to 
describe the required characteristics that the system shall entail. However, IT system development 
is difficult for many contracting authorities to predetermine, due to the complexity of the project 
and the fact that their needs may change over the course of the procurement. This leaves IT-
procurers with the need for flexibility during the procurement process, since the required 
specifications are exposed of a later need to change these. It is determined that, in order to address 
this issue, some IT-procurers engage in a negotiated procedure in which they preselect some of their 
minimum requirements and make them subject to negotiations with the tenderers. 

The legal analysis examines whether contracting authorities contravene the public procurement 
rules by setting negotiation requirements instead of minimum requirements. The conclusion shows 
that Danish contracting authorities have tried to bypass minimum requirements because 
negotiation requirements preclude the safeguards set by minimum requirements for the principles 
of equal treatment and transparency. The economic analysis in turn focuses on deducing an efficient 
way for the contracting authorities to optimize their requirement specifications, from a transaction 
cost perspective. The conclusion shows that detailed requirement specifications are unable to 
economize on transaction costs when the transaction has a high degree of complexity. Furthermore, 
it is concluded that negotiation requirements do not provide sufficient flexibility to deal with the 
uncertainty of purchasing IT system development when contracting authorities use detailed 
requirement specifications. 

In conclusion, this thesis finds that in their requirement specifications contracting authorities 
should focus on specifying their needs and disregard the detailed requirements that entail what the 
system shall do specifically. A contracting authority is thus better off providing the tenderer with a 
discretion to assess which solution is superior in fulfilling a specific need preselected by the 
contracting authority. By implementing this approach the following negotiations will naturally focus 
on improving the contents of the suggested solutions over the modification of the predetermined 
requirement specifications. 
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Kapitel 1 Introduktion 

1.1. Indledning og problemstilling 

Denne afhandling omhandler ordregiveres udformning af kravspecifikationer ved offentlige indkøb 

af it-systemudvikling. Udvikling af it-systemer adskiller sig på en række punkter fra andre typer af 

leverancer, da ydelsen endnu ikke eksisterer på udbudstidspunktet.1 Ved udvikling af komplekse it-

systemer vil det derfor ikke være usandsynligt, at der i løbet af et projekt opstår behov for at ændre 

systemet.2 Ordregivers teknologiske og forretningsmæssige behov kan ændre sig, i takt med at 

forudsætninger eller lovgivning ændres, eller ny viden eller teknologi tilvejebringes.3 En af de 

centrale udfordringer for ordregivere bliver herefter at beskrive ydelsen i kravspecifikationen 

allerede på udbudstidspunktet.4 Ordregivere har derfor et øget behov for fleksibilitet i 

kravspecifikationer ved indkøb af it-systemudvikling. 

I afhandlingen er der foretaget en empirisk undersøgelse af en række it-udbud, der har det til 

fælles, at ordregiverne anvender proceduren for udbud med forhandling.5 I undersøgelsen er det 

blevet observeret, at ordregivere forsøger at indbygge fleksibilitet i deres kravspecifikationer ved at 

fastlægge såkaldte »forhandlingskrav«. I skema 3.1 vises forskellige it-udbud, hvor danske 

ordregivere har anvendt forhandlingskrav i kravspecifikationen. 

 
Skema 1.1 – Empirisk undersøgelse af it-udbud. Kilde: Janke & Schøndorff, 2020. 

 
1 Udsen, Henrik, IT-kontraktret, Ex Tuto Publishing A/S, København, 2. udgave, 1. opslag, 2020. Forkortes: Udsen, 
2020, side 51. Forkortes: Udsen, 2020 
2 Udsen, 2020, side 52. 
3 Udbudsudvalget, Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, 2014, side 830. 
4 Udsen, 2020, side 74. 
5 Se afsnit 1.6.1. om dataindsamlingen til afhandlingen. 
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Ordregiverne får deres hjemmel til at fastlægge forhandlingskrav gennem udbudsbetingelserne.6 I 

hovedtræk kan et forhandlingskrav defineres som et krav, der kan indgå i forhandlingerne med 

tilbudsgivere.7 Fleksibiliteten kommer ved, at tilbudsgivere i deres tilbud kan tage forbehold over 

for forhandlingskrav under forhandlingerne.8 Ordregiver kan herefter beslutte, om forbeholdet skal 

tages til følge, idet ordregiver i udbudsbetingelserne har indskrevet beføjelser til at ændre eller 

frafalde forhandlingskrav.9  

Hvorvidt ordregivere forsøger at omgå mindstekrav ved i stedet at fastlægge forhandlingskrav, 

kan der rejses tvivl om. Mindstekrav og forhandlingskrav er sammenlignelige ved, at begge 

kravtyper fastsætter de betingelser og karakteristika, som alle tilbud skal opfylde, for at ordregiver 

kan tildele kontrakten i overensstemmelse med det valgte tildelingskriterium.10 Mindstekrav er dog 

restriktivt regulerede ved udbud med forhandling, da kravene udgør en sikkerhedsforanstaltning, 

der skal sikre principperne om ligebehandling og gennemsigtighed under forhandlingerne.11 Det 

bliver herefter relevant at undersøge, om danske ordregiveres anvendelse af forhandlingskrav i 

kravspecifikationen udgør en omgåelse af mindstekrav ved udbud med forhandling. 

I afhandlingens empiriske undersøgelse er det ligeledes blevet observeret, at ordregivere ofte 

udformer detaljerede kravspecifikationer, som de forsøger at gøre fleksible ved at fastlægge 

forhandlingskrav.12 Detaljerede kravspecifikationer levner ikke fleksibilitet til senere ændringer, og 

derfor forudsætter de, at ordregiver helt præcist kan definere sine behov til it-systemet, allerede 

inden udviklingen er gået i gang.13 Det bliver herefter relevant at undersøge, om det er efficient for 

ordregivere at anvende forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved offentlige indkøb af 

it-systemudvikling. 

Afhandlingen vil herefter have til formål at anbefale ordregivere en efficient måde, hvorpå 

kravspecifikationer kan udformes ved indkøb af it-systemudvikling, samtidig med at de 

udbudsretlige regler overholdes.   

 
6 Se eksempelvis afhandlingens bilag 2, side 1-2. 
7 Se eksempelvis afhandlingens bilag 2, side 1. 
8 Se eksempelvis afhandlingens bilag 2, side 2. 
9 Se eksempelvis afhandlingens bilag 2, side 1. 
10 Se eksempelvis afhandlingens bilag 2, side 1 og 2. 
11 Se betragtning 45, 1. afsnit, 1. og 2. pkt., i præamblen til udbudsdirektivet. 
12 Se afsnit 1.6.1. om dataindsamlingen til afhandlingen. 
13 Udsen, 2020, side 20. 
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1.2. Problemformulering 

Afhandlingen vil analysere problemstillingen fra et juridisk og økonomisk perspektiv og derefter 

komme med en konkret anbefaling til it-ordregivere på baggrund af en integreret analyse. 

Afhandlingen består således af tre analyser, der har følgende problemformuleringer: 

Juridisk problemformulering: I hvilket omfang er danske it-ordregiveres anvendelse af 

forhandlingskrav i kravspecifikationen en omgåelse af reglerne om mindstekrav ved udbud med 

forhandling? 

Økonomisk problemformulering: I hvilken udstrækning er det efficient for it-ordregivere at 

anvende forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved offentlige indkøb af it-

systemudvikling? 

Integreret problemformulering: Hvordan bør it-ordregivere udforme en efficient kravspecifikation 

ved indkøb af it-standardsystemer, som skal specialudvikles til ordregivers behov? 

1.3. Synsvinkel og casebeskrivelse 

Formålet med afhandlingen er at anbefale ordregivere en efficient måde, hvorpå kravspecifikationer 

kan udformes ved indkøb af it-systemudvikling, samtidig med at de udbudsretlige regler overholdes. 

Problemformuleringerne er derfor udarbejdet fra it-ordregivers synsvinkel.  

Et offentligt indkøb af it-systemudvikling udgør en transaktion mellem en offentligt reguleret part 

og en privat part. Transaktionen vil derfor udgøre analyseniveauet for den økonomiske teori. 

Transaktionen vil blive analyseret fra ordregivers perspektiv, og derfor tages der kun stilling til, 

hvordan ordregiver kan minimere transaktionsomkostningerne. Transaktionen analyseres fra 

ordregivers perspektiv for at skabe de rette incitamenter hos ordregiver til at skrive 

kravspecifikationer, der ikke hæmmer innovationen og medfører unødigt høje 

transaktionsomkostninger for tilbudsgiver, fordi kravene er specificerede for meget i detaljen. 

Tilbudsgiverne er ikke valgt som synsvinkel, da det er ordregivers måde at skrive kravspecifikationer 

på, der udgør problemet. For at løse problemet skal ordregivere derfor ændre den måde, de 

fastlægger deres krav på, således at kravspecifikationen kommer til at stemme overens med 

kompleksitetsgraden af det it-system, som de har til hensigt at købe, samtidig med at de 

udbudsretlige regler overholdes.  
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I afhandlingen tages der udgangspunkt i en specifik case, som først bliver gennemgået i kapitel 

2. Afhandlingens case omhandler et konkret it-udbud fra Rigspolitiet, hvor der anvendes 

forhandlingskrav i kravspecifikationen.  

1.4. Afgrænsning 

Afhandlingens afgrænsningsafsnit giver et overblik over de retskilder, økonomiske teorier m.m., 

som det kunne have været relevant at inddrage i afhandlingens juridiske, økonomiske og 

integrerede analyse, men som ikke er medtaget. I det følgende foretages der en negativ 

afgrænsning, ledsaget af en begrundelse for afhandlingens fravalg.  

I afhandlingen tages der alene udgangspunkt i én case, hvorfor der ses bort fra andre 

ordregiveres anvendelse af forhandlingskrav. Rigspolitiets skønsbeføjelser er relativt brede og kan 

derfor bidrage til flere betragtninger under den juridiske analyse. Imidlertid afgrænses der fra de 

konkrete krav, som Rigspolitiet har udarbejdet i kravspecifikationen, således at kun selve 

kravmetodikken, der fremgår af udbudsbetingelserne, analyseres i afhandlingen. Det findes 

desuden ikke relevant at inddrage EU-retlige princip om gensidig anerkendelse, da der i 

afhandlingen ikke beskæftiges med de konkrete krav, der stilles til kontraktydelsen. 

Afhandlingens case har hjemmelsgrundlag i udbudsdirektivet14 og udbudsloven,15 hvorfor der 

afgrænses fra folkeretlige konventioner samt forsyningsvirksomhedsdirektivet16 og 

koncessionsdirektivet.17 Endvidere afgrænses der fra de øvrige fleksible udbudsprocedurer, da 

forhandlingskrav er et fænomen, som er opstået inden for udbud med forhandling. I afhandlingen 

vil der kun i et mindre omfang inddrages hensynet til de potentielle tilbudsgivere, da 

forhandlingskrav ikke medfører en påvirkning heraf, eftersom ordregiver ikke må ændre 

forhandlingskrav, der udgør grundlæggende elementer. 

I afhandlingen afgrænses der fra udbudsdirektivets art. 42, som er implementeret ved 

udbudslovens §§ 40-45 om tekniske specifikationer. Dette skyldes, at kravspecifikationen bliver 

 
14  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF. 
15  Udbudsloven, LOV nr. 1564 af 15. december 2015, som er ændret ved L 2019-03-05 nr. 204 og L 2019-11-30 nr. 
1251. 
16 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF. 
17 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. 



 
 

10 
 

behandlet på et mere overordnet plan, og derfor vurderes det ikke, om ordregiveres enkelte krav 

er lovlige. Desuden afgrænses der fra ordregiveres anvendelse af evalueringskrav el.lign. samt 

evalueringsmodeller efter § 160 og tildelingskriterier efter art. 67 og §§ 161-165. Dette skyldes, at 

afhandlingen ikke har til formål at vejlede ordregivere i deres evaluering af tilbud, men derimod at 

anbefale en efficient måde, hvorpå kravspecifikationer kan udformes ved it-udbud, givet den høje 

grad af usikkerhed, der er forbundet hermed. 

Afhandlingens økonomiske analyse tager udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien, som 

vil blive afgrænset fra ordregivers opportunistiske adfærd, således at der kun tages højde for 

opportunistisk adfærd hos tilbudsgivere. Dette skyldes, at teorien anvendes med henblik på at 

minimere transaktionsomkostningerne for ordregiver, og derfor er det relevant at undersøge, 

hvorledes ordregiver kan udforme kravspecifikationen med henblik på at nedbringe risikoen for 

tilbudsgiveres opportunistiske adfærd.  

Afhandlingen afgrænser begrebet »transaktionsomkostning« fra alle omkostninger, der ikke 

relaterer sig til eller udspringer af kravspecifikationen. Selve transaktionen afgrænses til kun at 

omfatte det direkte forhold mellem ordregiver og tilbudsgiver/leverandør, da eventuelle 

underleverandøraftaler anses for at være uvedkommende for ordregiver. 

Afhandlingen afgrænses fra principal-agent-teorien og de problemer, der kan opstå efter 

kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at fokusset er på kravspecifikationer og ikke selve kontrakten, 

hvor parternes adfærd kan reguleres.   

1.5. Struktur 

Afhandlingen er inddelt i 6 kapitler, som tilsammen skal bidrage til at besvare de opstillede 

problemformuleringer. Strukturen er udarbejdet med henblik på at skabe et overblik over 

afhandlingen. 

Kapitel 1 (introduktion): Afhandlingen indledes med kapitel 1, som har til formål at introducere 

afhandlingens problemstilling og det videnskabelige grundlag. Der opstilles hertil en række 

problemformuleringer og vælges en underliggende synsvinkel med henblik på at konkretisere, 

hvorledes problemstillingen vil blive anskuet. Dernæst redegøres der for det teoretiske grundlag for 

afhandlingens analyser samt de underliggende metodiske overvejelser, som anvendes i 

besvarelserne af de opstillede problemformuleringer. 
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Kapitel 2 (afhandlingens case): Kapitel 2 har til formål at beskrive afhandlingens case, hvor der 

indledningsvis introduceres til de nærmere omstændigheder for transaktionen med særligt fokus 

på den anvendte kravmetodik. Afhandlingens case inddrages løbende i de øvrige analyser, hvorfor 

det findes nødvendigt at præsentere casen i et særskilt kapitel. 

Kapitel 3 (juridisk analyse): Det er blevet observeret, at danske it-ordregivere anvender 

forhandlingskrav i deres kravspecifikationer. Kapitel 3 vil herefter have til formål at analysere danske 

ordregiveres anvendelse af forhandlingskrav og vurdere, om forhandlingskrav udgør en omgåelse 

af de restriktive regler for mindstekrav ved udbud med forhandling. Kapitlet indeholder derfor 

indledningsvis en analyse af retsgrundlaget. Derefter udledes gældende ret for mindstekrav, og 

disse betragtninger perspektiveres til forhandlingskrav. 

Kapitel 4 (økonomisk analyse): It-ordregivere har et underliggende behov for at udforme en 

kravspecifikation, der bidrager til at skabe mest værdi for pengene. I kapitel 4 gennemgås derfor 

nogle økonomiske betragtninger, som ordregivere skal være opmærksomme på ved udformningen 

af kravspecifikationer. Formålet med kapitel 4 er herefter at analysere ordregiveres anvendelse af 

forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved indkøb af it-systemudvikling.  

Kapitel 5 (integreret analyse): I kapitel 5 sammenholdes konklusionerne på den juridiske og 

økonomiske problemformulering, som herefter analyseres integreret med henblik på at give en 

konkret anbefaling til, hvorledes it-ordregivere udformer efficiente kravspecifikationer. Formålet 

med kapitel 5 er at udarbejde konkrete løsningsforslag, som senere anvendes på afhandlingens 

case.  

Kapitel 6 (konklusion): Formålet med kapitel 6 er at opsummere de tre konklusioner på 

afhandlingens problemformuleringer. Kapitel 6 udgør den afsluttende konklusion og dermed 

afhandlingens anbefaling til at kunne varetage it-ordregivers behov for fleksibilitet på en efficient 

måde i overensstemmelse med de udbudsretlige regler. 

1.6. Teori og metode 

Afhandlingens teori- og metodeafsnit giver et overblik over den juridiske og økonomiske teori, som 

opstiller rammerne for analysearbejdet, samt de metodevalg, analyserne gennemføres efter. Den 
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juridiske og økonomiske analyse vil herefter blive integreret i en analyse, som vil have et separat 

teori- og metodeafsnit.  

1.6.1. Dataindsamling 

Afhandlingen baseres på empiri fra en særligt udvalgt case og tager derfor udgangspunkt i en »single 

case«.18 Den udvalgte case findes relevant, da ordregiver i udbudsbetingelserne har indsat 

skønsbeføjelser til både at ændre og frafalde et forhandlingskrav samt tilføje nye forhandlingskrav 

eller ændre et evalueringskrav til et forhandlingskrav.19 

I indledningen til kapitel 1 indgår skema 1.1, som i overbliksform viser en empirisk undersøgelse, 

der er foretaget med henblik på at observere it-ordregiveres brug af forhandlingskrav ved udbud 

med forhandling. De kvalitative data er baserede på afhandlingens egen empiri og er indsamlet på 

baggrund af offentliggjorte udbudsbetingelser i forskellige it-udbud, se hertil bilag 2 og 9-12. 

Dataindsamlingen vedrører udbud efter både udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet 

med en kontraktværdi, der svinger imellem 4.000.000 kr. og 426.000.000 kr. 

I kapitel 2 beskrives afhandlingens case med udgangspunkt i kvalitative data, som er baserede på 

afhandlingens egen empiri. De kvalitative data er indsamlet på baggrund af et udbud fra Rigspolitiet, 

herunder udbudsbekendtgørelsen20 og dertilhørende udbudsmateriale21 Heriblandt er særligt 

Rigspolitiets kravmetodik i udbudsbetingelserne22 relevant, da Rigspolitiet heri har fastsat hjemmel 

til at anvende forhandlingskrav. I Kapitel 2 indgår skema 2.1, som i overbliksform sammenligner 

Rigspolitiets skønsbeføjelser for samtlige kravtyper i udbudsbetingelserne. I kapitel 4 indgår skema 

4.1, som i overbliksform viser kravtyper, antal krav og antal krav i procentsats, som er udledt af 

kravspecifikationen23 i afhandlingens case.  

De kvalitative data fra kapitel 2 vil løbende blive inddraget i afhandlingens juridiske, økonomiske 

og integrerede analyse. I den forbindelse bør det bemærkes, at det udelukkende er afhandlingens 

egen tolkning af de kvalitative data, som ligger til grund for analyserne. 

 
18 Andersen, Ib, Den skinbarlige virkelighed – Videnskabsproduktion i samfundsvidenskaberne, Samfundslitteratur, 6. 
udgave, 2019, side 144. Forkortes: Andersen, 2019. 
19 Afhandlingens bilag 2, side 1 og 2. 
20 Afhandlingens bilag 1. 
21 Afhandlingens bilag 2-8. 
22 Afhandlingens bilag 2 
23 Afhandlingens bilag 3. 
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1.6.2. Juridisk teori og metode 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for den teori og metode, der anvendes i den juridiske 

analyse. Først redegøres der for »europæisk realistisk retspositivisme«, som udgør det 

retsteoretiske grundlag for metodens gyldighed. Dernæst redegøres der for retskildelæren, som 

indeholder retsgrundlaget for den juridiske analyse. Endelig redegøres der for den retsdogmatiske 

metode med henblik på at forklare, hvordan retsfølgen for den juridiske problemstilling udledes af 

retskilderne.  

1.6.2.1. Retsteori 

Afhandlingens juridiske metode bygger på retsteorien europæisk realistisk retspositivisme,24 som 

betragtes som en syntese af retspositivismen og Alf Ross’ realistiske retsteori.25 Retsteorien findes 

egnet til den juridiske problemformulering, dels fordi teorien vedrører krydsfeltet mellem dansk ret 

og EU-ret, og dels fordi teorien inddrager den retsvidenskabelige udvikling af samspillet mellem 

dansk ret og EU-ret. Grundnormen for en juridisk analyse skal findes i TEUF’s frie 

bevægelighedsregler og de afledte principper, da de øvrige retskilder udleder deres ret herfra.26 Der 

kan således argumenteres for, at de nationale retskilder, EU-retlige retskilder og folkeretlige 

retskilder indgår i et integreret samspil, der i europæisk realistisk retspositivisme omtales som »one 

big system«.27 Nationale retssystemer vil imidlertid blive anskuet som delsystemer af EU-retten,28 

jf. forudsætningsvis art. 67, stk. 1, i TEUF,29 og underlægges principperne om EU-rettens direkte 

 
24 Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth, Retskilder og retsteorier, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
København, 5. Reviderede udgave, 2017, Kapitel 12. Forkortes: Tvarnø og Nielsen, 2017. 
25 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 477. 
26 Se betragtning 1, i præamblen til udbudsdirektivet. 
27 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 266.  
28 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 471. 
29 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 468. Se hertil art. 67, stk. 1 TEUF: »1. Unionen udgør et område med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed, hvor de grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes forskellige retssystemer og retstraditioner 
respekteres«. 
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virkning30 og forrang31 samt pligten til EU-konform fortolkning.32 I overensstemmelse med 

europæisk realistisk retspositivisme vil den juridiske analyse tage højde for EU-rettens indflydelse 

på national ret i et monistisk perspektiv. 

1.6.2.2. Retskildelæren 

Retskildelæren definerer den hjemmel, som anvendes til at udfinde en retsfølge for afhandlingens 

juridiske problemstilling.33 Retskilderne i den juridiske analyse vil blive inddelt i to kategorier, der 

udgår fra dansk ret og EU-ret: »regulering« og »praksis«. Der er som udgangspunkt ikke en 

rangorden mellem retskilderne i »regulering« og »praksis«,34 men inden for »regulering« findes der 

dog et reguleringshierarki, jf. lex superior-princippet. 

Den juridiske analyse anvender retskilder inden for både dansk ret og EU-ret. Det samlede system 

af EU-ret og national ret på EU-regulerede områder indeholder dog mange retskildeelementer, som 

helt eller delvis overlapper hinanden.35 Nedenfor vil reglerne for samspillet mellem EU-ret og 

national ret kort blive gennemgået.  

Ifølge princippet om EU-konform fortolkning af national ret skal en hvilken som helst regel i dansk 

ret fortolkes EU-konformt inden for EU-regulerede områder, således at den om muligt gives et 

 
30 Sag C-26/62, N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mod Den Nederlandske 
Finansforvaltning, ECLI:EU:C:1963:1. Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse, om hvorvidt EØF-traktatens artikel 
12 (art. 30 TEUF) har direkte vertikal virkning. I sagen påberåbte en virksomhed (Van Gend en Loos) sig art. 30 TEUF, 
som fastlægger et forbud mod told og andre afgifter mellem medlemsstater. EU-Domstolen udtalte hertil, at 
fællesskabsrettens bestemmelser både medfører forpligtelser og rettigheder overfor statsborgere.  
31 Sag C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL, ECLI:EU:C:1964:66. Sagen drejer sig om et præjudicielt spørgsmål om 
hvorvidt EU-retten har forrang over for nyere national lovgivning, såfremt der måtte være konflikt mellem disse. I 
sagen fandtes en national lovgivning at stride imod bestemmelser på traktatniveau. EU-Domstolen fandt på baggrund 
af medlemsstaternes suverænitetsafgivelse samt fællesskabsrettens bindende virkning og umiddelbare 
anvendelighed, at EU-retten har forrang over for national lovgivning, også selvom sidstnævnte er af nyere dato. 
Dommen anvendes derfor i afhandlingen til at statuere EU-rettens forrang. 
32 Sag C-14/83, Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153. Sagen 
drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af Rådets direktiv 76/207 af 9. februar 1976. Ifølge 
tysk ret kan en arbejdsgiver der udviser forskelsbehandling på baggrund af køn alene sanktioneres igennem den 
negative kontraktsinteresse. Anvendelsesområdet faldt under direktiv 76/207, som foreskriver, at forskelsbehandling 
på baggrund af køn skal sanktioneres effektivt. EU-Domstolen udtalte hertil et obiter dictum om, at der overlades 
medlemsstater et skøn til at fastsætte form og midler for et direktivs virkninger, dog kræves det at direktivets formål 
sikres. 
33 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 34. 
34 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 33. 
35 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, EU-retten, Karnov Group Denmark A/S, København, 7. reviderede udgave, 1. 
oplag, 2016, side 229. Forkortes Neergaard og Nielsen, 2016. 
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indhold, der stemmer overens med de EU-retlige regler om det samme emne.36 

Fortolkningsprincippet blev fastslået i Von Colson-sagen37 fra 1984, hvor EU-Domstolen henviste til 

traktatens art. 5 (nu art. 4, stk. 3, i TEU) om pligten til loyalt samarbejde og traktatens art. 189, stk. 

3 (nu art. 288, stk. 3, i TEUF), om direktivers forpligtende virkning som retsgrundlag. Når en EU-retlig 

regel har direkte virkning, påhviler det retsanvenderen at forsøge at skabe normharmoni ved 

national fortolkning, jf. pligten til EU-konform fortolkning. Princippet om, at EU-retten har direkte 

virkning i medlemsstaterne, blev indført af EU-Domstolen i Van Gend en Loos-sagen38 fra 1963. I de 

tilfælde, hvor der ikke kan skabes normharmoni ved national fortolkning, er retsanvenderen 

forpligtet til at tilsidesætte en national regel, der strider mod EU-reglen. Princippet om, at EU-retten 

har forrang for dansk ret, blev fastslået af EU-Domstolen i Costa/ENEL-sagen39 fra 1964. I sagen 

udtalte EU-Domstolen, at EU-retten principielt er en anden slags ret end folkeretten og har forrang 

for national ret, og henviste i den forbindelse til retsgrundlaget i art. 5 EF (art. 4, stk. 3, i TEU).  

Den juridiske analyse vil på baggrund af ovenstående principper tillægge EU-retten en højere 

rang end dansk ret i henhold til lex superior-princippet. I det følgende vil der blive redegjort for de 

retskilder, som analyseres for at udlede en retsfølge for den juridiske problemstilling.  

Grundnormen inden for udbudsretten er Lissabon-traktaten, som består af Traktaten for den 

Europæiske Union (TEU) og Traktaten for den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). 

Tildelingen af offentlige kontrakter på vegne af medlemsstaternes myndigheder skal ske i 

overensstemmelse med principperne i TEUF-traktaten om fri bevægelighed for varer, fri 

etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser og de afledte principper om ligebehandling, ikke-

forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed.40 Det fremgår 

således af præamblen til udbudsdirektivet,41 at direktivet udspringer af TEUF-traktaten. EU's 

institutioners beføjelser til at vedtage bindende sekundærregulering hjemles i art. 288, stk. 1, i TEUF. 

Det påhviler herefter medlemsstaterne at gennemføre direktivets tilsigtede mål, jf. art. 288, stk. 3, 

 
36 Neergaard og Nielsen, 2016, side 230. 
37 Sag C-14/83, Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153. 
38 Sag C-26/62, N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mod Den Nederlandske 
Finansforvaltning, ECLI:EU:C:1963:1. 
39 Sag C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL, ECLI:EU:C:1964:66. 
40 Se betragtning 1, i præamblen til udbudsdirektivet. 
41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF. 
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i TEUF. I dansk ret er udbudsdirektivet implementeret ved udbudsloven,42 som blev vedtaget med 

ikrafttrædelse d. 1. januar 2016.  

Principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet er relevante for den 

juridiske analyse. Principperne er afledt af TEUF’s regler om fri bevægelighed, jf. ovenfor, men er 

også udviklet af EU-Domstolen. Principperne fremgår eksplicit af udbudsdirektivets art. 18, stk. 1, 

som er implementeret ved udbudslovens § 2. Nedenfor redegøres der kort for princippernes 

indbyrdes sammenhæng. 

Ligebehandlingsprincippet medfører, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at 

forskellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan forskellig behandling er 

objektivt begrundet og proportionel.43 Princippet er udviklet af EU-Domstolen, jf. f.eks. Storebælt-

dommen,44 hvor EU-Domstolen i præmis 33 udtalte, at ligebehandlingsprincippet følger af 

udbudsdirektivets formål om at sikre en effektiv konkurrence om de offentlige kontrakter. 

Ligebehandlingsprincippet indebærer en forpligtelse til gennemsigtighed, således at det er muligt 

at fastslå, at princippet er blevet overholdt, jf. f.eks. Universale Bau-dommen,45 hvor EU-Domstolen 

 
42 Udbudsloven, LOV nr. 1564 af 15. december 2015, som er ændret ved L 2019-03-05 nr. 204 og L 2019-11-30 nr. 
1251 
43 De forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA mod den belgiske stat, ECLI:EU:C:2005:127. Sagen drejede sig 
navnlig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af art. 3, stk. 2 i Rådets direktiv 92/50 EØF. Fabricom 
blev med hjemmel i national ret nægtet deltagelse i et udbud under henvisning til, at de havde tilegnet sig en 
konkurrencefordrejende viden inden udbuddets påbegyndelse. Bestemmelsen indebar ikke mulighed for at bevise, at 
den erfaring der var tilegnet i det konkrete tilfælde ikke var konkurrencefordrejende. EU-Domstolen udtalte i et obiter 
dictum, at ligebehandlingsprincippet bl.a. har til formål at favorisere udviklingen af en effektiv konkurrence, hvorefter 
det kræves, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke må behandles ensartet, 
medmindre en sådan forskelsbehandling er objektivt begrundet. EU-Domstolen fandt dernæst, at det skal være muligt 
for en tilbudsgiver at bevise, at den tilegnede erfaring ikke medfører er fordrejning af konkurrencen. Den nationale 
bestemmelse fandtes derfor at stride imod fællesskabsrettens ligebehandlingsprincip.  
44 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark, ECLI:EU:C:1993:257. I Storebælt-dommens præmis 33 udtalte EU-
Domstolen, at ligebehandlingsprincippet følger af udbudsdirektivets formål om at sikre en effektiv konkurrence om de 
offentlige kontrakter. 
45 Sag C-470/99, Universale-Bau AG mod Entsorgungbetriebe Simmering GmbH, ECLI:EU:C:2002:746. Sagen vedrører 
navnlig en præjudiciel afgørelse vedr. art. 7, stk. 2, i Rådets direktiv 93/37/EØF, der ligger til grund, at ordregivende 
myndigheder skal udvælge ansøgere efter kendte kvalitative kriterier. Sagsøgte sendte opførelsen af en biologisk 
rensningdel af byen Wiens hovedrensningsanlæg i et begrænset udbud, hvor der blev anvendt en 
pointevalueringsprocedure til at prækvalificere de 5 bedste ansøgere. De nærmere udvælgelseskriterier og deres 
indbyrdes vægtning fremgik ikke af udbudsbekendtgørelsen, hvorfor sagsøger påstod, at der var sket en 
tilsidesættelse af principperne om gennemsigtighed og kontrollerbarhed. EU-Domstolen udtalte i et obiter dictum, at 
fællesskabsrettens formål om at fjerne begrænsninger for etableringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser indeholder et ligebehandlingsprincip, som indebærer en gennemsigtighedsforpligtelse, der skal gøre 
det muligt at kontrollere, om der er sket en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet. EU-Domstolen fandt 
afslutningsvis, at ordregivende myndigheder er forpligtede til at offentliggøre de kriterier, der lægges til grund for 
udvælgelsen af ansøgere, i udbudsbekendtgørelsen. 
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i præmis 91 udtalte, at gennemsigtighedsprincippet primært tjener som et middel til at sikre den 

ligebehandling af tilbudsgiverne, der tilsigtes med udbudsdirektiverne. Proportionalitetsprincippet 

udgør en integreret del af forbuddet mod indirekte diskrimination, hvorefter ordregiver kun kan 

retfærdiggøre vilkår, som er indirekte diskriminerende, hvis de forfølger et lovligt formål, hvis 

vilkårene er nødvendige for at realisere formålet og ikke går videre end højst nødvendigt.46  

Udover regulering anvendes EU-Domstolens retspraksis også i den juridiske analyse. EU-

Domstolens hovedopgave er at sikre en ensartet fortolkning af EU-retten, jf. art. 19, i TEUF, hvilket 

forudsætter, at dens domme accepteres som præjudikater i medlemsstaterne.47 EU-Domstolen 

udtalte således i Atlanta-sagen,48 at det følger af art. 4, stk. 3, i TEU, at nationale domstole har pligt 

til at rette sig efter EU-Domstolens fortolkninger. EU-Domstolens kompetence til at afgøre 

præjudicielle spørgsmål følger af  art. 267, i TEUF. De tre vigtige domme i afhandlingens juridiske 

analyse er henholdsvis Storebælt-dommen49 og wallonske busser-dommen,50 som er 

traktatbrudsager, og Nordecon-dommen, 51 som er en præjudiciel afgørelse. Generaladvokat 

Tesauros forslag til afgørelse i Storebælt-dommen52 og Generaladvokat Lenz’ forslag til afgørelsen i 

wallonske busser-dommen53 vil blive inddraget i domsanalyserne med henblik på at fremhæve 

forskellige opfattelser til de relevante domme. Dommene vil blive nærmere gennemgået i kapitel 3. 

Desuden vil den juridiske analyse anvende juridisk forskning som et fortolkningsbidrag. I henhold 

til europæisk realistisk retspositivisme kan litteraturen indgå som retskilde, hvis der ikke er 

 
46 Treumer, Steen, Udbudsretten, Ex Tuto Publishing A/S, København, 1. udgave, 1. oplag, 2019, side 43-44. Forkortes: 
Treumer, 2019 
47 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 149. 
48  Sag C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH m.fl. (I) mod Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, 
ECLI:EU:C:1995:369. Sagen vedrører fortolkningen af EF-traktatens art. 189, om forordningers bindende virkning. 
Sagen vedrører nærmere bestemt forordning nr. 404/93 af 13. februar 1993, der indførte importkontingenter af 
bananer fra tredjelande. Forordningens gyldighed blev betvivlet, hvorefter der blev anmodet om en præjudiciel 
afgørelse vedr. nationale domstoles kompetence til at træffe bestemmelse om foreløbige forholdsregler, der til fordel 
for de retsundergivne skaber en ny retsstilling. EU-Domstolen udtalte i et obiter dictum, at artikel 189 under hensyn til 
de retsundergivnes retsbeskyttelse ikke forhindrer foreløbige forholdsregler. Der gælder imidlertid følgende 
betingelser: 1) der skal foreligge en begrundet tvivl om forordningens gyldighed der forelægges EU-Domstolen, 2) der 
skal foreligge uopsættelighed, 3) at sagsøgeren risikerer et alvorligt og uopretteligt tab, og 4) at retten tager behørigt 
hensyn til fællesskabets interesse. 
49 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark, ECLI:EU:C:1993:257.  
50 Sag C-87/94, Kommission mod Belgien, ECLI:EU:C:1996:161 
51 Sag C-561/12, Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium, ECLI:EU:C:2013:793 
52 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tesauro, fremsat den 17. november 1992, ECLI:EU:C:1992:438. 
53 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz, fremsat den 12. september 1995, ECLI:EU:C:1995:279. 
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konsensus mellem retsanvenderne.54 Særligt inddrages litteratur af Steen Treumer55 og Ruth 

Nielsen i samarbejde med henholdsvis Ulla Neergaard56 og Grith Ølykke.57 

1.6.2.3. Retsdogmatisk metode 

Den juridiske analyse følger den retsdogmatiske metode med udgangspunkt i de gennemgåede 

retskilder. Analysen inddrager faktum fra afhandlingens case, hvori udbudsbetingelserne og den 

tilhørende kravspecifikation udgør ordregivers hjemmelsgrundlag for at anvende forhandlingskrav. 

Retsfaktum vil blive udledt af faktum og analyseret i forhold til jus med henblik på at udlede en 

retsfølge for den juridiske problemstilling. Metodisk vil regulering blive anvendt før praksis. I det 

følgende redegøres der for de principper, som retskilderne vil blive fortolket efter. 

Indledningsvis vil den juridiske analyse udlede hjemmelsgrundlaget for afhandlingens case. Det 

findes alene nødvendigt at foretage en objektiv ordlydsfortolkning58 af udbudslovens 

anvendelsesområde samt de definitioner, som fremgår af lovens § 24. Udbudsloven vil således blive 

subsumptionsfortolket,59 hvor der vil blive taget stilling til, om afhandlingens case kan henføres til 

anvendelsesområdet. Den samme fremgangsmåde vil blive anvendt for udbudslovens 

anvendelsesområde for udbud med forhandling. 

Efter at hjemmelsgrundlaget er blevet fastlagt, vil den juridiske analyse redegøre for 

retskildernes bagvedliggende målsætninger. Til at udlede traktatens målsætninger anvendes 

værdibestemmelsen i art. 2,  TEU og formålsbestemmelsen i art. 3, TEU samt i art. 26, TEUF om det 

indre marked. Udbudsdirektivets målsætninger udledes derimod via præamblen til direktivet og 

Kommissionens grønbog fra 2011.60 Målsætningerne bag principperne om ligebehandling, 

 
54 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 166. 
55 Treumer, Steen, Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag , København, 
1. udgave, 1. oplag, 2000.  Treumer, Steen, Udbudsloven, Ex Tuto Publishing A/S, København, 1. udgave, 1. oplag, 
2016. Treumer, Steen, Udbudsretten, Ex Tuto Publishing A/S, København, 1. udgave, 1. opslag, 2019.  
56 Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth, EU-retten, Karnov Group Denmark A/S, København, 7. reviderede udgave, 1. 
oplag, 2016. 
57 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth, EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, København, 2. udgave, 1. opslag, 2017. 
58 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 220. 
59 Tvarnø og Nielsen, 2017, side 221. 
60 Europa-Kommissionen: Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb Mod et mere effektivt 
europæisk marked for offentlige indkøb. KOM(2011) 15 endelig. Forkortes: Kommissionens grønbog, 2011. 
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gennemsigtighed og proportionalitet udledes af retspraksis. Endelig udledes udbudslovens 

målsætninger af formålsbestemmelsen i § 1 og de tilhørende lovbemærkninger.61 

Den juridiske analyse har til formål at fastslå, om danske it-ordregiveres anvendelse af 

forhandlingskrav i kravspecifikationen er en omgåelse af mindstekrav ved udbud med forhandling. 

I den forbindelse anvendes udbudsdirektivets art. 29, som er implementeret ved udbudslovens §§ 

62-66, der regulerer proceduren under udbud med forhandling. Ligeledes anvendes 

udbudsdirektivets art. 18, stk. 1, som er implementeret ved udbudslovens § 2 om principperne for 

ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. 

Forhandlingskrav har mange ligheder med mindstekrav, hvorfor gældende ret først udledes for 

mindstekrav. Mindstekrav udgør en sikkerhedsforanstaltning, der skal sikre, at ordregivere 

overholder principperne om ligebehandling og gennemsigtighed under forhandlingerne.62 Derfor 

anvendes der en restriktiv fortolkning af reguleringen af mindstekrav. Den juridiske analyse skal 

herefter fastslå, om ordregivere må acceptere forbehold over for mindstekrav under 

forhandlingerne. For dansk ret anvendes der en subjektiv formålsfortolkning, hvor de specielle 

lovbemærkninger inddrages til at fastlægge bestemmelsens indhold. Efterfølgende vil dansk ret, 

som følge af princippet om EU-rettens direkte virkning, fortolkes EU-konformt med henblik på at 

skabe normharmoni. Gældende EU-ret vil blive udledt ved en almindelig fortolkning af 

udbudsdirektivets art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., hvor direktivbestemmelsens generelle indhold 

fastlægges. Fortolkningen vil følge metodikken, som EU-Domstolen fastlagde i acte clair-doktrinen, 

jf. sag 283/81, præmis 16-20, og acte éclairé-doktrinen, jf. præmis 13-14, i CILFIT-dommen.63 For 

sidstnævnte retsprincip inddrages Nordecon-dommen. Den juridiske analyse vil herefter tage stilling 

 
61 Forslag til udbudsloven, 2015/1 LSF 19, fremsat den 7. oktober 2015 
62 Se betragtning 45, 1. afsnit, i præamblen til udbudsdirektivet 
63 Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, ECLI:EU:C:1982:335. Sagen drejede 
sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af EØF-traktatens art. 177, stk. 3 og den følgende pligt til at 
forelægge fortolkningsspørgsmål for EU-Domstolen. EU-Domstolen udtalte hertil, at nationale domstole har pligt til at 
forelægge fortolkningstvivl for EU-domstolen, hvis domstolen skønner at afgørelsen heraf er nødvendig, for at kunne 
afsige sin dom og denne ikke kan appelleres. EU-Domstolen udtalte yderligere, at pligten ikke er ubetinget, hvorefter 
den kan bortfalde, hvis 1) EU-Domstolen har besvaret et spørgsmål der materielt vedrører den samme 
fortolkningstvivl, 2) hvis den korrekte anvendelse fremgår med en tilstrækkelig klarhed, 3) hvis der ikke foreligger 
nogen rimelig tvivl om afgørelsen. EU-domstolen konstaterede hertil, at der ved vurderingen efter 2) skal foretages 
sproglig sammenligning af EF-rettens bestemmelser, at EF-reglerne skal vurderes i deres rette sammenhæng og 
fortolkes i lyset af EF-rettens bestemmelser som helhed, den bagvedliggende målsætning og EF-rettens nuværende 
udviklingstrin. Det er netop denne metode der anvendes i afhandlingen, når det skal afklares, om udbudsloven 
implementerer udbudsdirektivets art. 29, stk. 1, 2. afsnit. 
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til, om der kan skabes normharmoni mellem dansk ret og EU-ret, eller om EU-retten skal anvendes 

med forrang for dansk ret. 

Dernæst skal gældende ret for forhandlingskrav udledes. Det bemærkes, at forhandlingskrav 

hverken er tydeligt regulerede i udbudsdirektivet eller udbudsloven. Afhandlingen vil opdele 

forhandlingskrav i »bindende forhandlingskrav« og »foreløbige  forhandlingskrav«, som vil blive 

analyseret særskilt.  

I analysen af bindende forhandlingskrav vil retsstillingen for mindstekrav blive inddraget, da disse 

kravtyper har mange ligheder. Gældende ret for bindende forhandlingskrav vil således blive afgjort 

efter Nordecon-dommen med henblik på at fastslå, om tilbudsgiverne må tage forbehold over for 

bindende forhandlingskrav under forhandlingerne.  

I analysen af foreløbige forhandlingskrav anvendes principperne i art. 18, stk. 1, og § 2, om 

ligebehandling og gennemsigtighed, som også eksplicit er nævnt i reguleringen af udbud med 

forhandling, se hertil art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 1. pkt., om ligebehandling. Til fortolkning af 

principperne om ligebehandling og gennemsigtighed analyseres Storebælt-dommen, wallonske 

busser-dommen og Nordecon-dommen. Dommene har det til fælles, at de alle vedrører offentlige 

kontrakter, som er blevet tildelt på baggrund af tilbudsgiveres forbehold, og de har derfor relevans 

for problemstillingen vedrørende foreløbige forhandlingskrav.  

Afslutningsvis vil der blive udledt en retsfølge for, om ordregiver har hjemmel i 

proportionalitetsprincippet til at forskelsbehandle tilbudsgivere gennem forhandlingskrav. 

Afhandlingen vil derefter afgive en påstand om, hvad gældende ret er for forhandlingskrav, og om 

forhandlingskrav er en omgåelse af mindstekrav. Endelig vil den juridiske problemformulering blive 

besvaret i en juridisk delkonklusion.  

1.6.3. Økonomisk teori og metode 

I dette afsnit vil der blive redegjort for transaktionsomkostningsteorien, som udgør det teoretiske 

grundlag for den økonomiske analyse. Dernæst vil teorien blive beskrevet ved hjælp af Imre Lakatos’ 

forskningsprogramsmetodologi med henblik på at forklare de metodiske overvejelser for den 

økonomiske analyse, herunder hvordan transaktionsomkostningsteorien bidrager til at besvare 

problemformuleringen. 
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1.6.3.1. Den teoretiske baggrund for transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien blev for første gang præsenteret som et sammenhængende 

forskningsprogram i 1975 af Oliver Williamson i hans bog »Markets and Hierarchies«.64 Williamson 

havde sit vigtigste teorihistoriske udgangspunkt i Ronald Coase, som i 1937 skrev den berømte 

artikel »The Nature of the Firm«.65 I artiklen præsenterede Coase en forståelse af måden, hvorpå 

transaktioner kan organiseres (kaldet »reguleringsstruktur«), herunder hvornår det vil være 

fordelagtigt for en organisation selv at løse en opgave (hierarkisk organisering), og hvornår opgaven 

bør løses af andre organisationer (markedet). I reguleringsstrukturerne indgår forskellige 

mellemformer, som efter Williamson betegnes hybrider (trilateral og bilateral regulering).66 Ifølge 

Williamson adskiller reguleringsstrukturerne sig væsentligt fra hinanden med hensyn til de 

involverede transaktionsomkostninger, og de skal derfor forklares med deres evne til at 

økonomisere med transaktionsomkostningerne.67 

Williamsons transaktionsomkostningsteori kan betragtes som en af hovedrepræsentanterne for 

den nyinstitutionelle retning inden for økonomisk teori.68 Williamson erkender dog, at hans 

nyinstitutionalistiske bidrag står i gæld til den klassiske institutionalist John R. Commons forslag om 

at gøre den enkelte transaktion til den basale analyseenhed i en institutionel analyse.69 Dette forslag 

gjorde det muligt for Williamson at betragte virksomheder fra et økonomisk-juridisk perspektiv.70 

Virksomheden betragtes herefter som et eksempel på en reguleringsstruktur, der opstår på 

baggrund af de transaktioner, som skal gennemføres af begrænset rationelle og opportunistiske 

agenter under høj usikkerhed og stor aktivspecificitet.71 

Som nyinstitutionel retning tager transaktionsomkostningsteorien enten udgangspunkt i 

suboptimale systemer eller i systemer med forskellige former for koordinationssvigt som f.eks. 

 
64 Knudsen, Christian, Økonomisk Metodologi, Bind 2, Virksomhedsteori og industriøkonomi, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, København, 2. udgave, 1. oplag, 1997, side 206. Forkortes: Knudsen, 1997. 
65 Knudsen, 1997, side 206. 
66 Williamson, 1985, side 74-75. 
67 Knudsen, 1997, side 211. 
68 Knudsen, 1997, side 208. 
69 Knudsen, 1997, side 208. 
70 Knudsen, 1997, side 208. 
71 Knudsen, 1997, side 232. 
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markedssvigt eller organisationssvigt.72 Koordinationsproblemerne studeres ud fra de situationer, 

som de principielt er opstået af, hvorefter mulige reguleringsstrukturer observeres med henblik på 

at løse problemerne.73 I overensstemmelse med den funktionalistiske forklaringsmåde søges 

reguleringsstrukturerne forklaret med deres »gode konsekvenser«, og det vil konkret sige deres 

evne til at økonomisere med transaktionsomkostningerne.74  

Transaktionsomkostningsteorien baserer sig på den funktionalistiske forklaringsmodel, hvor man 

går ud over de lukkede rationalitetsmodeller, som man fx kender fra det neoklassiske paradigme, 

og i stedet ønsker at tillade forekomsten af strukturel usikkerhed.75 Karakteristisk for de 

funktionalistiske forklaringsmodeller er, at systemanalysen prioriteres højere end individanalysen 

og bindes sammen af et selektionsprincip, hvorefter der ses på, hvordan helheden præger eller 

former de enkelte dele.76  

1.6.3.2. Videreudvikling af transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien hos både Coase og Williamson er oprindelig udviklet med henblik 

på at forstå private virksomheders beslutninger om at indgå transaktioner med markedet eller at 

producere selv. Det er i forhold til ordregivers transaktionsomkostninger væsentligt at pointere, at 

teorien ikke er udviklet til at omfatte en offentligt reguleret part. Teorien er dog senere blevet 

videreudviklet og overført som en ramme til at forstå offentlige udbudsprocesser, bl.a. ved at 

forklare ordregiveres beslutninger om at sende opgaver i udbud.77 I afhandlingen tages der derimod 

udgangspunkt i en situation, hvor ordregiver allerede har valgt at sende opgaven i udbud. Derfor 

tages der ikke stilling til ordregivers valg imellem at producere selv og at lade opgaven blive løst af 

markedet.  

Reguleringsstrukturerne inden for transaktioner består ifølge Williamson af markedet og 

hybriderne. I afhandlingen modificeres Williamsons reguleringsstrukturer, således at 

 
72 Knudsen, 1997, side 210. 
73 Knudsen, 1997, side 210. 
74 Knudsen, 1997, side 211. 
75 Knudsen, Christian, Økonomisk Metodologi, Bind 1, Videnskabsteori og forklaringstyper, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, København, 2. udgave, 5. opslag, 1994,  side 280-281. Forkortes: Knudsen, 1994. 
76 Knudsen, 1997, side 211-212. 
77 Se f.eks. Coles, Jerilyn W. & Hesterly, William D., The impact of firm-specific assets and the interaction of 
uncertainty: an examination of make or buy decisions in public and private hospitals, Journal of economic behavior & 
organization, 1998, vol. 36(3), s. 383-409. 
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reguleringsstrukturerne erstattes med »detaljerede kravspecifikationer« og 

»behovspecifikationer«. Overordnet vil der foretages en komparativ analyse af de 

transaktionsomkostninger, som er forbundet med at udfærdige en detaljeret kravspecifikation og 

de omkostninger, som er forbundet med udfærdigelsen af en behovsspecifikation. Den komparative 

analyse afviger på denne måde fra den traditionelle tilgang i Williamsons analyse af 

transaktionsomkostninger, hvor der foretages en komparativ analyse af reguleringsstrukturerne 

»markedet« og »hybriderne«. Denne fremgangsmåde er valgt ud fra tankegangen om, at 

kravspecifikationen til it-systemet indgår som bilagsmateriale til kontrakten og hovedsagelig 

bestemmer kontraktens pris. Den økonomiske analyse betragter hertil transaktionen fra det samme 

perspektiv som i den originale anvendelse af transaktionsomkostningsteorien, dvs. fra købers 

perspektiv. I dette tilfælde er det ordregiver, som har til hensigt at anskaffe et it-system gennem et 

udbud med forhandling. Transaktionsomkostningsperspektivet bruges således til at belyse de 

omkostninger, som opstår hos ordregiver i forbindelse med udarbejdelsen af kravspecifikationer og 

behovspecifikationer, og de efterfølgende komplikationer i kontraktudførelsesfasen.  

1.6.3.3. Transaktionsomkostningsteorien som forskningsprogram 

I det følgende vil transaktionsomkostningsteorien blive beskrevet ved hjælp af Imre Lakatos’ 

forskningsprogram-metodologi. I den forbindelse redegøres der for forskningsprogrammets hårde 

kerne og de udskiftelige hjælpehypoteser i programmets beskyttelsesbælte på både 

beslutningstager- og systemniveau.  

Forskningsprogrammets analyseenhed er selve transaktionen,78 som i en udbudskontekst vil 

bestå af ordregiver på den ene side og tilbudsgiverne på den anden side. I den økonomiske analyse 

vil transaktionen fra afhandlingens case, som beskrives nærmere i kapitel 2, udgøre 

analyseenheden. De omkostninger, som transaktionen er forbundet med, betegnes undertiden som 

transaktionsomkostninger.79 Ifølge Williamson bygger eksistensen af transaktionsomkostninger på 

to antagelser:80 

1. Økonomiske agenter er begrænset rationelle. 

 
78 Knudsen, 1997, side 208. 
79 Williamson, Oliver E., The economic institutions of capitalism, The Free Press, New York, 3. udgave, 1985, side 18-
19. Forkortes: Williamson, 1985. 
80 Knudsen, 1997, side 213. 
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2. Økonomiske agenter er opportunistiske. 

Adfærdsantagelserne er på et beslutningstagerniveau og udgør forskningsprogrammets hårde 

kerne.81 I overensstemmelse med programmets negative heuristik vil den økonomiske analyse ikke 

rette modus tollens mod disse antagelser, 82 hvilket indebærer, at adfærdsantagelserne fastholdes 

i analysen.  

Disse adfærdsantagelser afviger væsentligt fra de neoklassiske adfærdsantagelser, hvor aktører 

i stedet antages at være ubegrænset rationelle og forfølge en maksimeringshypotese.83 Ubegrænset 

rationalitet indebærer, at aktører har ubegrænsede beslutningskompetencer, hvorefter de er i 

stand til at udlede det optimale handlingsalternativ inden for et mulighedsområde, som er 

determineret af eksogene faktorer og begrænset af eksterne situationsbegrænsninger.84 

Maksimeringshypotesen vil hertil medføre, at aktøren udviser egennyttig adfærd, hvorfor aktøren 

altid vil egenoptimere inden for de eksogene mulighedsområder, 85 hvilket bedst kan karakteriseres 

som »fair play«.86  Maksimeringshypotesen udgør dermed en svagere form af  

transaktionsomkostningsteoriens adfærdsantagelse om opportunistisk adfærd, hvor aktører også 

antages at være villige til at gøre brug af snyderi, løgn og tyveri i et forsøg på at egen optimere til 

skade for modparten.87  

Hvis den økonomiske analyse i stedet anvendte den neoklassiske tilgang til problemstillingen, 

ville ordregiver i stedet blive opfattet som ubegrænset rationel, hvorefter intet ville være til hinder 

for, at ordregiver udfærdigede en komplet kravspecifikation, som tog højde for alle tænkelige 

scenarier. Ligeledes medfører den neoklassiske maksimeringshypotese, at ordregiver ikke skal tage 

højde for tilbudsgivers opportunistiske adfærd ved udformningen af kravspecifikationer. Dette 

skyldes, at forekomsten af usikkerhed og risici ikke anerkendes i neoklassismen.88 De udledte 

resultater af den økonomiske analyse ville således afvige væsentligt, hvis det neoklassiske 

paradigme blev anvendt til at anskue problemformuleringen.  

 
81 Knudsen, 1997, side 213. 
82 Knudsen, 1997, side 219. 
83 Williamson, 1985, side 44. 
84 Knudsen, 1997, side 54. 
85 Knudsen, 1997, side 54. 
86 Williamson, 1985, side 49. 
87 Williamson, 1985, side 47. 
88 Knudsen, 1994, side 280-281. 
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I transaktionsomkostningsteorien består den negative heuristik af en maksime, der skal sikre 

teoriens efficiensprincip en status som hård kerne i transaktionsomkostningsparadigmet: 89 

3. Efficiensantagelsen, dvs. at faktisk forekommende reguleringsstrukturer vil 

økonomisere med transaktionsomkostningerne. 

Forskningsprogrammets hårde kerne udvides således med en ekstra antagelse, der hæver 

transaktionsomkostningsteorien fra et beslutningstagerniveau til et systemniveau. Ifølge 

efficiensprincippet skal en transaktion underlægges den mest 

transaktionsomkostningsminimerende reguleringsramme.90 På denne baggrund vil den efficiente 

reguleringsramme i den økonomiske analyse blive fastsat ud fra en komparativ analyse, hvor der 

fokuseres på de relative transaktionsomkostninger under alternative specifikationer af ydelsen. 

Ifølge Williamson kan en transaktion typologiseres som den mest 

transaktionsomkostningsminimerende reguleringsstruktur ud fra dimensionerne frekvens, 

usikkerhed og aktivspecificitet.91 Dimensionerne udgør et sæt variable og udskiftelige 

situationsforudsætninger,92 der beskriver den situation, som ordregiver befinder sig i, og således 

specificerer det beslutningsproblem, ordregiver står over for.93 I modsætning til 

adfærdsantagelserne, som udgør forskningsprogrammets hårde kerne, indgår dimensionerne som 

hjælpehypoteser i programmets beskyttelsesbælte.94 Det er ved at afdække en række forskellige 

dimensioner ved en transaktion og lade dem variere i grader fra lav til høj, at der kan specificeres 

en række forskellige beslutningssituationer, som de begrænset rationelle og opportunistiske aktører 

skal løse.95 I den økonomiske analyse vil dimensionerne, som Williamson typologiserer en 

transaktion ud fra, blive modificeret med henblik på at konfrontere transaktionsproblemer, som gør 

sig særligt gældende inden for offentlige indkøb af it-systemer.  

I overensstemmelse med transaktionsomkostningsteorien vil dimensionerne derfor blive 

modificeret til hhv. »kompleksitet« og »usikkerhed«, som vil indgå i den økonomiske analyse. 

 
89 Knudsen, 1997, side 220. 
90 Knudsen, 1997, side 220. 
91 Williamson, 1985, side 52 og 218. 
92 Knudsen, 1997, side 219. 
93 Knudsen, 1997, side 34. 
94 Knudsen, 1997, side 215. 
95 Knudsen, 1997, side 214-215. 
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Williamson sidestiller disse to begreber med hinanden grundet antagelsen om begrænset 

rationalitet. Argumentationen er her, at det i realiteten vil være ligegyldigt, om der sondres mellem 

kompleksitet og usikkerhed, da komplekse projekter i sagens natur vil fremstå som usikre, også selv 

om disse måtte være fuldstændig deterministiske.96 Denne argumentation fastholdes i den 

økonomiske analyse, men vil blive udvidet, da kompleksitetsgraden bliver bestemt af 

kontraktydelsen, hvorimod graden af usikkerhed bliver bestemt af den måde, hvorpå 

kravspecifikationer udformes. Med andre ord kan en korrekt udformning af kravspecifikationen til 

it-systemet nedbringe den usikkerhed, der opstår på baggrund af komplekse projekter.  

I den økonomiske analyse vil transaktioner af it-systemer dermed blive typologiseret under 

dimensionerne »kompleksitet« og »usikkerhed«. Dimensionerne vil herefter indgå i en 

specifikationsmodel, som er en komparativ analyse, hvor der fokuseres på de relative 

transaktionsomkostninger under henholdsvis detaljerede kravspecifikationer og 

behovsspecifikationer. Disse måder at beskrive ydelsen på udgør to ekstremer, der klart viser 

forskellene i transaktionsomkostningerne ved en given grad af kompleksitet. Modellen kan herefter 

give et fingerpeg om, for hvilken grad af kompleksitet en detaljeret kravspecifikation eller 

behovsspecifikation bliver efficient. I besvarelsen af, om det er efficient for ordregivere at fastsætte 

forhandlingskrav, vil den økonomiske analyse tage udgangspunkt i transaktionen fra afhandlingens 

case. Formålet med den økonomiske analyse bliver herefter at analysere ordregiveres anvendelse 

af forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved indkøb af it-systemudvikling. 

Transaktionsomkostningerne vil i den forbindelse blive bestemt ud fra den konkrete transaktions 

kompleksitets- og usikkerhedsgrad. Det vil herefter blive undersøgt, om forhandlingskrav udgør et 

efficient middel til at økonomisere med de transaktionsomkostninger, som er forbundet med at 

udforme detaljerede kravspecifikationer. Det bliver herefter muligt at fastslå, om det er efficient for 

it-ordregivere at anvende forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved offentlige indkøb 

af it-systemudvikling. Den økonomiske problemformulering vil herefter blive besvaret i en 

økonomisk delkonklusion. 

 
96 Williamson, Oliver E., Market and Hierarchies, The Free Press, New York, 1975, side 27. Forkortes: Williamson, 
1975. 
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1.6.3. Integreret teori og metode 

I den integrerede analyse arbejdes der integreret mellem jura og økonomi. Inden for disse 

fagdiscipliner er der forinden foretaget en juridisk og en økonomisk selvstændig analyse. Den 

integrerede analyse samler konklusionerne fra jura- og økonomidelen og skaber en sammenhæng 

mellem de to analyser.97 Formålet med den integrerede analyse er at anbefale it-ordregivere 

konkrete forslag til en efficient kravspecifikation ved indkøb af specialudviklede it-standard 

systemer. 

Den integrerede analyse tager udgangspunkt i behovspecifikationer, som er et løsningsforslag 

udledt fra den økonomiske analyse til at opnå fleksibilitet. I den juridiske analyse blev muligheden 

for alternative tilbud efter udbudsdirektivets art. 45, som er implementeret ved udbudslovens § 50, 

foreslået som en løsning på ordregivers behov for fleksibilitet, men forslaget blev imidlertid afvist i 

den økonomiske analyse, eftersom alternative tilbud kan sidestilles med forhandlingskrav ud fra et 

økonomisk perspektiv.  

Først tager analysen udgangspunkt i EU-rettens bagvedliggende målsætninger om at sikre en 

effektiv konkurrence og den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler. Det vil i den forbindelse 

vurderes, om ordregiver i stedet for detaljerede kravspecifikationer kan udforme 

behovspecifikationer under overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. 

Dette gøres med henblik på at forbedre it-ordregiveres retstilstand, således at der kan anbefales en 

løsning, som tilstræber EU’s formål og ikke indskrænkes af principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed. I analysen inddrages retskilder som TEUF’s afledte principper, EU’s 

udbudsdirektiv og den danske udbudslov. Eksplicit nævnes udbudsdirektivets art. 18, stk. 1, som er 

implementeret ved udbudslovens § 2, samt art. 29, stk. 1, 3. afsnit, om gennemsigtighedsprincippet, 

og art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 1. pkt. om ligebehandlingsprincippet ved udbud med forhandling.  

Dernæst tager analysen udgangspunkt i behovspecifikationer som en efficient måde at reducere 

transaktionsomkostningerne på. Her integreres økonomiske argumenter med udbudsreglernes 

bagvedliggende målsætninger, således at det kan fastslås, om it-ordregiveres juridiske retstilstand 

kan forbedres gennem behovspecifikationer. Transaktionsomkostningsteorien vil inddrages med 

 
97 Tvarnø, Christina D., og Denta, Sarah Maria, Få styr på metoden! - introduktion til juridisk metode og tværfaglig 
samfundsvidenskabelig projektmetode, Ex Tuto Publishing A/S, København, 2. udgave, 1. oplag, 2018, side 259. 
Forkortes: Tvarnø og Denta, 2018. 
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henblik på at foretage en komparativ analyse, hvorefter det bliver muligt at besvare, om 

behovspecifikationer er efficiente. I den komparative analyse vil der introduceres en hybrid mellem 

en detaljeret kravspecifikation og en behovspecifikation. I  den forbindelse udvides 

specifikationsmodellen fra den økonomiske analyse til også at omfatte hybrider. Den nye 

specifikationsmodel baseres på de samme parametre som den oprindelige model, dog bidrager den 

til et illustrativt eksempel på, at der mellem de to ekstremer befinder sig en efficient hybridform. 

Der vil herefter foretages en komparativ analyse mellem den detaljerede kravspecifikation, 

behovspecifikationen og hybriden, med henblik på at udlede den efficiente kravspecifikation for 

transaktioner af specialudviklede it-standardsystemer. Den efficiente løsning vil blive analyseret på 

afhandlingens case, og herefter danne grundlag for den konkrete anbefaling til it-ordregivere.   

Den integrerede del afsluttes med en konkret anbefaling til it-ordregivere, der besvarer, hvordan 

it-ordregivere bør udforme en efficient kravspecifikation ved indkøb af it-systemer, som skal 

specialudvikles til ordregivers behov. 
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Kapitel 2 Afhandlingens case 

Kapitel 2 har til formål at beskrive afhandlingens case. Først skitseres den særlige udbudsproces for 

udbud med forhandling. Dernæst introduceres den udvalgte case med særligt fokus på den 

kravmetodik, der fremgår af udbudsbetingelserne. 

2.1. Udbud med forhandling 

Formålet med dette afsnit er at beskrive udbudsprocessen for udbud med forhandling med henblik 

på at vise, hvordan markedet løbende udvikler sig gennem processen. Nedenstående figur er 

udformet med udgangspunkt i Rigspolitiets udbud, hvis indhold beskrives nærmere i afsnit 2.2. 

 
Figur 2.1 – Tidslinje. Kilde: Janke & Schøndorff, 2020. 

Figur 2.1 er opdelt på en sådan måde, at ordregivers handlinger er gengivet foroven, og markedets 

løbende udvikling er gengivet forneden.  

Figuren viser indledningsvis, hvordan ordregiver før udbudsprocessens begyndelse skal 

udarbejde en udbudsbekendtgørelse og tilhørende udbudsmateriale, hvori ordregiver beskriver 

udbudsprocessen og evalueringsmetoden og fremlægger de dokumenter, der skal regulere den 

fremtidige anskaffelse, herunder kravspecifikation, kontrakt, tilbudsliste mv.98 Det er udelukkende 

overladt til ordregiver at fastsætte indholdet af udbudsmaterialet, hvilket figur 2.1 illustrerer ved at 

 
98 Treumer, 2019, side 147-148. 
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påføre ordregiver en kongekrone, der statuerer, at det er ordregiver, som har den fulde kontrol over 

udbuddet fra start til slut. 

Udbudsprocessen igangsættes ved, at ordregiver offentliggør sit udbud, jf. udbudsdirektivets art. 

26, stk. 5, 1. afsnit, jf. art. 49, og udbudslovens § 128 smh. § 62, stk. 1. Ansøgningsfasen indtræder 

straks herefter, hvor potentielle tilbudsgivere på markedet skal vurdere, hvorvidt de ønsker at 

ansøge om at deltage i udbuddet. Ansøgningen skal ske til ordregiver, hvorefter ordregiver skal 

opfordre 3-5 tilbudsgivere til at afgive et indledende tilbud, jf. art. 29, stk. 1, 1. afsnit, og art. 29, stk. 

2, jf. art. 65, og § 62, stk. 1, 1. pkt., smh. § 145. Dette kaldes for en prækvalifikation, som medfører 

en overgang til selve tilbudsfasen.  

I forhandlingsfasen indsnævres konkurrencen betydeligt fra at udgøre samtlige potentielle 

tilbudsgivere til nu at udgøre de tilbudsgivere, som er prækvalificerede. Herefter modtages de 

indledende tilbud, som skal danne grundlag for de kommende forhandlinger, jf. art. 29, stk. 2, og § 

64, stk. 1. Forhandlingen kommer i figuren til udtryk ved den roterende pil, som afspejler, at 

forhandlingen forløber over flere forhandlingsrunder, hvilket kan medføre flere efterfølgende 

tilbud, som ligeledes skal være objekter for forhandling, jf. art. 29, stk. 3, og § 66, stk. 1. Mængden 

af forhandlingsrunder besluttes af ordregiver og kan løbende justeres. Det er derfor udelukkende 

overladt til ordregiver at beslutte, hvornår og hvorledes forhandlingsprocessen i tilbudsfasen skal 

afvikles samt afsluttes, hvilket til dels afspejles i art. 29, stk. 7, og § 66, stk. 7.  

Tilbudsfasen afsluttes ved, at de sidste forhandlinger afvikles, hvor der løbende vil være mulighed 

for at revidere udbudsmaterialet, såfremt der måtte være behov herfor. Dette fremgår implicit af 

art. 29, stk. 5, 1. afsnit, og § 66, stk. 5. De prækvalificerede tilbudsgivere vil efter en passende frist 

skulle indsende deres endelige tilbud. Ordregiver foretager afslutningsvis en evaluering af de 

indkomne tilbud på baggrund af evalueringskriterierne, der er angivet i udbudsmaterialet. 

Ordregiver tildeler herefter kontrakten til den tilbudsgiver, som anses for at have afgivet det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. art. 29, stk. 7, og § 66, stk. 7. 

2.2. Rigspolitiets udbud 

Figur 2.1 tager udgangspunkt i et specifikt udbud fra Rigspolitiet, som udgør afhandlingens case. 

Udbuddet betegnes »Udbud af IAM-system, herunder vedligeholdelse, support og udvikling«99 og 

 
99 Afhandlingens bilag 1, side 1. 
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blev publiceret den 18. februar 2020. Dog har udbudsmaterialet forinden været i høring hos 

leverandørerne på markedet.100 Formålet med høringen var at skabe åbenhed omkring 

udbudsmaterialet, hvor leverandørerne på markedet blev opfordret til at indgå i en skriftlig dialog 

med Rigspolitiet omkring udbudsmaterialet og dets indhold.101 

Rigspolitiet ønsker at anskaffe sig et Identity & Access Management-system (herefter IAM-

system).102 Kontrakttypen er en tjenesteydelse,103 herunder en intellektuel tjenesteydelse i form af 

en it-konsulentydelse.104 Parterne er derfor Rigspolitiet, som er ordregiver, på den ene side, og it-

konsulentbranchen, som er de økonomiske aktører, på den anden side. Et IAM-system er et 

brugeradministrationssystem, som i dette tilfælde skal understøtte brugernes adgang til data og 

systemer på tværs af dansk politi samt sikre compliance og governance.105 Kontraktens anslåede 

værdi er 35.000.0000 kr. eksklusive moms,106 og den forventes at forløbe i 5 år med mulighed for 

forlængelse 2 gange af 24 måneders varighed.107 Rigspolitiet har fravalgt at opdele kontrakten i 

delkontrakter.108  

Rigspolitiet vil prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive et bud.109 Rigspolitiet 

har dog forbeholdt sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud uden at 

indgå forhandlinger.110 Rigspolitiet vil ikke tage alternative tilbud i betragtning.111 

2.2.1. Rigspolitiets kravmetodik 

Det særlige ved Rigspolitiets udbud er, at de har valgt at opdele deres udbudsmateriale i tre 

kravtyper: mindstekrav, forhandlingskrav og evalueringskrav.112 I det følgende vil der blive redegjort 

 
100 Afhandlingens bilag 5. 
101 Afhandlingens bilag 5, side 2. 
102 Afhandlingens bilag 1, side 1. 
103 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
104 Se hertil hoved-CPV-koden ”72000000” i afhandlingens bilag 1, side 1, samt supplerende CPV-koder på side 2, som 
indikerer, at udbuddet vedrører ”Programmering af software og konsulentvirksomhed”. 
105 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
106 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
107 Afhandlingens bilag 1, side 3. 
108 Afhandlingens bilag 1, side 12. 
109 Afhandlingens bilag 1, side 3. 
110 Afhandlingens bilag 1, side 5. 
111 Afhandlingens bilag 1, side 3. 
112 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
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for Rigspolitiets definitioner af kravtyperne og de beføjelser, der er indskrevet i 

udbudsbetingelserne.  

 
I udbudsbetingelserne har Rigspolitiet defineret »mindstekrav« på følgende måde:  

Ved et mindstekrav (MK) forstås et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet 

fravigelser fra kravet ikke accepteres.113 

Rigspolitiet har anført deres mindstekrav som ufravigelige krav, hvorfor tilbudsgivere ikke kan tage 

forbehold overfor mindstekrav i det endelige tilbud. Imidlertid opfordres tilbudsgivere til at opfylde 

mindstekravene allerede i det indledende tilbud: 

Manglende overholdelse af eventuelle mindstekrav i forbindelse med afgivelse af de indledende 

tilbud kan føre til, at tilbuddet anses for ukonditionsmæssig […]. Mindstekrav vil ikke blive ændret i 

løbet af udbudsprocessen, og ved afgivelsen af det endelige tilbud skal alle mindstekrav 

opfyldes/overholdes.114 

Rigspolitiet forbeholder sig således retten til at erklære indledende tilbud ukonditionsmæssige, hvis 

tilbudsgiverne ikke opfylder alle mindstekrav. Dette gøres med henblik på at sikre, at 

mindstekravene ikke bliver genstande for forhandling. 

 
I udbudsbetingelserne har Rigspolitiet defineret »forhandlingskrav« på følgende måde:  

Ved et forhandlingskrav (FK) forstås et krav, som kan indgå i forhandlingerne med tilbudsgiver.115  

Rigspolitiet har således indsat et skøn i udbudsbetingelserne, hvorefter forhandlingskrav kan være 

genstande for forhandling. Rækkevidden af Rigspolitiets beføjelser fremgår nedenfor: 

Et forhandlingskrav kan, under overholdelse af principperne om gennemsigtighed og ligebehandling, 

ændres eller tilpasses under forhandlingsprocessen. Ordregiver kan således for eksempel vælge at 

modificere specifikke kontraktklausuler eller slette et forhandlingskrav. Ordregiver kan ligeledes 

vælge at tilføje nye forhandlingskrav under forhandlingsprocessen som led i det opdaterede 

udbudsmateriale.116 

 
113 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
114 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
115 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
116 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
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Forhandlingskrav er som udgangspunkt ikke bindende for Rigspolitiet, da Rigspolitiet i 

udbudsbetingelserne har indskrevet beføjelser til at ændre og tilføje forhandlingskrav i 

udbudsmaterialet, så længe det sker i overensstemmelse med gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet. For en nærmere analyse af gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet henvises der til den juridiske analyse i kapitel 3. Grænserne for 

Rigspolitiets skøn fremgår nedenfor: 

Forhandlingskrav, der anses som grundlæggende elementer, kan dog ikke være genstand for 

ændringer, ligesom det overordnede formål med og omfanget af udbuddet ikke kan ændres. 

Sproglige præciseringer, rettelse af åbenlyse fejl mv. kan dog altid foretages.117 

Et forhandlingskrav kan undtagelsesvis ikke ændres, hvis kravet udgør et grundlæggende element, 

medmindre der er tale om sproglige præciseringer, rettelse af åbenlyse fejl mv. 

I forbindelse med BAFO skal tilbudsgiver opfylde samtlige forhandlingskrav. BAFO’er der ikke 

opfylder samtlige forhandlingskrav, vil kunne anses for ukonditionsmæssige og blive udelukket fra 

udbudsprocessen. 

Tilbudsgiverne skal opfylde samtlige forhandlingskrav ved afgivelsen af det endelige tilbud, da 

tilbuddet ellers vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Rigspolitiet forbeholder sig imidlertid retten 

til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud.118 I et sådant tilfælde vil det indledende 

tilbud udgøre det endelige tilbud, der kan blive afvist, hvis tilbudsgiverne ikke opfylder samtlige 

forhandlingskrav. 

 
I udbudsbetingelserne har Rigspolitiet defineret »evalueringskrav«119 på følgende måde:  

Ved evalueringskrav (EK-A og EK-B) forstås et krav som kan indgå i forhandlingerne med 

tilbudsgiver.120 

Rigspolitiet har således indsat et skøn i udbudsbetingelserne, hvorefter evalueringskrav kan være 

genstande for forhandling. Endvidere har Rigspolitiet i udbudsbetingelserne indskrevet beføjelser 

 
117 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
118 Afhandlingens bilag 1, side 5. 
119 Evalueringskrav tilhører de underkriterier, som tildelingskriteriet » bedste forhold mellem pris og kvalitet« 
vurderes efter. Se hertil art. 67, stk. 2, og § 162, stk. 1, nr. 3, og stk. 3. Opfyldelsesgraden af evalueringskravene 
danner grundlaget for evalueringen af tilbudsgivernes løsningsforslag. 
120 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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til at ændre et evalueringskrav, eksempelvis ved at gøre det til et forhandlingskrav eller lade det 

frafalde.121 Rigspolitiet kan ligeledes tilføje nye evalueringskrav i løbet af forhandlingsfasen.122 

2.2.2. Sammenligning af kravtyperne 

Følgende skema123 er udarbejdet med henblik på at sammenligne Rigspolitiets kravtyper med det 

formål at belyse ligheder mellem forhandlingskrav på den ene side og henholdsvis mindstekrav og 

evalueringskrav på den anden side.  

 
Skema 2.1 – Sammenligning af kravtyper. Kilde: Afhandlingens bilag 3. 

Af skema 2.1 fremgår det, at Rigspolitiet har gjort forhandlingskrav og mindstekrav ufravigelige for 

tilbudsgiverne i endelige tilbud, da disse kravtyper ikke indgår i selve tilbudsevalueringen. Dog er 

det kun mindstekrav, som er bindende for Rigspolitiet, da mindstekrav ikke må ændres el.lign. under 

forhandlingerne.  

Rigspolitiet kan derimod ændre og tilføje forhandlingskrav undervejs i forhandlingerne, hvilket 

også er tilfældet for evalueringskrav. Ligeledes kan forhandlingskrav skifte kravtype til 

evalueringskrav, og omvendt. Derimod er det kun evalueringskrav, der indgår i tilbudsevalueringen.  

Sammenfattende kan det vurderes, at Rigspolitiets forhandlingskrav ikke er krav, som 

tilbudsgiverne kan konkurrere på. Dette kræver, at kravene indgår i tilbudsevalueringen. 

Forhandlingskrav skal derimod være opfyldt ved afgivelsen af det endelige tilbud, således at der kan 

ske en objektiv sammenligning af tilbuddene. Et forhandlingskrav tjener således samme formål som 

mindstekrav, dog med mere fleksibilitet under forhandlingerne. 

  

 
121 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
122 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
123 Se afsnit 1.6.1. om dataindsamlingen til afhandlingen. 
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Kapitel 3 Juridisk analyse 

Som det blev fremlagt i afhandlingens indledning, forsøger flere it-ordregivere at indbygge 

fleksibilitet i deres kravspecifikationer ved at fastlægge såkaldte »forhandlingskrav«. I den juridiske 

analyse tages der kun udgangspunkt i afhandlingens case, som blev gennemgået i kapitel 2.  

Det er muligt for it-ordregivere at anvende forhandlingskrav, da udbud med forhandling består 

af en forhandlingsfase. Denne fase giver de prækvalificerede tilbudsgivere mulighed for at afgive 

flere tilbud. Som udgangspunkt anses det endelige tilbud som bindende, men det kan forekomme, 

at ordregiver tildeler kontrakten på grundlag af det indledende tilbud. Dette kræver imidlertid 

hjemmel i udbudsbekendtgørelsen, da de indledende tilbud som udgangspunkt danner grundlag for 

de efterfølgende forhandlinger. Ordregivere kan således fastsætte forhandlingskrav, som 

tilbudsgiverne kan tage forbehold over for, da de indledende og efterfølgende tilbud er genstande 

for forhandling. Forhandlingskrav skal derimod være opfyldte i det endelige tilbud, medmindre et 

forhandlingskrav er frafaldet som følge af forhandlingerne med tilbudsgiverne.  

Formålet med kapitel 3 er at besvare den juridiske problemformulering. Den juridiske analyse 

indledes med at udlede det relevante retsgrundlag for afhandlingens case. Dernæst udledes der en 

retsfølge for, om danske it-ordregivere må anvende forhandlingskrav i kravspecifikationer. 

Retsfølgen for forhandlingskrav har betydning for, om disse krav kan sidestilles med mindstekrav. 

Hvis dette er tilfældet, vil forhandlingskrav anses som et forsøg på at omgå den restriktive regulering 

af mindstekrav fra ordregivers side. Analysen vil afslutningsvis anvende proportionalitetsprincippet, 

som undtagelsesvis hjemler en adgang for ordregiver til at forskelsbehandle tilbudsgivere.  

3.1. Retsgrundlaget 

Formålet med dette afsnit er at redegøre for retsgrundlaget, som finder anvendelse på 

afhandlingens case. Først udledes hjemmelsgrundlaget for afhandlingens case, efterfulgt af en 

redegørelse af retskildernes bagvedliggende målsætninger. 
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3.1.1. Hjemmelsgrundlaget for afhandlingens case 

Afhandlingens case omfatter et udbud fra Rigspolitiet, der betegnes på følgende vis: »IAM-system, 

herunder vedligeholdelse, support og udvikling«124. Det skal hertil vurderes, om udbudsloven finder 

anvendelse, da loven har til formål at fastlægge procedurerne for offentlige indkøb, jf. § 1.  

Anvendelsesområdet for udbudsloven fremgår af udbudslovens kapitel 2, som præciserer, hvilke 

indkøb der er udbudspligtige efter loven. Af § 6, stk. 1, fremgår kriterierne for, at en offentlig 

kontrakt er omfattet af lovens afsnit II:  

Afsnit II gælder ved indgåelse af offentlige kontrakter med en anslået værdi, der mindst svarer til 

følgende, jf. dog § 9: 

1) 38.624.809 kr. eksklusive moms for offentlige bygge-og anlægskontrakter. 

2) 998.019 kr. eksklusive moms for offentlige vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, 

der tildeles af statslige ordregivere, og projektkonkurrencer, der afholdes af sådanne 

ordregivere.  

3) 1.541.715 kr. eksklusive moms for offentlige vareindkøbskontrakter og 

tjenesteydelseskontrakter, der tildeles af ikke-statslige ordregivere, og projektkonkurrencer, der 

afholdes af sådanne ordregivere. 

I henhold til ovenstående bestemmelse skal det vurderes, om Rigspolitiets kontrakt er en »offentlig 

kontrakt« med en anslået værdi over den tilhørende tærskelværdi, og om Rigspolitiet kan 

karakteriseres under én af bestemmelsens begreber for »ordregiver«. 

Begrebet »offentlige kontrakter« defineres i § 24, nr. 24, som »gensidigt bebyrdende kontrakter, 

som indgås skriftligt mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivere, og som 

vedrører udførelsen af bygge- og anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser«. 

Rigspolitiets kontrakt anses for at være gensidigt bebyrdende, da Rigspolitiet skal betale 

leverandøren et vederlag for at levere et IAM-system til Rigspolitiet.125  

Begrebet »ordregiver« er ifølge § 24, nr. 28, en samlebetegnelse for »statslige, regionale og 

kommunale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse 

myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer«. Rigspolitiet er den øverste 

 
124 Afhandlingens bilag 1, side 1. 
125 Afhandlingens bilag 1, side 1. 
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myndighed i dansk politi og hører under Justitsministeriet.126 Rigspolitiet skal derfor betragtes som 

en statslig myndighed, jf. definitionen i § 24, nr. 33: »Ordregivere, der er en del af den statslige 

forvaltning«. 

En »økonomisk aktør« defineres blandt andet i § 24, nr. 38, som en juridisk person, som leverer 

en tjenesteydelse. Af Rigspolitiets udbudsbekendtgørelse fremgår det, at kontrakttypen er en 

tjenesteydelse, herunder en it-tjenesteydelse,127 hvilket med andre ord betyder, at Rigspolitiet 

efterspørger en it-konsulentydelse. En it-konsulentvirksomhed vurderes i denne henseende at 

udgøre en juridisk person, som leverer en tjenesteydelse i form af et IAM-system, og derfor falder  

under betegnelsen »økonomisk aktør«. 

Sammenfattende kan det konstateres, at Rigspolitiet er en statslig ordregiver, der har udbudt en 

offentlig tjenesteydelseskontrakt. Det skal herefter vurderes, om den anslåede kontraktværdi 

overskrider den anførte tærskelværdi i § 6, stk. 1, nr. 2, jf. dog § 9. 

Rigspolitiets kontrakt er omfattet af udbudslovens afsnit II, hvis kontraktens anslåede værdi 

overstiger tærskelværdien på 998.019 kr., jf. § 6, stk. 1, nr. 2. Imidlertid revideres tærskelværdien 

hvert andet år,  jf. § 9. I år 2020 udgør tærskelværdien 1.036.259 kr. for offentlige 

tjenesteydelseskontrakter, der tildeles af statslige ordregivere.128 Af Rigspolitiets 

udbudsbekendtgørelse fremgår det, at kontraktens anslåede værdi er 35.000.000 kr., hvilket er 

højere end tærskelværdien. Der findes ikke belæg for at bestemme, at denne værdiansættelse ikke 

er opgjort korrekt. 

Sammenfattende kan det derfor konkluderes, at udbudslovens afsnit II finder anvendelse på 

Rigspolitiet indkøb, jf. udbudslovens § 6, stk. 1, nr. 2, hvorfor reglerne, som er fastsat i dette afsnit, 

skal overholdes under indkøbsproceduren. 

 
126 Rigspolitichefen samt Justitsministeriet fremgår af udbudsdirektivets bilag I, som oplister medlemslandenes 
statslige ordregivere på tidspunktet for udbudsdirektivets ikrafttræden. 
127 Afhandlingens bilag 1, side 1. 
128Europa-Kommissionen: Meddelelse fra Kommissionen Modværdierne af tærskelværdierne i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/ EU, 2014/25/EU og 2009/81/EF. (2019/C 370/01).  
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3.1.1.1. Anvendelsesområdet for udbud med forhandling 

Et udbud kan i henhold til udbudslovens § 55, stk. 1, nr. 3, gennemføres efter proceduren udbud 

med forhandling, som reguleres nærmere i §§ 61-66. I det følgende vil det blive vurderet, om 

Rigspolitiet er berettiget til at anvende udbud med forhandling.  

Det fremgår af § 61, stk. 1, nr. 1, litra a, at Rigspolitiet kan anvende udbud med forhandling, hvis 

»ordregiverens behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger«. 

Begrebet »allerede tilgængelige løsninger« er nærmere defineret i § 24, nr. 2, som løsninger, »som 

allerede findes på markedet og som ikke kræver tilpasning for at opfylde ordregivers behov«. Af 

Rigspolitiets udbudsbekendtgørelse fremgår det, at Rigspolitiet »ønsker en standardløsning, der kan 

anvendes til sikkert, effektivt og fleksibelt at understøtte brugeres adgang til data og systemer på 

tværs af dansk politi«,129 samtidig med at »løsningen understøtter det øgede fokus på compliance 

og governance hos dansk politi«.130 Det fremgår i forlængelse heraf, at løsningen skal integreres 

med Rigspolitiets øvrige systemer. Rigspolitiet efterspørger således en 

standardbrugeradministrationsløsning, der skal tilpasses Rigspolitiets konkrete behov.  

Af de specielle lovbemærkninger til § 61 fremgår det, at lovbestemmelsen omfatter »it-løsninger, 

der skal tilpasses ordregiverens tekniske platforme, konvertering af data, integration med øvrige it-

systemer m.v.«. I henhold til ydelsesbeskrivelsen i Rigspolitiets udbudsbekendtgørelse skal 

leverandøren »levere og integrere standardløsningen med fokus på høj kvalitet og sikkerhed«131, 

hvilket indebærer integrationer med Rigspolitiets øvrige systemer.  

Eftersom Rigspolitiet efterspørger en it-løsning, herunder en 

standardbrugeradministrationsløsning, der skal integreres med Rigspolitiets systemer, kan 

Rigspolitiet således anvende udbud med forhandling i henhold til § 61, stk. 1, nr. 1, litra a. 

Rigspolitiet kan herefter indgå forhandlinger med tilbudsgiverne med henblik på at sikre, at den 

efterspurgte ydelse svarer til Rigspolitiets reelle behov.  

 
129 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
130 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
131 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
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3.1.2. De udbudsretlige retskilder 

I kapitel 1 blev der redegjort for de relevante udbudsretlige retskilder, som bliver anvendt til 

besvarelsen af afhandlingens juridiske problemformulering. I det følgende vil der blive redegjort for 

retskildernes bagvedliggende målsætninger samt EU-rettens nuværende udviklingstrin med henblik 

på at anvende svarene til en formålsfortolkning af de enkelte bestemmelser senere i analysen. 

3.1.2.1. Lissabon-traktaten 

De primære målsætninger for Lissabon-traktaten (herefter Traktaten) fremgår af art. 3, stk. 1, i TEU, 

der lyder: »Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd«. De 

værdier, som det er EU’s mål at fremme, er formuleret i art. 2, i TEU, og omfatter den menneskelige 

værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for grundlæggende rettigheder.  

De grundlæggende rettigheder til fri bevægelighed er omfattet af EU’s værdigrundlag. Fri 

bevægelighed er efter udviklingen af EU og unionsborgerskabet siden begyndelsen af 1990'erne 

både en markedsfrihed og en grundlæggende rettighed for borgerne i EU.132 Markedsfrihederne er 

imidlertid ikke særligt klart reguleret i EU's nye værdiregulering,133 da de knytter sig til opbygningen 

af det indre marked, der efter art. 26, stk. 2 TEUF, indebærer et område med fri markedsadgang på 

tværs af nationale grænser og afvikling af handelshindringer.  

De udbudsretlige retskilder skal herefter sikre markedsfrihed, hvilket indebærer et åbent indre 

marked. I en udbudsretlig kontekst indebærer dette, at de økonomiske aktører skal retsbeskyttes 

ved, at man fjerner eller reducerer adgangsbarrierer til det indre marked for offentlige 

kontrakter.134  

3.1.2.2. Udbudsdirektiverne 

EU’s udbudsdirektiver skal sikre de af TEUF afledte princippers virkninger og garantere en effektiv 

konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter, jf. præambelbetragtning 2 til udbudsdirektivet 

fra 2004. 135  

 
132 Neergaard og Nielsen, 2016, side 63. 
133 Neergaard og Nielsen, 2016, side 63. 
134 Ølykke og Nielsen, 2017, side 29. 
135 Se ligeledes betragtning 2 i præamblen til forsyningsvirksomhedsdirektivet. 
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På EU-rettens nuværende udviklingstrin indgår offentlige indkøb som en del af Europa 2020-

strategien, jf. præambelbetragtning 2 til udbudsdirektivet. Offentlige indkøb skal for det første 

anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Disse målsætninger er 

samfundsrelaterede og omfatter miljøbeskyttelse, bedre ressource- og energieffektivitet og 

bekæmpelse af klimaændringer, styrkelse af innovation, fremme af social inddragelse og sikring af 

de bedst mulige betingelser for en høj kvalitet i offentlige tjenester.136 For det andet skal offentlige 

indkøb anvendes med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af de offentlige midler. Disse 

målsætninger er derimod økonomiske og indebærer, at offentlige indkøb skal sikre en mere effektiv 

brug af de offentlige midler og åbne markederne for offentlige indkøb i hele EU.137 

Ifølge grønbogen til udbudsdirektivet udnyttes de offentlige midler bedst muligt, når den 

effektive konkurrence sikres, og når udbudsprocedurerne udføres effektivt.138 De udbudsretlige 

regler skal herefter skabe den stærkest mulige konkurrence om offentlige kontrakter, der tildeles 

på det indre marked.139 Samtidig skal de udbudsretlige regler gøre det muligt for ordregivere, at 

udnytte deres ressourcer bedst muligt, så der ikke bruges unødige ressourcer på forhold, som ikke 

skaber værdi for indkøbet.140 

3.1.2.3. De udbudsretlige principper  

Det følger af udbudsdirektivets art. 18, stk. 1, at ordregivere er forpligtede til at behandle de 

»økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling og handle på en gennemsigtig og 

forholdsmæssig måde«. Bestemmelsen er implementeret ved udbudslovens § 2, hvorefter 

ordregiver skal overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. 

 

 
136 Kommissionens grønbog, 2011, side 5. 
137 Kommissionens grønbog, 2011, side 3. 
138 Kommissionens grønbog, 2011, side 4. 
139 Kommissionens grønbog, 2011, side 4. 
140 Kommissionens grønbog, 2011, side 4. 
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3.1.2.3.1. Ligebehandlingsprincippet 

I Storebælt-dommen141 udtalte EU-Domstolen, at ligebehandlingsprincippet følger af 

udbudsdirektivets formål om at sikre en effektiv konkurrence om de offentlige kontrakter, jf. 

præmis 33. EU-Domstolen har sidenhen i Fabricom-sagen142 udtalt, at »ligebehandlingsprincippet 

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

behandles ensartet, medmindre en sådan forskelsbehandling er objektivt begrundet«, jf. præmis 27. 

Det er ikke blot de deltagende tilbudsgivere, som ordregiver skal behandle ens, men tillige de 

potentielle tilbudsgivere. Dette følger af en traktatbrudssag mod Frankrig,143 i hvilken EU-

Domstolen udtalte, at ligebehandlingsprincippet »finder anvendelse under alle faser af en 

udbudsprocedure, og ikke kun fra det tidspunkt, hvor en virksomhed har afgivet et bud«, jf. præmis 

107. En lignende tilgang kan understøttes af EU-rettens nuværende udviklingstrin, hvor det blandt 

andet fremgår af Europa 2020-målene, at offentlige indkøb skal åbne markedet for de økonomiske 

aktører.144  

 
141 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark, ECLI:EU:C:1993:257. For en nærmere gennemgang henvises til afsnit 
3.2.3.2.1. 
142 De forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA mod den belgiske stat, ECLI:EU:C:2005:127. Sagerne drejede 
sig navnlig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af art. 3, stk. 2, i Rådets direktiv 92/50 EØF. 
Fabricom (sagsøger) blev med hjemmel i national ret nægtet deltagelse i et udbud under henvisning til, at der ifølge 
en national bestemmelse skal ske udelukkelse af personer og virksomheder, der har været ansvarlige for studier, 
forsøg, undersøgelser eller udvikling vedrørende genstanden for et udbud. Bestemmelsen indebar ikke en mulighed 
for at bevise, at den erfaring, virksomheden havde tilegnet sig i det konkrete tilfælde, ikke fordrejede konkurrencen. 
EU-Domstolen udtalte i et obiter dictum, at ligebehandlingsprincippet bl.a. har til formål at favorisere udviklingen af 
en effektiv konkurrence, hvorefter det kræves, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at forskellige 
forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan forskelsbehandling er objektivt begrundet. EU-Domstolen 
fandt dernæst, at det skal være muligt for en tilbudsgiver at bevise, at den tilegnede erfaring ikke medfører en 
fordrejning af konkurrencen. Den nationale bestemmelse fandtes derfor at stride imod fællesskabsrettens 
ligebehandlingsprincip.  
143 Sag C-16/98, Kommissionen mod Frankrig, EU:C:2000:541.  Der var tale om en traktatbrudsag, hvor kommissionen 
nedlagde påstand om, at Den Franske Republik havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 
93/38/EØF. Sagsøgte havde i sagen offentliggjort 37 udbudsbekendtgørelser i en national offentliggørelsestidende, 
hvoraf 6 var offentliggjort på fællesskabsretligt plan. Kommissionens påstand lød, at der var tale om ét og samme 
arbejde, hvorfor der var sket en kunstig opdeling af kontrakterne for at omgå de fællesskabsretlige regler. EU-
domstolen udtalte hertil i et obiter dictum, at ligebehandlingsprincippet finder anvendelse på alle faser af en 
udbudsprocedure, hvortil offentliggørelsen har til formål at åbne op for markedet. 
144 Kommissionens grønbog, 2011, side 3 og 28. 
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3.1.2.3.2. Gennemsigtighedsprincippet 

I Universale Bau-dommen145 udtalte EU-Domstolen, at gennemsigtighedsprincippet primært tjener 

som et middel til at sikre den ligebehandling af tilbudsgiverne, der tilsigtes med udbudsdirektiverne, 

jf. præmis 91. I samme dom fastlagde EU-Domstolen formålet med gennemsigtighedsprincippet, 

som herefter er at sikre forudsigelighed og gennemskuelighed i forhold til ordregivers handlinger på 

alle stadier af en udbudsprocedure, jf. præmis 92 og 93. Særligt udtalte EU-Domstolen i præmis 92, 

at gennemsigtighedsprincippet gør det muligt at åbne markedet for konkurrence og at kontrollere, 

at udbudsprocedurerne er upartiske. 

I Nordecon-dommen146 præciserede EU-Domstolen, at gennemsigtighedsforpligtelsen i det 

væsentlige har til formål »at sikre, at der ikke er risiko for favorisering og vilkårlighed fra den 

ordregivende myndigheds side«, jf. præmis 36. Et tilsvarende fokus fremgår af Kommissionens 

grønbog, hvorefter EU’s udbudsdirektiver skal blive bedre til at håndtere og forebygge 

favorisering.147 Særligt inden for udbud med forhandling er der fokus på den øgede risiko for 

favorisering, der følger af ordregivers forhandlingsbeføjelser, jf. præambelbetragtning 45, 1. akt., til 

udbudsdirektivet. Dette kan muligvis skyldes, at forhandling kan misbruges af ordregiver til at 

favorisere visse virksomheder og dermed fremme usaglige formål.148 

3.1.2.3.3. Proportionalitetsprincippet  

I Fedesa-dommen149 formulerede EU-Domstolen proportionalitetsprincippet på følgende måde:  

Efter Domstolens faste praksis hører proportionalitetsprincippet til fællesskabsrettens almindelige 

grundsætninger. I henhold til dette princip er lovligheden af foranstaltninger, hvorved de 

erhvervsdrivende forbydes at udøve en økonomisk virksomhed, betinget af, at foranstaltningerne er 

egnede til og nødvendige for at nå de mål, der lovligt forfølges med de pågældende bestemmelser; 

 
145 Sag C-470/99, Universale-Bau AG mod Entsorgungbetriebe Simmering GmbH, ECLI:EU:C:2002:746.  
146 Sag C-561/12, Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium, ECLI:EU:C:2013:793.  
147 Kommissionens grønbog, 2011, side 5. 
148 Treumer, Steen, Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag , København, 
1. udgave, 1. oplag, 2000, side 142. Forkortes: Treumer, 2000. 
149 Sag C-331/88, The Queen mod Ministry of Agriculture, Fisheries and Food og Seeretary of State for Health, Ex 
Parte Fedesa m.fl., ECLI:EU:C:1990:391, præmis 13. Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende 
gyldigheden af Rådets direktiv 88/146/EØF. Sagsøger påberåbte, at nationale bestemmelser skulle erklæres ugyldige, 
da disse gennemførte et direktiv, der indeholdte en identisk bestemmelse, som et direktiv der under en tidligere sag 
blev annulleret, da Rådet havde tilsidesat væsentlige formforskrifter. EU-domstolen fandt, at gennemgangen af 
direktivet ikke kunne føre til en ugyldighedsgørelse.  
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såfremt der er mulighed for at vælge mellem flere egnede foranstaltninger, skal den mindst 

bebyrdende foranstaltning vælges, og byrderne må ikke være uforholdsmæssige i forhold til de 

tilsigtede mål. 

I vurderingen af, om en foranstaltning er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, 

anvendes ovenstående treleddede test.  Princippet udgør også en integreret del af forbuddet mod 

indirekte diskrimination, hvorefter ordregiver kun kan retfærdiggøre vilkår, som er indirekte 

diskriminerende, hvis de forfølger et lovligt formål, hvis vilkårene er nødvendige for at realisere 

formålet og ikke går videre end højst nødvendigt.150 

3.1.2.4. Udbudsloven 

Formålet med udbudsloven fremgår af § 1: »Formålet med loven er at fastlægge procedurerne for 

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

offentlige midler«. Formålsbestemmelsen implementerer ikke en direktivbestemmelse, men er 

indsat efter anbefaling fra udbudsudvalget.151 Udbudslovens formål er nærmere beskrevet i de 

specielle lovbemærkninger til § 1: »Loven har således til formål at skabe de bedst mulige rammer 

for konkurrencen om de offentlige indkøb, så disse kan foregå så effektivt som muligt og med lavest 

mulige udbudsomkostninger for både ordregiverne og leverandørerne«.152 Formålet med 

udbudsloven må således anses for at være i overensstemmelse med udbudsdirektivets formål om 

at sikre en effektiv konkurrence om de offentlige kontrakter samt en effektiv udførelse af 

udbudsprocedurerne.  

3.2. Forhandlingskrav og omgåelsen af mindstekrav  

Formålet med dette afsnit er at fastslå, om danske it-ordregiveres anvendelse af forhandlingskrav i 

kravspecifikationer er en omgåelse af mindstekrav under udbud med forhandling. 

Først vil der blive redegjort for faktum, herunder Rigspolitiets kravmetodik, for at forstå 

sammenhængen mellem deres forhandlingskrav og mindstekrav. Dernæst redegøres der for den 

restriktive regulering af mindstekrav under udbud med forhandling. 

 
150 Ølykke og Nielsen, 2017, side 131. Treumer, 2019, side 43-44. 
151 De generelle lovbemærkninger til udbudslovens, side 40. 
152 Specielle lovbemærkninger til udbudslovens § 1, side 87. 
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Den juridiske analyse tager først udgangspunkt i mindstekrav, hvor formålet er at udlede en 

retsfølge for, om ordregiver må indgå forhandlinger med tilbudsgivere, der har taget forbehold over 

for et mindstekrav. Den udledte retsfølge får herefter betydning for analysen af forhandlingskrav, 

hvor formålet er at udlede en retsfølge for, om danske ordregivere, herunder Rigspolitiet, må indgå 

forhandlinger med tilbudsgivere, der har taget forbehold over for forhandlingskrav, og følgelig 

ændre forhandlingskravene på baggrund af forbeholdet. Forhandlingskrav vil i den forbindelse 

holdes op imod de formål, der ligger bag den restriktive regulering af mindstekrav.  

3.2.1. Rigspolitiets kravmetodik 

Rigspolitiet har i sine udbudsbetingelser opdelt udbudsmaterialet i tre kravtyper, herunder 

mindstekrav, forhandlingskrav og evalueringskrav.153 Forskellen på disse kravtyper er, at 

mindstekrav og forhandlingskrav skal opfyldes i det endelige tilbud, hvorimod evalueringskrav ikke 

skal opfyldes, da tilbudsgiverne i stedet konkurrerer på opfyldelsesgraden af kravet.154  

I udbudsbetingelserne definerer Rigspolitiet et mindstekrav som et krav, som tilbudsgiverne ikke 

kan tage forbehold over for i det endelige tilbud.155 Rigspolitiet vil dog i visse tilfælde afvise 

indledende tilbud med forbehold over for et mindstekrav, hvis Rigspolitiet skønner, at »det ikke er 

muligt at tilpasse det første indledende tilbud af hensyn til karakteren og omfanget af forbeholdet, 

eller hvis et sådant forbehold vil kunne true ligebehandlingen af de øvrige tilbudsgivere i den 

efterfølgende forhandlingsrunde«.156 Rigspolitiet opfordrer derfor tilbudsgiverne til ikke at tage 

forbehold over for mindstekrav i det indledende tilbud.157 Rigspolitiets mindstekrav er bindende 

krav, idet Rigspolitiet ikke vil ændre mindstekrav i løbet af udbudsprocessen.158 

Rigspolitiet definerer ligeledes et forhandlingskrav som et krav, som tilbudsgiverne ikke kan tage 

forbehold over for i det endelige tilbud.159 Forhandlingskrav må gerne indgå i forhandlingerne med 

tilbudsgiverne, hvorfor tilbudsgiverne også må tage forbehold over for forhandlingskravene under 

 
153 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
154 Se afsnit 2.3.2., om afhandlingens case. 
155 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
156 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
157 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
158 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
159 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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forhandlingsfasen.160 Dog er det nødvendigt at forhandle om sådanne forbehold, således at det 

endelige tilbud kan komme i betragtning. Alternativt kan Rigspolitiet ændre eller frafalde 

forhandlingskrav eller tilføje nye forhandlingskrav ved at opdatere udbudsmaterialet, såfremt 

kravet er af grundlæggende karakter.161  

Sammenfattende kan det konstateres, at Rigspolitiets forhandlingskrav er sammenfaldende med 

mindstekrav på det punkt, at tilbudsgiverne ikke må tage forbehold over for kravene i det endelige 

tilbud. Derimod er mindstekrav bindende for Rigspolitiet, hvorimod forhandlingskrav kan ændres, 

såfremt kravet ikke er af grundlæggende karakter.  

3.2.2. Mindstekrav under udbud med forhandling 

Udbudsdirektivet og udbudsloven indeholder ikke en direkte definition af mindstekrav. Derimod 

fremgår en definition indirekte af præambelbetragtning 45, 2. afsnit, til udbudsdirektivet: 

Det bør præciseres, at de minimumskrav, der skal fastsættes af den ordregivende myndighed, er de 

betingelser og karakteristika (især fysiske, funktionelle og juridiske), som alle tilbud skal opfylde eller 

have, for at den ordregivende myndighed kan tildele kontrakten i overensstemmelse med det valgte 

tildelingskriterium. 

Med begrebet »minimumskrav« anvender EU-retten en anden sprogbrug end dansk ret,162 der i 

stedet anvender betegnelsen »mindstekrav«. Det skal derfor vurderes, om der er 

overensstemmelse mellem begrebernes retlige indhold. I de specielle lovbemærkninger defineres 

et mindstekrav som »det centrale krav til egenskaber ved det udbudte indkøb eller til kontraktens 

udførelse, der fastsætter de karakteristika (især fysiske, funktionelle og juridiske), som alle tilbud 

skal opfylde eller have«.163 Der må således anses for at være overensstemmelse mellem de to 

definitioner, hvorfor begreberne er forenelige.  

Præambelbetragtning 45, 2. afsnit, giver ordregiver frihed til at konstruere sine mindstekrav, jf. 

ordlyden »minimumskrav, der skal fastsættes af den ordregivende myndighed«. Imidlertid er 

udbudsdirektivet og udbudsloven særlig restriktive i reguleringen af mindstekrav ved udbud med 

forhandling, da ordregiver hverken må forhandle om mindstekrav, jf. art. 29, stk. 3, 2. afsnit, og § 

 
160 Afhandlingens bilag 2, side 1 og 2. 
161 Afhandlingens bilag 2, side 1 og 2. 
162 Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, ECLI:EU:C:1982:335, præmis 19.  
163 De specielle lovbemærkninger til § 66, side 159. 
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66, stk. 2, 2. pkt., eller ændre mindstekrav, jf. art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 3. pkt., og § 66, stk. 5, 2. pkt. I 

dansk ret har lovgiver eksplicit valgt at sidestille mindstekrav med grundlæggende elementer, jf. 

ordlyden i § 66, stk. 2, 2. pkt.: »Der kan ikke forhandles om […] grundlæggende elementer, herunder 

mindstekrav«. Årsagen til den restriktive regulering af mindstekrav kan findes i 

præambelbetragtning 45, 1. afsnit, 1. og 2. pkt.: 

Udbud med forhandling bør ledsages af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 

overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Navnlig bør de ordregivende 

myndigheder på forhånd angive de minimumskrav [vores markering], der karakteriserer udbuddets 

art, og som ikke bør ændres under forhandlingerne. 

Mindstekrav fremhæves som en foranstaltning, der har særlig betydning for at sikre overholdelsen 

af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. ordet »navnlig«. Der har således fra EU’s 

side været et behov for at sikre disse princippers tilsigtede virkning under udbud med forhandling.  

Sammenfattende kan det konkluderes, at mindstekrav udgør en sikkerhedsforanstaltning, der 

sikrer ligebehandling og gennemsigtighed under forhandlingerne, jf. præambelbetragtning 45, 1. 

afsnit, 1. og 2. pkt. Den restriktive regulering medfører  i den forbindelse, at ordregivere ikke må 

forhandle om mindstekrav, jf. art. 29, stk. 3, 2. afsnit, og § 66, stk. 2, 2. pkt., eller ændre disse, når 

de først er offentliggjort, jf. art. 29, stk. 5, 1. afsnit. I det følgende vil det blive analyseret, om 

tilbudsgiverne må tage forbehold over for mindstekrav under forhandlingerne. Formålet med at 

analysere mindstekrav er at udlede en retsfølge for, om ordregivere må indgå forhandlinger med 

tilbudsgivere, der i deres tilbud har taget forbehold over for bindende krav. 

3.2.2.1. Forbehold over for mindstekrav  

Når økonomiske aktører læser og gennemgår Rigspolitiets offentliggjorte udbudsbekendtgørelse og 

det tilhørende udbudsmateriale, danner de sig et overblik over, hvad de skal give tilbud på, herunder 

hvilke krav de som minimum skal opfylde for at deltage i konkurrencen. Derfor har Rigspolitiet i 

overensstemmelse med § 62, stk. 3,  fastsat udbuddets genstand og mindstekrav og kriterierne for 

tildelingen i udbudsmaterialet.  

Særligt inden for it-udbud forekommer det, at tilbudsgiverne kan løse it-ordregiverens behov på 

andre måder, end it-ordregiveren selv kunne tænke sig til på tidspunktet for udarbejdelsen af 
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udbudsmaterialets kravspecifikation.164 Tilbudsgiverne skal derfor vide, om de må tage forbehold 

over for et mindstekrav. På baggrund af Rigspolitiets udbudsbetingelser kan det ikke afvises, at 

tilbudsgiverne må tage forbehold over for mindstekrav: »De indledende tilbud bør 

overholde/opfylde alle mindstekrav i udbudsmaterialet«. Dog må Rigspolitiet ikke forhandle om 

mindstekrav, jf. art. 29, stk. 3, 2. afsnit, og § 66, stk. 2, 2. pkt., hvorfor disse skal være opfyldt i det 

endelige tilbud.165 

Den følgende analyse har til formål at fastslå, om Rigspolitiet i henhold til gældende ret må indgå 

forhandlinger med tilbudsgivere, der har taget forbehold over for mindstekrav. Retsfølgen vil 

herefter blive inddraget i analysen af Rigspolitiets forhandlingskrav i afsnit 3.2.3. 

De økonomiske aktører skal ud fra Rigspolitiets udbudsmateriale kunne identificere, hvilke krav 

de som minimum skal opfylde for at deltage i konkurrencen om udbuddet, jf. art. 29, stk. 1, 3. afsnit. 

Det skal være muligt for de potentielle tilbudsgivere at forstå rækkevidden af Rigspolitiets 

mindstekrav, så de ikke tager et utilsigtet forbehold. Formålet med fastsættelsen af mindstekrav i 

udbudsbekendtgørelsen bliver herefter at sætte potentielle tilbudsgivere i stand til at vurdere, om 

de vil bruge ressourcer på at deltage i udbudsprocessen.166 Hvis de potentielle tilbudsgivere alligevel 

vælger at tage forbehold over for mindstekrav, er det tvivlsomt, om deres tilbud må indgå i 

forhandlingerne med Rigspolitiet.  

Det fremgår af § 62, stk. 3, at ordregiver skal fastsætte sine mindstekrav i udbudsmaterialet. 

Derimod fremgår det ikke, om ordregivere må forhandle om tilbud, der fraviger disse mindstekrav. 

Lovbestemmelsens nærmere indhold er fastsat i de specielle lovbemærkninger: 

Endvidere fastsætter bestemmelsen, at ordregiveren skal fastsætte […] hvilke dele af beskrivelsens 

elementer, der definerer de mindstekrav, som skal opfyldes af tilbudsgiverne i deres endelige tilbud 

[vores markering].167 

De specielle lovbemærkninger til § 62, stk. 3, forholder sig således ikke til de indledende tilbud, 

herunder om disse skal opfylde alle fastsatte mindstekrav. Det fremgår imidlertid eksplicit af de 

specielle lovbemærkninger til § 66, stk. 2, at: 

 
164 Treumer, Steen, Udbudsloven, Ex Tuto Publishing A/S, København, 1. udgave, 1. oplag, 2016, side 643. Forkortes: 
Treumer, 2016. 
165 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
166 De specielle lovbemærkninger til udbudslovens § 2, stk. 1, side 57. 
167 De specielle lovbemærkninger til udbudslovens § 62, stk. 3, side 156. 
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Ordregiveren kan indlede forhandlinger med tilbudsgivere, der har afgivet tilbud med forbehold over 

for mindstekrav [vores markering] medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet. Forhandlingerne 

må dog ikke medføre ændringer i mindstekravet, og tilbudsgiveren skal, i det endelige tilbud, have 

frafaldet ethvert forbehold over for mindstekrav [vores markering]. 

Efter dansk ret kan tilbudsgivere således tage forbehold over for mindstekrav, så længe forbeholdet 

frafaldes i det endelige tilbud. En sådan fortolkning synes imidlertid at stride imod ordlyden i 

udbudsdirektivets art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt.: 

De ordregivende myndigheder anfører også, hvilke af beskrivelsens elementer der definerer de 

minimumskrav, som skal opfyldes i alle tilbud [vores markering]. 

Ifølge direktivbestemmelsen vil det umiddelbart ikke være muligt for tilbudsgivere at tage forbehold 

over for mindstekrav i deres indledende tilbud og under forhandlingerne, da mindstekrav skal være 

opfyldt i alle tilbud. Bestemmelsen er dog tvetydig, da ordlyden »de minimumskrav, som skal 

opfyldes i alle tilbud« kan læses, som at ordregiver kan fastsætte flere mindstekrav, hvoraf det kun 

er de mindstekrav, som skal opfyldes i alle tilbud, som tilbudsgiverne ikke må tage forbehold over 

for. En sådan fortolkning giver ordregiver beføjelser til at fastsætte andre mindstekrav, som 

tilbudsgiverne må tage forbehold over for indtil afgivelsen af det endelige tilbud.  

Imidlertid affattes de EU-retlige bestemmelser på flere forskellige sprog, hvorfor art. 29, stk. 1, 

2. afsnit, 2. pkt., i det følgende vil blive sammenlignet med den franske og tyske version. 168 Den 

engelske version vil ikke blive medtaget, eftersom Storbritannien er trådt ud af EU.  

Den franske version af udbudsdirektivets art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., bruger en anden 

formulering end den danske version, idet den på dette punkt lyder: 

Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent 

respecter toutes les offres. 

Efter en sådan formulering skal ordregiver angive de elementer i beskrivelsen, som udgør 

mindstekravene, som alle tilbud skal opfylde. De franske ord »les éléments«, som direkte oversat 

betyder »de elementer«, giver derfor fortsat mulighed for at sondre mellem flere typer af 

mindstekrav. Den samme konklusion kan drages af den tyske version, der har følgende ordlyd: 

Ferner geben sie an, welche Elemente der Beschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden 

Mindestanforderungen darstellen. 

 
168 Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, ECLI:EU:C:1982:335, præmis 18. 
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Den tyske version har dog en anden sætningsopbygning –  »die von allen Angeboten einzuhaltenden 

Mindestanforderungen« – men oversættes dette direkte til dansk, fås den samme sætning som i 

den danske version: »de mindstekrav, som skal opfyldes i alle tilbud«. En ordlydsfortolkning er 

således ikke tilstrækkelig til at udlede direktivbestemmelsens retlige indhold. 

Direktivbestemmelsen skal i stedet vurderes i dens rette sammenhæng.169 Særligt følger det af 

præambelbetragtning 45, 1. afsnit, at navnlig mindstekrav udgør en sikkerhedsforanstaltning, der 

skal sikre, at ordregiver ved udbud med forhandling overholder principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed. Mindstekrav bør således fortolkes restriktivt for at sikre princippernes tilsigtede 

virkninger under forhandlingerne.  

Formålsfortolkes direktivbestemmelsen i lyset af EU-rettens formål,170 skal det vurderes, 

hvorledes de offentlige midler udnyttes bedst muligt.171 Der kan argumenteres for, at konkurrencen 

om de offentlige kontrakter øges, såfremt tilbudsgiverne må tage forbehold over for mindstekrav, 

hvorved ordregiver kan modtage flere tilbud. Derimod risikerer ordregivere at tage tilbud i 

betragtning, som i det endelige tilbud skal afvises, fordi forbeholdet ikke er frafaldet. Sidstnævnte 

vil medføre et ressourcespild for ordregiver samt en forringet konkurrence, da en anden tilbudsgiver 

kunne have deltaget i udbudsprocessen i stedet. Afgørende er dog, om mindstekrav kan sikre 

principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, jf. præambelbetragtning 45, 1. afsnit, såfremt 

ordregiver må forhandle med tilbudsgivere, der har taget forbehold over for mindstekrav. I 

Nordecon-sagen tog EU-Domstolen eksplicit stilling til dette spørgsmål. 

I Nordecon-sagen172 besvarede EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål fra den estiske 

Højesteret: »Den forelæggende ret ønsker med sit første spørgsmål oplyst, om artikel 30, stk. 2, i 

direktiv 2004/18 tillader en ordregivende myndighed at føre forhandlinger med tilbudsgiverne om 

tilbud, som ikke opfylder de bindende krav, der er fastsat i udbuddets tekniske specifikationer«. 

Sagen vedrørte et udbud med forhandling, der var iværksat af Maanteeamet (den estiske 

vejstyrelse) med titlen »Planlægning og anlæggelse af vejstrækningen Aruvalla-Kose på E263«. Af 

det oprindelige udbudsmateriale fremgik der et krav om, at midterrabatten på vejstrækningen 

 
169 Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, ECLI:EU:C:1982:335, præmis 20.  
170 Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, ECLI:EU:C:1982:335, præmis 20.  
171 Se afsnit 3.1.2. om udbudsdirektivets målsætninger. 
172 Sag C-561/12, Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium, ECLI:EU:C:2013:793. 
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skulle have en bredde på 13,5 meter fra kilometer 26,6 til kilometer 32 og en bredde på 6 meter fra 

kilometer 32 til kilometer 40. Nordecon-koncernen indgav imidlertid et tilbud med forbehold over 

for kravet, hvorefter midterrabatten skulle have en bredde på 6 meter i hele den nævnte 

vejstræknings længde. Maanteeamet foreslog herefter de andre tilbudsgivere at ændre bredden på 

midterrabatten, i overensstemmelse med det af Nordecon-koncernen foreslået. I besvarelsen af det 

præjudicielle spørgsmål fastslog EU-Domstolen, at »artikel 30, stk. 2, i direktiv 2004/18 ikke tillader 

en ordregivende myndighed at føre forhandlinger med tilbudsgiverne om tilbud, som ikke opfylder 

de bindende krav, der er fastsat i udbuddets tekniske specifikationer«, jf. præmis 39. Art. 30, stk. 2, 

i direktiv 2004/18 er videreført til art. 29, stk. 3, i det gældende udbudsdirektiv, som fastsætter 

rammerne for, hvad der må forhandles om.  

I henhold til Nordecon-dommen må ordregivere ikke forhandle med tilbudsgivere, der i deres 

tilbud har taget forbehold over for »bindende krav«. EU-Domstolens betegnelse kan med andre ord 

sidestilles med mindstekrav, idet art. 29, stk. 3, 2. afsnit, på dette punkt lyder således: 

»Minimumskravene […] er ikke genstand for forhandling«. Fortolkes art. 29, stk. 3, 2. afsnit, i 

sammenhæng med afgørelsen i Nordecon-dommen, gælder der et forbud mod at indgå 

forhandlinger med tilbudsgivere, der har taget forbehold over for mindstekrav. I henhold til 

dommens præmis 39 omfatter dette forbud alle tilbud, og dermed er det uforeneligt med EU-retten, 

at dansk ret tillader tilbud med forbehold over for mindstekrav under forhandlingerne. Der skal på 

denne baggrund anlægges en indskrænkende fortolkning af art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., således 

at ordregiver ikke har beføjelse til at fastsætte andre mindstekrav end dem, der skal opfyldes i alle 

tilbud. 

På baggrund af casens retsfaktum kan det konkluderes, at Rigspolitiet i deres udbudsbetingelser 

foreskriver, at mindstekrav først skal være opfyldt i det endelige tilbud.173 Dette betyder med andre 

ord, at tilbudsgiverne kan tage forbehold over for mindstekrav under forhandlingerne. Rigspolitiets 

udbudsbetingelser er i overensstemmelse med dansk ret, da ordregiver gerne må indlede 

forhandlinger med tilbudsgivere, der har afgivet tilbud med forbehold over for mindstekrav, så 

længe tilbudsgiveren frafalder forbeholdet i det endelige tilbud, jf. de specielle lovbemærkninger til 

§ 66, stk. 2. Dog må det konkluderes, at dansk ret ikke er forenelig med EU-retten, da ordregiver 

 
173 Afhandlingens bilag 2, side 1. Rigspolitiet opfordrer dog tilbudsgiverne til at overholde samtlige mindstekrav under 
forhandlingerne, idet de forbeholder sig retten til at afvise tilbud, som ikke kan tilpasses grundet karakteren og 
omfanget af forbeholdet, eller hvis forbeholdet truer ligebehandlingen af de øvrige tilbudsgivere. 
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ikke må fastsætte mindstekrav, som kan fraviges af tilbudsgiverne under forhandlingerne, jf. art. 29, 

stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., smh. art. 29, stk. 3, 2. afsnit, der forbyder ordregiver at forhandle med 

tilbudsgivere, der har taget forbehold over for mindstekrav, jf. Nordecon-dommens præmis 39. 

Retsfølgen er dermed, at danske ordregivere, herunder Rigspolitiet, ikke må acceptere tilbud i 

forhandlingerne, hvis tilbudsgiveren har taget forbehold over for mindstekrav. Med andre ord skal 

tilbudsgiverne opfylde samtlige mindstekrav i alle tilbud ved udbud med forhandling.  

Der kan ikke skabes normharmoni mellem dansk ret og EU-retten, eftersom dansk ret tillader 

tilbudsgiveres forbehold over for mindstekrav, indtil det endelige tilbud skal afgives. Dette er ikke 

foreneligt med EU-retten, som forbyder forbehold over for mindstekrav i alle tilbud, og dermed er 

det ikke muligt at fortolke dansk ret EU-konformt.174 I Dominguez-sagen175 har EU-Domstolen 

fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt en national bestemmelse, som er i strid med EU-retten, ikke 

skal anvendes pga. EU-rettens forrang og direkte virkning, kun opstår, hvis det ikke er muligt at 

fortolke national ret EU-konformt, jf. præmis 23. Med hjemmel i Dominguez-sagen skal det herefter 

vurderes, om art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., skal træde i stedet for den danske bestemmelse i 

henhold til princippet om direkte virkning176 og EU-rettens forrang.177  

I Becker-sagen178 udtalte EU-Domstolen, at det ville være uforeneligt med direktivers bindende 

karakter efter art. 189 EF (art. 288 TEUF) principielt at udelukke, at de forpligtelser, som et direktiv 

 
174 Sag C-14/83, Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:1984:153.  
175 Sag C-282/10, Dominguez-sagen, Maribel Dominguez mod Centre informatique du Centre Ouest Atlantique & 
Préfet de la région Centre, ECLI:EU:C:2012:33. Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende 
fortolkningen af artikel 7 i Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003. Spørgsmålet lød herpå, hvorledes den 
nationale ret skal forholde sig til nationale retsforskrifter der findes at stride imod et gyldigt direktiv. EU-Domstolen 
udtalte hertil i et obiter dictum, at det påhviler de nationale retter at fortolke i videst muligt omfang i lyset af det 
pågældende direktivs ordlyd og formål, således at det endelige resultatet ikke strider i mod et gyldigt direktiv. 
Dommen bruges dermed til at statuere den nationale rets pligt til at fortolke i lyset af EU-retten (EU-konform 
fortolkning). 
176  Sag C-26/62, N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mod Den Nederlandske 
Finansforvaltning, ECLI:EU:C:1963:1.  
177 Sag C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL, ECLI:EU:C:1964:66.  
178 Sag C-8/81, Ursula Becker mod Finanzamt Münster-Innenstadt, ECLI:EU:C:1982:7.Sagen drejede sig om en 
præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af art. 13, B, litra d, nr. 1, i Rådets sjette direktiv, 77/388 af 17. maj 
1977. Nærmere specifikt drejede sagen sig om, hvilke pligter der gælder for at implementere direktivet i national 
lovgivning. EU-domstolen udtalte hertil i et obiter dictum om direktivers virkninger, at direktiver skal anses for 
bindende, hvilket indebærer en pligt for medlemsstaterne til at implementere disse i national lovgivning. Direktivets 
virkning sikres derfor først, når implementationen har fundet sted. Hvis direktiver ikke implementeres korrekt eller 
rettidigt, kan dets forpligtelser dog fortsat påberåbes af private borgere. Det er dog en betingelse for direktivers 
direkte virkning, at bestemmelserne er ubetingede og tilstrækkeligt præcise. Dommens retsfølge vil i afhandlingen 
anvendes til at belyse, hvorvidt udbudsdirektivets art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., har direkte virkning. 
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pålægger, kan påberåbes af de berørte personer, jf. præmis 22. Særligt udtalte EU-Domstolen, at 

private over for staten kan påberåbe sig direktivbestemmelser, hvis de er ubetingede og 

tilstrækkeligt præcise, jf. præmis 20 og 25. Det skal herefter vurderes, om udbudsdirektivets art. 29, 

stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., har direkte virkning. 

Art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt., forbeholder ikke medlemsstaterne skønsbeføjelser og 

valgmuligheder til deres implementering. Direktivbestemmelsen er desuden tilstrækkelig præcis til 

at identificere pligtsubjektet, som er ordregiver, og hvad pligten medfører, hvilket er fastsættelsen 

af mindstekrav i kravspecifikationen. Det vurderes sammenfattende, at art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. 

pkt., har direkte virkning, hvilket medfører, at dansk ret skal tilsidesættes efter princippet om EU-

rettens forrang.  

Det kan hermed konkluderes, at ordregiver ikke må sondre mellem flere typer af mindstekrav, 

idet samtlige mindstekrav skal opfyldes af tilbudsgiverne i alle tilbud ved udbud med forhandling, jf. 

29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt. Dette medfører, at ordregiver ikke må medtage tilbud i forhandlingerne, 

hvis der er taget et forbehold over for mindstekrav, jf. art. 29, stk. 3, smh. EU-Domstolens afgørelse 

i Nordecon-dommens præmis 39.  

3.2.3. Forbehold over for og ændring af forhandlingskrav 

Retsfølgen for mindstekrav er relevant for den juridiske analyse, idet Rigspolitiets forhandlingskrav 

er sammenlignelige med mindstekrav. Rigspolitiet har for begge kravtyper fastsat de betingelser og 

karakteristika, som alle tilbud skal opfylde, for at Rigspolitiet kan tildele kontrakten i 

overensstemmelse med det valgte tildelingskriterium.179  

I analysen af gældende ret for mindstekrav blev det konkluderet, at mindstekrav skal være 

opfyldt i alle tilbud, uanset om tilbuddene er indledende eller endelige, hvorfor Rigspolitiet ikke må 

indgå forhandlinger med tilbudsgivere, der ikke opfylder mindstekravene. Det er imidlertid 

bemærkelsesværdigt, at Rigspolitiet i stedet fastsætter forhandlingskrav, som tilbudsgiverne gerne 

må tage forbehold over for, så længe forbeholdet frafaldes i det endelige tilbud. Der kan af denne 

grund rejses tvivl om, hvorvidt Rigspolitiet forsøger at omgå tilbudsgivernes forbehold, da disse 

tilbud skulle være blevet afvist, hvis forbeholdet var taget over for et mindstekrav. Rigspolitiet har 

desuden i udbudsbetingelserne indskrevet skønsbeføjelser til at ændre eller frafalde 

 
179 Afhandlingens bilag 2, side 1 og 2. 
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forhandlingskrav samt tilføje nye forhandlingskrav, hvilket heller ikke er muligt ved brug af 

mindstekrav.  

Der kan være flere kommercielle formål med at forhandle med tilbudsgiver på baggrund af et 

forbehold. I it-udbud kan hver tilbudsgiver have sine unikke løsninger til it-ordregiverens særlige 

behov.180 Det kan således forekomme, at it-ordregiveren modtager flere forskellige løsninger på, 

hvordan kravspecifikationen kan opfyldes.181 Rigspolitiet kan imødekomme disse løsninger ved at 

fastsætte forhandlingskrav i stedet for mindstekrav, da forhandlingskrav giver Rigspolitiet den 

nødvendige fleksibilitet til at modtage nye løsninger på deres behov samt beføjelser til at tilpasse 

kravspecifikationen hertil. Resultatet er, at Rigspolitiet kan imødekomme relevante tekniske og 

forretningsmæssige løsninger, som Rigspolitiet ikke var bekendte med på tidspunktet for udbuddets 

offentliggørelse.  

I den følgende analyse vil Rigspolitiets forhandlingskrav blive opdelt i »bindende 

forhandlingskrav« og »foreløbige forhandlingskrav«. Et »bindende forhandlingskrav« udgør et 

grundlæggende element, som ikke må ændres under forhandlingerne.182 I modsætning hertil må 

»foreløbige forhandlingskrav« ændres, indtil tilbudsgiverne afgiver deres endelige tilbud.183 Begge 

typer af forhandlingskrav kan indgå i forhandlingerne med tilbudsgiver, også selv om en tilbudsgiver 

har taget forbehold over for et forhandlingskrav.  

3.2.3.1. Bindende forhandlingskrav 

Et forhandlingskrav får sin bindende karakter ved, at Rigspolitiet ikke må ændre kravet: 

»Forhandlingskrav, der anses som grundlæggende elementer, kan dog ikke være genstand for 

ændringer«.184 Rigspolitiet forbeholder sig imidlertid retten til at forhandle med tilbudsgiverne om 

forhandlingskrav, uagtet at forhandlingskravene er bindende.185 Tilbudsgiverne må derfor tage 

forbehold over for et bindende forhandlingskrav, så længe forbeholdet frafaldes i det endelige 

tilbud.186 Dog er det tilbudsgiverens egen risiko, hvis Rigspolitiet tildeler kontrakten på baggrund af 

 
180 Treumer, 2016, side 643. 
181 Treumer, 2016, side 643. 
182 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
183 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
184 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
185 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
186 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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det indledende tilbud, hvor tilbudsgivere, der har taget forbehold over for et forhandlingskrav, skal 

afvises, da det indledende tilbud vil udgøre det endelige tilbud.187  

Bindende forhandlingskrav er sammenlignelige med mindstekrav, da Rigspolitiet ikke må ændre 

disse krav, når de først er blevet offentliggjort. Forskellen er derimod, at bindende forhandlingskrav 

først skal være opfyldt i det endelige tilbud,188 hvorimod mindstekrav, i henhold til retsfølgen i afsnit 

3.2.2.1., skal være opfyldt allerede i det indledende tilbud.  

Det er dog bemærkelsesværdigt, at Rigspolitiet må fastsætte et forhandlingskrav, som kan indgå 

i forhandlingerne med tilbudsgiverne, til trods for at kravet er bindende.  

I Nordecon-dommen, der blev gennemgået i afsnit 3.2.2.1., indskrænkede EU-Domstolen 

ordregiveres forhandlingsbeføjelser, således at ordregivere ikke må indgå forhandlinger med 

tilbudsgivere, der har taget forbehold over for krav, som af ordregiver er fastsat som bindende. I 

det følgende vil EU-Domstolens vigtigste begrundelser herfor blive fremhævet.   

EU-Domstolen udtalte i forlængelse af gennemsigtighedsprincippet, at ordregiver skal drage 

omsorg for de krav, som ordregiver har givet en bindende karakter, jf. præmis 37:  

Selv om den ordregivende myndighed råder over en forhandlingsbeføjelse inden for rammerne af et 

udbud med forhandling, er den således stadig forpligtet til at drage omsorg for, at de krav i 

kontrakten, som den har givet en bindende karakter, bliver overholdt.  

I medfør af gennemsigtighedsprincippet pålægges ordregivere derfor en pligt til at sørge for, at 

tilbudsgiverne overholder de bindende krav. Rigspolitiets forhandlingsbeføjelser skal dermed 

indskrænkes, såfremt ordregiver har givet disse krav en »bindende karakter«. I afsnit 3.2.2.1. blev 

tolkningen af begrebet fastlagt, hvorefter bindende krav er krav, som ikke må ændres af ordregiver, 

når de først er offentliggjort. Eftersom Rigspolitiet i deres udbudsbetingelser har anført, at 

forhandlingskrav, som udgør grundlæggende elementer, ikke vil blive ændret, kan det konstateres, 

at Rigspolitiet har givet visse forhandlingskrav en bindende karakter. Retsfølgen bliver herefter, at 

Rigspolitiet, i henhold til Nordecon-dommens præmis 37 og gennemsigtighedsprincippet, er 

forpligtede til at sørge for, at alle tilbudsgivere overholder de bindende forhandlingskrav i alle tilbud. 

Tilbudsgiverne må med andre ord ikke tage forbehold over for bindende forhandlingskrav. 

 
187 Afhandlingens bilag 1, side 6. 
188 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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På baggrund af casens retsfaktum kan det konkluderes, at Rigspolitiet har givet visse 

forhandlingskrav en bindende karakter, da det fremgår af udbudsbetingelserne, at 

forhandlingskrav, som udgør grundlæggende elementer, ikke kan være genstande for ændringer. 

Det faktum, at Rigspolitiet har givet visse forhandlingskrav en bindende karakter, forpligter 

Rigspolitiet til at sørge for, at disse krav bliver overholdt af tilbudsgiverne, jf. Nordecon-dommens 

præmis 37. Retsfølgen bliver, at tilbudsgivere ikke må tage forbehold over for bindende 

forhandlingskrav. De bindende forhandlingskrav kan derfor sidestilles med mindstekrav, dels fordi 

tilbudsgiverne ikke må fravige bindende forhandlingskrav i alle deres tilbud, dels fordi bindende 

forhandlingskrav ikke er genstande for forhandling. 

3.2.3.2. Foreløbige forhandlingskrav 

Indtil nu er det blevet belyst, hvilken retsstilling der gælder ved tilbudsgivernes forbehold over for 

bindende forhandlingskrav. I dette afsnit skal der imidlertid ses nærmere på den situation, hvor en 

tilbudsgiver må tage forbehold over for forhandlingskrav, samtidig med at Rigspolitiet i 

udbudsbetingelserne har indskrevet beføjelser til at ændre disse forhandlingskrav. Sådanne 

forhandlingskrav betegnes herefter som foreløbige forhandlingskrav, eftersom Rigspolitiet må 

ændre kravene, indtil tilbudsgiverne skal afgive det endelige tilbud. Rigspolitiets ændringsbeføjelser 

kan udledes indirekte af udbudsbetingelserne:189 

Forhandlingskrav, der anses som grundlæggende elementer, kan dog ikke være genstand for 

ændringer, ligesom det overordnede formål med og omfanget af udbuddet ikke kan ændres.  

Rigspolitiet må, efter en modsætningsslutning af udbudsbetingelserne, ændre de forhandlingskrav, 

der ikke udgør grundlæggende elementer, og dermed bindes Rigspolitiet ikke af disse krav under 

forhandlingerne.  

Det kan være fordelagtigt for en it-ordregiver at ændre kravspecifikationen på baggrund af en 

tilbudsgivers forbehold, fordi tilbudsgiveren kan komme med alternative og muligvis billigere 

løsninger på it-ordregiverens behov.190 Selv om der kan være et kommercielt formål med 

Rigspolitiets ændringsbeføjelser, skal dette hensyn holdes op imod risikoen for, at Rigspolitiet kan 

 
189 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
190 Treumer, 2016, side 643. 
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misbruge deres ændringsbeføjelser til at varetage en bestemt tilbudsgivers interesse.191 Det skal 

med andre ord vurderes, om Rigspolitiets foreløbige forhandlingskrav kan udnyttes til at favorisere 

de tilbudsgivere, som har taget forbehold over for forhandlingskrav. 

I det følgende vil det blive udledt, om Rigspolitiet må anvende foreløbige forhandlingskrav i 

henhold til art. 29, stk. 5, 1. pkt., hvorefter ordregivere forpligtes til at sikre ligebehandling af alle 

tilbudsgivere under forhandlingerne, og gennemsigtighedsprincippet i art. 18, stk. 1, og § 2. Til 

fortolkning af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed analyseres Storebælt-

dommen,192 wallonske busser-dommen193 og Nordecon-dommen.194 Dommene har det til fælles, at 

de alle vedrører offentlige kontrakter, som er blevet tildelt på baggrund af tilbudsgiveres forbehold. 

EU-Domstolens udtalelser om ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, som i det gældende 

udbudsdirektiv har hjemmel i art. 18, stk. 1, vil i det følgende blive analyseret i forhold til 

Rigspolitiets foreløbige forhandlingskrav.  

3.2.3.2.1. Storebælt (C-243/89) 

I traktatbrudssagen »Kommissionen mod Danmark« havde A/S Storebæltsforbindelsen indgået 

forhandlinger med European Storebælt Group (herefter ESG), som havde afgivet et i forhold til 

udbudsbetingelserne alternativt tilbud og efterfølgende var blevet tildelt kontrakten om bygningen 

af broen over Storebælts Vesterrende. A/S Storebæltsforbindelsen udførte indkøbet efter 

proceduren »begrænset udbud« med retsgrundlag i direktiv 71/305/EØF (bygge- og 

anlægsdirektivet). Kommissionen nedlagde påstand om, at A/S Storebæltsforbindelsen havde 

tilsidesat ligebehandlingsprincippet, eftersom A/S Storebæltsforbindelsen havde indgået 

forhandlinger med ESG, hvis bud ikke overholdt udbudsbetingelserne og senere førte til, at 

udbudsbetingelserne blev ændret i den endelige kontrakt til fordel for ESG, jf. præmis 10 og 11.195 

Den danske regering fremsatte derimod en påstand om, at ligebehandlingsprincippet ikke var 

 
191  Se afhandlingens kapitel 3, afsnit 3.1.2.2., hvorefter EU’s udbudsdirektiv har til formål at sikre den bedst mulige 
udnyttelse af de offentlige midler, hvilket på den ene side indebærer en effektiv konkurrence og på den anden side 
udbudsprocedurerne, som kan udføres effektivt.  
192 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark, ECLI:EU:C:1993:257. 
193 Sag C-87/94, Kommission mod Belgien, ECLI:EU:C:1996:161. 
194 Sag C-561/12, Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium, ECLI:EU:C:2013:793. 
195 Kommissionen nedlagde også påstand om, at A/S Storebæltsforbindelsen havde indbudt til afgivelse af bud på 
grundlag af en betingelse om, at der i størst muligt omfang skulle anvendes danske materialer og dansk forbrugsgods, 
arbejdskraft og materiel, jf. præmis 1. 
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omfattet af direktivet og derfor udgjorde et nyt retsgrundlag for det påståede traktatbrud, jf. 

præmis 32. 

EU-Domstolen fastslog i præmis 37 et obiter dictum om ligebehandlingsprincippet: 

Det skal i den henseende først bemærkes, at det følger af princippet om ligebehandling af 

tilbudsgiverne, at samtlige tilbud skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i 

udbudsbetingelserne for at sikre muligheden for en objektiv sammenligning af de bud, der afgives af 

de enkelte tilbudsgivere. 

EU-Domstolen udtalte følgelig i præmis 39, at ordregiver gerne må acceptere forbehold, hvis det 

sker under fuld overholdelse af ligebehandlingsprincippet, som indebærer, at tilbuddene skal være 

i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Præmis 39 skal dog læses i sammenhæng med 

præmis 40: 

Dette krav ville ikke blive opfyldt, såfremt tilbudsgiverne kunne fravige de grundlæggende 

udbudsbetingelser ved forbehold uden for de tilfælde, hvor disse betingelser udtrykkeligt giver dem 

mulighed herfor.  

I afhandlingen fortolkes præmis 40 som en modifikation af hovedreglen i præmis 37 og 39. 

Ordregiver kan således acceptere et forbehold i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, 

hvis forbeholdet ikke er taget over for en grundlæggende udbudsbetingelse, da dette vil anses som 

et alternativt tilbud, som kun må afgives, hvis ordregiver har tilladt dette i udbudsbetingelserne. 

Imidlertid er ordlyden i dommens præmisser tvetydig, hvorfor fortolkningen af dommen kan være 

ukorrekt.  

På baggrund af ligebehandlingsprincippet fik Kommissionen medhold i sin påstand, eftersom A/S 

Storebæltsforbindelsen i udbudsbetingelserne ikke havde tilladt alternative tilbud, jf. præmis 43. 

Derfor lagde EU-Domstolen til grund, at A/S Storebæltsforbindelsen havde indgået i 

forhandlingerne med ESG på grundlag af et ukonditionsmæssigt bud, jf. præmis 44. Generaladvokat 

Tesauro tilsluttede sig ligeledes sagens afgørelse, eftersom tilbudsgivernes konkurrencevilkår var 

blevet fordrejet.196 

Det bemærkes, at dommen vedrører et begrænset udbud, hvori der indgår et 

forhandlingsforbud, og hvor tilbudsgiverne kun må afgive ét tilbud. Derimod er forhandling tilladt 

ved udbud med forhandling, hvorefter der må afgives flere tilbud, jf. art. 29, stk. 3, 1. afsnit. I den 

 
196 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Giuseppe Tesauro, fremsat den 17. november 1992, pkt. 16, 4. afsnit. 
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forbindelse er det uvist, om tilbudsgivernes indledende tilbud er omfattet af tilbudsbegrebet, 

eftersom det indledende tilbud kun danner grundlag for de efterfølgende tilbud i forhandlingerne. 

Af Rigspolitiets udbudsbekendtgørelse fremgår det dog, at Rigspolitiet forbeholder sig retten til at 

tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, hvorfor dette tilbud kan indgå i 

tilbudsevalueringen.197 Tilbudsgivernes indledende tilbud vil af denne grund være omfattet af 

tilbudsbegrebet.  

Det skal herefter vurderes, om foreløbige forhandlingskrav gør det muligt for Rigspolitiet at sikre 

en objektiv sammenligning af tilbuddene, der afgives af de enkelte tilbudsgivere, jf. dommens 

præmis 37.  

Først bemærkes det, at tilbudsgiverne skal opfylde samtlige forhandlingskrav i det endelige 

tilbud, og derfor vil tilbud, der ikke opfylder samtlige forhandlingskrav, erklæres 

ukonditionsmæssige.198 Tilbudsgiverne skal dermed lade deres forbehold frafalde i det endelige 

tilbud, hvilket kan anses som et udslag af ligebehandling af tilbudsgiverne fra Rigspolitiets side. Det 

faktum, at Rigspolitiet kan tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, har ingen 

indflydelse på retsstillingen. I værste fald vil risikoen påhvile tilbudsgiveren, hvis Rigspolitiet tildeler 

kontrakten på baggrund af det indledende tilbud, og tilbudsgiveren således erklæres 

ukonditionsmæssig pga. et forbehold.  

Dernæst bemærkes det, at ordregivere, i henhold til præmis 40, kun må acceptere tilbudsgiveres 

forbehold, hvis forbeholdene ikke er taget over for en grundlæggende udbudsbetingelse. Efter 

denne fortolkning må en tilbudsgiver tage forbehold over for et foreløbigt forhandlingskrav, der 

som nævnt ikke udgør et grundlæggende element. Dog er det tvivlsomt, om EU-Domstolen vil 

acceptere denne fortolkning, da Rigspolitiet muligvis kan misbruge deres ændringsbeføjelser til at 

varetage en bestemt tilbudsgivers interesse. Derfor kan en mulig adgang for tilbudsgiverne til at 

tage forbehold over for et krav, der ikke udgør et grundlæggende element, ikke retfærdiggøre 

risikoen for favorisering, som kan opstå på baggrund af Rigspolitiets ændringsbeføjelser. 

Sammenfattende kan det lægges til grund, at Rigspolitiet sikrer en objektiv sammenligning af 

tilbuddene ved at erklære de tilbud, som ikke opfylder samtlige forhandlingskrav, for 

ukonditionsmæssige. Derimod findes der i dommen ikke tilstrækkeligt belæg til at fastslå, om 

 
197 Afhandlingens bilag 1, side 3. 
198 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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foreløbige forhandlingskrav er forenelige med ligebehandlingsprincippet, idet dommen vedrører et 

begrænset udbud, hvor forhandling mellem ordregiver og tilbudsgiver ikke er tilladt. Derfor kan 

dommens præmis 40 ikke udvides til at fastslå, at tilbudsgiverne må tage forbehold over for 

foreløbige forhandlingskrav, idet forbeholdet ikke tages over for et grundlæggende element.  

3.2.3.2.2. Wallonske busser (C-87/94) 

Traktatbrudssagen »Kommissionen mod Belgien« vedrørte en indkøbsaftale om leverancer af 307 

standardbusser til det offentlige transportsystem. Société regionale wallone du transport (herefter 

SRWT) udførte indkøbet efter proceduren »offentligt udbud« med retsgrundlag i direktiv 

90/531/EØF (forsyningsvirksomhedsdirektivet). I sagen havde fem tilbudsgivere afgivet tilbud på 

kontrakten. Den ene af tilbudsgiverne, EMI (Aubange), fremsendte efter tilbudsafgivelsen en 

supplerende meddelelse til SRWT, hvori EMI fremsatte bemærkninger til visse punkter i sit 

oprindelige tilbud. SRWT foretog efterfølgende en ny sammenligning af alle tilbud på baggrund af 

de supplerende oplysninger fra EMI, der herefter blev tildelt størstedelen af leverancen. 

Kommissionen nedlagde påstand om, at SRWT havde tilsidesat ligebehandlingsprincippet, idet 

SRWT havde tilladt en af tilbudsgiverne at ændre indholdet af det oprindelige tilbud efter åbningen 

heraf, jf. præmis 66.199 Kommissionen anførte også, at SRWT lovligt kunne have ændret 

udbudsbetingelserne ved at have tilbudt de øvrige tilbudsgivere samme mulighed for at fravige 

udbudsbetingelserne, forudsat at SRWT havde haft en saglig grund hertil, se hertil præmis 67: 

såfremt SRWT som følge af de af EMI afgivne bemærkninger og i lyset af de afgivne tilbud var 

overbevist om, at de betingelser, SRWT selv havde fastsat, var forkerte, havde den kunnet ændret 

dem ved at tilbyde andre tilbudsgivere samme mulighed for at fravige dem [vores markering]. Da 

den imidlertid kun gav EMI en sådan mulighed, har den tilsidesat princippet om ligebehandling af 

tilbudsgivere.  

Generaladvokat Lenz tilsluttede sig dette standpunkt, eftersom der var sket en ensidig afvigelse fra 

udbudsmaterialet.200 Den belgiske regering fremsatte derimod en påstand om, at EMI ikke havde 

ændret sit oprindelige tilbud, da det tilbudte materiel var det samme, og at de øvrige tilbudsgivere 

 
199 Kommissionen nedlagde også påstand om, at SRWT havde tildelt kontrakten til tilbudsgiveren under fravigelse af 
sine egne tildelingskriterier, der var anført i udbudsmaterialet, jf. præmis 66. 
200 Forslag til afgørelse fra generaladvokat Carl Otto Lenz, fremsat den 12. september 1995, pkt. 63. 
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lige såvel kunne have meddelt SRWT, at deres busser leverede bedre ydelser end dem, der var 

anført i udbudsbetingelserne, jf. præmis 68. 

EU-Domstolen undlod imidlertid at afklare Kommissionens spørgsmål i et obiter dictum, se hertil 

præmis 73: 

Når SRWT har tilladt alene EMI at fravige de pågældende bestemmelser, er det unødvendigt at tage 

stilling til, om Kommissionen med rette finder, at SRWT havde kunnet ændre bestemmelserne i 

udbudsbetingelserne efter åbningen af tilbuddene ved at give alle tilbudsgivere samme mulighed for 

at fravige dem.  

På baggrund af ligebehandlingsprincippet fik Kommissionen medhold i sin påstand, eftersom SRWT 

havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved at tildele kontrakten til EMI på grundlag af 

oplysninger, der ikke svarede til udbudsmaterialet, jf. præmis 74.  

Først skal det bemærkes, at EU-Domstolen ikke giver en afklaring af Kommissionens påstand om, 

at ordregivere må ændre udbudsbetingelserne ved at tilbyde alle tilbudsgivere samme mulighed for 

at fravige dem, forudsat at ordregiver har en saglig grund til ændringen. Relateres Kommissionens 

påstand til afhandlingens case, vil denne ændring svare til, at Rigspolitiet frafalder et foreløbigt 

forhandlingskrav. I den forbindelse skal det erindres, at Rigspolitiets ændringsbeføjelser rækker 

videre end det, som Kommissionen foreslår, da Rigspolitiet ligeledes kan tilføje nye 

forhandlingskrav. Denne problemstilling forholder Kommissionen sig imidlertid ikke til, og den kan 

derfor ikke afklares i denne domsanalyse. 

Dernæst skal det bemærkes, at ordregiveren i dommen havde ændret udbudsbetingelserne, 

efter at ordregiveren var blevet bekendt med tilbuddenes indhold. En sådan retsstilling er imidlertid 

ikke tilladt under et offentligt udbud, som sagen vedrører, da der kun må afgives ét endeligt tilbud. 

Derimod kan det ikke undgås ved udbud med forhandling, at ordregiver bliver bekendt med 

tilbuddenes indhold, da disse er genstande for forhandlinger, jf. art. 29, stk. 3, 1. afsnit. Hvorvidt 

Rigspolitiet må ændre kravspecifikationen på baggrund af en tilbudsgivers forbehold, er imidlertid 

uafklaret. I dommen havde tilbudsgiveren taget et forbehold over for udbudsbetingelserne efter 

tilbudsafgivelsen, hvilket ved udbud med forhandling svarer til det endelige tilbud. Derfor kan 

dommens afgørelse ikke relateres til forbehold, der tages i de indledende og efterfølgende tilbud, 

medmindre Rigspolitiet tildeler kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.  
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Det findes dog relevant at udvide Kommissionens fortolkning af ligebehandlingsprincippet til 

afhandlingens problemstilling. Dette gøres med henblik på at fastslå, om Rigspolitiet må acceptere 

forbehold over for forhandlingskrav under forhandlingerne, så længe forbeholdene frafaldes ved 

afgivelsen af det endelige tilbud. Den kommercielle baggrund for at tage en sådan retsstilling til 

følge er, at Rigspolitiet således ikke skal afvise tilbudsgivere, som har valgt at løse Rigspolitiets behov 

på anden vis, hvilket ofte forekommer ved it-udbud.201 Eftersom Rigspolitiet giver alle tilbudsgivere 

mulighed for at tage forbehold over for forhandlingskrav under forhandlingerne, jf. ordlyden »Dog 

vil INDO’er, der ikke opfylder samtlige forhandlingskrav, ikke anses for ukonditionsmæssige og vil 

derfor fortsat indgå i forhandlingsprocessen«,202 er der intet til hinder for, at Rigspolitiet anvender 

foreløbige forhandlingskrav. Ligeledes kan Rigspolitiet frafalde et forhandlingskrav under 

forhandlingerne, så længe kravet frafaldes af alle tilbudsgiverne. Dog undlod EU-Domstolen som 

nævnt at besvare Kommissionens spørgsmål i et obiter dictum om ligebehandlingsprincippet, jf. 

præmis 73, hvorfor ovenstående begrundelser kun bygger på Kommissionens påstand.  

Der kan være forskellige motiver bag ordregiveres valg om at frafalde et krav. På den ene side vil 

de deltagende tilbudsgivere ikke blive berørt af Rigspolitiets ændringsbeføjelser, da frafaldet af 

forhandlingskravet omfatter alle tilbudsgiverne. Hvis Rigspolitiet eksempelvis har fastholdt et 

forhandlingskrav, skal alle tilbudsgiverne opfylde det ved afgivelsen af det endelige tilbud, men hvis 

Rigspolitiet tværtimod frafalder forhandlingskravet eller ændrer det til et evalueringskrav, kan alle 

tilbudsgiverne tage forbehold over for kravet i det endelige tilbud. Derfor vil tilbudsgiverne som 

udgangspunkt have lige adgang til konkurrencen om udbuddet. Rigspolitiet overlades dog et bredt 

skøn, hvilket indebærer en risiko for, at ændringsbeføjelsen misbruges til at begunstige en bestemt 

tilbudsgiver. Eksempelvis kan Rigspolitiet frafalde et forhandlingskrav på baggrund af 

forhandlingerne med den begunstigede tilbudsgiver, hvilket vil være på bekostning af de øvrige 

tilbudsgivere, som faktisk overholder kravet. Der findes således ikke tilstrækkeligt grundlag til at 

fastslå, om Rigspolitiet i henhold til domsanalysen må ændre deres udbudsmateriale, herunder 

frafalde forhandlingskrav, da forhandlingselementet under udbud med forhandling øger risikoen for 

favorisering.  

 
201 Treumer, 2019, side 648. 
202 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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Sammenfattende kan det lægges til grund, at Rigspolitiet sikrer alle tilbudsgiverne lige adgang til 

at fravige et forhandlingskrav under forhandlingerne. Ligeledes vil en ændring eller et frafald af et 

forhandlingskrav omfatte samtlige tilbudsgivere ved afgivelsen af det endelige tilbud. Derimod 

findes der ikke tilstrækkeligt belæg i dommen til at fastslå, om foreløbige forhandlingskrav er 

forenelige med ligebehandlingsprincippet, idet dommen vedrører et offentligt udbud, hvor 

forhandling mellem ordregiver og tilbudsgiver ikke er tilladt. Der er med andre ord en risiko for, at 

ordregiver gennem sine ændringsbeføjelser kan begunstige en enkelt tilbudsgiver, uden at dette 

opdages, da ændringer omfatter alle tilbudsgivere. Derfor kan Kommissionens påstand i præmis 67 

ikke nødvendigvis udvides til at fastslå, at Rigspolitiet med deres ændringsbeføjelser kan sikre 

ligebehandling af tilbudsgiverne under forhandlingerne. 

3.2.3.2.3. Nordecon (C-561/12) 

I Nordecon-dommen skulle EU-Domstolen besvare et præjudicielt spørgsmål vedrørende 

ordregivers forhandlingsbeføjelser med tilbudsgivere, som i deres tilbud ikke opfyldte de krav, som 

ordregiveren havde givet en bindende karakter. Dommen vedrører et udbud med forhandling og er 

tidligere i afhandlingen blevet anvendt til at fastslå, at tilbudsgivere ikke må tage forbehold over for 

mindstekrav og bindende forhandlingskrav. For en nærmere gennemgang af Nordecon-dommen 

henvises der til afsnit 3.2.2.1. 

I det følgende vil det blive diskuteret, om Rigspolitiet må indgå forhandlinger med tilbudsgivere, 

der har taget forbehold over for foreløbige forhandlingskrav, og følgelig ændre kravene på baggrund 

af forbeholdet. Navnlig EU-Domstolens udtalelser om ligebehandlings- og 

gennemsigtighedsprincippet vil blive inddraget i analysen. Nordecon-dommen findes særligt 

relevant for den juridiske problemstilling, eftersom dommen statuerer princippernes rækkevidde 

for ordregiveres forhandlingsbeføjelser ved udbud med forhandling.  

Indledningsvis henviste EU-Domstolen til art. 2 i direktiv 2004/18 (udbudsdirektivet fra 2004), 

der forpligter ordregivere til at »overholde principperne om ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling af økonomiske aktører og handle på en gennemsigtig måde«, jf. præmis 35. I det 

gældende udbudsdirektiv fremgår udbudsprincipperne af art. 18, stk. 1, og særligt for udbud med 

forhandling nævnes ligebehandlingsprincippet eksplicit i art. 29, stk. 5, 1. pkt.: »Under 

forhandlingerne sikrer de ordregivende myndigheder ligebehandling af alle tilbudsgivere«. 

Gennemsigtighedsprincippet blev gennemgået i afsnit 3.1.2.3.2., hvoraf det blandt andet fremgår, 
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at princippet primært tjener som et middel til at sikre ligebehandling af tilbudsgiverne. 

Ligebehandlingsprincippet blev gennemgået i afsnit 3.1.2.3.1., hvoraf det blandt andet fremgår, at 

princippet er udledt af udbudsdirektivets formål om at sikre en effektiv konkurrence på markedet 

for offentlige kontrakter. 

I præmis 36 udtalte EU-Domstolen følgende om gennemsigtighedsprincippet i et obiter dictum:  

Domstolen har præciseret, at gennemsigtighedskravet i det væsentlige har til formål at sikre, at der 

ikke er risiko for favorisering og vilkårlighed fra den ordregivende myndigheds side. 

På EU-rettens nuværende udviklingstrin skal EU’s udbudsdirektiver blive bedre til at håndtere og 

forebygge favorisering, hvilket kommer til  udtryk i art. 18, stk. 2, i det gældende udbudsdirektiv: 

»Konkurrencen betragtes som kunstigt indskrænket, hvis udbuddet er udformet med den hensigt 

uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører«. Fortolkes præmis 36 i sammenhæng med 

præmis 38, jf. straks nedenfor, vil risikoen for, at der kan ske favorisering, være tilstrækkelig til at 

fastslå, at ordregiver ikke kan sikre ligebehandling af tilbudsgiverne under forhandlingerne: 

Hvis det anerkendtes, at et bud, der ikke var i overensstemmelse med de bindende betingelser, 

kunne antages med henblik på en forhandling, ville fastsættelsen af bindende betingelser i udbuddet 

i øvrigt miste enhver virkning, og det ville ikke være muligt for den ordregivende myndighed at 

forhandle med tilbudsgiverne på et for disse fælles grundlag baseret på de nævnte betingelser og 

følgelig at behandle disse lige [vores markering]. 

EU-Domstolens udtalelse i præmis 38 vedrører bindende krav, herunder mindstekrav og bindende 

forhandlingskrav. Imidlertid kan det ikke afvises, at EU-Domstolens udtalelse ikke også kan få 

betydning for foreløbige forhandlingskrav. Det skal i den forbindelse vurderes, om Rigspolitiet kan 

forhandle med tilbudsgiverne på et for disse fælles grundlag, såfremt et foreløbigt forhandlingskrav 

kan antages med henblik på en forhandling.  

Ordvalget »fælles grundlag«, som fremgår af præmis 38, betyder antagelsesvis, at Rigspolitiet 

skal sikre, at tilbudsgiverne kan konkurrere på lige vilkår under forhandlingerne.203 Tilbudsgiverne 

kan med andre ord ikke sikres lige konkurrencevilkår, hvis der er risiko for favorisering. Nedenfor vil 

det blive vurderet, om Rigspolitiets foreløbige forhandlingskrav medfører en risiko for favorisering, 

herunder om Rigspolitiet har mulighed for at tilpasse forhandlingskravene til en bestemt 

tilbudsgivers fordel.   

 
203 Se f.eks. Kommissionens grønbog, 2011, side 4. 
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Rigspolitiet kan have en interesse i at tilpasse et forhandlingskrav til en bestemt tilbudsgivers 

forbehold, såfremt tilbudsgiveren foreslår et billigere alternativ, hvormed Rigspolitiets behov kan 

løses. Rigspolitiet vil herefter forfølge et sagligt formål ved at tilpasse forhandlingskravet, da 

tilpasningen sker på baggrund af de besparelser på indkøbet, som de kan opnå. Rigspolitiets valg 

om at tilpasse et forhandlingskrav efter en bestemt tilbudsgivers forbehold vil imidlertid have som 

konsekvens, at de øvrige tilbudsgivere skal afgive et nyt tilbud i overensstemmelse hermed. 

Tilbudsgiverne skal med andre ord imødekomme det nye forhandlingskrav, da tilbuddene ellers vil 

blive betragtet som forbehold og derfor bliver erklæret ukonditionsmæssige i det endelige tilbud. 

Den tilbudsgiver, hvis forbehold bliver taget til følge, vil herefter stå stærkere i konkurrencen, idet 

forhandlingskravet er blevet tilpasset til tilbudsgiverens fordel, set i forhold til de konkurrerende 

tilbudsgivere. Forhandlingselementet gør det herefter vanskeligt for de øvrige tilbudsgivere at få 

kendskab til, at der er sket en egentlig forskelsbehandling. Rigspolitiet vil af denne grund ikke kunne 

forhandle med de øvrige tilbudsgivere på et fælles grundlag, eftersom dette kræver, at samtlige 

tilbudsgivere kan få deres forbehold taget til følge. Der er således en risiko for favorisering blandt 

tilbudsgiverne.  

Sammenfattende kan det lægges til grund, at det ikke er muligt for Rigspolitiet at forhandle med 

tilbudsgiverne på et for disse fælles grundlag og følgelig behandle dem lige, når grundlaget er 

baseret på foreløbige forhandlingskrav. I nedenstående afsnit vil retsfølgen for foreløbige 

forhandlingskrav blive gennemgået.  

3.2.3.2.4. Retsfølgen for foreløbige forhandlingskrav 

På baggrund af casens retsfaktum kan det konkluderes, at Rigspolitiet implicit har givet visse 

forhandlingskrav en foreløbig karakter, da det fremgår af udbudsbetingelserne, at forhandlingskrav, 

som ikke udgør grundlæggende elementet, kan være genstande for ændringer. Rigspolitiet kan 

dermed indgå forhandlinger med tilbudsgivere, som har taget forbehold over for disse 

forhandlingskrav. Til at udlede en retsfølge for de foreløbige forhandlingskrav blev Storebælt-, 

wallonske busser- og Nordecon-dommen inddraget til analysen af jus.  

I henhold til Storebælt-dommen overholder Rigspolitiet ligebehandlingsprincippet ved at erklære 

tilbud ukonditionsmæssige, hvis tilbuddene ikke opfylder samtlige forhandlingskrav i det endelige 

tilbud. På den måde sikres der en objektiv sammenligning af tilbuddene. Samme konklusion kan 

udledes af wallonske busser-dommen, idet Rigspolitiet giver alle tilbudsgivere lige adgang til at 
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fravige et forhandlingskrav under forhandlingerne. En ændring eller et frafald af et forhandlingskrav 

omfatter samtlige tilbudsgivere, hvorfor disse ikke forskelsbehandles ved afgivelsen af det endelige 

tilbud. I henhold til Nordecon-dommen vurderes det derimod, at Rigspolitiet ikke kan forhandle med 

tilbudsgiverne på et for disse fælles grundlag og følgelig behandle dem lige, når det er baseret på 

foreløbige forhandlingskrav. 

Dette skyldes, at hvis Rigspolitiet ændrer et forhandlingskrav på baggrund af en tilbudsgivers 

forbehold, skal de øvrige tilbudsgivere afgive et tilbud i overensstemmelse hermed, da samtlige 

forhandlingskrav skal være opfyldt i det endelige tilbud. Den tilbudsgiver, hvis forbehold bliver taget 

til følge, vil herefter stå stærkere i konkurrencen om udbuddet. Ordregiver vil herefter ikke kunne 

forhandle med de øvrige tilbudsgivere på et fælles grundlag, eftersom dette ville kræve, at samtlige 

tilbudsgivere fik deres forbehold taget til følge. Der er således en risiko for favorisering blandt 

tilbudsgiverne.  

Sammenfattende har domsanalyserne forskellige fortolkninger af ligebehandlingsprincippet. EU-

Domstolens fortolkning af ligebehandlingsprincippet i Nordecon-dommen vil dog blive taget til 

følge, eftersom det kan konkluderes, at Rigspolitiet ikke kan forhandle med tilbudsgiverne på et for 

disse fælles grundlag, når det er baseret på foreløbige forhandlingskrav, og følgelig behandle disse 

lige. Retsfølgen bliver herefter, at foreløbige forhandlingskrav medfører en risiko for favorisering og 

derfor ikke er gennemsigtige, jf. art. 18, stk. 1, og § 2. Rigspolitiet har derfor tilsidesat sin pligt efter 

art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 1. pkt., og § 2, idet Rigspolitiet ikke kan sikre ligebehandling af tilbudsgiverne 

under forhandlingerne. De foreløbige forhandlingskrav kan derfor sidestilles med mindstekrav, dels 

fordi foreløbige forhandlingskrav ikke må fraviges af tilbudsgiverne i alle tilbud, dels fordi foreløbige 

forhandlingskrav ikke må ændres af Rigspolitiet under forhandlingerne.   

I det følgende afsnit vil det blive vurderet, om Rigspolitiet har hjemmel til at forskelsbehandle 

tilbudsgiverne efter proportionalitetsprincippet. Såfremt dette er tilfældet, kan de foreløbige 

forhandlingskrav undtagelsesvis ikke sidestilles med mindstekrav. 

3.2.3.3. Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet udgør en integreret del af forbuddet mod indirekte diskrimination. I den 

juridiske litteratur er indirekte diskrimination blandt andet defineret på følgende vis: 
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Indirekte diskrimination foreligger, hvor der forskelsbehandles pga. tilsyneladende 

nationalitetsneutrale kriterier som reelt fører til forskellig virkning for forskellige 

nationalitetsgrupper, medmindre forskelsbehandlingen forfølger legitime formål og midlet 

(forskelsbehandlingen) er egnet og nødvendig for at nå de legitime mål.204  

I afhandlingen er det indtil nu blevet konkluderet, at Rigspolitiets brug af forhandlingskrav medfører 

en risiko for favorisering og dermed forskelsbehandling af tilbudsgiverne. Dette er også tilfældet, 

selv om forhandlingskrav er lige for alle. Den forskelsbehandling, som kan finde sted, betegnes 

undertiden som indirekte diskrimination. Rigspolitiet har kun hjemmel til at forskelsbehandle 

tilbudsgiverne, såfremt Rigspolitiets forhandlingskrav forfølger et lovligt formål, er nødvendige for 

at realisere dette formål og ikke går videre end nødvendigt.205 

For at forstå formålet med forhandlingskrav vil der først blive redegjort for de problematikker, 

en it-ordregiver står over for. I et it-udbud kan et manglende kendskab til teknologien gøre det 

vanskeligt for ordregiver at formulere sit behov.206 Forud for udbuddet vil der ofte have været en 

intern proces hos ordregiver omfattende klarlægning af egne behov og screening af markedet, ofte 

med bistand fra eksterne konsulenter.207 Alligevel kan der være andre måder at opfylde ordregivers 

behov på. Det kan således være svært for ordregivere at afdække deres behov fra starten, og derfor 

er det nødvendigt med fleksibilitet i kravspecifikationen til leverandørernes alternative løsninger.  

Forhandlingskrav gør det muligt for tilbudsgiverne at tage et forbehold uden at blive afvist. 

Rigspolitiet kan på den måde sikre, at tilbudsgiverne frembringer valide forslag til, hvordan 

Rigspolitiets behov alternativt kan løses. Rigspolitiet kan på den måde sikre, at tilbudsgiverne afgiver 

bud med en alternativ og muligvis billigere løsning på Rigspolitiets behov. Rigspolitiet kan dermed 

anvende forhandlingskrav til at opnå besparelser på deres indkøb. Det vurderes på dette grundlag, 

at Rigspolitiets anvendelse af forhandlingskrav tjener et lovligt formål, da forhandlingskrav bidrager 

til en bedre udnyttelse af de offentlige midler. 

Rigspolitiets forhandlingskrav er imidlertid ikke nødvendige for at realisere dette formål, da 

Rigspolitiet kan opnå de samme gevinster med mindre indgribende midler. En tilbudsgivers 

 
204 Neergaard og Nielsen, 2016, side 326. 
205 Ølykke og Nielsen, 2017, side 131, og Treumer, 2019, side 43-44. 
206 Andersen, Mads Bryde, Enkelte transaktioner, Aftaleretten III, Gads Forlag, København, 3. 
udgave, 1. oplag, 2016, side 310.Forkortes: Bryde Andersen, 2016. 
207 Treumer, 2016, side 655. 



 
 

67 
 

forbehold over for et forhandlingskrav er et udtryk for et alternativt tilbud. En lignende adgang til 

at bruge alternative tilbud følger af udbudsdirektivets art. 45, som er implementeret ved 

udbudslovens § 50. Rigspolitiet skal i den forbindelse angive, hvilke mindstekrav der gælder for de 

alternative tilbud, og hvilke specifikke krav der stilles til afgivelsen af de alternative tilbud. Det er 

herefter muligt for Rigspolitiet at blive tilbudt en løsning, som Rigspolitiet ikke havde forudset. 

Samtidig vil Rigspolitiet bidrage til det samfundsmæssige mål i Europa 2020-stategien om at styrke 

innovationen. 208   

Sammenfattende kan det konkluderes, at Rigspolitiets forhandlingskrav forfølger et lovligt formål 

om at udnytte de offentlige midler bedst muligt. Imidlertid er forhandlingskrav ikke et nødvendigt 

middel til at opnå dette formål, da Rigspolitiet i stedet kan tillade alternative tilbud efter art. 45 og 

§ 50. Efter proportionalitetsprincippet har Rigspolitiet dermed ikke hjemmel til at forskelsbehandle 

tilbudsgiverne under forhandlingerne, jf. art. 18, stk. 1, og § 2. Forhandlingskrav medfører derfor en 

risiko for favorisering, som er i strid med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling, jf. 

art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 1. pkt., art 18, stk. 1, og § 2. Det konkluderes på den baggrund, at Rigspolitiets 

forhandlingskrav er et forsøg på at omgå den restriktive regulering af mindstekrav.  

3.3. Juridisk delkonklusion 

Den juridiske analyse havde til formål at besvare, om danske it-ordregiveres anvendelse af 

forhandlingskrav i kravspecifikationer er en omgåelse af mindstekrav under udbud med forhandling. 

Det relevante hjemmelsgrundlag for afhandlingens case er udbudsloven, som implementerer 

EU's udbudsdirektiv. Rigspolitiet kan, i overensstemmelse med § 61, stk. 1, nr. 1, litra a, anvende 

proceduren for udbud med forhandling. 

Det kan konkluderes, at mindstekrav er underlagt en restriktiv regulering ved udbud med 

forhandling. Mindstekrav må hverken være genstande for forhandling, jf. art. 29, stk. 3, 2. afsnit, og 

§ 66, stk. 2, 2. pkt., eller ændres under forhandlingerne, jf. art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 3. pkt., og § 66, 

stk. 5, 2. pkt.  Ordregiver må ikke sondre mellem flere typer af mindstekrav, idet mindstekrav skal 

opfyldes af tilbudsgiverne i alle tilbud, jf. art. 29, stk. 1, 2. afsnit, 2. pkt. Ordregiver må derfor ikke 

indgå forhandlinger med tilbudsgivere, der har taget forbehold over for mindstekrav, jf. art. 29, stk. 

3, 2. afsnit, og Nordecon-dommens præmis 39.  

 
208 Kommissionens grønbog, 2011, side 34. 
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Rigspolitiets forhandlingskrav kan opdeles i »bindende forhandlingskrav« og »foreløbige  

forhandlingskrav«. Rigspolitiet er forpligtede til at sørge for, at de forhandlingskrav, som de har givet 

en bindende karakter, bliver overholdt af tilbudsgiverne under forhandlingerne, jf. Nordecon-

dommens præmis 37 og principperne om gennemsigtighed og ligebehandling i art. 18, stk. 1, og § 

2. Rigspolitiet kan derfor ikke fastsætte bindende forhandlingskrav, som tilbudsgiverne kan tage 

forbehold over for under forhandlingerne. Derimod medfører de foreløbige forhandlingskrav en 

risiko for favorisering blandt tilbudsgiverne, hvorfor det ikke er muligt for Rigspolitiet at sikre 

gennemsigtighed, jf. art. 18, stk. 1, og § 2. Rigspolitiet må derfor ikke inddrage foreløbige 

forhandlingskrav i forhandlingerne med tilbudsgiverne, da dette ville være i strid med 

ligebehandlingsprincippet, jf. art. 29, stk. 5, 1. afsnit, 1. pkt., og § 2. Rigspolitiet har imidlertid ikke 

hjemmel til at forskelsbehandle tilbudsgiverne gennem forhandlingskrav, da Rigspolitiet i stedet kan 

tillade alternative tilbud efter art. 45 og § 50. Rigspolitiets forhandlingskrav er derfor i strid med 

proportionalitetsprincippet, jf. art. 18, stk. 1, og § 2. 

Sammenfattende kan det konkluderes, at Rigspolitiets bindende forhandlingskrav kan sidestilles 

med mindstekrav, dels fordi tilbudsgiverne ikke må fravige bindende forhandlingskrav i alle tilbud, 

dels fordi bindende forhandlingskrav ikke er genstande for forhandling. Samme retsfølge gælder for 

de foreløbige forhandlingskrav, dels fordi foreløbige forhandlingskrav ikke må fraviges af 

tilbudsgiverne i alle tilbud, dels fordi foreløbige forhandlingskrav ikke må ændres af Rigspolitiet 

under forhandlingerne. Rigspolitiet har dermed forsøgt at omgå de restriktive regler for mindstekrav 

ved at fastsætte forhandlingskrav.  
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Kapitel 4 Økonomisk analyse 

Som det blev fremlagt i afhandlingens indledning, forsøger flere it-ordregivere at indbygge 

fleksibilitet i deres kravspecifikationer ved at fastlægge såkaldte »forhandlingskrav«. I den 

økonomiske analyse tages der kun udgangspunkt i afhandlingens case, som blev gennemgået i 

kapitel 2.  

I afhandlingens case anvendes der en detaljeret kravspecifikation, som forudsætter, at 

ordregiver har fuld klarhed over sit behov til it-systemet, allerede inden udviklingen er gået i gang.209 

Dette er dog ikke en mulighed ved indkøb af it-systemudvikling, da ydelsen endnu ikke eksisterer på 

udbudstidspunktet.210 I den økonomiske analyse vil det derfor blive undersøgt, om forhandlingskrav 

udgør et efficient middel til at skabe en fornøden fleksibilitet i de ellers detaljerede 

kravspecifikationer.  

Fleksibiliteten ved forhandlingskrav udspringer af, at tilbudsgiverne kan tage forbehold over for 

forhandlingskrav i alle tilbud under forhandlingerne. Såfremt tilbudsgiverne har et bedre og muligvis 

billigere alternativ til et forhandlingskrav, eller hvis forhandlingskravet er uhensigtsmæssigt, kan 

ordregiver vælge at ændre eller fjerne kravet.211  

Formålet med kapitel 4 er at besvare den økonomiske problemformulering. Den økonomiske 

analyse vil i den forbindelse tage udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien, hvor 

efficiensbegrebet omfatter en komparativ analyse, hvor der fokuseres på de relative 

transaktionsomkostninger under henholdsvis detaljerede kravspecifikationer og 

behovspecifikationer. I besvarelsen af, om det er efficient for ordregivere at fastsætte 

forhandlingskrav, vil den økonomiske analyse tage udgangspunkt i transaktionen fra afhandlingens 

case. Formålet med den økonomiske analyse er derfor at analysere ordregiveres anvendelse af 

forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved indkøb af it-systemudvikling. 

 
209 Udsen, 2020, side 20. 
210 Udsen, 2020, side 51. 
211 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
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4.1. Forhandlingskrav og alternative tilbud 

I den juridiske analyse blev det konkluderet, at den måde, hvorpå forhandlingskrav bliver anvendt, 

ikke er forenelig med EU-retten. Det blev ligeledes lagt til grund, at ordregivere, i stedet for at 

anvende forhandlingskrav, inden for EU-rettens regler kunne overveje at benytte sig af alternative 

tilbud til at forfølge det samme formål. Følgende afsnit har da til formål at belyse, hvorvidt 

alternative tilbud kan sidestilles med forhandlingskrav ud fra økonomiske betragtninger.  

I afhandlingens kapitel 2 blev det lagt til grund, at Rigspolitiet har udfærdiget en kravspecifikation 

indeholdende forhandlingskrav. Et forhandlingskrav er i henhold til kravspecifikationen et krav, som 

kan indgå i forhandlingerne med tilbudsgiver, og som ordregiver har mulighed for at ændre eller 

tilpasse under forhandlingsfasen.212 En vigtig egenskab heraf bliver, at tilbudsgivere kan tage 

forbehold over for forhandlingskrav i de indledende tilbud.213 Alternative tilbud er derimod tilbud, 

der indeholder alternative løsninger på ordregivers indkøbsbehov, og som afviger fra det, der er 

fastsat i udbudsmaterialet.214 På denne måde kan alternative tilbud anses som en række afvigelser 

fra ordregivers ellers bindende krav, hvorved tilbudsgiverne kan komme med løsningsforslag, som 

ordregiver ikke har haft for øje i udbudsmaterialet.215  

Fordelen ved, at ordregiver benytter sig af alternative tilbud er, at ordregiver kan udnytte 

tilbudsgivernes markedskendskab til at blive bekendt med nye løsninger, som er bedre end dem, 

ordregiver selv har kendskab til.216 Forhandlingskrav har ligeledes til formål at gøre ordregiver 

bevidst om, hvorvidt ordregiver har fastsat et uforholdsmæssigt krav, som med fordel kan fjernes 

eller ændres, således at tilbudsgivernes løsninger ikke begrænses uhensigtsmæssigt. På denne 

måde forfølger alternative tilbud og forhandlingskrav det samme formål ved at give plads til 

tilbudsgiveres løsningsforslag, der ikke umiddelbart kan rummes inden for ordregivers fastsatte 

specifikationer.  

Alternative tilbud ses dog sjældent accepteret af ordregiver i praksis, da det umiddelbart kan 

medføre en stor belastning for ordregiver at skulle fastsætte de nærmere kriterier for alternative 

 
212 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
213 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
214 Udbudslovens § 24, stk. 1, nr. 3. 
215 Udbudsportalen, Vejledning: Udbud – trin for trin, 2016. Forkortes: Udbudsportalen, 2016, side 47. 
216 Udbudsportalen, Vejledning: Udbud – trin for trin, 2016. Forkortes: Udbudsportalen, 2016, side 48. 
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tilbud, at lade disse indgå i forhandlingerne og tillige foretage evalueringer af disse.217 Det kan 

imidlertid forekomme risikabelt at forbyde alternative tilbud, da ordregiver muligvis kan gå glip af 

bedre løsningsforslag, som er skræddersyede til ordregivers behov.218 Forhandlingskrav kræver til 

sammenligning, at ordregiver på forhånd har været i stand til at udpege en række krav, som muligvis 

kan udgøre en ufornøden begrænsning af tilbudsgivernes løsningsforslag. På denne måde vil både 

alternative tilbud og forhandlingskrav medføre yderligere omkostninger for ordregiver ved 

udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Til gengæld vil det være forventningen, at ordregiver kan vinde 

senere potentielle besparelser i form af bedre eller billigere tilbud, da der kan tages forbehold over 

for uhensigtsmæssige krav, som ordregiver har stillet i sin kravspecifikation. 

Ud fra disse økonomiske betragtninger forfølger forhandlingskrav og alternative tilbud det 

samme forhold, hvor begge fremgangsmåder indebærer øgede omkostninger i forberedelsen af 

udbuddet. Det lægges derfor til grund, at ordregivere lige så godt kan tillade alternative tilbud som 

brugen af forhandlingskrav i deres kravspecifikationer. Den økonomiske analyse har særligt til 

formål at analysere efficiensen af Rigspolitiets kravspecifikation, som indeholder forhandlingskrav, 

hvorfor begrebet »forhandlingskrav« fastholdes i analysen, selv om det juridiske grundlag herfor er 

tvivlsomt. 

4.2. Transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteorien anvendes til at analysere, om det er efficient for ordregivere at 

anvende forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved indkøb af it-systemudvikling. I de 

følgende afsnit vil der blive redegjort for de grundlæggende begreber og antagelser inden for 

transaktionsomkostningsteorien, som anvendes i den økonomiske analyse.  

 
217 Lauesen, Søren, Guide to requirements SL-07, 2017, side 12. 
218 Lauesen, Søren, Guide to requirements SL-07, 2017, side 12. 
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4.2.1. Definitioner 

4.2.1.1. Transaktion 

I transaktionsomkostningsteorien er transaktionen gjort til den basale analyseenhed.219 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.220 

En transaktion markerer således overgangen mellem to teknologisk adskilte aktiviteter.221 Det er 

karakteristisk for Williamsons opfattelse, at transaktioner ikke udelukkende kan anses som en 

overførsel mellem to juridisk adskilte parter. Transaktioner kan ligeledes være internaliserede og 

således finde sted inden for samme virksomhed.  

4.2.1.2. Transaktionsomkostninger 

En transaktion er forbundet med en række omkostninger, som Williamsons definerer som »cost of 

running the economic system«.222  Disse omkostninger betegnes undertiden som 

transaktionsomkostninger. 

Williamson sondrer mellem to omkostningstyper: »friktionsomkostninger« og 

»produktionsomkostninger«.223 Produktionsomkostninger vedrører de omkostninger, der kan 

tilskrives den fysiske aktivitet forbundet med overførslen af varen eller tjenesteydelsen.224 Hvis 

transaktionen foretages mellem to juridiske adskilte parter, bæres produktionsomkostningerne af 

leverandøren, mens køberen vil bære omkostningerne, hvis transaktionen foregår internt. 

Friktionsomkostningerne er imidlertid de omkostninger, som kan tilskrives processen for 

udformning, gennemførelse og kontrol af overførslen.225  

 
219 Lippert-Rasmussen, Martin og Mols, Niels Peter, 1993, Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til 
Williamson, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, side 2. Forkortes: Lippert-Rasmussen og Mols, 1993. 
220 Williamson, 1985, side 1. 
221 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 3. 
222 Williamson, 1885, side 18. 
223 Williamson, 1985, side 90-95. 
224 Williamson, 1985, side 2. 
225 Williamson, 1985, side 2. 
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4.2.2. Adfærdsantagelse 

Ifølge Williamson forårsager de menneskelige adfærdskarakteristika friktioner på markedet, som 

resulterer i transaktionsomkostninger: 

Transaction cost economics characterizes human nature as we know it by reference to bounded 

rationality and opportunism. The first acknowledges limits on cognitive competence. The second 

substitutes subtle for simple self-interest seeking.226  

Williamson refererer i den forbindelse til »begrænset rationalitet« og »opportunistisk adfærd« som 

de grundlæggende adfærdsantagelser inden for transaktionsomkostningsteorien.  

4.2.2.1. Begrænset rationalitet 

Begrænset rationalitet er den kognitive antagelse, som transaktionsomkostningsteorien bygger 

på.227 Der kan skelnes mellem tre rationalitetsformer – den stærke, semistærke og svage 

rationalitetsform – hvoraf begrænset rationalitet refererer til den semistærke rationalitetsform.228  

I den semistærke rationalitetsform antages det, at agenter er »intendedly rational, but only 

limitedly so«.229 Bemærk den simultane henvisning til intentionen (»intendedly«) og begrænsningen 

(»limitedly«). Der er med andre ord ikke tale om manglende rationalitet, eftersom agenten 

intenderer en rationel adfærd, men i kraft af sine menneskelige begrænsninger opfører agenten sig 

ikke altid rationelt.230 Derimod vil en stærkt rationel agent i alle situationer vide, hvilken adfærd der 

er optimal.231 

Begrænset rationalitet medfører, at agenten træffer subjektive beslutninger, da agenten vælger 

den adfærd, der forekommer optimal, selv om den ikke nødvendigvis er optimal. Agentens adfærd 

anses dog for rationel, da agenten vælger den bedste løsning blandt de kendte muligheder, hvilke 

ikke nødvendigvis er alle muligheder.232  

 
226 Williamson, 1985, side 44. 
227 Williamson, 1985, side 45. 
228 Williamson, 1985, side 45. 
229 Williamson, 1985, side 45. 
230 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 6. 
231 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 6. 
232 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 6. 
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4.2.2.2. Opportunistisk adfærd 

Inden for transaktionsomkostningsteorien er opportunisme en adfærdsantagelse, der henvender 

sig til agenternes egeninteresse. Der kan skelnes mellem tre former for egeninteresse – den stærke, 

semistærke og svage form – hvoraf opportunisme refererer til den stærke form.233  

Den neoklassiske økonomi bygger på den semistærke form, hvor det antages, at agenter er 

»simple self-interest seeking«.234 Agenterne søger derfor at egenoptimere inden for accepterede 

rammer, hvorfor der er tale om »fair play«.235 I den svage form svækkes antagelsen, hvorved 

agenter bliver »obedient«.236 Williamson anser opportunisme som den stærke form for 

egeninteresse, da agenterne her antages at være »self-interest seeking with guile«.237 Dette 

beskriver handlinger, der bevidst foretages med et egennyttigt sigte og muliggør adfærd såsom 

snyderi, løgn og tyveri.238 Antagelsen indebærer en risiko for, at mindst en af parterne agerer 

opportunistisk, hvorfor det ikke nødvendigvis er samtlige parter i transaktionen, som udviser en 

opportunistisk adfærd.239 

Opportunisme kan vise sig hos en agent gennem både aktive og passive handlinger.240 Dertil 

kommer, at opportunistisk adfærd både kan forekomme ex ante og ex post; typisk vil 

konsekvenserne af denne adfærd dog først vise sig ex post.241 Ex ante-handlinger kan navnlig 

forekomme ved videregivelse af falske og/eller mangelfulde informationer samt passivitet, hvilket 

gør det vanskeligt for modparten at udfærdige kontrakten.242 Ex post-opportunisme viser sig 

derefter ved, at agenten kan udnytte hullerne i kontrakten til skade for modparten. 

Sammenfattende kan antagelsen om opportunisme medføre en adfærdsmæssig usikkerhed, der 

kan have indflydelse på kontraktudformningsprocessen, og som ofte først viser sig ex post.  

 
233 Williamson, 1985, side 47. 
234 Williamson, 1985, side 47. 
235 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 7. 
236 Williamson, 1985, side 47. 
237 Williamson, 1985, side 47. 
238 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 7. 
239 Williamson, 1985, side 48. 
240 Williamson, 1985, side 48. 
241 Williamson, 1985, side 48. 
242 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 7. 
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4.3. Komparativ analyse af specifikationer 

Transaktionsomkostningsteorien vil i dette afsnit blive videreudviklet med henblik på at opstille en 

komparativ analyse af kravspecifikationer og behovspecifikationer.243 Den komparative analyse skal 

dernæst anvendes til at undersøge, om en detaljeret kravspecifikation med forhandlingskrav er 

transaktionsomkostningsminimerende. I den forbindelse vil transaktioner blive typologiseret efter 

dimensionerne »kompleksitetsgrad« og »usikkerhedsgrad«, hvorefter det bliver muligt at fastslå, 

om transaktioner skal tilgodese fleksibilitet ex post, på baggrund af de involverede 

transaktionsomkostninger. Dimensionen “kompleksitetsgrad” vil herefter indgå i en 

specifikationsmodel, som grafisk illustrerer, hvornår kravspecifikationer eller behovspecifikationer 

er efficiente for en given transaktion. Det skal dog understreges, at der i afhandlingen alene 

foretages en udskiftning af transaktionsomkostningsteoriens beskyttelsesbælte, herunder de 

udskiftelige hjælpehypoteser, med henblik på at gøre teorien relevant for it-ordregivers valg af hhv. 

en kravspecifikation eller behovspecifikation. Der rettes således ikke modus tollens mod teoriens 

hårde kerne, hvorfor adfærdsantagelserne og efficienskriteriet fastholdes.244 

Specifikationsmodellen udvikles med henblik på at bestemme, om det er efficient for Rigspolitiet at 

bruge forhandlingskrav i deres kravspecifikation. Efficiensen af en detaljeret kravspecifikation med 

forhandlingskrav vil imidlertid først blive gennemgået i afsnit 4.4., eftersom nærværende afsnit er 

generisk for samtlige ordregivere, der indkøber it-systemer.  

4.3.1. Dimensioner i specifikationsmodellen   

I dette afsnit er transaktionsomkostningsteorien blevet videreudviklet med nye dimensioner – 

kompleksitetsgraden og usikkerhedsgraden – som kan adskille transaktioner af it-systemer fra 

hinanden, idet ordregiver forudsætningsvis har sværere ved at fastsætte krav til komplekse it-

systemer.245 Nærværende afsnit søger dernæst at forklare, hvorledes dimensionerne defineres, 

herunder hvordan de skal forstås i en udbudsretlig kontekst. Dimensionerne indgår i 

 
243 For en nærmere gennemgang af hvorledes Williamsons transaktionsomkostningsteori er videreudviklet til 
offentlige udbud, herunder kravspecifikationer og behovspecifikationer, henvises der særligt til kapitel 1, afsnit 1.6.3.2 
244 For en nærmere gennemgang af transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne og beskyttelsesbælte henvises der 
til kapitel 1, afsnit 1.6.3.3., hvor der redegøres nærmere for transaktionsomkostningteorien som forskningsprogram. 
245 Udsen, 2014, side 29-30. 



 
 

76 
 

specifikationsmodellen i afsnit 4.3.3., som beskriver, hvornår kravspecifikationer og 

behovspecifikationer er efficiente for forskellige transaktioner.  

For en nærmere redegørelse af, hvorledes transaktionsomkostningsteorien er blevet 

videreudviklet til afhandlingens problemstilling, henvises til afsnit 1.6.3.2., i kapitel 1. 

4.3.1.1. Kompleksitetsgraden 

Kompleksitetsbegrebet er flere gange blevet omtalt inden for transaktionsomkostningsteorien. I en 

artikel fra 2012 definerer Steven Tadelis kompleksitetsbegrebet på følgende måde: 

I define a project’s complexity as how expensive it is to provide a more complete set of plans and 

contingencies. The more complex a project is, the more expensive it will be to try and prevent 

contractual incompleteness.246 

I Tadelis’ definition er kompleksitetsbegrebet forbundet med de omkostninger, der forekommer 

ved at forhindre forekomsten af inkomplette kontrakter. Efter Tadelis’ opfattelse vil det være dyrere 

at udarbejde kontrakter, der fuldt ud beskriver, hvordan et komplekst projekt udvikler sig, når der 

kan opstå uforudsete begivenheder.247 Komplekse projekter vil i den sammenhæng fremstå som 

usikre og vil derfor oftere bliver genforhandlet.248 I en senere artikel er en lignende definition blevet 

anlagt af Trevor L. Brown mfl.: 

When exchanges are more complex—that is, it is difficult to write out all the product and exchange 

rules for the transaction, and neither the buyer nor the seller can predict all the scenarios which 

might impact overall costs and product performance—the contract is incomplete.249 

Brown mfl. anser transaktioner som komplekse, når det er svært at skrive en komplet kontrakt, og 

når parterne ikke kan forudsige alle de scenarier, der kan påvirke de samlede omkostninger og 

kontraktudførelsen. Ifølge Williamson er den begrænsede rationalitet grunden til, at meget 

komplekse sammenhænge fremstår usikre.250 Williamsons synspunkt kan sammenlignes med de 

 
246 Tadelis, Steven, Public procurement design: Lessons from the private sector, International journal of industrial 
organization, May 2012, Vol.30(3), pp. 297-302, side 298. Forkortes: Tadelis, 2012. 
247 Tadelis, 2012, side 298. 
248 Tadelis, 2012, side 299. 
249 Brown, Trevor L, Potoski, Matthew & Slyke, David Van, Managing Complex Contracts: A Theoretical Approach, 
Journal Of Public Administration Research And Theory, 2016, Vol. 26(2), pp. 294-308, side 300. Forkortes: Brown, 
2015. 
250 Williamson, 1975, side 27. 
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definitioner, som er forelagt af Phillip Nelson251 samt Aidan R. Vining og David L. Weimer,252 

hvorefter komplekse produkter defineres som erfaringsgoder. Her kender køber og sælger ikke den 

reelle værdi af produktets egenskaber og de reelle omkostninger, før de har taget ejerskab over 

produktet. Køberen kan derfor have en idé om sit behov, men er ikke i stand til at specificere 

nøjagtigt, hvordan produktet skal designes, konstrueres eller konfigureres.253 

Når offentlige ordregivere indgår kontrakter, stilles der restriktive krav til gennemsigtigheden i 

transaktionen og ligebehandlingen af samtlige tilbudsgivere.254  I den offentlige sektor vil indgåelsen 

af kontrakter derfor forudsætningsvis være mere kompliceret end i den private sektor, også selv om 

der købes den samme ydelse.255 Et offentligt indkøb bliver derfor mere kompliceret, »because it 

must address not only cost and performance parameters, but also whether the process was “open” 

and “fair” in ways that do not apply to private sector exchanges«.256 

Sammenfattende antages transaktioner at være mere komplekse at gennemføre inden for den 

offentlige sektor end den private sektor. Ligeledes antages det, at transaktionens kompleksitetsgrad 

har betydning for omkostningerne ved at udfærdige en kontrakt, da det bliver dyrere at gardere sig 

mod uforudsete begivenheder. Nedenfor vil der blive redegjort for, hvordan graden af kompleksitet 

vil blive målt i denne afhandling.  

Kompleksitetsgraden af transaktionen vil blive vurderet i forhold til offentlige it-indkøb. En »lav 

kompleksitetsgrad« forbindes med indkøb af simple og homogene it-systemer. I denne gruppe 

indgår standardprogrammel, der kendetegnes ved, at it-systemet skal kunne varetages af flere 

brugere og derfor ikke er udviklet til en specifik brugers behov.257 Disse transaktioner vil være 

relativt nemme at gennemføre, da ordregiver kan beskrive systemet uden større besvær, 258 og det 

vil således være usandsynligt, at leverandøren misforstår kravene hertil. Ordregiver kan ligeledes 

 
251 Nelson, Phillip, Information and Consumer Behavior, Journal of Political Economy, 1 March 1970, Vol.78(2), pp. 
311-329, side 2. 
252 Vining, Aidan & Weimer, David, Information asymmetry favoring sellers: a policy frame-work, Policy Sciences, 
1988, Vol.21(4), pp. 281-303, side 285. 
253 Brown, 2015, side 297. 
254 Se udbudslovens § 2. 
255 Brown, 2015, side 296. 
256 Brown, 2015, side 296. 
257 Udsen, 2020, side 18. 
258 Brown, 2015, side 296. 
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sammenligne systemet med andre lignende systemer samt priserne på tværs af leverandørerne.259 

En »høj kompleksitetsgrad« forbindes modsætningsvis med innovative indkøb af it-systemer, som 

kun består af nyudviklet programmel. Disse transaktioner er særligt komplekse, dels fordi it-

systemet ikke eksisterer på udbudstidspunktet, dels fordi leverandørerne kan have forskellige 

løsninger på ordregivers behov.  

4.3.1.2. Usikkerhedsgraden 

Ifølge Williamson skal meget komplekse sammenhænge anses for usikre, idet antagelsen om 

begrænset rationalitet medfører inkomplette kontrakter og dermed uforudsete ændringer. 

Transaktionens kompleksitet har med andre ord indflydelse på graden af usikkerhed, idet ordregiver 

får sværere ved at fastsætte krav til it-systemet. Ifølge Williamson kan der sondres mellem tre 

former for usikkerhed: primær, sekundær og adfærdsmæssig usikkerhed. 

Den »primære usikkerhed« er en slags »state-contingent«,260 der refererer til tilstandens 

udvikling, dvs. en slags eksogen usikkerhed.261 Ved it-udbud omfatter den primære usikkerhed 

eksempelvis den teknologiske udvikling eller ny lovgivning, som der ikke kunne tages højde for på 

udbudstidspunktet.262 Ordregiver kan derfor kun udforme krav ud fra, hvad der forekommer mest 

rationelt på udbudstidspunktet, hvilket antageligvis gør kravene inkomplette.  

Den  »sekundære usikkerhed« opstår »from lack of communication, that is from one decision 

maker having no way of finding out the concurrent decisions and plans made by others«.263 Ved it-

udbud kan ordregiver eksempelvis mangle information om den værdi, som kan opnås fra it-

systemet, samt de omkostninger, som leverandøren har ved at levere og/eller udvikle systemet.264 

Ordregivers mangel på information kan være årsag til, at visse krav ikke beskrives tilstrækkeligt eller 

misforstås af leverandøren. Den sekundære usikkerhed skyldes derfor ufuldstændig eller 

forvrænget kommunikation af ikkestrategiske årsager.265  

 
259 Brown, 2015, side 296. 
260 Williamson, 1985, side 57. 
261 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 13. 
262 Udbudsudvalget, Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, 2014, side 829. 
263 Williamson, 1985, side 57. 
264 Brown, 2015, side 297. 
265 Williamson, 1985, side 57. 
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Den »adfærdsmæssige usikkerhed« opstår derimod som følge af den anden parts strategiske 

adfærd.266 Tilbudsgiveren antages her at være indehaver af den relevante information om, hvordan 

ordregivers behov bedst kan løses. Dette indebærer en risiko for, at den relevante information 

forvrænges, tilbageholdes eller helt udelades.267 Den asymmetriske information vil med andre ord 

forværre den begrænsede rationalitet hos ordregiver, som udformer kravene uden kendskab til, om 

den relevante information er blevet manipuleret af tilbudsgiver. Det antages, at en opportunistisk 

tilbudsgiver vil udnytte den asymmetriske information, når tilbudsgiveren har mulighed for at 

egenoptimere. 

Sammenfattende vil transaktioner med høj usikkerhed være mere sårbare for efterfølgende 

ændringer. Disse ændringer kan skyldes den anden parts strategiske adfærd, men kan også 

forekomme ved ikkestrategisk adfærd, hvor ændringerne kan påklages ordregivers mangel på 

information ved udformningen af kravene. Ligeledes kan efterfølgende ændringer skyldes eksogene 

variable såsom den teknologiske udvikling eller ny lovgivning, som ikke kunne forudses på 

udbudstidspunktet.  

4.3.2. Efficiente specifikationer 

Betegnelsen »specifikationer« dækker over kravspecifikationer og behovspecifikationer. Disse 

specifikationer anses som to ekstremer, der kan give et indblik i, hvordan ordregiver kan 

økonomisere med sine transaktionsomkostninger givet transaktionens kompleksitetsgrad. I det 

følgende redegøres der kort for de efficiente specifikationer, hvorefter disse anvendes til at opstille 

en specifikationsmodel i afsnit 4.3.3. 

4.3.2.1. Detaljeret kravspecifikation 

I kravspecifikationer angiver ordregiver sine krav til it-systemet, inden kontrakten formelt 

påbegyndes.268 Såfremt ordregiver nøje har beskrevet, hvordan opgaven skal løses, anses 

kravspecifikationen for detaljeret.269 Modsætningsvis anses en kravspecifikation for åben, hvis 

ordregiver i stedet har opstillet en række funktionskrav, der beskriver, hvilken opgave leverandøren 

 
266 Williamson, 1985, side 58. 
267 Lippert-Rasmussen og Mols, 1993, side 13. 
268 Brown, 2015, side 298. 
269 Ølykke og Nielsen, 2017, side 279. 
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skal løse.270 I detaljerede kravspecifikationer har ordregiver dermed nøje defineret it-systemet på 

forhånd, hvorimod åbne kravspecifikationer overlader leverandøren en frihed til at beskrive, 

hvorledes den vil udføre opgaverne.271 Et veldefineret it-system giver med andre ord mere 

forudsigelighed om prisen, hvorimod leverandørernes løsningsbeskrivelser giver større mulighed 

for innovation og konkurrence.272 Den åbne kravspecifikation er imidlertid ikke omfattet af 

specifikationsmodellen i afsnit 4.3.3. og vil derfor ikke blive kommenteret nærmere.  

En detaljeret kravspecifikation er efficient for de transaktioner, hvor der ikke er behov for at 

indbygge fleksibilitet til senere ændringer. Disse transaktioner har en lav kompleksitetsgrad, da de 

hovedsagelig omfatter indkøb af standardprogrammel. Ordregiver kan her bruge markedet til at 

blive tilstrækkeligt informeret om sit indkøb, således at ordregiver kan tilstræbe en komplet 

kravspecifikation på udbudstidspunktet. Forsøg på opportunistisk adfærd vil hurtigt blive 

gennemskuet, da ordregiver kan få sine informationer bekræftet af markedets øvrige aktører. 

Ordregiver vil med andre ord være godt tjent med at specificere sine krav til it-systemet på forhånd, 

idet forekomsten af efterfølgende ændringer er minimal, idet ordregiver kan skabe klarhed over sit 

behov på udbudstidspunktet.  

Sammenfattende vurderes det, at når transaktionen har en lav kompleksitetsgrad, vil det være 

efficient for ordregiver at udforme en detaljeret kravspecifikation. Formålet med en detaljeret 

kravspecifikation er at specificere kravene ned til den mindste detalje, hvor intet overlades til 

tilfældigheder. Dette er kun muligt, når ordregiver kan skabe klarhed over sit behov, hvilket 

minimerer risikoen for ex post-omkostninger i form af efterfølgende ændringer.  

4.3.2.2. Behovspecifikation 

I behovspecifikationer beskriver ordregiver sine nuværende og fremtidige behov til it-systemet, 

inden kontrakten formelt påbegyndes.273 Ordregiver kan dermed give leverandøren mulighed for at 

skabe en helhedsløsning til it-systemet, uden at leverandøren bliver bundet af tidligere idéer eller 

 
270 Ølykke og Nielsen, 2017, side 279. 
271 Udbudsrådet, Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området, 2012, side 15. 
272 Udbudsrådet, Analyse af funktionsudbud, 2010, side 4. 
273 Tvarnø, Christina D., Greve, Carsten og Denta, Sarah Maria, Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk 
perspektiv, Karnov Group Denmark A/S, København, 1. udgave, 1. oplag, 2019: Forkortes: Tvarnø, Greve og Denta, 
2019, side 134. 



 
 

81 
 

forslag.274 Fordelen ved at give leverandøren plads til at udvikle it-systemet er, at der skabes 

incitamenter til at finde løsninger, der er effektive, langtidsholdbare og billigere.275 Ligeledes undgår 

ordregiver at tage stilling til, hvordan behovet konkret skal opfyldes på udbudstidspunktet. 

Behovspecifikationer adskiller sig fra kravspecifikationer ved, at ordregiver og leverandøren 

samarbejder om at løse ordregivers behov, i stedet for at leverandøren skal levere et it-system ud 

fra ordregivers specifikke krav.276 Behovspecifikationer kan således nedbringe ordregivers for ex 

post-omkostninger, som opstår ved at skulle ændre kravspecifikationen efter kontraktindgåelsen. 

Behovspecifikationer er efficiente for de transaktioner, hvor ordregiver ikke kan skabe klarhed 

over sit behov på udbudstidspunktet og derfor er bedre tjent uden krav. Disse transaktioner 

omfatter hovedsagelig indkøb af innovative og nyudviklede it-systemer, som kendetegnes af en høj 

differentieringsgrad, hvor tilbudsgiverne afgiver vidt forskellige bud på, hvordan ordregivers behov 

kan løses. På grund af den høje kompleksitetsgrad vil transaktionen være forbundet med 

usikkerhed, hvilket gør en detaljeret kravspecifikation inefficient, eftersom disse it-systemer ikke 

kan defineres på udbudstidspunktet. Et forsøg på at skrive en kravspecifikation vil indebære høje ex 

post-omkostninger grundet behovet for senere ændringer, som kan udnyttes af en opportunistisk 

tilbudsgiver til at kræve merbetalinger. Ordregiver er i stedet bedre tjent med behovspecifikationer, 

hvor ordregiver i samarbejde med leverandøren løser ordregivers behov, i takt med at it-projektet 

tager form. Ordregiveren undgår dermed at tage stilling til, hvordan behovet konkret skal opfyldes, 

inden projektet er gået i gang.  

Sammenfattende vurderes det, at når transaktionen har en høj kompleksitetsgrad, anses 

behovspecifikationer som værende mest efficiente. Formålet med behovspecifikationer er at 

overlade skønnet til den part, der har de bedste forudsætninger for at udvikle et effektivt it-system.  

4.3.3. Model for efficiente specifikationer 

I dette afsnit udarbejdes der en specifikationsmodel, hvori der tages udgangspunkt i en ordregiver, 

der står over for det lidt forenklede valg, der enten skal vælge at gennemføre en transaktion ved en 

detaljeret kravspecifikation eller ved en behovspecifikation. 

 
274 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
275 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
276 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 177. 
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Transaktioner bestemmes her ud fra kompleksitetsgraden, der svinger fra lav til høj. Eksempelvis 

anses en lav kompleksitetsgrad som it-systemer bestående af standardprogrammel, hvorimod en 

høj kompleksitetsgrad anses som innovative og nyudviklede it-systemer. Kompleksitetsgraden giver 

derefter en indikation af, hvorvidt det er efficient for ordregiver at udforme en kravspecifikation 

eller en behovspecifikation til transaktionen. Den efficiente specifikation antages i den forbindelse 

at være den specifikation, der økonomiserer bedst med transaktionsomkostningerne ved en given 

kompleksitetsgrad. I modellen forudsættes det, at graden af usikkerhed har en konstant stigning, 

og på et tidspunkt vil denne være så tilstrækkelig høj, at en forøgelse af kompleksiteten vil gøre det 

mere fordelagtigt at udarbejde en behovspecifikation end en kravspecifikation. 

I modellen sondres der mellem ex ante- og ex post-transaktionsomkostninger, hvor førstnævnte 

ligger forud for kontrakttildelingen, og sidstnævnte ligger efter kontrakttildelingen. Ex ante-

omkostningerne vil i den forbindelse være forbundet med udarbejdelsen af specifikationen, som 

enten i større eller mindre grad kan tilstræbes at være komplet. Ex post-omkostningerne vil derimod 

være forbundet med eventuelle genforhandlinger og merbetalinger, som opstår på baggrund af 

behovet for senere ændringer, når it-projektet tager form.   

Modellen tager ikke udgangspunkt i en bestemt udbudsprocedure, da nogle indkøb kan være 

bedre tjent med den ene udbudsprocedure frem for den anden. Eksempelvis vil de almindelige 

udbudsprocedurer i større omfang blive anvendt ved indkøb af standardprogrammel, hvorimod de 

fleksible udbudsprocedurer vil blive foretrukket ved indkøb af nyudviklede it-systemer.   

I det følgende vil modellen blive udarbejdet i tre faser. I første fase holdes ex ante-

omkostningerne konstante, hvorimod ex post-omkostningerne kan variere. I anden fase holdes ex 

post-omkostningerne konstante, hvorimod ex ante-omkostningerne kan variere. I sidste fase 

sammenholdes omkostningerne med henblik på at illustrere, hvilke specifikationer der er efficiente 

for forskellige transaktioner som en funktion af kompleksitetsgraden.  

4.3.3.1. Fase 1: Ex post-omkostninger  

I den første fase antages det, at ex ante-transaktionsomkostningerne er ens under alle alternative 

specifikationer, hvorimod variationer i ex post-transaktionsomkostningerne tillades. Dermed vil der 

i første omgang blive set bort fra ex ante-omkostningerne. Indledningsvis introduceres de enkelte 

symboler, der bruges i modellen: 
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𝑇𝐶 =	Den relative mængde af transaktionsomkostninger. 

𝑘 = Graden af kompleksitet. 

𝐷(() = Omkostninger ved at bruge detaljerede kravspecifikationer.  

𝐵(() = Omkostninger ved at bruge behovspecifikationer. 

∆𝐺(() = 𝐵(() − 𝐷((), dvs. forskellen mellem ex post-omkostninger ved at bruge detaljerede 

kravspecifikationer (𝐷) og omkostningerne ved at bruge behovspecifikationer (𝐵) ud fra en 

given kompleksitetsgrad (𝑘). 

I fase 1 bliver modellen en funktion af de involverede ex post-transaktionsomkostninger ud fra en 

given grad af kompleksitet, som skitseres i ∆𝐺(()-kurven: 

 
Figur 4.1 – Ex post-omkostninger. Kilde: Egen tilvirkning af Williamson, 1985, side 91. 

Modellen har til formål at vise, at ved fravær af kompleksitet (𝑘 = 0) vil ex post-omkostningerne 

forbundet med detaljerede kravspecifikationer (𝐷(/)) være væsentlig lavere end omkostningerne 

forbundet med behovspecifikationer (𝐵(/)). Udtrykt med symboler kan dette skrives som:  

𝐵(/) > 𝐷(/) ↔ 	∆𝐺(/) = 𝛽 > 0	
	
Dette betyder, at forskellen mellem ex post-omkostningerne ved at bruge hhv. detaljerede 

kravspecifikationer og behovspecifikationer (∆𝐺(/) = 𝐵(/) − 𝐷(/)) er større end nul ved fravær af 

kompleksitet	(𝑘 = 0). Dette forklarer samtidig, hvorfor ∆𝐺(()-kurven starter ved 𝛽 = ∆𝐺(/) > 0. 

Når kompleksitetsgraden er 0, anses transaktionen for at omfatte indkøb af it-standardsystemer. 

Som det fremgår af afsnit 4.3.2.1. vil detaljerede kravspecifikationer være den efficiente 

reguleringsstruktur til indkøb af it-standardsystemer. Ordregiver vil have bedre forudsætninger for 
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at stille krav til it-standardsystemer, eftersom disse systemer kan defineres på udbudstidspunktet 

og dermed i mindre grad er udsat for ex post-ændringer. Dette besværliggør en opportunistisk 

adfærd hos tilbudsgiver, da denne adfærd er betinget af, at tilbudsgiver kan opnå fortjenester ved 

ordregivers behov for at ændre kravspecifikationen ex post.  Desuden vil ordregiver være mere 

informeret om, hvad der skal indkøbes, og således have nemmere ved at formulere sine krav. 

Kravspecifikationer for standardsystemer kan derfor tilstræbes at blive komplette – dog aldrig helt 

komplette grundet antagelsen om begrænset rationalitet. Ordregiver vil med andre ord have gode 

forudsætninger for at specificere kravene til et standardsystem, da kravene i mindre omfang er 

udsat for senere ændringer. Sammenfattende vil detaljerede kravspecifikationer være forbundet 

med lave ex post-omkostninger, når transaktionens kompleksitetsgrad er 0. 

Når kompleksitetsgraden (𝑘) stiger, bliver it-systemet i større grad specialudviklet, hvilket øger 

den asymmetriske information mellem parterne, dels fordi it-systemet ikke eksisterer på 

udbudstidspunktet, dels fordi tilbudsgiverne kan have forskellige løsninger på ordregivers behov. 

Når kompleksitetsgraden stiger, øges omkostningerne ved at bruge detaljerede kravspecifikationer, 

dvs. 𝐷3 > 0. Transaktionen bliver derfor forbundet med mere usikkerhed, hvilket gør 

kravspecifikationer mere inkomplette, og dermed udsættes disse for ændringer ex post. 

Transaktionsomkostningerne forbundet med ex post-ændringer kan imidlertid undgås ved, at 

ordregiver specificerer sit behov i stedet for at fastsætte krav på udbudstidspunktet. 

Behovspecifikationer er imidlertid også forbundet med ex post-omkostninger, som forekommer 

ved, at ordregiver i samarbejde med leverandøren løser ordregivers behov under it-

udviklingsprojektet. Dog anses behovspecifikationer for at være mere velegnede til at økonomisere 

med den begrænsede rationalitet og undgå opportunisme, når kompleksitetsgraden stiger, da 

ordregiver kan modvirke den asymmetriske information ved at fastsætte sit behov i stedet for 

deciderede krav til it-systemet. Sammenfattende antages det, at ex post-omkostningerne forbundet 

med behovspecifikationer stiger mindre end omkostningerne forbundet med detaljerede 

kravspecifikationer, når kompleksitetsgraden stiger. Dette kan udtrykkes ved, at 𝐷3 > 𝐵′ for hvert 

𝑘, og dette forklarer, hvorfor ∆𝐺-kurven er faldende med stigende kompleksitet (𝑘), hvilket kan 

udtrykkes som. 

∆𝐺3 = 𝐵´ − 𝐷3 < 0	
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Når 𝑘 når et betydeligt niveau, anses indkøbet af et it-system som værende fuldkommen komplekst, 

og her er behovspecifikationer at mest efficiente, da 𝐼(() < 𝑆((). Modsat detaljerede 

kravspecifikationer vil behovspecifikationer give leverandørerne plads til at skabe helhedsløsninger 

til it-systemet uden at blive bundet af ordregivers tidligere idéer eller forslag.277 Ordregiver 

økonomiserer på den måde med den begrænsede rationalitet, idet fokusset ændres fra at fastsætte 

krav til at løse ordregivers konkrete behov. 

At ex post-omkostningerne for detaljerede kravspecifikationer bliver højere end for 

behovspecifikationer, er ensbetydende med, at ∆𝐺-kurven falder til negative værdier. Hvor ∆𝐺-

kurven skærer 𝑘-aksen, gælder det, at 𝐵(() = 𝐷((). I dette skæringspunkt, hvor 

kompleksitetsgraden er 𝑘∗, er de to alternative specifikationer lige efficiente. 

4.3.3.2. Fase 2: Ex ante-omkostninger 

I den anden fase antages det, at ex post-transaktionsomkostningerne er ens for begge 

specifikationer, hvorimod variationer i ex ante-transaktionsomkostningerne tillades. Indledningsvis 

vil der  blive introduceret et nyt symbol. 

∆𝐶 = Forskellen i ex ante-omkostningerne ved at bruge detaljerede kravspecifikationer frem 

for behovspecifikationer. 

I fase 2 bliver modellen en funktion af de involverede ex ante-omkostninger ud fra en given 

kompleksitetsgrad, som skitseres i ∆𝐶(()-kurven. 

 
Figur 4.2 – Ex ante-omkostninger. Kilde: Egen tilvirkning af Williamson, 1985, side 93. 

 
277 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
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I modellen antages det, at behovspecifikationer er mindre omkostningsfulde at udforme end 

detaljerede kravspecifikationer, hvorfor ∆𝐶 altid er negativ. Dette sker ud fra et argument om, at 

der er relativt færre ex ante-omkostninger forbundet med at beskrive, hvad man har brug for, end 

med at beskrive, hvad man vil have.  

Når kompleksiteten (𝑘) er meget lav, og der således er tale om standardsystemer, vil der være 

få ex ante-omkostninger forbundet med at udforme kravspecifikationer. Dette skyldes, at 

ordregiver er bedre informeret og derfor kan definere systemet på udbudstidspunktet.  Forskellen 

i ex ante-omkostninger ved at udforme hhv. detaljerede kravspecifikationer og behovspecifikationer 

vil derfor være minimal ved en lav kompleksitetsgrad.  

Fordele ved at fastsætte behovspecifikationer stiger i takt med kompleksitetsgraden. Når 

kompleksiteten (𝑘) stiger, og der således er tale om specialudviklede it-systemer, bliver det mere 

omkostningsfuldt og sværere for ordregiver at fastsætte krav til systemet. Her vil 

behovspecifikationer have en fordel frem for de detaljerede kravspecifikationer, da ordregiver kun 

skal bruge ressourcer på at identificere sit behov. Kravspecifikationer vil derimod indebære flere 

søgeomkostninger, idet ordregiver skal udlede og formidle sine krav. 

Sammenfattende vil ordregiver altid have flest ex ante-omkostninger i forbindelse med 

kravspecifikationer. Ordregiver vil derfor aldrig vælge at specificere sine krav alene på grund af ex 

ante-omkostningerne. Først når ex post-omkostningerne inddrages i analysen, vil der kunne findes 

støtte for at fastsætte krav. 

4.3.3.3. Fase 3: Totale omkostninger 

I den tredje fase sammenholdes de udledte ex ante- og ex post-omkostninger ved en given 

kompleksitetsgrad. 

∆𝐺 + ∆𝐶 = Forskellen i de totale omkostninger for de alternative specifikationer. 

Med andre ord samles resultaterne af de to forudgående modeller i én figur, som kommer til at se 

ud på følgende måde: 
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Figur 4.3 – Totale omkostninger. Kilde: Egen tilvirkning af Williamson, 1985, side 93. 

I skæringspunktet 𝐴∗ bliver ∆𝐶 + ∆𝐺 = 0, hvilket betyder, at der ikke er nogen forskel på de 

alternative specifikationers omkostninger. Ud fra en transaktionsomkostningsøkonomiserende 

synsvinkel vil ordregiver derfor være indifferent i forhold til at vælge mellem detaljerede 

kravspecifikationer og behovspecifikationer. Fra figur 4.3 skal følgende konklusioner fremhæves: 

1) Detaljerede kravspecifikationer har en fordel frem for behovspecifikationer, når 

kompleksiteten er lav. Den lave kompleksitetsgrad medfører en lav risiko for efterfølgende 

ændringer, og derfor kan det betale sig for ordregiver at fastsætte kravene til it-systemet på 

forhånd. Desuden er der relativt få søgeomkostninger forbundet med at fastsætte kravene 

på udbudstidspunktet.  

2) Omvendt er behovspecifikationer efficiente, når kompleksiteten er høj, da der både 

forekommer besparelser i ex ante-omkostningerne og ex post-omkostningerne, idet 

ordregiver udelukkende skal identificere sit behov, hvorefter det er op til leverandøren at 

løse det.  

3) Endelig findes der et område, hvor ordregiver er omkostningsmæssigt indifferent, da 

detaljerede kravspecifikationer og behovspecifikationer er lige efficiente (dvs. hvor ∆𝐶 =

∆𝐺).  
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4.4. Analyse af Rigspolitiets forhandlingskrav 

Dette afsnit har til formål at anvende specifikationsmodellen og dens implikationer på Rigspolitiets 

transaktion med henblik på at udlede, om en detaljeret kravspecifikation med forhandlingskrav 

udgør en efficient specifikation, der adresserer Rigspolitiets behov for fleksibilitet. Rigspolitiets 

transaktion vil derfor indledningsvis blive gennemgået med henblik på at karakterisere 

transaktionen inden for de udledte dimensioner, der blev gennemgået i afsnit 4.3.1. Rigspolitiets 

transaktion vil herefter blive indplaceret i specifikationsmodellen med henblik på at besvare, om 

Rigspolitiets kravspecifikation med forhandlingskrav økonomiserer med 

transaktionsomkostningerne, eller om behovspecifikationer udgør et bedre alternativ. 

4.4.1. Rigspolitiets transaktion 

4.4.1.1. Rigspolitiets systemudviklingsaftale 

Rigspolitiets kontrakt betegnes »Udbud af IAM-system, herunder vedligeholdelse, support og 

udvikling«. Kontrakten består i hovedtræk af en udviklings-, vedligeholdelses- og konsulentaftale.278 

Hovedydelsen i Rigspolitiets udviklingsaftale er levering af en 

standardbrugeradministrationsløsning og udvikling af integrationer til Rigspolitiets systemer. 

Leverandøren skal i den forbindelse skræddersy et brugeradministrationssystem til Rigspolitiets 

specifikke behov, hvilket indebærer, at systemet skal kunne »understøtte brugeres adgang til data 

og systemer på tværs af dansk politi […] samtidig med at løsningen understøtter det øgede fokus på 

compliance og governance hos dansk politi«.279 Desuden er der knyttet en uddannelses- og 

vidensoverdragelsesydelse til udviklingsaftalen,280 således at Rigspolitiet efterfølgende kan trække 

på deres egne ressourcer i forhold til anvendelsen af brugeradministrationssystemet.281 

 
278 Afhandlingens bilag 1, side 2-3. 
279 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
280 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
281 Afhandlingens bilag 9, Side 4. 
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4.4.1.2. Rigspolitiets kravspecifikation med forhandlingskrav 

I kravspecifikationer specificerer it-ordregiver de karakteristika, kvaliteter og funktioner,282 som der 

ønskes ved et givet it-system. I formel forstand kaldes disse ønsker for »krav«, og når disse 

specificeres i en kontrakt, kaldes de tilsammen en »kravspecifikation«.283 Ordregivere bruger derfor 

kravspecifikationer til at beskrive, hvad de ønsker at indkøbe, inden kontrakten formelt påbegyndes. 

I det følgende vil Rigspolitiets kravspecifikation284 blive beskrevet ud fra omfanget af krav og 

detaljeringsgraden. 

Rigspolitiets kravspecifikation består af en sammensætning af  mindstekrav, forhandlingskrav og 

evalueringskrav. Et mindstekrav udgør et ufravigeligt krav, hvorimod forhandlingskrav kan fraviges 

under forhandlingerne, indtil tilbudsgiverne skal afgive deres endelige tilbud, medmindre 

forhandlingerne eksplicit fører til ændringer eller fjernelse af forhandlingskrav.285 Evalueringskrav 

er derimod fravigelige, da de indgår i den kvalitative vurdering af tilbuddene, hvor ordregiver 

vurderer tilbuddene i forhold til graden af opfyldelse af kravet. Rigspolitiet opdeler deres 

evalueringskrav i kategorierne »EK-a« og »EK-b«.286 I evalueringskrav tilhørende kategorien »EK-a« 

beskriver Rigspolitiet, hvordan opgaven skal løses, hvorimod evalueringskrav tilhørende kategorien 

»EK-b« beskriver, hvilken opgave der skal løses. 

Rigspolitiets kravspecifikation består af i alt 145 krav, som har følgende fordeling:  

 
Skema 4.1 – Oversigt over Rigspolitiets fordeling af kravtyper. Kilde: Afhandlingens bilag 3. 
 

 
282 Brown, 2015, side 298. 
283 Brown, 2015, side 298. 
284 Rigspolitiets kravspecifikation fremgår af afhandlingens bilag 3. 
285 Afhandlingens bilag 2, side 1-2. 
286 Afhandlingens bilag 2, side 2. 
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I skema 4.1287 kan det lægges til grund, at hele 69 % af kravene er hhv. mindstekrav, 

forhandlingskrav og evalueringskrav af kategorien »EK-a«. Disse krav dikterer i høj grad, hvordan 

opgaven konkret skal løses, hvilket bidrager til, at kravspecifikationen bliver præget af en høj 

detaljeringsgrad. Lægges mindstekrav og forhandlingskrav sammen, kan op til 55 % af kravene ende 

med at være krav, som tilbudsgiverne skal opfylde i det endelige tilbud, og de er derfor ikke krav, 

hvor tilbudsgiverne konkurrerer på opfyldelsesgraden. Det lægges derfor til grund, at Rigspolitiet 

har skrevet en omfangsrig og detaljeret kravspecifikation. Dette giver en indikation af, at Rigspolitiet 

har klarhed over deres behov, idet de på forhånd nøje har defineret det it-system, som leverandøren 

skal udvikle til Rigspolitiets organisation. De resterende 31 % af kravene er evalueringskrav af 

kategorien »EK-b«, som er funktionskrav, der overlader et skøn til tilbudsgivernes løsningsforslag. 

Det vurderes derfor, at Rigspolitiet har udfærdiget en detaljeret kravspecifikation, som 

begrænser tilbudsgiverne i at udforme løsningsforslag til it-systemet.  

4.4.2. Rigspolitiets transaktion og dimensionerne 

Rigspolitiets transaktion vil i det følgende blive typologiseret efter dimensionerne 

»kompleksitetsgrad« og »usikkerhedsgrad«. Dette gøres med henblik på at indplacere Rigspolitiets 

transaktion i specifikationsmodellen i afsnit 4.4.3. 

4.4.2.1. Kompleksitetsgraden af Rigspolitiets transaktion 

Rigspolitiet er en offentligt reguleret part og skal derfor efterleve gældende ret. Dette medfører i 

sig selv, at indkøbet kan anses for at være mere kompliceret, end hvis der var tale om en transaktion 

mellem to private parter.288   

Rigspolitiets transaktion udgør en udviklingsaftale, der omfatter et 

standardbrugeradministrationssystem samt udvikling af integrationer til Rigspolitiets systemer.289 

Med andre ord skal leverandøren specialudvikle et brugeradministrationssystem, som bliver 

sammensat af eksisterende og nyudviklede programkomponenter.  

 
287 Se afsnit 1.6.1. om dataindsamlingen til afhandlingen. 
288 Brown, 2015, side 3. 
289 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
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Rigspolitiets transaktion kan være kompleks at gennemføre, fordi det kan være vanskeligt at 

fastsætte krav til den specialudviklede del af systemet,290 som ikke eksisterer på udbudstidspunktet. 

Imidlertid kan Rigspolitiets transaktion ikke henføres til den stærke kompleksitetsgrad, da denne 

forudsætter, at hele systemet skal nyudvikles. På den anden side kan Rigspolitiets transaktion heller 

ikke henføres til den lave kompleksitetsgrad, da denne forudsætter, at systemet kan varetages af 

flere brugere. Rigspolitiets transaktion betegnes derfor som semikompleks, da der er tale om et it-

standardsystem, som skal udvikles til en specifik brugers behov. Transaktionens kompleksitetsgrad 

skal herefter ses i sammenhæng med antagelsen om begrænset rationalitet, hvorefter det ikke er 

muligt for Rigspolitiet at fastsætte en komplet kravspecifikation. Derfor vil Rigspolitiets detaljerede 

kravspecifikation formodentlig blive udsat for ex post-ændringer, når udviklingsprojektet tager 

form.  

4.4.2.2. Usikkerhedsgraden af Rigspolitiets transaktion 

Rigspolitiets transaktion er særlig udsat for »primær usikkerhed« grundet den teknologiske 

udvikling og de forretningsmæssige ændringer, der kan forekomme i forbindelse med ny 

lovgivning.291 Rigspolitiet kan således risikere, at it-systemet skal indeholde funktionaliteter, som 

der ikke kunne tages højde for på udbudstidspunktet,292 hvilket gør kravspecifikationen inkomplet.  

Rigspolitiets transaktion er i mindre grad udsat for »sekundær usikkerhed«, da udbuddet 

gennemføres ved proceduren udbud med forhandling, hvor Rigspolitiet blandt andet kan bruge 

deres forhandlingsbeføjelser til at pege tilbudsgiverne i den rigtige retning og forebygge 

misforståelser ved at drøfte kravspecifikationen med tilbudsgiverne. Den sekundære usikkerhed 

nedbringes også af Rigspolitiets forhandlingskrav, som tilbudsgiverne kan tage forbehold over for 

uden at blive erklæret ukonditionsmæssige i forhandlingsrunderne.293 Forhandlingskrav kan med 

andre ord gøre Rigspolitiet mere informeret om alternative løsninger på behovet. 

Rigspolitiets transaktion er derimod særlig udsat for »adfærdsmæssig usikkerhed«, eftersom 

tilbudsgiverne har de bedste forudsætninger for at vide, hvordan brugeradministrationssystemet 

skal specialudvikles til Rigspolitiets organisation. En opportunistisk tilbudsgiver kan eksempelvis 

 
290 Brown, 2015, side 300. 
291 Udbudsudvalget, Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, 2014, side 829. 
292 Udbudsudvalget, Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, 2014, side 829. 
293 Afhandlingens bilag 2, side 1. 
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udnytte den asymmetriske information ved at forholde sig passiv over for uhensigtsmæssige krav i 

Rigspolitiets kravspecifikation og herefter holde sig nøje til kontrakten ved kontraktudførelsen. 

Erfaringer fra praksis viser, at tilbudsgivere bevidst har afgivet lave bud på it-projekter i 

forventningen om at kunne hente den nødvendige fortjeneste hjem på ordregivers ønsker om 

ændringer af leverancen undervejs i udviklingsforløbet.294 Det faktum, at Rigspolitiet har udformet 

en detaljeret kravspecifikation, muliggør tilbudsgiverens opportunistiske adfærd. En detaljeret 

kravspecifikation tager ikke højde for, at Rigspolitiets behov kan ændre sig i løbet af 

udviklingsprojektet, hvor parterne får mere viden om systemet.295 Den opportunistiske tilbudsgiver 

kan derfor afgive et lavt tilbud med henblik på at kræve merbetaling, når de »overspecificerede 

krav« skal ændres ex post.  

 Sammenfattende vurderes det, at Rigspolitiet er særlig udsat for tilbudsgiveres opportunistiske 

adfærd, da de specificerede krav binder Rigspolitiet til den oprindelige kravspecifikation, som i 

højere grad er udsat for ændringer ex post. 

4.4.3. Rigspolitiets kombination af detaljeret kravspecifikation og 

forhandlingskrav 

Som tidligere nævnt omfatter Rigspolitiets udbud et indkøb af et 

standardbrugeradministrationssystem, som skal specialudvikles til deres specifikke behov. Dette 

indebærer, at indkøbet skal sammensættes af eksisterende og nyudviklede komponenter.296 

Rigspolitiets transaktion blev som følge heraf karakteriseret som semikompleks, hvilket indebærer 

en høj grad af usikkerhed. Sammenfattende blev det udledt, at Rigspolitiets transaktion er særlig 

sårbar over for tilbudsgivernes opportunistiske adfærd som følge af Rigspolitiets begrænsede 

rationalitet. 

I det følgende vil det blive diskuteret, om forhandlingskravene i Rigspolitiets detaljerede 

kravspecifikation kan økonomisere med transaktionsomkostningerne, eller om 

behovspecifikationer udgør et bedre alternativ. I diskussionen tages der udgangspunkt i 

 
294 Teknologirådet, Erfaringer fra statslige IT-projekter – hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en 
arbejdsgruppe under Teknologirådet, 2001, side 22. 
295 Udsen, 2020, side 52-53. 
296 Udsen, 2020, side 19. 
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kontraktydelsen, som i Rigspolitiets tilfælde er levering af et specialudviklet 

brugeradministrationssystem. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling af it-systemer adskiller sig fra de fleste typer af 

leverancer på en række punkter, idet ydelsen endnu ikke eksisterer på udbudstidspunktet.297 En af 

de centrale udfordringer ved udformningen af it-udviklingskontrakter bliver dermed at beskrive 

ydelsen.298 Det findes derfor ikke bemærkelsesværdigt, at erfaringer med udvikling af komplekse it-

systemer viser, at det ikke er muligt at fastlægge det endelige indhold af systemet, inden projektet 

er gået i gang.299 Særligt for komplekse it-systemer vil der i løbet af projektet opstå behov for at 

ændre systemet, f.eks. fordi kundens behov ændrer sig, parterne får mere viden om systemet 

osv.300 Desuden er det vanskeligt at afprøve, om de fastsatte krav er opfyldt, da it-systemer ikke er 

fysiske produkter, der løbende tager form.301 

Det findes af ovenstående grunde bemærkelsesværdigt, at Rigspolitiet har valgt at udforme en 

detaljeret kravspecifikation og derved beskrevet en ydelse, der endnu ikke er kendt på 

udbudstidspunktet. Derimod har Rigspolitiet forsøgt at inkorporere fleksibilitet i den ellers lukkede 

kravspecifikation ved at fastsætte forhandlingskrav.302 Forhandlingskravene giver tilbudsgiverne 

mulighed for at afgive forhandlingstilbud med forbehold over for kravene, således at Rigspolitiet 

kan blive bekendt med uhensigtsmæssigheder i kravspecifikationen eller billigere alternativer. 

Samtidig skaber forhandlingskrav sikkerhed for den endelige pris, eftersom Rigspolitiet 

hovedsagelig har beskrevet kravene ud fra, hvordan de gerne vil have systemet.303 Det vurderes 

derfor, at Rigspolitiet har indbygget fleksibilitet i en ellers detaljeret kravspecifikation ved at 

beskrive ydelsen med forhandlingskrav. Imidlertid skal det diskuteres, om forhandlingskrav 

realiserer de gevinster, som tilstræbes ved at give leverandørerne mulighed for at tage forbehold 

og derved afgive alternative løsninger.  

På den ene side gør forhandlingskrav det muligt for Rigspolitiet at stille krav til de dele af ydelsen, 

hvor det ikke har været muligt at opnå fuld klarhed over markedets løsninger. Rigspolitiet kan 

 
297 Udsen, 2020, side 51. 
298 Udsen, 2020, side 74. 
299 Udsen, 2020, side 52. 
300 Udsen, 2020, side 52. 
301 Udsen, 2020, side 51. 
302 Se afsnit 4.4.1.2. om Rigspolitiets kravspecifikation 
303 Se afhandlingens bilag 3. 
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gennem forhandlingskrav blive mere informeret om markedets alternative løsninger og derfra tage 

stilling til, om de vil fastholde, frafalde eller ændre kravene. Et forhandlingskrav kan blandt andet 

realisere gevinster for Rigspolitiet, hvis markedet har et billigere alternativ til kravet. På den anden 

side indgår forhandlingskrav i en detaljeret kravspecifikation, der som udgangspunkt ikke rummer 

plads til ændringer under kontraktudførelsen. Succeskriteriet for en efficient kravspecifikation vil 

være, at Rigspolitiet kan opnå fuld klarhed over deres behov, således at de er sikre på, hvordan 

systemet skal udformes allerede ved aftalens indgåelse.304 Det er imidlertid ikke muligt for 

Rigspolitiet at udforme en komplet kravspecifikation, eftersom it-systemet først bliver udviklet efter 

aftaleindgåelsen, hvilket medfører en høj usikkerhed i transaktionen. Det skal derfor vurderes, om 

forhandlingskrav kan nedbringe denne usikkerhed i tilstrækkelig grad til, at det vil være efficient for 

Rigspolitiet at udforme en detaljeret kravspecifikation.  

Forhandlingskrav er et effektivt middel til at nedbringe den sekundære usikkerhed, der kan opstå 

ved tilbudsgivernes misforståelser af kravspecifikationer eller uvidenhed ved kravfastsættelsen. 

Leverandørernes mulighed for at tage forbehold over for forhandlingskrav gør Rigspolitiet mere 

informerede om den værdi, som kan opnås ved en alternativ løsning til it-systemet.305 Samtidig giver 

forhandlingskrav også leverandørerne den fornødne sikkerhed for, at deres tilbud ikke bliver afvist, 

hvis de tager et forbehold. Erfaringer med tilbudsgivernes forbehold viser, at tilbudsgiverne generelt 

har været tilbageholdende med at tage forbehold over for ordregiveres kravspecifikation, da nogle 

ordregivere konsekvent har afvist tilbud med forbehold, også selv om forbeholdet er taget over for 

et uhensigtsmæssigt krav.306 Rigspolitiet kan i henhold til deres udbudsbetingelser dog ikke afvise 

et tilbud med forbehold over for forhandlingskrav under forhandlingerne, hvilket sikrer de rette 

incitamenter hos tilbudsgiverne til at informere Rigspolitiet om uhensigtsmæssige krav. Imidlertid 

har forhandlingskrav ikke den ønskede virkning på den adfærdsmæssige usikkerhed, eftersom en 

opportunistisk tilbudsgiver vil egenoptimere og dermed have incitament til at tie om 

uhensigtsmæssige krav.  Erfaringer med opportunistiske tilbudsgivere viser, at tilbudsgivere bevidst 

har givet for lave bud på it-projekter i forventningen om at kunne hente den nødvendige fortjeneste 

hjem på ordregivers senere ønske om at foretage ændringer af leverancen undervejs i 

 
304 Udsen, 2020, side 55. 
305 Brown, 2015, side 297. 
306 Teknologirådet, Erfaringer fra statslige IT-projekter – hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en 
arbejdsgruppe under Teknologirådet, 2001, side 22. 
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udviklingsforløbet.307 Forhandlingskrav er således ikke til hinder for, at en opportunistisk 

tilbudsgiver udnytter Rigspolitiets detaljerede kravspecifikation. Resultatet bliver, at Rigspolitiet 

kommer til at bruge ressourcer på at udarbejde en detaljeret kravspecifikation, før projektet går i 

gang, og derefter ressourcer på at ændre kravspecifikationen og på at drøfte, hvorvidt der er tale 

om betalbare ændringer eller ej.308 Sammenfattende vurderes det, at forhandlingskrav ikke i et 

tilstrækkeligt omfang kan gøre op med forekomsten af inkomplette kravspecifikationer ved indkøb 

af it-systemudvikling. Dog er det korrekt, at forhandlingskrav kan gøre Rigspolitiet mere 

informerede på udbudstidspunktet og dermed gøre kravene mere komplette, men dette 

forudsætter, at tilbudsgiverne ikke er opportunistiske. Desuden er udvikling af it-systemer i høj grad 

præget af den primære og eksogene usikkerhed, da man på udbudstidspunktet ikke nødvendigvis 

kan forudse den teknologiske udvikling og nye lovkrav. Det vurderes derfor, at Rigspolitiets 

transaktion er for kompleks til, at de på en efficient måde på forhånd kan fastsætte alle krav til 

systemet, hvilket betyder, at deres nuværende kravspecifikation udsættes for høje ex post-

omkostninger.   

Sammenfattende vurderes det, at forhandlingskrav har en positiv virkning på den begrænsede 

rationalitet, da ordregiver, gennem tilbudsgivernes forbehold over for uhensigtsmæssige krav, kan 

blive bedre informeret om sit indkøb. En detaljeret kravspecifikation bliver derimod ikke komplet, 

blot fordi den indeholder forhandlingskrav. Derfor vil kravspecifikationen stadig blive udsat for høje 

ex post-omkostninger som følge af den primære og adfærdsmæssige usikkerhed. Med andre ord vil 

det aldrig være efficient at tilstræbe en komplet kravspecifikation ved indkøb af it-systemudvikling, 

idet detaljerede kravspecifikationer er forbundet med høje ex ante- og ex post-omkostninger, når 

ydelsen ikke eksisterer på udbudstidspunktet. 

Imidlertid viser specifikationsmodellen i afsnit 4.3.3., at behovspecifikationer er mere efficiente 

end kravspecifikationer, når transaktionens kompleksitetsgrad er høj. Formålet med 

behovspecifikationer er, at leverandøren skal komme med helhedsløsninger til ordregivers 

behov.309 Dette er kun muligt, i og med at ordregiver ikke fastsætter krav i behovspecifikationer, 

men alene beskriver sit behov. Behovspecifikationen er med andre ord bedre udrustet til at 

 
307 Teknologirådet, Erfaringer fra statslige IT-projekter – hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en 
arbejdsgruppe under Teknologirådet, 2001, side 22. 
308 Udsen, 2020, side 52. 
309 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
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imødekomme usikkerhed ved it-udviklingsprojekter, da ordregiver ikke skal ud i dyre 

genforhandlinger om uhensigtsmæssige krav, som leverandøren kræver særskilt betaling for. 

Derimod samarbejder leverandøren med ordregiveren om en løsning til ordregiverens behov.  

Detaljerede kravspecifikationer definerer ydelsen nøje på forhånd, og derfor skal leverandøren 

afgive et løsningsforslag, der baseres på, hvad Rigspolitiet finder hensigtsmæssigt. Den fleksibilitet, 

der tilføres gennem forhandlingskrav, er ligeledes betinget af, hvad Rigspolitiet mener, er 

hensigtsmæssigt for tilbudsgiverne at afgive alternative løsninger på. En detaljeret kravspecifikation 

med forhandlingskrav er med andre ord etaf en generel mistillid til, at markedet kan levere. Dette 

findes bemærkelsesværdigt, da udvikling af it-systemer er en kompleks transaktion, hvorfor 

leverandøren som den kompetente part må have de bedste forudsætninger for vide, hvordan it-

systemet kan realisere gevinster for ordregiver. Dette skal også ses i lyset af, at ordregiver er 

begrænset rationel. Behovspecifikationer vil derimod økonomisere med ordregivers begrænsede 

rationalitet, da leverandøren får mulighed for at skabe helhedsløsninger, som må formodes at være 

mere effektive, mere langtidsholdbare og billigere end de løsninger,310 som ordregiver opnår 

gennem forhandlingskrav.   

En behovspecifikation er imidlertid kun en efficient løsning, såfremt transaktionen er 

tilstrækkelig komplekst, og derfor kan det ikke entydigt konkluderes i den økonomiske analyse, om 

behovspecifikationer er efficiente for Rigspolitiet. Derimod kan det konkluderes, at forhandlingskrav 

ikke kan gøre detaljerede kravspecifikationer efficiente, idet forhandlingskrav ikke kan håndtere den 

primære og adfærdsmæssige usikkerhed, som er forbundet med indkøb af it-systemudvikling. 

Detaljerede kravspecifikationer vil derfor fortsat medføre høje ex ante- og ex post-omkostninger for 

ordregivere.  

4.5. Økonomisk delkonklusion 

Den økonomiske analyse har søgt at besvare problemformuleringen om, hvorvidt det er efficient 

for ordregivere at anvende forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved offentlige indkøb 

af it-systemudvikling. 

Til besvarelsen af problemformuleringen blev transaktionsomkostningsteorien videreudviklet, 

således at der kunne foretages en komparativ analyse af detaljerede kravspecifikationer og 

 
310 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
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behovspecifikationer, dvs. to ekstremer. På baggrund af den komparative analyse kan det 

konkluderes, at detaljerede kravspecifikationer er efficiente ved indkøb af it-standardsystemer eller 

it-systemer, som kun skal udvikles i en mindre grad. Dette skyldes, at ex post-

transaktionsomkostninger vokser, i takt med at kompleksitetsgraden stiger, og til sidst bliver 

omkostningerne for høje til, at det kan betale sig for ordregiver at skrive kravspecifikationer. Ex 

post-omkostningerne genereres af transaktionens grad af usikkerhed, som skal ses i lyset af 

antagelsen om begrænset rationalitet. En høj grad af usikkerhed gør kravspecifikationer 

inkomplette, og derfor udsættes de i et større omfang for ændringer undervejs i projektforløbet. 

Det blev på denne baggrund konstateret, at forhandlingskrav skal kunne nedbringe ex post-

omkostningerne, før en detaljeret kravspecifikation bliver efficient ved indkøb af it-systemudvikling. 

Den økonomiske analyse tog herefter udgangspunkt i Rigspolitiets transaktion, som blev 

konkluderet til at have en kompleksitetsgrad, som hverken kan henføres til den lave eller høje ende, 

og en høj grad af usikkerhed, især den primære usikkerhed og den adfærdsmæssige usikkerhed. Det 

blev på baggrund af afhandlingens specifikationsmodel konkluderet, at det ikke er efficient for 

Rigspolitiet at udforme en detaljeret kravspecifikation på grund af transaktionens 

kompleksitetsgrad. Dette skyldes, at detaljerede kravspecifikationer har høje ex post-omkostninger, 

eftersom det kan være vanskeligt for ordregivere at fastsætte krav til en ydelse, der ikke eksisterer 

på udbudstidspunktet. Det skulle herefter vurderes, om forhandlingskravene i Rigspolitiets 

detaljerede kravspecifikation kunne økonomisere med transaktionsomkostningerne, eller om 

behovspecifikationer udgjorde et bedre alternativ. Det blev her konkluderet, at forhandlingskrav 

har en positiv virkning på den begrænsede rationalitet, eftersom forhandlingskrav kan nedbringe 

den sekundære usikkerhed, eksempelvis misforståelser og asymmetrisk information mellem 

parterne. Derimod kan forhandlingskrav ikke nedbringe ex post-omkostningerne, der opstår på 

baggrund af den primære usikkerhed og adfærdsmæssige usikkerhed. 

Til besvarelsen af problemformuleringen kan det konkluderes, at det ikke er efficient for 

ordregivere at anvende forhandlingskrav i detaljerede kravspecifikationer ved indkøb af it-

systemudvikling. I den integrerede analyse vil det blive undersøgt nærmere, om det kan være 

effecient for ordregivere, herunder Rigspolitiet, at anvende behovspecifikationer, som er et 

alternativ til detaljerede kravspecifikationer, ved indkøb af it-systemudvikling.   
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Kapitel 5 Integreret analyse 

Formålet med den integrerede analyse er at give en anbefaling på, hvordan it-ordregivere kan 

udforme en efficient kravspecifikation, som på den ene side kan håndtere ordregivers behov for 

fleksibilitet ex-post, og på den anden side sikre overholdelse af principperne om gennemsigtighed 

og ligebehandling ved udbud med forhandling. Den integrerede analyse bygger derfor videre på 

konklusionerne i de forrige analyser, hvor behovet for fleksibilitet ex-post blev konstateret i den 

økonomiske analyse, og de restriktive krav til gennemsigtighed og ligebehandling blev konstateret i 

den juridiske analyse. For begge analyser blev det konkluderet, at forhandlingskrav hverken er et 

lovligt eller efficient middel til at skabe den nødvendige ex-post fleksibilitet i kravspecifikationen. 

Den integrerede analyse vil tage udgangspunkt i offentlige indkøb af it-systemudvikling, hvor 

transaktionens kompleksitetsgrad determineres efter et it-standardsystem, der skal specialudvikles 

til ordregivers behov. I den forbindelse vil der tages udgangspunkt i afhandlingens case, eftersom 

Rigspolitiets transaktion omfatter specialudvikling af et brugeradministrationssystem. Rigspolitiets 

transaktion vil herefter udgøre et repræsentativt tilfælde for en større gruppe it-ordregivere, der 

har behov for at udforme en efficient kravspecifikation til specialudvikling af it-standardsystemer. 

Den integrerede analyse indledes med at redegøre for sammenkoblingen af resultaterne fra 

henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse. Den integrerede analyse tager først 

udgangspunkt i behovspecifikationer, hvor det vurderes, om disse formår at varetage EU-rettens 

bagvedliggende målsætninger. Dernæst integreres de juridiske argumenter med økonomisk teori, 

hvor det vil analyseres, om behovspecifikationer er efficiente ved specialudvikling, eller om it-

ordregivere bør anbefales en alternativ løsning. Afslutningsvist vil det anbefales, hvorledes it-

ordregivere på efficient vis kan beskrive sin ydelse, samtidig med at udbudsreglerne anvendes 

optimalt.  

5.1. Integrering af jura og økonomi 
Indtil nu er der udarbejdet både en juridisk og en økonomisk selvstændig analyse. I kapitel 5 skal 

der arbejdes integreret med de to fagdiscipliner, og derfor vil der i det følgende redegøres for 

sammenspillet herimellem. 
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Figur 5.1 – Afhandlingens opbygning. Kilde: Janke & Schøndorff, 2020. 

Figuren ovenfor viser, hvorledes den juridiske og økonomiske analyse er udarbejdet uafhængige af 

hinanden. Det juridiske grundlag er en retsdogmatisk analyse, der søger at besvare, om 

forhandlingskrav er i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og dermed kan 

anses som en omgåelse af retsstillingen for mindstekrav ved udbud med forhandling. Det 

økonomiske grundlag er en komparativ analyse med udgangspunkt i 

transaktionsomkostningsteorien, der søger at besvare, i hvilken udstrækning forhandlingskrav 

bidrager til at gøre detaljerede kravspecifikationer efficiente. Den integrerede del samler 

konklusionerne fra jura- og økonomidelen og skaber en sammenhæng mellem de to analyser.311 I 

det følgende vil det juridiske og økonomiske grundlag nærmere gennemgås. 

5.1.1. Det juridiske grundlag 
I den juridiske analyse blev det fastslået, at udbudsformen udbud med forhandling er restriktivt 

reguleret med hensyn til at sikre gennemsigtighed og ligebehandling af alle tilbudsgivere under 

forhandlingerne. Det blev i den forbindelse konkluderet, at ordregivere ved at fastsætte 

forhandlingskrav i kravspecifikationen, har overskredet sine forhandlingsbeføjelser. Dette skyldes, 

at forhandlingskrav øger risikoen for favorisering, og derfor kan ordregiver ikke sikre ligebehandling 

 
311 Tvarnø og Denta, 2018, s. 259 
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af tilbudsgiverne under forhandlingerne. Ordregivers forhandlingsbeføjelser skal således 

indskrænkes med hensyn til forhandlingskrav, hvorefter forhandlingskrav skal sidestilles med 

mindstekrav.  

I figur 5.1 fremgår, at den integrerede analyse vil bygge videre på forslaget fra den økonomiske 

analyse om at tilgodese ex-post fleksibilitet gennem behovspecifikationer. Den integrerede analyse 

vil ikke medbringe den juridiske løsning, som omfatter alternative tilbud efter udbudsdirektivets art. 

45, som er implementeret ved udbudslovens § 50, eftersom det blev konkluderet i den økonomiske 

analyse, at der ved af indkøb af it-systemudvikling skal tilsigtes fleksibilitet ex-post. Alternative 

tilbud vil med andre ord ikke økonomisere med transaktionsomkostningerne. Det juridiske grundlag 

i den integrerede analyse bliver derfor at undersøge, om det økonomiske forslag, herunder 

behovspecifikationer, er tilstrækkelige gennemsigtige og sikre ligebehandling af tilbudsgivere under 

forhandlingerne uden risiko for favorisering. 

5.1.2. Det økonomiske grundlag  
I den økonomiske analyse blev det fastslået, at detaljerede kravspecifikationer ikke formår at 

økonomisere med transaktionsomkostningerne ved komplekse transaktioner. Dette skyldes, at 

detaljerede kravspecifikationer forudsætter, at ordregiver har fuld klarhed over sit behov, hvilket 

ikke er muligt ved it-systemudvikling, hvor systemet ikke eksisterer på udbudspunktet.312 

Detaljerede kravspecifikationer medfører derfor ex-ante omkostninger på at blive udarbejdet før 

projektet er gået i gang, og derefter ex-post omkostninger på løbende at blive ændret og på at 

drøfte, hvorvidt der er tale om betalbare ændringer eller ej.313 Den økonomiske analyse 

konkluderede, at fleksibilitet gennem forhandlingskrav ikke gør detaljerede kravspecifikationer 

efficiente, eftersom forhandlingskrav ikke kan økonomisere med ex-post omkostningerne.  

I den integrerede analyse tages der udgangspunkt i behovspecifikationer som løsning på it-

ordregiveres behov, der lyder på at tilgodese fleksibilitet ex-post. I den økonomiske analyse blev 

behovspecifikationer introduceret som et alternativ til den detaljerede kravspecifikation, hvorefter 

det i en komparativ analyse blev udledt, at behovspecifikationer er efficiente, når 

kompleksitetsgaden af transaktionen er høj. Imidlertid blev det ikke analyseret, om 

 
312 Udsen, 2020, side 53. 
313 Udsen, 2020, side 53. 
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behovspecifikationer er efficiente, når transaktionen hverken kan henføres under en høj eller lav 

kompleksitetsgrad. I den integrerede analyse vil behovspecifikationer derfor analyseres med 

henblik på at udlede den efficiente måde, hvorpå ordregiver kan beskrive et standardsystem, som 

skal specialudvikles til ordregivers behov. 

5.1.2.1. Specifikationsmodellen 
I den integrerede analyse udarbejdes en variation af specifikationsmodellen fra den økonomiske 

analyse. Specifikationsmodellen er blevet videreudviklet til afhandlingens problemstilling med 

afsæt i Williamsons heuristiske model fra 1985. For en nærmere gennemgang af, hvordan modellen 

er blevet videreudviklet, henvises til kapitel 1. 

Specifikationsmodellen gennemgås i den økonomiske analyse, se afsnit 4.3.3. med udgangspunkt 

i to alternative måder, hvorpå ordregiver kan beskrive et it-system. Betegnelsen »it-systemer« kan 

være alt fra standardsystemer til helt nyudviklede systemer. Ordregivers valg står mellem to 

ekstremer, som på den ene side er en detaljeret kravspecifikation, og på den anden side en 

behovspecifikation. Det efficiente valg bestemmes af transaktionsomkostningerne og 

transaktionens kompleksitetsgrad, dvs. det valg der bedst økonomiserer med 

transaktionsomkostningerne ved en given kompleksitetsgrad.  

Specifikationsmodellen vil inddrages i den integrerede analyse med henblik på at udlede, om 

behovspecifikationer formår at økonomisere med transaktionsomkostningerne, når transaktionen 

hverken kan henføres til en lav eller høj kompleksitetsgrad. 

5.2. Analyse af behovspecifikationer 
I det følgende vil det analyseres, om behovspecifikationer kan sikre en optimal udnyttelse af 

udbudsreglerne, og om behovspecifikationer formår at økonomisere med 

transaktionsomkostningerne, når transaktionen omfatter et offentligt indkøb af it-

standardsystemer, som skal specialudvikles til ordregivers behov. Først holdes behovspecifikationer 

op imod udbudsreglernes formål, hvorefter de juridiske argumenter kan indgå i en komparativ 

specifikationsmodel over behovspecifikationer, detaljerede kravspecifikationer og en hybridform.  



 
 

102 
 

5.2.1. Definitioner 

5.2.1.1. Behovspecifikationer 
Behovspecifikationer blev i afsnit 4.3.2.2. defineret som en måde, hvorpå ordregiver beskriver sine 

nuværende og fremtidige behov til it-systemet, inden kontrakten formelt påbegyndes.314 Ordregiver 

kan herigennem give tilbudsgiveren mulighed for at skabe en helhedsløsning til it-systemet, uden 

at tilbudsgiveren bliver bundet af ordregivers tidligere idéer eller forslag.315 Ordregiver undgår på 

den måde at tage stilling til, hvordan sit behov konkret skal opfyldes på udbudstidspunktet. 316 

Samtidig skabes der incitamenter hos tilbudsgiveren til at finde løsninger til it-systemet, der 

potentielt kan realisere større gevinster hos ordregiver, såsom effektive og billigere it-systemer.  

5.2.1.2. Specialudvikling 
Et it-system som specialudvikles til en ordregiveres specifikke behov, anses i denne afhandling som 

»specialudvikling«. Et it-system skal med andre ord sammensættes af eksisterende og nyudviklede 

komponenter.317 Der vil i det følgende sondres mellem »standarddelen« og »udviklingsdelen« af it-

systemet. 

I afhandlingens case er der tale om specialudvikling, da Rigspolitiet skal have integreret en 

standardløsning, herunder et  brugeradministrationssystem, til Rigspolitiets øvrige systemer.318 For 

en nærmere gennemgang af systemet henvises til afhandlingens case i kapitel 2.  

5.2.2. Risiko for favorisering ved brug af behovspecifikationer 
Tildeling af offentlige it-kontrakter skal ske i overensstemmelse med principperne i TEUF-traktaten, 

såvel som udbudsdirektivet og den danske udbudslov.319 Ordregivere skal derfor sikre virkningen af 

TEUF’s afledte principper og garantere en effektiv konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter, 

jf. præambelbetragtning 1, til udbudsdirektivet.  

 
314 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
315 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
316 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 134. 
317 Udsen, 2020, side 19. 
318 Afhandlingens bilag 1, side 2. 
319 For en nærmere analyse af disse principper henvises der til den juridiske analyse i kapitel, afsnit 3.1.2. 
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Udbudsdirektivets formål om at sikre en effektiv konkurrence320 medføre restriktive krav til 

ordregivere, der anvender udbud med forhandling. Hertil fremgår det af præamblen til 

udbudsdirektivet, at ordregivere skal overholde principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed:  

Udbud med forhandling bør ledsages af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 

overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Navnlig bør de ordregivende 

myndigheder på forhånd angive de minimumskrav, der karakteriserer udbuddets art, og som ikke bør 

ændres under forhandlingerne.321 

Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er hjemlet i udbudsdirektivets art. 18, stk. 1, 

som er implementeret ved udbudslovens § 2. Ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsprincippet fremgår også eksplicit i reguleringen af udbud med forhandling. Efter 

art. 29, stk. 5, 1. pkt., skal ordregiver »under forhandlingerne [sikre] ligebehandling af alle 

tilbudsgivere«, og efter art. 29, stk. 1, 3. afsnit, skal ordregivers oplysninger »være tilstrækkelig 

præcise til, at de økonomiske aktører kan identificere udbuddets karakter og omfang og beslutte, 

hvorvidt de vil ansøge om at deltage i proceduren«.  

På EU-rettens nuværende udviklingstrin er der øget fokus på risikoen for favorisering blandt 

tilbudsgivere, hvilket kommer til udtryk i art. 18, stk. 1, 2. afsnit: 

Udbuddet udformes ikke med det formål at udelukke dette fra direktivets anvendelsesområde eller 

kunstigt indskrænke konkurrencen. Konkurrencen betragtes som kunstigt indskrænket, hvis 

udbuddet er udformet med den hensigt uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører eller 

stille dem mindre gunstigt. 

Ordregiver må derfor ikke kunstigt indskrænke konkurrencen ved at favorisere visse tilbudsgivere 

under et udbud. Desuden er problemet om favorisering blevet pointeret af Kommissionen i 

grønbogen fra 2011, der på dette punkt lyder:  

En videreudvikling af EU's lovgivning om offentlige indkøb er også en mulighed med hensyn til at 

håndtere vigtige spørgsmål, som indtil videre er blevet forsømt, som f.eks. forebyggelse og 

bekæmpelse af korruption og favorisering.322 

 
320 Se desuden udbudslovens § 1, hvor det samme formål fremgår. 
321 Betragtning 45, 1. afsnit, 1. og 2. pkt., i præamblen til udbudsdirektivet. 
322 Kommissionens grønbog, side 5. 
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De eventuelle fordele ved øget fleksibilitet og potentiel forenkling skal afvejes i forhold til den øgede 

risiko for favorisering og mere generelt for alt for subjektive beslutninger som følge af de større 

skønsbeføjelser, som de ordregivende myndigheder nyder i et udbud med forhandling.323 

Kommissionen har derfor haft et øget fokus på forebyggelsen og bekæmpelsen af favorisering ved 

udbud med forhandling. Det findes derfor ikke bemærkelsesværdigt, at der i forbindelse med 

åbningen af den større anvendelse for udbud med forhandling også stilles restriktive krav til 

ordregivers forhandlingsbeføjelser.  

Udbud med forhandling er således et område, der er kraftigt reguleret med hensyn til at sikre 

den effektive konkurrence. Det er derfor vigtigt, at ordregivere anvender udbudsreglerne proaktivt, 

således at udbudsreglerne ikke uhensigtsmæssigt begrænser ordregiver i at bruge de offentlige 

midler effektivt. Udbudsreglerne har med andre ord også til formål at sikre, at ordregiver opnår de 

bedst mulige tilbud med en effektiv anvendelse af de offentlige midler.324 Dette formål fremhæves 

også inden for udbud med forhandling: 

Forhandlingerne bør sigte mod at forbedre tilbuddene, så de ordregivende myndigheder får 

mulighed for at indkøbe bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, der er fuldstændigt 

tilpasset deres særlige behov.325 

Ordregiver kan med andre ord opnå de bedst mulige tilbud med en effektiv anvendelse af de 

offentlige midler, såfremt forhandlingerne sigtes mod at forbedre tilbuddene. 

Sammenfattende kan det lægges til grund, at ordregiver skal sikre en effektiv konkurrence, og 

derfor ikke må misbruge sine forhandlingsbeføjelser til at favorisere visse tilbudsgivere, samtidig 

med at ordregiver skal sikre en effektiv anvendelse af de offentlige midler, og derfor bruge sine 

forhandlingsbeføjelser til at forbedre tilbuddene.  

Hensigten med udbudsreglerne er således at effektivisere offentlige indkøb, ikke at begrænse 

dem. Dette betyder, at ordregivere bør blive bedre til at balancere fleksibiliteten ved 

forhandlingsbeføjelser samtidig med at udbudsprincipperne overholdes. Ordregiver kan på den ene 

side bruge sine forhandlingsbeføjelser til at forbedre tilbuddene i stedet for udbudsmaterialet. 

Desuden kan ordregiver give tilbudsgiverne mulighed for at komme med løsningsforslag, uden at de 

 
323 Kommissionens grønbog, 2011, side 15-16. 
324 Betragtning 2, i præamblen til udbudsdirektivet, og Kommissionens grønbog side 40. 
325 Betragtning 2, i præamblen til udbudsdirektivet, 
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bliver bundet af uhensigtsmæssige krav, der opstår på baggrund af ordregivers uvidenhed ved 

beskrivelsen af it-systemet. Ordregiver bør på den baggrund anvende behovspecifikationer, i stedet 

for at opstille specifikke krav i kravspecifikationer. 

5.2.2.1. Ligebehandlingsprincippet og behovspecifikationer 
Ligebehandlingsprincippet skal sikre udbudsdirektivets formål om at sikre den effektive 

konkurrence om de offentlige kontrakter. Dette blev fastslået af EU-Domstolen i Storebælt-

dommen fra 1989.326 I en senere dom lagde EU-Domstolen til grund, at ligebehandlingsprincippet i 

det væsentligste, kræver at »ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at forskellige 

forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan forskelsbehandling er objektivt 

begrundet«.327 Derfor skal ordregivere behandle tilbudsgiverne ens gennem udbudsprocessen, og 

ikke favoriserer visse tilbudsgivere under forhandlingerne.   

Ligebehandlingsprincippet kan være årsagen til, at ordregivere vælger at opstille stramme 

kravspecifikationer for derved at sikre ligebehandlingen og kontrollen over processen.328 Formålet 

med at forbedre tilbuddene under forhandlingerne bliver dermed tilsidesat, da forhandlingerne i 

stedet baseres på at forbedre ordregivers enkelte krav. Ordregivers forhandlingsbeføjelser vil 

således anvendes til kontrol, frem for at bidrage til at opnå de bedst mulige tilbud.  

Ligebehandlingsprincippet findes ikke at være til hinder for, at der i stedet opstilles 

behovspecifikationer. Forhandlingerne vil herefter baseres på at tilpasse tilbudsgivernes løsninger 

til ordregivers konkrete behov, og dermed bruges de offentlige midler mere effektivt. Desuden har 

ordregiver ikke mulighed for at tilpasse en behovspecifikation til en bestemt tilbudsgivers fordel, da 

tilbudsgiverne konkurrere om at opfylde ordregivers behov, og ikke specifikke krav til systemet. 

Ordregiver kan dermed stille potentielle og faktiske tilbudsgivere lige konkurrencen, samtidig med 

at forhandlingsbeføjelserne udnyttes til at opnå de bedst mulige tilbud. 

5.2.2.2. Gennemsigtighedsprincippet og behovspecifikationer 

Gennemsigtighedsprincippet tjener primært som et middel til at sikre udbudsdirektivets tilsigtede 

ligebehandling af tilbudsgiverne. Dette blev fastslået af EU-Domstolen i Universale Bau-dommen fra 

 
326 Sag C-243/89, Kommissionen mod Danmark, ECLI:EU:C:1993:257, præmis 33.  
327 De forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA mod den belgiske stat, ECLI:EU:C:2005:127., jf. præmis 27.  
328 Tvarnø, Greve og Denta, 2019, side 154.  
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1999.329 I samme dom udtalte EU-Domstolen, at gennemsigtighedsprincippet skal sikre at der er 

offentlighed og åbenhed omkring selve udbudsprocessen, der gør det muligt at åbne markedet for 

konkurrence og at kontrollere, at udbudsprocedurerne er upartiske.330 EU-Domstolen har senere 

præciseret, at »gennemsigtighedskravet i det væsentlige har til formål at sikre, at der ikke 

er risiko for favorisering og vilkårlighed fra den ordregivende myndigheds side«.331 På EU-rettens 

nuværende udviklingstrin er der, som nævnt, et øget fokus på at forebygge og bekæmpe 

favorisering ved udbud med forhandling. 

Gennemsigtighedsprincippet findes ikke at være til hinder for, at tilbudsgiverne afgiver 

løsningsforslag på ordregivers behov, så længe ordregiver på forhånd har beskrevet sit behov 

tilstrækkeligt præcis til, at potentielle tilbudsgivere kan beslutte, hvorvidt de vil ansøge om at 

deltage i udbuddet. Dette forudsætter dog, at ordregiver handler inden for rammerne af sin 

beskrivelse i behovspecifikationen. Ved at fastsætte sit behov frem for krav skal ordregiver ikke selv 

udtænke en løsning til at opfylde sit behov eller vurdere, hvad markedet kan tilbyde. 

Behovspecifikationer findes derfor nyttige ved indkøb af it-systemudvikling, hvor dele af ydelsen 

endnu ikke eksisterer på udbudstidspunktet.332 

Gennemsigtighedsprincippet har til formål at sikre ligebehandling, og derfor må 

behovspecifikationer ikke udgøre en risiko for favorisering under forhandlingerne med 

tilbudsgiverne. Ordregivere kan dog ikke manipulere med behovspecifikationer til fordel for en 

bestemt tilbudsgiver, da alle tilbudsgivere får lige mulighed for at opfylde ordregivers behov. 

Tilbudsgiverne kan med andre ord konkurrere på lige vilkår, som består i at opfylde ordregivers 

behov bedst muligt. Det er derfor kun muligt for ordregiver at bruge sin forhandlingsbeføjelse til at 

tilpasse tilbuddene til sine behov, og derfor medfører behovspecifikationer ikke en indskrænkning 

af forhandlingsbeføjelsen. Behovspecifikationer giver derfor ordregiver et spillerum med hensyn til 

at købe it-systemer, som er tilpasset deres særlige behov. 

 
329 Sag C-470/99, Universale-Bau AG mod Entsorgungbetriebe Simmering GmbH, ECLI:EU:C:2002:746, præmis 91.  
330 Sag C-470/99, Universale-Bau AG mod Entsorgungbetriebe Simmering GmbH, ECLI:EU:C:2002:746, præmis 92.  
331 Sag C-561/12, Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium, ECLI:EU:C:2013:793, præmis 36. For 
en nærmere analyse af Nordecon-dommen henvises til den juridiske analyse, afsnit 3.2.3.2.3. 
332 Udsen, 2020, side 51.  
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5.2.3. Efficient afvejning mellem fleksibilitet og risiko for favorisering 

I den økonomiske analyse blev det udledt, at it-ordregivere har et særligt behov for ex-post 

fleksibilitet, når transaktionen hverken kan henføres til en lav eller høj kompleksitetsgrad, dvs. it-

standardsystemer, som skal specialudvikles til ordregivers behov. I den forbindelse blev 

behovspecifikationer foreslået som en mulig måde at økonomisere med omkostningerne på.  

Behovspecifikationer vil på den ene side føre til en optimal brug af udbudsreglerne, eftersom 

ordregiveres forhandlingsbeføjelser ikke vil blive indskrænket, når forhandlingerne sigter mod at 

forbedre tilbuddene. På den anden side, er det ikke blevet afklaret økonomisk, om 

behovspecifikationer formår at økonomisere med omkostningerne ved transaktioner af 

specialudviklede it-standardsystemer.  

Formålet med behovspecifikationer er derfor ikke at forbedre udbudsmaterialet, men at tilpasse 

tilbudsgivernes løsning til ordregivers behov. De juridiske argumenter peger derfor mod, at it-

ordregiver i større omfang bør anvende behovspecifikationer i stedet for at specificere deres krav. 

Specialudvikling består delvist af en standardydelse, hvor tilbudsgivernes løsningsforslag 

hovedsageligt ikke afviger fra hinanden, hvorfor informationer og viden herom kan verificeres af 

markedets øvrige aktører. Standarddelen vil med andre ord eksistere på udbudstidspunktet, hvorfor 

ordregiver kan opnå klarhed over markedets tilgængelige løsninger og dermed i større omfang sit 

behov. Behovspecifikationer vil derfor ikke økonomisere med ordregivers begrænset rationalitet, 

da ordregiver tilnærmelsesvist kan opnå fuld klarhed over sit behov, og dermed fastsætte krav til it-

systemet på forhånd. Eftersom ordregiver tilnærmelsesvis kan opnå fuld klarhed over sit behov, vil 

kravene i mindre omfang blive ændret efter aftaleindgåelsen. Det vurderes derfor ikke at være 

nødvendigt med ex-post fleksibilitet for standarddelen. Derimod vil der for udviklingsdelen af it-

systemet være et større behov for ex-post fleksibilitet, da denne del af systemet ikke eksisterer på 

udbudstidspunktet. Det vil derfor være vanskeligt for ordregiver at fastsætte krav, grundet sin 

begrænset rationalitet, og derfor vil kravene i større omfang blive ændret i løbet af 

udviklingsprojektet. Såfremt ordregiver vælger at fastsætte krav, i stedet for at beskrive sit behov, 

vil en opportunistisk tilbudsgiver kunne udnytte mulige uhensigtsmæssige krav. En opportunistisk 

tilbudsgiver kan i den forbindelse afgive et lavt tilbud, og herefter følge kontrakten nøje med henblik 
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på at opnå en senere fortjeneste, når ordregiver har behov for at ændre kravene.333 For 

udviklingsdelen af it-systemet vil behovspecifikationer dermed økonomisere med ex-post 

omkostningerne, eftersom tilbudsgiverne ikke kan udnytte uhensigtsmæssige krav, da det er 

tilbudsgiverne selv, der skal udforme en helhedsløsning til ordregivers behov.  

De økonomiske betragtninger fører dermed til, at ordregiver bør fastsætte krav til standarddelen, 

men at ordregiver for udviklingsdelen i stedet bør beskrive sit behov. En behovspecifikation i sin 

rene form vil derfor ikke være efficient for det samlede indkøb af specialudviklede it-

standardsystemer.  

Ordregiver vil imidlertid ikke sikre en optimal udnyttelse af udbudsreglerne, hvis ordregiver 

vælger at specificere kravene til standarddelen. Derimod bør ordregiver sigte forhandlingerne mod 

at forbedre tilbuddene, hvilket kræver at tilbudsgiverne kommer med løsningsforslag. Dette vil være 

muligt, hvis ordregiver formulerer sit behov ned i krav, hvorefter tilbudsgiverne overlades et skøn 

til at frembringe en løsning.  

For at udnytte udbudsreglerne bedst muligt, opstilles nu en hybrid, der tager udgangspunkt i en 

kravspecifikation, men som indeholder tilstrækkelig ex-post fleksibilitet til at imødekomme senere 

ændringer. Ordregiver opnår på denne måde fleksibilitet over kravspecifikationen, samtidig med at 

principperne om gennemsigtighed og ligebehandling overholdes, da kravene kun udarbejdes ud fra 

ordregivers behov. Når der i det følgende refereres til en hybrid,  vil denne betegnelse dække over 

en åben kravspecifikation, hvor ordregiver omskriver sine behov til krav.  

Nedenfor udvides specifikationsmodellen fra den økonomiske analyse med en hybrid, hvorfor 

modellen illustrativt vil afvige fra den oprindelige model. Dog indeholder modellen tilsvarende 

parametre, hvorfor der alene er tale om en variation af den oprindelige model. Modellen viser en 

komparativ analyse af de samlede transaktionsomkostninger (𝑇𝐶) for en detaljeret 

kravspecifikation (𝐾), en behovspecifikation (𝐵) og hybriden (𝐻) ved en pågældende transaktions 

kompleksitetsgrad(𝑘).  

 
333 Teknologirådet, Erfaringer fra statslige IT-projekter – hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en 
arbejdsgruppe under Teknologirådet, 2001, side 22 
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Figur 5.2: Komparativ analyse. Kilde: Egen tilvirkning af Williamson, 1991, side 284.334 

Fra specifikationsmodellen kan det udledes, at den detaljerede kravspecifikation bedst 

økonomiserer med transaktionsomkostningerne ved en lav kompleksitetsgrad.335  

Modsætningsvist, økonomiserer behovspecifikationen bedst med 

transaktionsomkostningerne ved en høj kompleksitetsgrad.336 Samtidig kan det udledes fra 

modellen, at der mellem punkt A og B, dvs. de to ekstremer, findes en hybridform. Hybriden 

er herefter efficient for transaktioner af specialudviklede it-standardsystemer, der hverken 

kan henføres til en lav eller høj kompleksitetsgrad. 

5.2.3.1. Hybriden anvendt på afhandlingens case 

I henhold til afhandlingens case, vil det argumenteres for, hvorfor hybriden er efficient for 

Rigspolitiet. 

Efter transaktionsomkostningsteorien antages Rigspolitiet at være begrænset rationel, hvilket 

kan udtrykkes som en funktion af transaktionens kompleksitetsgrad. I takt med at 

kompleksitetsgraden stiger, bliver det således dyrere for Rigspolitiet at tilegne sig og verificere viden 

om markedets løsninger. Det vil herefter vurderes, om hybriden formår at økonomisere med 

Rigspolitiets begrænset rationalitet, eftersom deres transaktion hverken kan henføres under en lav 

eller høj kompleksitetsgrad. 

 
334 Williamson, Oliver E. 1991, Comparative  Economic  Organization:  The  Analysis  of Discrete Structural 
Alternatives, Administrative Science Quarterly, Vol. 36, pp. 269-296. 
335 For en nærmere analyse af den detaljerede kravspecifikations efficiens, henvises til kapitel 4, afsnit 4.3.2.1. 
336 For en nærmere analyse af behovspecifikationens efficiens, henvises til kapitel 4, afsnit 4.3.2.2. 
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Rigspolitiet har sendt deres udbudsmateriale i høring hos markedet,337 hvilket indikerer, at de 

har forsøgt at tilegne sig viden om markedets løsninger forinden udbuddets offentliggørelse.338 

Rigspolitiet har ligeledes anvendt forhandlingskrav til at blive klogere på markedets løsninger 

undervejs i udbudsprocessen, for derefter at kunne anvende denne viden i deres detaljerede 

kravspecifikation. Forudsætningerne for at udforme den detaljeret kravspecifikation vil herigennem 

forbedres. I følge specifikationsmodellen ovenfor kan det overvejes, om Rigspolitiet i stedet burde 

have udformet en hybrid.  

Såfremt Rigspolitiet i stedet havde udfærdiget en hybrid, ville de ikke have det samme behov for 

at skabe klarhed over markedets løsninger forinden udbuddets offentliggørelse. Rigspolitiet ville 

tværtimod have accepteret deres begrænsede evne til at tilegne sig viden om udviklingsdelen ved 

it-systemet, som ikke eksisterer før udviklingsprojektet reelt påbegyndes.339 Hybriden formår 

dermed at økonomisere med den begrænsede rationalitet, ved at tildele tilbudsgiverne en større 

skønsbeføjelse til at tilbyde løsningsforslag til it-systemet. Rigspolitiet kan herefter bruge deres 

forhandlingsbeføjelse til - i samarbejde med tilbudsgiverne - at forbedre indholdet af de modtagne 

løsningsforslag, således at Rigspolitiets behov opfyldes bedst muligt.  

Rigspolitiet vil samtidig sikre en optimal brug af udbudsreglerne, da forhandlingsbeføjelserne 

igennem hybriden vil anvendes til at forbedre tilbuddene, og derfor ikke udbudsmaterialet. 

Forhandlingerne vil dermed baseres på at tilpasse tilbudsgivernes løsninger til Rigspolitiets konkrete 

behov, og dermed bruges de offentlige midler mere effektivt. Tilbudsgiverne kan med andre ord 

konkurrere på lige konkurrencevilkår, som består i at opfylde Rigspolitiets behov bedst muligt. Det 

vil herefter kun være muligt for Rigspolitiet at bruge deres forhandlingsbeføjelse til at tilpasse 

tilbuddene til deres behov, og derfor medfører hybriden ikke en risiko for favorisering under 

forhandlingerne.  

Ved at udfærdige en hybrid vil Rigspolitiet derfor overgå, fra at have udarbejdet en inefficient 

kravspecifikation, som ikke er forenelig med gældende ret, til en efficient kravspecifikation, der ikke 

medfører risiko for favorisering.  

 
337 Afhandlingens bilag 5. 
338 Treumer, 2016, side 655. 
339 Udsen, 2020, side 51 
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5.2.4. Sammenfatning på den integrerede analyse 

Sammenfattende kan det ud fra den integrerede analyse konkluderes, at it-ordregivere bør 

overgå fra detaljerede kravspecifikationer eller behovspecifikationer til en hybrid herimellem, 

der egner sig til indkøb af specialudviklede it-standardsystemer. Ordregivere vil på den måde 

bestræbe deres forhandlingsbeføjelser mod at forbedre indholdet af tilbudsgivernes 

løsningsforslag, hvilket ud fra juridiske betragtninger ikke medfører en tilsvarende risiko for 

favorisering. Hybriden vil ligeledes være i overensstemmelse med principperne om 

gennemsigtighed og ligebehandling, fordi ordregivere formulerer sine krav ud fra sit behov, 

og derigennem både sikrer en effektiv konkurrence, og en effektiv udnyttelse af de offentlige 

midler.  

På baggrund af hybridens efficiens ud fra de økonomiske og juridiske betragtninger, vil det 

følgende afsnit have til formål at opstille en anbefaling med konkrete forslag til, hvordan it-

ordregivere kan udforme hybriden. 

5.3. Anbefaling til it-ordregivere 

Indtil nu, er der opstillet en hybrid mellem en detaljeret kravspecifikation og en behovspecifikation. 

Hybriden viser, at ordregiver bedst kan økonomisere med transaktionsomkostningerne, når 

ordregiver formulerer sine behov ned til krav. Afhandlingens anbefaling til it-ordregivere vil derfor 

tage udgangspunkt i hybriden.  

I hybriden foreslås det, at ordregiver udformer en kravspecifikation for de transaktioner, som 

omfatter indkøb af specialudviklede it-standardsystemer. Dog er hensigten ikke, at ordregiver selv 

skal finde en løsning til sit behov, da dette skøn skal overlades til tilbudsgiver.  

Et effienskriterie for hybriden er, at kravene fastsættes ud fra ordregivers behov. Derfor 

anbefales det it-ordregivere at være »problemorienterede« i stedet for løsningsorienteret i deres 

kravfastsættelse. Formålet bliver herefter at forbedre tilbuddene under forhandlingerne, og 

dermed undgås en situation, hvor ordregiver baserer forhandlingerne på at forbedre de enkelte 

krav. Tilbudsgiverne kan med andre ord konkurrere på lige vilkår, som består i at opfylde ordregivers 

behov bedst muligt. Desuden vil kravspecifikationen økonomisere med ordregivers begrænset 

rationalitet, da det er tilbudsgiverne der skal komme med løsningsforslagene til ordregivers behov. 
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Ordregivere skal derfor blive bedre til at beskrive, hvad systemet skal bruges til og hvilke problemer 

det skal løse, i stedet for hvad systemet skal gøre. 

Anbefaling: Ordregiver bør beskrive hvad de har brug for, i stedet for hvad de vil have. 

En behovspecifikation kan omskrives til en kravspecifikation, hvis ordregiver formulerer sine behov 

ud fra problemorienterede krav, som tilbudsgiveren herefter skal finde en løsning på.340 På den 

måde gives tilbudsgiveren muligheden for at skabe en helhedsløsning til ordregivers behov. Helt 

konkret skal ordregivers kravspecifikation opdeles i to kolonner. 

 

Figur 5.3: Eksempel på problemorienterede krav mm. Kilde: Janke & Schøndorff, 2020. 

I figur 5.3 fremgår to tabeller, som skal ses i sammenhæng med hinanden. Tabel 1 tager 

udgangspunkt i kravområder, i stedet for enkeltkrav. Ordregiver kan på denne måde vurdere 

tilbuddene ud fra, hvordan de støtter hele kravområdet, frem for de enkelte krav. I tabel 1 fremgår 

 
340 Se hertil afsnit 5.2.3. om den efficiente afvejning mellem fleksibilitet og risiko for favorisering. 
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bl.a. kravområdet »brugeradministration«, som er beskrevet ud fra »task C«. Dette betyder, at 

kravområderne beskrives ud fra en »task«, dvs. hvilken opgave systemet skal løse, uden der tages 

stilling til hvem af brugeren og systemet der gør hvad.341 På denne måde ses der i højere grad på 

helhedsløsningens opfyldelse af kravområderne, fremfor opfyldelsesgraden af de enkelte krav. 

Anbefaling: Ordregiver bør fastsætte kravområder, i stedet for enkeltkrav, og 

herigennem bruge task, således at ordregivers behov kan opfyldes på flere måder. 

I tabel 1 leder »task C« ned til kravene i tabel 2, der nærmere angiver ordregivers behov i det 

pågældende kravområde. Kolonne 1 »Subtask og varianter« er en liste af subtask, varianter og 

problemer, som systemet skal støtte. Et »task« kan overordnet beskrives som en opgave som 

brugeren og systemet skal udføre sammen fra start til slut uden væsentlige afbrydelser.342 Subtask 

»1« refererer derimod til de opgaver, som brugeren skal udføre og i hvilken rækkefølge.343 En 

variant »1a« er en anden måde, hvorpå subtask 1 kan udføres, dvs. enten udføres 1 eller også 1a.344 

I kolonne 1 skal ordregiver kun fastlægge sit behov, hvorfor kravene er formuleret ud fra, hvad 

systemet skal bruges til. De problemer, som ordregiver kan angive i kolonne 1, må dog ikke vedrøre 

fremtidige problemer, da dette i stedet skal fremgå af kolonne 2, dvs. ordregivers egne forslag. 

Alternativt kan ordregiver beskrive de problemer, som systemet skal reducere, uden at ordregiver 

behøver at beskrive hvordan. I kolonne 3 »Tilbudsgivers løsning« skal tilbudsgiveren udfylde en 

løsning til det behov, som ordregiver har fastsat i kolonne 1.  

Når tilbudsgiverne skal udfylde kolonne 3, skal de være opmærksomme på, at ordregiver i 

kolonne 2 »Eksempel på løsning«  kan have fremsat forslag til løsninger, som tilbudsgiveren enten 

kan vælge at imødekomme eller ignorere. Kolonne 2 kan dermed indeholde et løsningseksempel, 

men løsningen er ikke et krav. Tilbudsgiveren bliver med andre ord ikke bundet af ordregivers 

tidligere idéer eller forslag. Ordregiver undgår på denne måde at få fastsat uhensigtsmæssige krav, 

som kan udnyttes af opportunistiske tilbudsgivere. Desuden vil kravspecifikationen i mindre omfang 

være forbundet med ex-post omkostninger, da tilbudsgiverne antageligvis har de bedste 

forudsætninger for at vide, hvordan ordregivers behov bedst kan realiseres.  

 
341 Lauesen, Søren, Guide to requirements SL-07, 2017, side 34 
342 Lauesen, Søren, Guide to requirements SL-07, 2017, side 34. 
343 Lauesen, Søren, Guide to requirements SL-07, 2017, side 34. 
344 Lauesen, Søren, Guide to requirements SL-07, 2017, side 34. 
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Anbefaling: For at kravene kan fastsættes ud fra ordregivers behov, bør ordregivers 

forslag til løsningen kun være vejledende for tilbudsgiverne. Ordregiver må derfor ikke 

skrive sine løsninger til systemet i kolonne 1.  

Når ordregiver skal tildele kontrakten, vælges en af flere tilbudsgivere ud fra hvor godt deres løsning 

dækker ordregivers behov. Kravspecifikationen må ikke dække alt, og heller ikke være for 

omfattende, for så risikere ordregiver enten at modtage dyre it-systemer, eller at ingen 

tilbudsgivere kan byde ind på kontrakten. 

Anbefaling: Ordregiver bør kun tilføje krav, som er nødvendige til at opfylde sine behov. 

Ordregiver skal derfor være påpasselig med at fastsætte krav, som ikke gør en forskel 

for it-systemet.  

Kolonne 1 anses for at være stabil, da ordregivers krav er problemorienteret, og dermed bredt 

formuleret, således at tilbudsgiverne har et større spillerum til at afgive løsninger. Ordregivers 

behov skal med andre ord ændre sig gevaldigt, før det vil have indflydelse på tilbuddene. Derimod 

vil kolonne 3 ændre sig, når parterne bliver klogere på løsningsmulighederne. Kravene er dermed 

stabile, hvilket reducerer risikoen for, at der skal foretages senere ændringer af disse, hvorfor 

kravspecifikationen ikke indebærer en risiko for favorisering af tilbudsgiverne. 

Sammenfattende anbefales det, at it-ordregivere fastsætter deres behov som 

problemorienterede krav. Ordregiver kan i den forbindelse opstille kravområder med henblik på at 

samle systemets funktioner for det pågældende område ét sted. Ordregiver kan på denne måde 

give tilbudsgiverne mulighed for at give en helhedsløsning til hvert område, i stedet for løsninger til 

de enkelte krav. Ordregiver kan således få sine behov opfyldt på flere måder. Ordregiver skal opstille 

et skema for hvert kravområde, hvor ordregiver fastsætter sine behov, som tilbudsgiverne skal løse. 

Ordregiver må gerne komme med sine egne forslag til løsningen, men disse må ikke fremstå som 

krav. Ordregiver skal overordnet set være være påpasselig med at fastsætte krav, som ikke gør en 

forskel for it-systemet, således at der kun fastsættes nødvendige krav. 

5.3. Delkonklusion 

Den integrerede analyse havde til formål at udlede en efficient kravspecifikation til it-ordregivere 

ved indkøb af specialudviklede it-standardsystemer, og sikre en optimal brug af udbudsreglerne. 
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Den integrerede del havde herefter til formål give it-ordregivere en anbefaling på, hvordan de bør 

udforme deres kravspecifikationer. 

Det kan konkluderes, at ordregivere kan tilgodese EU’s formål og overholde principperne om 

ligebehandling og gennemsigtighed ved brug af behovspecifikationer. Der er således intet til hinder 

for at udforme behovspecifikationer, så længe ordregiver handler inden for rammerne af sin 

ydelsesbeskrivelse, og behandler alle tilbudsgivere lige under forhandlingerne. Det vil imidlertid ikke 

være efficient af anbefale en behovspecifikation ud fra et økonomisk perspektiv,  når transaktionen 

vedrører specialudvikling af it-standardsystemer. Dette skyldes, at behovspecifikationer er 

efficiente for systemets udviklingsdel, som kan være vanskeligt for ordregiver at formulere krav til, 

men derimod ikke for standarddelen, som ordregiver modsætningsvist kan skrive næsten komplette 

krav til. For at sikre en optimal anvendelse af udbudsreglerne blev det foreslået, at ordregiver kun 

bør udforme en kravspecifikation, hvis ordregiver formulerer sine behov ned til krav, således at 

ordregivers forhandlingsbeføjelse stadig sigter mod at optimere tilbuddene.  

Det blev herefter fastslået, at ordregivere har brug for en hybrid mellem detaljerede 

kravspecifikationer og behovspecifikationer, som kan minimere transaktionsomkostningerne for 

transaktioner, der hverken kan henføres til en lav eller høj kompleksitetsgrad. Med udgangspunkt i 

afhandlingens case blev det konkluderet, at hybriden økonomiserer med ordregivers begrænset 

rationalitet, eftersom det overlades til tilbudsgiverne, at løse ordregivers behov.   

I den endelige anbefaling udgør hybriden grundlaget for den efficiente kravspecifikation. Det blev 

sammenfattende anbefalet it-ordregivere, at fastsætte deres behov som problemorienterede krav, 

og kun medbringer de krav, som er nødvendige for it-systemet. Det blev ligeledes anbefalet at give 

tilbudsgiverne mulighed for, at komme med helhedsløsninger. Dette kan blandt andet gøres ved at 

opstille kravområder, således at ordregiver ikke modtager løsninger på hvert enkelte krav. 

Ordregiver kan således få sine behov opfyldt på flere måder. Inden for hvert kravområde blev det 

anbefalet, at ordregiver fastsætter problemorienterede krav, hvorfor ordregivers egne forslag til 

løsninger kun må være vejledende for tilbudsgiverne, eftersom disse ikke må fremstå som krav.  
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Kapitel 6 Konklusion  
 
I nærværende kapitel vil der overordnet konkluderes på den problemstilling, som der i afhandlingen 

tages udgangspunkt i, og som problemformuleringerne i afsnit 1.2. er formuleret ud fra.  

It-ordregivere har et særligt behov for fleksibilitet til at håndtere it-systemudvikling i deres 

kravspecifikationer. På baggrund af  en empirisk undersøgelse kunne det konstateres, at ordregivere 

er begyndt at adressere behovet for fleksibilitet ved brug af forhandlingskrav.  

Den juridiske problemstilling omhandler ordregiveres brug af forhandlingskrav, hvor der blev 

rejst tvivl til, om forhandlingskrav er et forsøg på at omgå den restriktive regulering for mindstekrav 

ved udbud med forhandling. Det kan konkluderes, at ordregivere ikke må føre forhandlinger med 

tilbudsgivere om tilbud, som ikke opfylder kravspecifikationens bindende krav. Bindende 

forhandlingskrav kan derfor sidestilles med mindstekrav, dels fordi tilbudsgiverne ikke må fravige 

bindende forhandlingskrav i alle tilbud, dels fordi bindende forhandlingskrav ikke er genstande for 

forhandling. Foreløbige forhandlingskrav er derimod ikke bindende for ordregiver, da de må ændres 

undervejs i forhandlingerne. Det kan konkluderes, at foreløbige forhandlingskrav udgør en risiko for 

favorisering, og er derfor ikke forenelige med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed.  

Foreløbige forhandlingskrav skal derfor også sidestilles med mindstekrav, dels fordi foreløbige 

forhandlingskrav ikke må fraviges af tilbudsgiverne i alle tilbud, dels fordi foreløbige 

forhandlingskrav ikke må ændres af Rigspolitiet under forhandlingerne.  Det blev endeligt 

konkluderet, at forhandlingskrav udgør en forskelsbehandling, som ikke har hjemmel i 

proportionalitetsprincippet, da ordregivere i stedet kan tillade alternative tilbud.  

Den økonomiske problemstilling omhandler, hvorvidt ordregiveres brug af forhandlingskrav i en 

detaljeret kravspecifikation er efficient for at opnå den fornødne fleksibilitet under 

udbudsprocessen. I den økonomiske analyse konkluderes det, at detaljerede kravspecifikationer 

ikke formår at økonomisere med transaktionsomkostningerne ved komplekse transaktioner. 

Detaljerede kravspecifikationer medfører således både uhensigtsmæssige ex-ante omkostninger på 

at blive udarbejdet før projektet er gået i gang, og derefter ex-post omkostninger på løbende at 

blive ændret. Det konkluderes hertil, at der gælder et særligt behov for ex-post fleksibilitet i 

ordregivers kravspecifikation, da denne binder parterne i et uhensigtsmæssigt omfang fra 

udbudstidspunktet. Det kan hertil konkluderes, at anvendelsen af forhandlingskrav kombineret med 
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den detaljerede kravspecifikation ikke kan indbringe den fornødne ex-post fleksibilitet. Det blev 

derfor afslutningsvist konkluderet, at en behovspecifikation kan udgøre et efficient alternativ til 

kravspecifikationen for transaktioner af høj kompleksitetsgrad, da denne varetager en høj grad af 

ex-post fleksibilitet. 

Det kan endeligt konkluderes, at det er efficient for ordregivere at udforme en hybrid mellem 

detaljerede kravspecifikationer og behovspecifikationer. Hybriden formår med andre ord at 

økonomisere med transaktionsomkostningerne, når transaktionen omfatter indkøb af 

specialudviklede it-standardsystemer. Med udgangspunkt i hybriden anbefales det it-ordregivere, 

at fastsætte deres behov som problemorienterede krav, og kun medbringer de krav, som er 

nødvendige for it-systemet. It-ordregivere sikres herigennem en optimal udnyttelse af de 

forhandlingsbeføjelser, som tilegnes ved udbud med forhandling, samtidig med at 

kravspecifikationen indeholder den nødvendige fleksibilitet, til at håndtere 

usikkerhedselementerne som følge af transaktionens kompleksitetsgrad. 
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nationalt offentliggørelsestidende. I disse udbudsbekendtgørelser var Sydev angivet som 

ordregiver og arbejdet vedrørende el- og vejbelysning var beskrevet på samme vis i samtlige 

udbudsbekendtgørelser. Sydev sendte herefter de væsentligste 6 ud af 37 

udbudsbekendtgørelser til offentliggørelse på fællesskabsplan. Kommissionen fandt, at 

samtlige af de omtvistede udbudsbekendtgørelser kunne henføres under et og samme 

arbejde, hvorfor der fandtes at være sket en kunstig opdeling af kontrakterne. 

Kommissionen fandt dernæst, at samtlige udbudsbekendtgørelser skulle have været udbudt 

i henhold til reglerne i direktivet. De franske myndigheder bestred denne påstand og gjorde 

gældende, at der ikke var sket en kunstig opdeling af kontrakterne, da disse kunne anses for 

at være uafhængige af hinanden. 

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte indledningvist, at det faktum at Sydev var 

angivet som ene ordregiver i samtlige udbudbekendtgørelser, udgør alene et indicium for, 

at der var tale om et og samme arbejde. Sagen skulle derimod bedømmes ud fra, om der i 

henhold til gældende direktiv var tale om et arbejde, hvilket skulle ske under hensyn til den 

økonomiske og tekniske funktion, som de pågældende elforsynigngsarbejder og 

vejbelysningsarbejder opfylder. EU-domstolen fandt her, at el- og vejbelysningsarbejdet ikke 

havde den samme økonomiske og tekniske funktion, hvorfor anbringendet om en kunstig 

opdeling heraf måtte forkastes. EU-domstolen fandt imidlertid, at opdelingen af arbejdet 

vedrørende elforsyningsarbejderne udgjorde en kunstig opdeling af kontrakterne, da denne 

del af kontrakterne kunne anses for ét enkelt arbejde. EU-Domstolen forkastede 

afslutningsvist Kommissionens anbringende om, at opdelingen af vejbelysningsarbejdet 

kunne anses som en kunstig opdeling af ét samlet arbejde. Samtlige udbudsbekendtgørelser 

fandtes derfor at skulle have været offentliggjort på et fællesskabsretligt plan. 

- Sag C-470/99, Universale-Bau AG mod Entsorgungbetriebe Simmering GmbH, 

ECLI:EU:C:2002:746 

Sagens baggrund: Sagen drejede sig om et begrænset udbud af en bygge- og anlægskontrakt 

vedrørende opførelse af anden etape af en biologisk rensningsdel af Wiens 

hovedrensningsanlæg, udbudt af sagsøgte, Entsorgungsbetriebe Summering GmbH 

(herefter »EBS«). Sagsøger, Universale Bau,  anfægtede navnlig en af ordregiver anvendt 

pointevalueringsprocedure som blev anvendt til at udvælge de fem bedst placerede 
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ansøgere, som dernæst ville blive opfordret til at afgive et tilbud. Universale Bau påstod 

navnlig, efter ikke at være udvalgt, at den omtalte pointevalueringsprocedure ikke overholdt 

principperne om gennemsigtighed og kontrollerbarhed. EBS havde fra starten fastlagt den 

pågældende vægt, som hvert udvælgelseskriterium, den påtænkte at benytte, ville blive 

tillagt, men at dette ikke var angivet i udbudsbekendtgørelsen, da disse dokumenter var 

deponeret hos en notar. Under behandling af sagen udsatte den nationale domstol sagen og 

anmodede navnlig EU-Domstolen om at træffe en præjudiciel afgørelse, om en ordregivende 

myndighed er forpligtet til at meddele vurderingskriterier allerede i bekendtgørelsen 

henholdsvis udbudsmaterialet. 

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen bemærkede hertil indledningsvist, at spørgsmålet 

går på, om hvorvidt offentliggørelseskravene i direktiv 93/37, indebærer en pligt til 

offentliggørelse, hvor den ordregivende myndighed allerede på forhånd har fastsat sådanne 

regler. Under henvisning til fællesskabsrettens formål om at fjerne begrænsninger for 

etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser ved udbud af offentlige bygge- 

og anlægskontrakter, fandt EU-Domstolen, at ligebehandlingsprincippet indebærer en 

forpligtelse til gennemsigtighed, således at det er muligt at fastslå, at princippet er 

overholdt. EU-Domstolen bemærkede hertil, at denne forpligtelse også særligt gælder over 

for potentielle tilbudsgivere, da dette tilsikre en åbning af markedet, hvilket indebærer en 

større konkurrence, samt muligheden for at kontrollere udbudsprocedurernes upartiskhed. 

EU-Domstolen fandt derfor afslutnignsvist, at en ordregivende myndighed er forpligtet til at 

offentliggøre, de kriterier der lægges til grund for udvælgelse af ansøgere, i 

udbudsbekendtgørelsen. 

- Sag C-331/88, The Queen mod Ministry of Agriculture, Fisheries and Food og Seeretary of 

State for Health, Ex Parte Fedesa m.fl., ECLI:EU:C:1990:391 

Sagens baggrund: Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende gyldigheden af 

Rådets direktiv 88/146/EØF af 7. marts 1988 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med 

hormonal virkning inden for husdyravl. Tvisten vedrører sagsøgerne Fédération européenne 

de la santé animale (herefter »Fedesa«) m. fl. og sagsøgte Minister of Agriculture, Fisheries 

and Food samt Secretary of State for Health. Sagsøgerne påberåbte, at nationale 

bestemmelser skulle erklæres ugyldige, da disse gennemførte det omtalte direktiv, idet de 
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gjorde gældende, at direktivet var ugyldigt. Sagsøger bemærkede hertil, at direktivets 

indhold var identisk med indholdet af Rådets direktiv 85/649/EØF af 31. december 1985 om 

forbud mod visse stoffer med hormonal virkning inden for husdyravl. Sidstnævnte direktiv 

blev under en domsafgørelse af 23. februar 1988 i sag 68/86 annulleret, da Rådet havde 

tilsidesat væsentlige formforskrifter. Under behandling af sagen udsatte den nationale 

domstol sagen og anmodede EU-Domstolen om, at besvare en lang række præjudicielle 

spørgsmål, som tilsammen tilstræbte at afklare om førstnævnte direktiv ligeledes skulle 

erklæres ugyldigt. 

EU-Domstolens afgørelse: EU-domstolen udtalte i denne forbindelse, at hverken 

anbringendet om tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, proportionalitetsprincippet, 

lighedsprincippet, væsentlige formforskrifter, principielle forbud mod at lovgive med 

tilbagevirkende gyldighed eller anbringet om magtfordrejning eller utilstrækkelig 

begrundelse var tilsidesat. EU-domstolen bemærkede afslutningsvist dermed, at 

gennemgangen af de forelagte spørgsmål ikke udledte forhold, som kunne føre til en 

ugyldighed af direktiv 88/146/EØF. 

- Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet, 

ECLI:EU:C:1982:335 

Sagens baggrund: Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen 

af EØF-traktatens art. 177, stk. 3. Tvisten bestod i mellem på den ene side sagsøger, SRL 

CILFIT og 54 andre selskaber mod sagsøgte, Sundhedsministeriet i Rom. Sagsøgerne bestod 

af en række uldvarefabrikker der tilsammen gjorde gældende, at de i henhold til national 

lov, over en længere periode havde betalt en for høj afgift for sundhedskontrol af indført 

uld. Sagsøgerne fik heri ikke medhold i første instans, men ankede dommen og nedlagde i 

denne forbindelse yderligere påstand om, at den nationale lov ikke skulle finde anvendelse 

efter Rådets udstedelse af forordning nr. 827/68 af 28. juni 1968 om en fælles 

markedsordning for visse varer, der er anført i bilag II til EØF-traktaten. Forordningens art. 

2, stk. 2, forbød herefter, at medlemsstaterne opkrævede afgifter med tilsvarende virkning 

som told ved indførsel af animalske produkter. Sundhedsministeriet påstod imidlertid, at uld 

ikke var omfattet af bilag II til traktaten, hvorfor uld ikke var underlagt en fælles 

markedsordning, som det af sagsøger påberåbte. Der var med andre tale om et 



 
 

126 
 

fortolkningsspørgsmål. Den nationale domstol udsatte behandlingen af sagen, for at 

forelægge EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål om pligten i henhold til EØF-traktatens 

art. 177, stk. 3, at forelægge fortolkningsspørgsmål for EU-Domstolen.  

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte indledningsvist, at bestemmelsen 

indebærer en pligt til at foreligge en fortolkningstvivl for EU-Domstolen, hvis afgørelsen i 

henhold til national ret ikke kan appelleres og domstolen skønner, at afgørelsen af et 

fortolkningsspørgsmål er nødvendig, for at kunne afsige sin dom. EU-Domstolen bemærkede 

hertil, at pligten indebærer en række begrænsninger. Pligten bortfalder således, hvis et 

lignende fortolkningsspørgsmål tidligere har været behandlet af EU-Domstolen. Pligten 

bortfalder tillige, hvis den korrekte anvendelse af EF-retten fremgår med en tilstrækkelig 

klarhed, hvorefter der ikke foreligger nogen rimelig tvivl om afgørelsen af det rejste 

spørgsmål. EU-Domstolen bemærkede hertil, at vurderingen af klarheden kræver en sproglig 

sammenligning af EF-rettens bestemmelser. Dertil kommer, at de enkelte EF-regler skal 

vurderes i deres rette sammenhæng og fortolkes i lyset af EF-rettens bestemmelser som 

helhed, den bagvedliggende målsætning og EF-rettens udviklingstrin på tidspunktet for de 

pågældende bestemmelsers anvendelse. 

- Sag C-8/81, Ursula Becker mod Finanzamt Münster-Innenstadt, ECLI:EU:C:1982:7. 

Sagens baggrund: Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen 

af Rådets sjette direktiv, 77/388 af 17. maj 1977, artikel 13, B, litra d), nr. 1 om harmonisering 

af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter. Direktivet foreskrev hertil, at 

låneformidling udgjorde en fritagelse fra omsætningsafgift. Sagsøger, Ursula Becker, som var 

en privat borger der drev selvstændig låneformidlingsvirksomhed i Tyskland, påberåbte, at 

direktivet ikke var implementeret rettidigt i national lovgivning. Gældende regler i Tyskland 

foreskrev som hovedregel, at omsætningsafgift skulle betales af alle leverancer og andre 

ydelser, som en virksomhed præsterede mod vederlag inden for landets grænser i 

forbindelse med virksomheden. Der gjaldt imidlertid en undtagelsesbestemmelse, hvorefter 

der ikke blev opkrævet omsætningsafgift af ydelse af lån, forhandling med værdipapirer og 

lovlige betalingsmidler samt låneforvaltning. Samme lov foreskrev dog ikke fritagelse for 

låneformidling. Låneformidling blev imidlertid ved en senere lovændring af 26. november 

1979 fritaget for omsætningsafgift fra den 1. januar 1980. Fristen for implementering af 
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Rådets direktiv var senest den 1. januar 1979. Sagsøgte, Finanzamt Münster-Innenstadt, gav 

ikke Ursula Becker medhold i denne argumentation og pålagde ved afgørelse Ursula Becker 

at betale omsætningsafgift for perioden marts-juni 1979. 

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte hertil generelt om direktivers virkning, at 

direktiver er bindende og retter sig til medlemsstaterne, som har pligt til at gennemføre 

disse. Direktivets virkning skabes således over for private borgere igennem medlemsstatens 

gennemførelsesforanstaltning. Hvis et direktiv imidlertid ikke er implementeret korrekt, vil 

det fortsat stride imod direktivers bindende virkning, at udelukke, at dets forpligtelser kan 

påberåbes af en privat borger. EU-Domstolen bemærkede hertil, at private borgere over for 

staten kan påberåbe sig bestemmelser, der efter deres indhold tillægger dem rettigheder i 

forhold til staten. Dette kræver imidlertid, at de påberåbte bestemmelser fremstår som 

ubetingede og tilstrækkeligt præcise. EU-Domstolen fandt konkret i sagen, at en formidler 

af lån efter direktivets implementeringsfrist den 1. januar 1979 kunne støtte ret på reglen 

om fritagelse for omsætningsafgift af formidling af lån, også selvom direktivet ikke var 

tilstrækkeligt gennemført i national ret. EU-Domstolen statuerede med andre ord, at 

direktivet har direkte virkning, såfremt de er ubetinget og tilstrækkeligt præcise. 

- Sag C-14/83, Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen, 

ECLI:EU:C:1984:153.  

Sagens baggrund: Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen 

af Rådets direktiv 76/207 af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om 

ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 

erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår. Sagen blev rejst mellem to 

socialrådgivere, Sabine von Colson og Elisabeth Kamann, og delstaten Nordrhein-Estfalen. 

Sidstnævnte var en kriminalforsorgsanstaltning for mandlige indsatte, hvor førstnævnte blev 

afslået ansættelse på baggrund af deres køn. Den nationale domstol fandt, at der var sket 

en usaglig forskelsbehandling, som på baggrund af hjemmel i en national bestemmelse skulle 

kompenseres efter den negative kontraktsinteresse, hvilket medførte en kompensation 

svarende til 7,20 DM. Formålet med den nationale bestemmelse var at gennemføre det 

tidligere nævnte direktiv (76/207), som alene stillede krav om, at der skal sanktioneres 

effektivt. Den nationale domstol udsatte imidlertid behandlingen af sagen, for at forelægge 
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EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål. Spørgsmålene gik på, om hvorvidt og i 

hvilken udstrækning direktiv (76/207) foreskriver en forpligtelse til at arbejdsgiveren, der 

har udvist forskelsbehandling på grundlag af køn, sanktioneres i henhold til ansøgerens 

positive opfyldelsesinteresse. 

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte indledningsvist, at traktatens artikel 189, 

stk. 3, at et direktiv overfor medlemsstater er bindende med hensyn til det tilsigtede mål, 

men at det overlades til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for dets 

gennemførelse. Dette skøn må imidlertid ikke medføre en tilsidesættelse af direktivets 

virkning i overensstemmelse med dets formål. EU-Domstolen fandt dog, at direktivet ikke 

pålægger en bestemt sanktion, hvorfor det overlades til medlemsstaterne at træffe 

passende foranstaltninger for at sikre direktivets formål. Det skal således sikres, at nationale 

bestemmelser skal fortolkes eu-konformt. 

- Sag C-282/10, Dominguez-sagen, ECLI:EU:C:2012:33 

Sagens baggrund: Sagen drejede sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen 

af artikel 7 i Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse 

med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Maribel Dominguez var en ansat der blev udsat for 

ulykke mellem hjem og abejde og blev sygemeldt i perioden 3. november 2005 – 7. januar 

2007. Maribel dominguez påståede, at der måtte være tale om en arbejdslykke, hvorfor hun 

anlagde sag om tildeling af 22,5 betalte feriedage. I medfør af national ret, skal denne 

periode, hvori ansættelseskontrakten var suspenederet efter ulykken, sidestilles med 

arbejdstid ved beregningen af hendes betalte ferie. Den nationale domstol udsatte 

imidlertid behandlingen af sagen, for at forelægge EU-Domstolen en række præjudicielle 

spørgsmål. Spørgsmålene gik på, om denne bestemmelse er fornelig med art. 7 i direktiv 

2003/88.  

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte hertil et obiter dictum, hvorefter det 

påhviler de nationale retter, at fortolke nationale retsforskrifter i videst muligt omfang i lyset 

af det pågældende direktivs ordlyd og formål, dvs. EU-konform fortolkning, for derigennem 

at sikre EU-rettens fulde virkning. Dette princip indebærer, at de natioanle retter skal gøre 

alt hvad der henhører under deres kompetence for at sikre den fulde virkning af direktivet 

og for at nå et resultat, der er i overensstemmelse med det tilsigtede formål med direktivet. 
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EU-Domstolen fandt derfor konkret i sagen, at den nationale ret havde pligt til at tilsidesætte 

enhver modstridende national bestemmelse. 

- Sag C-26/62, N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mod 

Den Nederlandske Finansforvaltning, ECLI:EU:C:1963:1. 

Sagens baggrund: Sagen drejer sig om en præjudiciel afgørelse om hvorvidt EØF-traktatens 

artikel 12 (art. 30 TEUF) har direkte vertikal virkning. Sagen vedrørte virksomheden Van 

Gend en Loos, som importerede urinstofformaldehyd. Toldsatsen forbundet hermed blev 

hævet fra 3 % til 8 %, hvortil ovenstående nægtede at betale differencen, da de påstod, 

forøgelsen var i strid med artikel 30 TEUF, som fastsætter et forbud mod told og andre 

afgifter mellem medlemsstater 

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte hertil, at fællesskabsretten pålægger 

private borgere forpligtelser samt giver dem rettigheder, som følge af den 

suverænitetsovergivelse der er overført til EU. EU-Domstolen udtalte hertil, at selvom 

pligtsubjektet for art. 30 TEUF er medlemsstaterne, kan private borgere dog god drage fordel 

af bestemmelsen. EU-Domstolen fandt derfor afslutningsvist, at art. 30 TEUF ifølge 

traktatens ånd, opbygning og indhold skal fortolkes således, at den har umiddelbar virkning 

og medfører individuelle rettigheder, som de nationale domsmyndigheder skal beskytte. 

- Sag C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL, ECLI:EU:C:1964:66. 

Sagens baggrund: Sagen drejer sig om et præjudicielt spørgsmål om hvorvidt EU-retten har 

forrang over for nyere national lovgivning, såfremt der måtte være konflikt i mellem disse. 

Sagen vedrørte en italiensk advokat som nægtede at betale en elregning, da nationale regler 

herom stred i mod en række bestemmelser i traktaten.  

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte indledningsvist, at medlemsstateres 

beslutning om at tilslutte sig fællesskabsretten indebærer en suverænitetsafgivelse. Dette 

indebærer, at medlemsstaterne ikke senere skal have mulighed for at undgå forpligtelser 

afledt fra fællesskabsretten ved blot at fastsætte nye love. EU-Domstolen vurderede derfor 

afslutnignsvist, at EU-retten har forrang for national lovgivning, ogå selvom sidstnævnte 

måtte være af nyere dato.  

- Sag C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH m.fl. (I) mod Bundesamt für 

Ernährung und Forstwirtschaft, ECLI:EU:C:1995:369 
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Sagens baggrund: Sagen drejer sig om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af 

EF-traktatens artikel 189 om forordningers bindende virkning. Sagen vedrørte sagsøger, 

Atlante Fructhandelsgesellschaft m.fl., mod sagsøgte Bundesamt für Ernährung und 

Forstwirtschaft. Rådets forordning nr. 404/93 af 13. februar 1993 indførte en ordning for 

samhandelen med import af bananer fra tredjelande og ikke traditionelle AVS-bananer. 

Sagsøger fik derfor igennem en national forvaltningsakt tildelt foreløbige 

importkontingenter for tredjelandsbananer. Sagsøger anlagde sag over, at forordningen 

begrænsede selskabernes mulighed for at importere tredjelandsbananer. Den nationale 

domstol udsatte behandlingen af sagen, for at forelægge EU-Domstolen en række 

præjudicielle spørgsmål, vedrørende forordningens gyldighed. Sagsøger anmodede hertil 

om, at de blev tilkendt yderligere importlicenser for tredjelandsbananer indtil afsigelsen af 

EU-Domstolens afgørelse. Ved en anden kendelse, som er grundlaget for indeværende sag, 

anmodede den nationale domstol, EU-domstolen om at træffe afgørelse vedr. den nationale 

domstols kompetence til at træffe bestemmelse om foreløbige forholdsregler, der er til 

fordel for de retsundergivne skaber en ny retsstilling. 

EU-Domstolens afgørelse: EU-Domstolen udtalte hertil i et obiter dictum, at artikel 189, ikke 

afskærer de nationale retter fra at udsætte gennemførelsen af en national forvaltningsakt, 

der er udstedt i henhold til en fællesskabsforordning, da de retsundergivnes retsbeskyttelse 

ikke må tilsidesættes. Vedr. de nærmere betingelser for hvornår de nationale domstole kan 

træffe bestemmelse om foreløbige forholdsregler, udtalte EU-Domstolen, (1) at der skal 

foreligge en begrundet tvivl om forordningens gyldighed der forelægges EU-Domstolen, (2) 

at der foreligger uopsættelighed, (3) at sagsøgeren risikerer et alvorligt og uopretteligt tab, 

og (4) at retten tager behørigt hensyn til fællesskabets interesse. 
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Bilag 
Bilag 1 - Rigspolitiet, Udbudsbekendtgørelse.pdf 

Bilag 2 - Rigspolitiet, Yderligere Oplysninger.pdf 

Bilag 3 - Rigspolitiet, Kravspecifikation.pdf 

Bilag 4 - Rigspolitiet, Tilbudsevaluering.pdf 

Bilag 5 - Rigspolitiet, Høring, Udbudsbekendtgørelse.pdf 

Bilag 6 - Rigspolitiet, Høring, Kravspecifikation.pdf 

Bilag 7 - Rigspolitiet, Kontrakt.pdf 

Bilag 8 - Rigspolitiet, Priser og betalingsbetingelser.pdf 

Bilag 9 - Fødevarestyrelsen, Leverancebeskrivelse og kravspecifikation 

Bilag 10 - BaneDanmark, Udbudsbetingelser.pdf 

Bilag 11 - Folketinget, Udbudsbetingelser.pdf 

Bilag 12 - DSB, Tender Conditions.pdf 

 

 

 

 


