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Prøvelse af offentlige udbud 

Advokat René Offersen, Danmark

EU’s udbudsregler er komplicerede og virker fremmedartede på mange af de ak-
tører, der hos ordregivende myndigheder og leverandører beskæftiger sig med om-
gørelsen af regelsættet til virkelighed. Ud over de fællesskabsretlige regler er der 
vanskelige problemstillinger fra og grænseflader til den traditionelle forvaltnings-
ret og den almindelige erstatningsret. Udbudsreglerne giver anledning til mange 
konflikter, ikke sjældent om store økonomiske værdier, fordi ofte tilsyneladende små 
og pedantiske forskelle gør forskellen på, hvem der skal vinde en lukrativ kontrakt. 
Referenten mener, at opsættende virkning ved processer om prøvelse af udbud efter 
standstill-perioden fortsat skal have undtagelsens karakter, dog naturligvis med 
respekt for effektivitetsprincippet (Tese 1). Klagenævnet for Udbud har ifølge refe-
renten ikke efter selve Klagenævnsloven hjemmel til at annullere en ulovlig indgået 
kontrakt (Tese 2), og der kan heller ikke efter andre nationale regler udledes pligt 
for en ordregivende myndighed til at annullere en sådan kontrakt. EF-Domstolens 
dom i sag C-503/04 afsagt i 2007 viser, at der i visse særlige tilfælde består pligt til 
annullation efter fællesskabsretten, men fastlæggelsen af udstrækningen af pligten 
nødvendiggør ifølge referenten yderligere retspraksis (Tese 3). Referenten peger 
på, at kravene til bevisbyrden for erstatning efter reglerne om den positive op-
fyldelsesinteresse hæmmer udbudsreglernes effektive virkning og omtaler loss of 
chance-doktrinen som en interessant mulighed (Tese 4).

Udbudsreglerne1. 

1.1 Formål og udvikling

I 2007 udgjorde offentlige myndigheders og institutioners indkøb og anskaffelser 
17 procent af EU’s bruttonationalprodukt1 og spiller derfor en stor rolle for den 
økonomiske udvikling i EU. Det er vigtigt, at der er et velfungerende indre marked 
for offentlige kontrakter. 

EU’s udbudsregler hviler på en bekymring for, at offentlige myndigheder, der 
ikke som private virksomheder er udsat for markedets pres, lader andre hensyn end 
markedsmæssige hensyn få indflydelse på deres dispositioner, fx ved at tildele en 
kontrakt til en lokal leverandør ud fra beskæftigelsesmæssige betragtninger frem 
for at vælge en bedre udenlandsk leverandør. Fik sådanne hensyn lov til at spille en 
betydende rolle i offentlige myndigheders indkøbspolitik, ville det hæmme udvik-

1  KOM (2007) 799 endelig, note 10.
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lingen af EU’s fælles indre marked, hvor varer og tjenesteydelser uden hensyn til 
nationalitet skal produceres, hvor det kan ske bedst og billigst.

Udbudsreglerne har til formål at åbne for konkurrencen for offentlige kontrakter 
med henblik på at etablere ét fælles indre marked i EU og dermed reducere risikoen 
for, at offentlige myndigheder i deres indkøbspolitik udøver nationalitetsdiskrimina-
tion og i øvrigt lader sig lede af andre end anerkendelsesværdige hensyn. 

Det anføres fra tid til anden, at udbudsreglerne set fra et dansk perspektiv ikke for 
alvor medvirker til at skabe et indre marked, da udenlandske leverandører kun sjæl-
dent deltager i danske udbud. Denne kritik er forfejlet. Det er korrekt, at udenlandske 
leverandører sjældent afgiver tilbud og typisk kun inden for bestemte anskaffelser 
som anlægsbyggerier og tog-indkøb, men udbudsreglerne er afgjort medvirkende til, 
at udenlandske leverandører anser det for attraktivt at etablere sig i Danmark, og på 
den måde bidrager udbudsreglerne også i Danmark til at udvikle det indre marked. 

Udbudsreglerne skal også understøtte udviklingen for at skabe større og mere kon-
kurrencedygtige virksomheder i EU. Udbudsreglerne har den virkning, at mindre virk-
somheder med ofte lavere professionalisme og ringere konkurrenceevne efter gennem-
ført udbud mister lokale, offentlige kontrakter til typisk større og konkurrencemæssigt 
stærkere virksomheder. I Danmark er udviklingen på renovationsområdet illustrativ for 
udbudsreglernes effektivitet i dette øjemed. Efter Tjenesteydelsesdirektivets ikrafttræ-
den i 1993 er de lokale, familieejede vognmandsforretninger, der typisk havde forestået 
den kommunale affaldsbortskaffelse i årtier, blevet udkonkurreret eller suget op af en 
håndfuld betydende renovationsvirksomheder, heriblandt udenlandsk kontrollerede. 

 Det hører med til omtalen af udbudsreglernes formål, at de bidrager til sikringen 
af sund offentlig økonomi, da udbudsreglerne principielt udvirker, at den bedste le-
verandør får kontrakten.

På andre breddegrader i EU end de nordiske landes vil det som en anden gunstig 
virkning af udbudsreglerne blive fremhævet, at udbudsregimet modvirker korruption. 

1.2. Udbudsreglerne i hovedtræk

For at opfylde formålene fastsætter udbudsreglerne detaljerede, formelle procedurer, 
som offentlige myndigheder skal følge ved indkøb og anskaffelser, hvis værdi over-
stiger nogle nærmere fastsatte tærskelværdier. Herved er der pålagt offentlige myn-
digheder en række vidtgående forpligtelser og begrænsninger, der skal sikre lighed 
og gennemsigtighed i forbindelse med indgåelsen af offentlige kontrakter. 

Udbudsdirektivet2 gælder som udgangspunkt kun de nærmere definerede ord-

2  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangs-
måderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og of-
fentlige bygge- og anlægskontrakter. Ved siden af Udbudsdirektivet gælder direktiv 2004/17/EF af 31. 
marts 2004 (Forsyningsdirektivet), der regulerer anskaffelser inden for visse sektorer som fx lufthavne, 
elektricitet og postal virksomhed, der især har været organiseret forskelligt i medlemslande. Langt de fleste 
problemstillinger er identiske på Udbudsdirektivets og Forsyningsdirektivets områder, men der ses i det 
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regivende myndigheders3 indkøb og anskaffelser. Private virksomheders indkøb og  
anskaffelser og ordregivende myndigheders øvrige dispositioner end indkøb og anskaf-
felse (som fx salg) omfattes ikke. Selvom en disposition ikke omfattes af udbudsregler-
ne – fx på grund af anskaffelsens karakter, eller fordi anskaffelsen er under tærskelvær-
dierne – står en ordregivende myndighed ikke frit ved kontraktindgåelsen. De grund-
læggende principper om ligebehandling, ikke-diskrimination og gennemsigtighed har 
hjemmel direkte i Traktaten og finder således anvendelse på alle anskaffelser i EU.4

EF-Domstolen har fastslået disse grundlæggende forpligtelser i flere domme. Se 
fx Telaustria-sagen (C-324/98), hvor EF-Domstolen bl.a. udtalte, at ”[d]enne gen-
nemsigtighedsforpligtelse, der påhviler den ordregivende myndighed, består i at sikre 
en passende grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver.”

Udbudsdirektivet sondrer mellem tre kategorier af anskaffelser: Bygge- og an-
lægskontrakter, vareindkøbskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter. Kategorise-
ringen af den enkelte anskaffelse har betydning for den ordregivende myndigheds 
udbudspligt især som følge af forskelle i de enkelte kategoriers tærskelværdier.

Sondringen mellem tre kategorier er langt hen ad vejen historisk begrundet. Indtil 
Udbudsdirektivets ikrafttræden skete de af direktivet omfattede anskaffelser efter tre 
selvstændige direktiver, der traditionelt omtales som de klassiske direktiver, nemlig 
Bygge- og anlægsdirektivet (1971), Vareindkøbsdirektivet (1977) og Tjenesteydelses-
direktivet (1992). Udviklingshastigheden og rækkefølgen af direktiverne var politisk 
begrundet. Det var mindre kontroversielt at undergive bygge- og anlægskontrakter 
udbud, hvor der i forvejen var tradition for national licitationslovgivning, mens der 
var anledning til andre overvejelser vedrørende tjenesteydelser, der omfatter intellek-
tuelle anskaffelser som fx revision, IT-udvikling og jura, og som har berøringsflader 
til politisk ømtålelige områder som fx sundhed og undervisning.

Udbudsreglerne indebærer ingen pligt for en ordregivende myndighed til at fore-
tage udbud. Det er alene i de tilfælde, hvor myndigheden vælger at løse sine behov 
ved at indgå aftale med en tredjepart, at udbudsreglerne finder anvendelse. 

Såfremt udbudsreglerne finder anvendelse, har dette groft sagt to konsekvenser: 
For det første må kontrakt kun indgås efter forudgående gennemførelse af en af de 
udbudsprocedurer, som udbudsreglerne anviser. For det andet skal kontrakten til-

følgende bort fra Forsyningsdirektivet.
3  Definitionen på en ordregivende myndighed omfatter bl.a. statsinstitutioner og regionale og lokale 
myndigheder, jf. Udbudsdirektivets artikel 1, nr. 9. Visse privatretligt organiserede retssubjekter underlagt 
betydelig offentlig indflydelse omfattes også af definitionen. 
4  Omfanget af en ordregivende myndigheds forpligtelser er ikke ganske klar, jf. nærmere bl.a. Fabri-
cius, Jesper, og Offersen, René: EU’s udbudsregler i praksis, Forlaget Thomson, 2. udgave, 2006, p. 131; 
Hjelmborg, Simon Evers, Jakobsen, Peter Stig og Poulsen, Sune Troels: EU Udbudsretten – udbudsdirek-
tivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 2005, p. 57 ff.; Nielsen, 
Ruth: Udbud af offentlige kontrakter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave, 2005, p. 36 ff.; 
Treumer, Steen: Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. 
udgave, 2000, p. 75 ff. 
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deles den leverandør, hvis tilbud efter den ordregivende myndigheds saglige skøn 
bedst opfylder det objektive kriterium for tildeling af kontrakten, som den ordregi-
vende myndighed på forhånd har oplyst. Og den ordregivende myndighed må vælge  
mellem to tildelingskriterier: Laveste pris og det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Den ordregivende myndighed skal på forhånd vælge og bekendtgøre valget i en ud-
budsbekendtgørelse, der offentliggøres i EU-Tidende. 

Det hører med til denne indledende omtale at nævne, at regelsættet af natur er 
formalistisk, hvilket er noget fremmedartet i den nordiske tradition, hvor urimelige 
eller overdrevent formalistiske løsninger ofte undgås ved konkrete væsentlighedsbe-
dømmelser. Sådan er det ikke i udbudsreglernes snirklede, finurlige univers.

Se fx Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. juni 2000, Ernst & Young Stats-
autoriseret Revisionsaktieselskab mod Fyns Stiftsøvrighed, hvor klagenævnet anså 
det for berettiget, at stiftsøvrigheden havde udelukket et af verdens førende revisi-
onsvirksomheder fra at blive prækvalificeret til at udføre revisionsopgaver i kirkens 
tjeneste på Fyn, fordi Ernst & Young ikke inden udløbet af fristen havde indsendt en 
kopi af forsikringspolice som en del af dokumentationen for Ernst & Youngs økono-
miske egnethed, sådan som det var påkrævet i udbudsbekendtgørelsen. Kendelsen er 
ikke en enlig svale.

Effektive prøvelsesmekanismer2. 

2.1. Kontroldirektivet

De overordnede rammer for klageprocedurerne ved prøvelse af offentlige udbud er 
fastsat i Kontroldirektivet.5 De klassiske direktiver indeholdte ikke særlige bestem-
melser om prøvelse, ligesom der ikke eksisterede tilstrækkelige mekanismer til sær-
lig sikring heraf. Formålet med Kontroldirektivet var og er at sikre udbudsreglernes 
effektive virkning gennem etablering af en hurtig og effektiv prøvelsesmekanisme.6 

Udbudsprocedurer strækker sig over en forholdsvis kort periode, hvorfor der er 
behov for, at der kan træffes hurtige afgørelser om påklagede forhold på ethvert sta-
dium af en procedure. I præamblen til Kontroldirektivet lægges særligt vægt på at 

5  Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestem-
melser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- 
samt bygge- og anlægskontrakter. Ved Tjenesteydelsesdirektivets vedtagelse i 1992 tilpassedes Kontrol-
direktivet. Kontroldirektivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. 
december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13 EØF, for så vidt angår forbedring af 
effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (Ændringsdirekti-
vet), og skal være inkorporeret senest 20. december 2009. Ændringsdirektivet bygger på Europaparlamen-
tets og Rådets forslag til ændring af kontroldirektiverne, KOM(2006)195.
6  Rådet fremhæver i præamblen til Kontroldirektivet, at fravær af effektive klagemuligheder vil afholde 
udenlandske virksomheder fra at deltage i udbud, hvilket vil frarøve udbudsdirektiverne deres faktiske 
virkning.
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sikre muligheden for at træffe midlertidige foranstaltninger til afbrydelse af procedu-
ren. Derved sikres klager reelle beføjelser i forhold til brud på udbudsreglerne, inden 
der indgås en kontrakt. 

Kontroldirektivet pålægger medlemsstaterne at gennemføre regler, der sikrer en hur-
tig og effektiv behandling af klager over ordregivende myndigheders beslutninger. De 
nødvendige beføjelser skal omfatte muligheden for midlertidige foranstaltninger, annul-
lering af ulovlige beslutninger samt skadeserstatning. Efter Kontroldirektivet kan kon-
trolorganernes beføjelser begrænses til skadeserstatning, når der er indgået kontrakt. 

I modsætning til Udbudsdirektivets detailorienterede karakter, overlader Kon-
troldirektivet en vis frihed til medlemsstaterne til at tilpasse klageproceduren til de 
nationale retssystemer. 

Ændringsdirektivet indeholder to mere betydende nyskabelser i forhold til Kon-
troldirektivet. For det første indføres en pligt for medlemsstaterne til at indføre en 
standstill-periode på mindst ti dage regnet fra dagen efter afsendelsen af tildelingsbe-
slutningen til kontraktindgåelsen.7 I sammenhæng hermed indføres en midlertidig 
automatisk opsættende virkning i forhold til kontraktindgåelsen, hvor der indgives 
klager over en tildelingsbeslutning. I så fald skal medlemsstaterne påse, at kontrakten 
først indgås, når klageinstansen har truffet afgørelse enten vedrørende begæring om 
midlertidige foranstaltninger eller om selve klagen.8 

For det andet indføres retsvirkningen uden virkning.9 En kontrakt skal som ud-
gangspunkt betragtes som værende uden virkning, hvor den ordregivende myndighed 
i strid med Udbudsdirektivet har tildelt en kontrakt uden forudgående offentliggø-
relse af en udbudsbekendtgørelse - såkaldt ulovlig direkte tildeling10- eller hvor direk-
tivets bestemmelse om standstill eller midlertidig opsættende virkning er overtrådt, 
og overtrædelsen har frataget tilbudsgiver mulighed for at iværksætte retlige skridt 
forud for kontraktindgåelsen.11 Medlemsstaterne har mulighed for at bestemme, at 
en kontrakt ikke skal anses for værende uden virkning, hvor væsentlige hensyn til 
almenhedens interesser gør det nødvendigt at opretholde kontraktens virkninger.12 

Om retsvirkningen af, at en kontrakt anses for at være uden virkning, er følgende 
anført i Ændringsdirektivets præambel: ”Når medlemsstaterne fastlægger regler, der 
7  Medlemsstaterne har mulighed for at gøre undtagelser til kravet om en standstill-periode, fx hvor kon-
trakten er baseret på en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem, jf. nærmere artikel 2b.
8  Artikel 2, stk. 3, samt tillige artikel 1, stk. 5.
9  Det anføres, at ”[r]etsvirkningen uden virkning bør ikke indtræde automatisk, men bør fastslås af eller 
være resultatet af en afgørelse truffet af en uafhængig klageinstans,” jf. præamblen, 13. betragtning. 
10  Hummelshøj, Lotte og Schmidt, Helene Bang: UfR 2006B.80, advokaderer retspolitisk for, at der i 
Klagenævnsloven gives Klagenævnet for Udbud kompetence til at annullere ved ulovlig direkte tildeling, 
navnlig fordi erstatningsmuligheden ikke ved sådanne overtrædelser giver effektiv beskyttelse. Med Æn-
dringsdirektivet er ønsket blevet opfyldt som et krav gældende på fællesskabsplan.
11  Retsvirkningen uden virkning skal tillige være gældende i tilfælde, hvor medlemsstaten har undtaget 
kontrakter baseret på en rammeaftale og et dynamisk indkøbssystem fra standstill-perioden. 
12  Økonomiske interesser i kontraktens effektive virkning kan kun anses for væsentlige hensyn, hvis det i 
”ganske særlige tilfælde ville have uforholdsmæssige konsekvenser, at kontrakten bliver uden virkning,” 
jf. artikel 2d, stk. 3, 2. afsnit, og præamblens 24. betragtning. 
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sikrer, at en kontrakt anses for at være uden virkning, skal det have til formål, at kon-
traktparternes rettigheder og forpligtelser ikke længere bør håndhæves og opfyldes.” 
Det er overladt til national ret at træffe bestemmelse om, hvorvidt ”allerede opfyldt 
kontraktretlige forpligtelser annulleres med tilbagevirkende kraft, eller at annullerin-
gens omfang [skal] begrænses til de forpligtelser, der endnu ikke er blevet opfyldt,” 
jf. artikel 2d, stk. 2.13

Bortset fra undtagelserne efter Ændringsdirektivet er det altså efter Kontroldi-
rektivet op til medlemsstaterne at fastlægge retsvirkningerne af, at en beslutning om 
indgåelse af kontrakt først annulleres efter kontraktens indgåelse. 

Med krav om respekt for Kontroldirektivets forudsætninger om hurtighed og effekti-
vitet er udmøntningen af klageproceduren som hovedregel overladt til medlemslandene. 
De nordiske lande har valgt forskellige tilgange ved udformningen af deres klagesystem. 
Inden den mere udførlige gennemgang af prøvelsen i det danske klagesystem skal der 
gøres enkelte, overordnede bemærkninger om inkorporeringen i Norge og Sverige.

2.2. Norge

Norge er efter EØS-aftalen forpligtet til at følge EU’s udbudsregler.
Offentligt udbud er reguleret ved lov 1999-07-16 nr. 69 om offentlige anskaffel-

ser med senere ændringer samt i to bekendtgørelser, der implementerer henholdsvis 
Udbudsdirektivet og Forsyningsdirektivet.

Udbudsreglerne håndhæves ved de ordinære domstole. Søgsmål om overtrædel-
ser af loven rejses for tingsretten. Det følger af loven, at ”[i]nntil kontrakt er inngått, 
kan retten sette til side beslutninger som er truffet under en anskaffelsesprosedyre når 
beslutningen er i strid med bestemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i medhold 
av loven. Dette gjelder likevel ikke for beslutninger som er truffet under anskaffel-
sesprosedyrer innenfor forsyningssektorene.”

Modsætningsvis synes retten ikke efter kontraktindgåelsen at have kompetence til 
at annullere beslutninger truffet under udbudsproceduren. 

Med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser § 7a er oprettet det rådgivende kla-
genævn KOFA,14 der har til formål at behandle klager om overtrædelser af udbuds-
reglerne. KOFA har kompetence til at pålægge et overtredelsesgebyr.

KOFA’s udtalelser er ikke juridisk bindende for parterne, om end klagenævnets 
udtalelser forventes lagt til grund, og udtalelserne kan normalt fremlægges for dom-
stolene, jf. Høyesterets Kjæremålsutvalgs afgørelse af 23. maj 2002. 15

13  Se Nielsen, Ruth: UfR 2007B.120, for en udførlig gennemgang af standstill og uvirksomhed. 
14  FOR 2002-11-15 nr. 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.
15  www.kofa.no.
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2.3. Sverige

I perioden forud for selve kontraktindgåelsen skal klage indgives til de almindelige 
administrative domstole, jf. Lag 2007:1091 om offentlig upphandling kapitel 16 § 
1, stk. 1. Den administrative domstol kan meddele påbud om, at udbudsproceduren 
skal gøres om, eller at udbudsproceduren ikke må afsluttes, før et eller flere ulovlige 
forhold er rettet, jf. kapitel 16 § 2. Der kan træffes bestemmelse om opsættende virk-
ning, jf. § 2, stk. 2. 

Beføjelserne kan anvendes indtil kontraktens indgåelse. Hvis klage indgives inden 
ti dage fra det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed har givet underretning 
om beslutningen efter kapitel 9, gælder regler svarende til de i Danmark gældende, 
jf. § 9, jf. kapitel 16 § 1, stk. 3. Det følger således af § 1, stk. 3, at ”[v]id tillämpning 
av ett annat förfarande än som avses i andra stycket får en ansökan inte prövas efter 
den tidpunkt då det finns ett kontrakt. Den får dock prövas till dess att tio dagar gått 
från det att 1. den upphandlande myndigheten lämnat underrättelse enligt 9 kap. 9 § 
till anbudssökandena eller anbudsgivarna.”

Derefter kan kun kræves erstatning, hvilket skal forfølges ved de almindelige 
domstole.

Klagenævnet for Udbud3. 

Kontroldirektivet er inkorporeret i dansk ret ved Klagenævnsloven,16 der indførte 
Klagenævnet for Udbud. Reglerne om klagenævnets kompetence, organisation og 
sagsbehandling er fastsat i Klagenævnsbekendtgørelsen.17 

Med oprettelsen af Klagenævnet for Udbud valgte man fra dansk side at opfyl-
de Kontroldirektivet ved at oprette et administrativt organ. Lovgiver anså det almin-
delige domstolssystem for mindre velegnet til at sikre Kontroldirektivets krav om 
en klageinstans, der hurtigt og effektivt kan træffe midlertidige foranstaltninger og  
endelige beslutninger.18 Det er ikke en søgsmålsbetingelse, at sagen forinden har været 
prøvet ved klagenævnet, og det står således den forbigåede leverandør frit for at indlede 
et søgsmål ved de almindelige domstole i stedet for at klage til klagenævnet. 

Klagenævnet for Udbud er en del af den offentlige forvaltning, men nævnet er 
uafhængigt administrativt, og nævnets formandskab skal være dommere. I sagernes 
pådømmelse deltager ud over mindst én dommer, personer udpeget af erhvervsmini-
steren med praktisk og teoretisk viden om udbud. Da der er tale om et administrativt 
nævn med særlig sagkundskab, er der principielt intet til hinder for, at klagenævnet 
foretager tilbundsgående prøvelse af alle aspekter og skønsmæssige vurderinger, men 

16  Lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud som ændret ved lov nr. 450 af 7. juli 2001, 
lov nr. 306 af 30. april 2003, lov nr. 431 af 6. juni 2005, lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 572 af 6. juni 
2007.
17  Bekendtgørelse nr. 602 af 26. juni 2000 om Klagenævnet for Udbud.
18  Folketingstidende 1990-1991, 2. samling, tillæg A, sp. 1975.
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i praksis afstår nævnet ofte herfra og vælger gerne begrundelser inspireret af de, der 
i dansk ret traditionelt har kendetegnet domstolenes efterprøvelse af skønsmæssige 
forvaltningsafgørelser.19 

Legalitetsprincippet bevirker, at Klagenævnet for Udbud kun har kompetence, 
hvis der er hjemmel i Klagenævnsloven. Efter lovens § 6 har klagenævnet kompeten-
ce til at tillægge klager opsættende virkning, annullere den ordregivende myndigheds 
beslutninger eller pålægge den ordregivende myndighed at lovliggøre udbudsforret-
ningen og til at tilkende erstatning.

Opsættende virkning4. 

4.1.  Indbringelse for Klagenævnet (Tese 1)

Medlemsstaterne skal efter Kontroldirektivet sikre, at der er adgang for forbigåede 
leverandører til at få truffet midlertidige foranstaltninger til afbrydelse af udbudsfor-
retningen eller til at få stillet gennemførelsen af beslutninger i bero, indtil klagesagen 
er tilendebragt. Der er ikke krav om, at klagesager automatisk skal tillægges opsæt-
tende virkning.

Det følger af Klagenævnsloven § 6, stk. 2, at ”[e]n klage har kun opsættende 
virkning, i det omfang dette er fastsat i lovgivningen. Hvor særlige grunde taler der-
for, kan nævnet eller formanden på nævnets vegne dog tillægge klagen opsættende 
virkning.”

Det er altså hovedreglen, at klage til klagenævnet ikke forpligter den ordregi-
vende myndighed til at suspendere udbudsforretningen. 

I 2006 blev der i Udbudsbekendtgørelsen20 indført en generel modifikation til 
hovedreglen. Som en nyskabelse indførtes en standstill-periode på ti dage mellem 
underretningen om tildelingsbeslutningen og kontraktens underskrivelse. Standstill-
perioden skulle fjerne risikoen for, at den danske implementering som følge af EF-
Domstolens dom i Alcatel-sagen (Sag C-81/98) var utilstrækkelig. Danmark indførte 
således standstill-regler før medlemsstaterne ved Ændringsdirektivet udtrykkeligt 
blev forpligtet hertil.21 For at sikre standstill-periodens effektive virkning blev der i 

19  Fabricius m.fl., a.st., p. 420-422. 
20  Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 om ændring af bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004. 
21  I Danmark næres der stor veneration for EU’s udbudsregler. Ganske illustrativt blev Udbudsdirektivet 
implementeret med en sådan iver, at Kommissionen endnu ikke havde udarbejdet de for anvendelsen nød-
vendige modelbekendtgørelser, hvilket klaredes ved, at Kommissionen lavede midlertidige modelbekendt-
gørelser. Forklaringen på denne veneration har formentlig rod tilbage i, at udbudsreglerne for alvor blev en 
del af den danske virkelighed med den højtprofilerede Storbæltsag, der bl.a. resulterede i en parlamentarisk 
kommissionsundersøgelse, og som sådan påkaldte sig betydelig politisk og offentlig opmærksomhed. I 
den modsatte grøft findes UK, hvor udbudsreglerne indtil videre spiller en tilbagetrukken statistrolle i det 
praktiske retsliv. 
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2007 med Klagenævnslovens § 6a22 indført midlertidig opsættende virkning, hvor-
efter der ikke kan indgås kontrakt, før klagenævnet har truffet afgørelse om even-
tuel opsættende virkning efter Klagenævnslovens § 6, stk. 2, hvis klagen indgives 
til klagenævnet inden for standstill-perioden, og klagen indeholder anmodning om 
opsættende virkning. Dette svarer til principperne i Ændringsdirektivet.23 

Opsættende virkning efter Klagenævnsloven § 6, stk. 2, anvendes alene i und-
tagelsestilfælde, hvor der foreligger særlige grunde.

I forarbejderne til Klagenævnsloven er det anført, at der ved beslutning om 
midlertidige foranstaltninger skal tages hensyn til overtrædelsens ”grovhed og føl-
gevirkningerne,” herunder skal der foretages en afvejning af ”alle de interesser, der 
er knyttet til sagen samt hensynet til almenvellet”.24 

I sin tidlige praksis tillagde Klagenævnet for Udbud sjældent klager opsæt-
tende virkning. Derefter fulgte en periode, hvor klagenævnet i større omfang traf 
bestemmelse om opsættende virkning. Efter Østre Landsret ved dom af 16. august 
2000, Handelshøjskolen i København og Forskningsministeriet mod Højgaard og 
Schultz A/S, bestemte, at Klagenævnet for Udbud havde været uberettiget til at 
træffe bestemmelse om opsættende virkning, har Klagenævnet for Udbud været 
tilbageholdende med at tillægge klager opsættende virkning.25 

Handelshøjskole-sagen illustrerer, hvorfor der er grund til en restriktiv praksis 
vedrørende opsættende virkning. Klagenævnet for Udbuds beslutning om opsæt-
tende virkning i anledning af en klage fra en tilbudsgiver på en råhus-entreprise be-
tød, at et større antal fagentreprisekontrakter, der allerede var indgået af bygherren, 
blev forsinket med deraf følgende økonomisk opgør, og at flytningen af ca. 10.000 
studerende, lærer mv. til tidssvarende uddannelsesmæssige rammer risikeredes for-
sinket 6 måneder, da flytningen ikke forsvarligt kunne gennemføres midt under 
et semester. Råhusentreprenørens økonomiske interesse kunne i det væsentligste 
tilgodeses gennem skadeserstatning. 

Klagenævnet for Udbud tillagde ved kendelse af 16. oktober 2007, Kuwait Pe-
troleum A/S mod Sønderborg Kommune, klagen opsættende virkning med en be-
grundelse på linje med forarbejdernes angivelser herom.26 

Det hører med til billedet, at opsættende virkning før kontrakten indgås, kan være 
forudsætningen for, at leverandørens klage i sidste ende får reel virkning, idet klager 
efter kontraktindgåelsen er henvist til at kræve erstatning, hvilket ofte har vist sig at 
være en stenet vej. Det er også sådanne overvejelser, der ligger bag Ændringsdirekti-
vet. En for restriktiv praksis om opsættende virkning er uforeneligt med det effektivi-

22  Lov nr. 572 af 6. maj 2007.
23  Implementeringen af Ændringsdirektivet begrunder ændring af Klagenævnsloven bl.a. som følge af 
retsvirkningen uden virkning. 
24  Folketingstidende 1990-1991, 2. samling, tillæg A, sp. 1979.
25  Hjelmborg, a.st., p. 362.
26  Klagenævnet udtalte generelt, at spørgsmålet om opsættende virkning skal vurderes på grundlag af, om 
klagen har noget på sig, om der foreligger uopsættelighed samt i øvrigt en interesseafvejning.
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tetsprincip, der ligger bag såvel Udbudsdirektivet som Kontroldirektivet. 
Tese 1: Adgang til at få klage tillagt opsættende virkning, således at den ord-

regivende myndighed ikke kan træffe yderligere foranstaltninger under udbudsfor-
retningen, før klagenævnets afgørelse foreligger, hører med til at sikre effektiv prø-
velse af udbud. Standstill-reglerne er værdifulde bidrag i dette øjemed. Opsættende  
virkning for processen efter standstill-perioden skal fortsat have undtagelsens karak-
ter, men praksis må dog ikke udvikle sig så restriktivt, at den viser sig uforenelig med 
effektivitetsprincippet.

4.2. Indbringelse af Klagenævnets afgørelse for domstolene 

Efter Grundlovens § 63 har indbringelse af en forvaltningsafgørelse ikke opsættende 
virkning for pligten til at efterleve afgørelsen. 

Klagenævnet for Udbuds kendelser har karakter af forvaltningsafgørelser og skal 
derfor efterleves uanset iværksættelse af domstolsprøvelse heraf, hvorfor det i mange 
tilfælde ikke vil være relevant at indbringe Klagenævnet for Udbuds kendelser for 
domstolene. Domstolens afgørelse vil komme så sent, at det kan få praktisk betyd-
ning for den udbudsprocedure, som klagesagen angår. Ved beslutningen om en kla-
genævns kendelse bør indbringes for domstolene, skal parterne tage i betragtning, at 
en retskraftig kendelse vil skulle lægges uprøvet til grund under en eventuel efterføl-
gende erstatningssag.27

I helt særlige tilfælde kan domstolene dog efter en konkret vurdering tillægge 
indbringelse af en forvaltningsafgørelse opsættende virkning, selvom der ikke er ud-
trykkelig lovhjemmel hertil. 

Muligheden viste Højesteret første gang i UfR 1994.823 H, hvor Højesteret i en 
sag på konkurrencerettens område udtalte, at ”[s]elv om en sådan udtrykkelig lovhjem-
mel ikke foreligger, kan domstolene imidlertid ikke være afskåret fra undtagelsesvis at 
tillægge et søgsmål vedrørende gyldigheden af en administrativ afgørelse opsættende 
virkning.” Og videre at det ”må bero på en afvejning af det offentliges interesse i, at 
gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, over for arten og omfanget af den skade, 
den pågældende kan blive påført, ligesom det må tillægges betydning, om der efter en 
foreløbig vurdering foreligger et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed.”

Højesteret tog skridtet fuldt ud i UfR 2000.1203 HKK om Klagenævnet for Ud-
buds kendelse af 21. oktober 1998, Farum Industrirenovation A/S mod Københavns 
Kommune, hvor Højesteret tillagde søgsmålet opsættende virkning for Københavns 
Kommunes pligt til at bringe indsamlingen af dagrenovation i udbud. Højesteret ud-
talte, at ”[d]en skade, Københavns Kommune og Renholdningsselskabet af 1898 kan 
blive påført, såfremt afgørelsen truffet af Klagenævnet for Udbud den 21. oktober 
1998 senere måtte blive tilsidesat i overensstemmelse med kommunens og renhold-
ningsselskabets påstande, må antages at være alvorlig og muligvis uoprettelig. Risi-

27  UfR 2001.2286 H.
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koen for en sådan skadevirkning må efter Højesterets opfattelse tillægges større vægt 
end det offentliges og mulige tilbudsgiveres interesse i, at gennemførelsen af klage-
nævnets påbud ikke udsættes. Det bemærkes herved, at der efter en foreløbig vurde-
ring er et rimeligt grundlag for kommunens og renholdningsselskabets påstande om 
tilsidesættelse af klagenævnets afgørelse.”

Med Højesterets kendelse bidrog udbudsreglerne til cementeringen af et vigtigt 
nybrud inden for den domstolsskabte udvikling af den almindelige forvaltningsret. 

Beslutning om annullation5. 

5.1. Klagenævnet og annullation af kontrakten (Tese 2)

Klagenævnet for Udbud har efter Klagenævnslovens § 6 kompetence til at annullere 
beslutninger truffet af den ordregivende myndighed, herunder tildelingsbeslutningen. 
Spørgsmålet er, om Klagenævnet for Udbud også har kompetence til at annullere sel-
ve kontrakten, hvor den ordregivende myndighed ud over tildelingsbeslutningen har 
indgået kontrakt med den leverandør, som den ordregivende myndighed uretmæssigt 
har identificeret som vinder af udbudsforretningen. 

I forarbejderne til Klagenævnsloven af 1991 § 5 (nu § 6, stk. 1) anføres, ”at der 
skal foretages en afvejning af alle de interesser, der er knyttet til sagen samt hensynet 
til almenvellet. Dette gælder især i de situationer, hvor der er tale om en mulig omgø-
relse af en udbudsforretning, efter at kontrakten er indgået.”28 

Umiddelbart synes 1991-bemærkningerne at åbne mulighed for, at der kan ske 
omgørelse af en udbudsforretning, selvom kontrakten med leverandøren er indgået. 
Forarbejderne giver dog ikke et klart signal. 

 Den væsentligste ændring i 2000 af Klagenævnsloven29 bestod i indførelsen af § 
6, stk. 3, hvorved Klagenævnet for Udbud fik hjemmel til at tilkende klageren erstat-
ning. Formålet var at styrke håndhævelsen af udbudsreglerne. 

I bemærkningerne til lovforslaget anføres bl.a., at ”[i] de fleste af de sager, som 
indbringes for Klagenævnet, er udbudsforretningen allerede afsluttet, og kontrakten 
er indgået. Da Klagenævnet ikke kan ophæve en kontrakt, kan nævnet derfor i al-
mindelighed kun tage stilling til lovligheden af den gennemførte udbudsforretning. 
I ca. 2/3 af disse sager er udbudsforretningen kendt ulovlig, men dette har så vidt 
vides aldrig fået som konsekvens, at en kontrakt er blevet ophævet. Dette skyldes, 
at Klagenævnets annullation af en ulovlig forvaltningsretlig beslutning om valg af 
tilbudsgiver ikke medfører, at den privatretlige aftale, kontrakten, er ugyldig… Kla-
genævnets hovedfunktion er således overvejende blevet at udtale sig efterfølgende 
om lovligheden af en gennemført udbudsforretning.”30

28  Folketingstidende 1990-1991, 2. samling, tillæg A, sp. 1979 ff.
29  Lov nr. 415 af 31. maj 2000.
30  Folketingstidende 1999-2000, 2. samling, tillæg A, sp. 6861 ff.
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Beskrivelsen af retsstillingen førte ikke til en eksplicit kompetence for Klagenæv-
net for Udbud til at annullere selve kontrakten. 

I kendelse af 12. december 1996, Entreprenørforeningens Miljøsektion mod I/S 
Sønderborg Kraftvarmeværk, udtalte Klagenævnet for Udbud, at ”[d]er er ikke til-
lagt nævnet selvstændig kompetence til at ophæve allerede indgåede aftaler, hvorfor 
nævnet ikke kan påkende den af klageren i så henseende nedlagte påstand.” Dette er 
i overensstemmelse med forarbejderne til 2000-loven.

Ved kendelse af 3. maj 2005, Taxa Stig, m.fl. mod Vestsjællands Amt, udtalte Kla-
genævnet for Udbud, at ”der ikke efter det pågældende Kontroldirektiv påhviler en 
dansk ordregivende myndighed nogen pligt til i en situation, som den foreliggende, 
at opsige den indgåede kontrakt og derefter gennemføre et nyt udbud,” samt at ”der 
heller ikke efter EU-retten i øvrigt påhviler danske ordregivere en sådan pligt.”31 Som 
begrundelse henviste klagenævnet bl.a. til Kontroldirektivets artikel 2, stk. 6. Sagen 
verserer ved Østre Landsret. 

På baggrund af forarbejderne og Klagenævnet for Udbuds praksis er konklusio-
nen, at klagenævnet ikke umiddelbart ved loven er tillagt kompetence til at annullere 
selve kontrakten. Ændringsdirektivets retsvirkning uden virkning nødvendiggør, at 
Klagenævnsloven ændres ved implementeringen af direktivet. Uden for disse om-
råder kan kompetencen imidlertid følge af andet grundlag, herunder pligten til at 
fortolke lovgivningen i overensstemmelse med EU-retten.

Tese 2: Klagenævnet for Udbud har efter Klagenævnsloven udtrykkelig hjem-
mel til at annullere den ordregivende myndigheds beslutning om kontrakttildelingen. 
Klagenævnet har derimod ikke efter selve Klagenævnsloven hjemmel til at annullere 
en indgået ulovlig kontrakt.

5.2. Annullation af kontrakter på andet retsgrundlag (Tese 3)

Hvis Klagenævnet for Udbud har annulleret en ulovlig beslutning om kontraktind-
gåelse, eller det på anden måde bliver tydeligt for en ordregivende myndighed, at 
kontraktindgåelse er sket i strid med udbudsreglerne, rejser sig det spørgsmål, om 
den ordregivende myndighed i visse tilfælde er forpligtet til at bringe kontrakten til 
ophør på andet retsgrundlag end umiddelbart efter Klagenævnsloven.

Almindelige legalitetsbetragtninger om det offentliges pligt til at udøve sin virk-
somhed i overensstemmelse med gældende ret, og princippet i Danske Lov 5-1-2 om, 
at det kun er kontrakter, der opfylder loven, der skal ”holdis i alle deris Ord og Punc-
ter”, kan anføres til støtte for, at der i al fald i visse tilfælde må bestå pligt for en ordre-
givende myndighed til at annullere en ulovligt indgået kontrakt. Litteraturen32 hælder 

31  Klagenævnet havde tidligere statueret, at den ordregivende myndighed havde handlet i strid med Tje-
nesteydelsesdirektivet ved at indgå aftalen med et redningskorps uden forudgående EU-udbud. En række 
hyrevognmænd klagede herefter til klagenævnet over, at amtet ikke som følge af klagenævnets kendelser 
havde opsagt kontrakten med redningskorpset og iværksat EU-udbud.
32  Spørgsmålet er uafklaret, se bl.a. Fabricius m.fl., a.st., p. 423 ff.; Nielsen; a.st., p. 336 ff.; Treumer, a.st., 
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mod, at der ikke efter almindelige forvaltningsretlige regler eller på andet retsgrundlag 
består pligt til at bringe en kontrakt indgået i strid med udbudsreglerne til ophør. 

Det har været den almindelige opfattelse i litteraturen33, at der heller ikke efter 
fællesskabsretten eksisterer annullationspligt ved overtrædelser af udbudsreglerne, 
men en dom fra EF-Domstolen afsagt i 2007 viser, at der i visse tilfælde er annul-
lationspligt.

I sagen C-503/04, Kommissionen mod Tyskland, konkluderede EF-Domstolen, 
at Tyskland ”har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 228 EF, idet den ikke 
[…] havde truffet de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af dom af 10. april 
2003 i sagen Kommissionen mod Tyskland (forenede sager C-20/01 og C-28/01) 
vedrørende indgåelsen af en kontrakt om bortskaffelse af dagrenovation.”

I dommen fra 2003 var det bestemt, at Tyskland havde tilsidesat sine forpligtelser 
efter udbudsreglerne. Herefter iværksattes utilstrækkelige foranstaltninger, der ikke 
forhindrede, at kontrakten ”fortsat havde fuld virkning”. Da kontrakten ikke var bragt 
til ophør, forelå der ifølge EF-Domstolen traktatbrud, der principielt kunne ”have fort-
sat i årtier henset til, at den pågældende kontrakt var indgået for en lang periode.”

Tyskland fremdrog medlemsstaternes ret efter Kontroldirektivet til at begrænse 
sanktionerne til skadeserstatning efter kontraktindgåelse. EF-Domstolen fandt, at 
kompetencen ikke uden at indskrænke rækkevidden af Traktatens bestemmelser om 
det indre marked kunne have til følge, ”at den ordregivende myndigheds handlemåde 
overfor tredjemand må anses for at være i overensstemmelse med fællesskabsretten 
efter indgåelsen af sådanne aftaler.”

Dommen viser, at der i visse tilfælde kan foreligge traktatbrud, så længe en kon-
trakt indgået i strid med udbudsreglerne fortsat løber, og at den nødvendige foranstalt-
ning efter Traktatens artikel 228, stk. 1, kan være at bringe kontrakten til ophør.34 

Der argumenteres i litteraturen for, at der af dommen også kan udledes pligt for 
ordregivende myndigheder til i visse tilfælde at annullere kontrakter indgået i strid 
med udbudsreglerne, hvor retsstridigheden er bestemt af domstolene eller Klagenæv-
net for Udbud.35 

Der må udvises varsomhed med at udlede for vidtgående forpligtelser af den re-
lativt kortfattede dom. Dommen angik forpligtelserne efter Traktatens artikel 228, 
hvilket i sagens natur fylder meget i præmisserne,36 om et kontraktforhold, der med 

p. 55 ff.; Hjelmborg m.fl., a.st., p. 370 ff.
33  Se litteraturhenvisningerne hos Steen Treumer i Fejø, Jens (red).: EU’s Udbudsregler – implementering 
og håndhævelse i Norden, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 2006, p. 107 note 33. 
34  Det følger af Traktatens artikel 228, stk. 1, at ”[s]åfremt Domstolen fastslår, at en medlemsstat ikke har 
overholdt en forpligtelse, som påhviler den i henhold til den denne traktat, skal denne stat gennemføre de 
til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger.” 
35  Treumer, Steen: Towards an Obligation to Terminate Contracts Concluded in Breach of the EC Public 
Procurement Rules: the End of the Status of Concluded Public Contracts as Sacred Cows, Public Procure-
ment Law Review, p. 371 ff., navnlig p. 382 og Broberg, Morten: Kontrakter kan ophæves ved brud på 
EU’s udbudsregler, Advokaten 2008/2, p. 42.
36  Dommen indeholder bl.a. i præmis 33-35 en nøje, overbevisende argumentation for, hvorfor Kontroldi-
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EF-Domstolens ord kunne have ”fortsat i årtier”, og der var i sagen tale om ulovlig 
direkte tildeling.37 Artikel 228 kan i al fald ikke anvendes direkte som hjemmel for 
forpligtelser for ordregivende myndigheder i almindelighed. 38 

Hvis der som antaget i litteraturen i fællesskabsretten kan findes hjemmel for 
annullationspligt for ordregivende myndigheder, må udstrækningen af annuallati-
onspligten efter fællesskabsretten bero på yderligere domspraksis om kravene til 
karakteren af overtrædelsen af udbudsreglerne, herunder grovheden og arten af den 
konkrete kontrakt. Det bør tillægges betydning, at medlemsstaterne efter Kontrol-
direktivet i forhold til leverandører har ret til at begrænse kontrolorganernes befø-
jelser til skadeserstatning efter indgåelsen af kontrakten, hvilket som hovedregel 
ikke ændres ved Ændringsdirektivet, der er vedtaget efter EF-Domstolens dom, og 
som kun angiver enkelte, specifikke overtrædelser af Udbudsdirektivet, der skal 
være uden virkning. 

I forhold til ulovlig direkte tildeling går Ændringsdirektivet i øvrigt videre end 
EF-Domstolens dom, da hovedreglen i Ændringsdirektivet er, at sådan direkti-
vovertrædelse altid skal være uden virkning. 

Hvor der efter fællesskabsretten er ret eller pligt til at annullere kontrakter ind-
gået i strid med udbudsreglerne, må ophævelsen kunne gennemføres af de natio-
nale domstole og Klagenævnet for Udbud.39 

Der blev ikke ved ændringen af Klagenævnsloven i 2007 taget stilling til, om 
Klagenævnet for Udbud kan annullere en kontrakt indgået i strid med standstill-
forpligtelsen, men dengang var Ændringsdirektivet heller ikke vedtaget. Der gen-
nemførtes alene en i praksis betydningsløs udvidelse af det strafbare område efter 
Klagenævnslovens § 12, stk. 1. Ved implementeringen af Ændringsdirektivet vil 
der fra dansk side skulle gennemføres udtrykkelig lovgivning om Klagenævnet for 
Udbuds kompetence til at annullere allerede indgåede kontrakter. 

Tese 3: Der kan ikke efter andre nationale regler end Klagenævnsloven udledes 
pligt for ordregivende myndigheder til at annullere en indgået kontrakt, hvor Kla-
genævnet for Udbud har annulleret beslutningen om kontraktindgåelse, eller der i 
øvrigt foreligger et klart grundlag for, at kontraktindgåelsen er sket i strid med ud-
budsreglerne. Efter EF-Domstolens dom i sag C-503/04, Kommissionen mod Tysk-
land, er medlemsstaterne i visse særlige tilfælde efter fællesskabsretten forpligtet 
til at annullere en indgået kontrakt. Der advares mod for vidtgående slutninger fra 
dommen om generelle fællesskabsretlige pligter for ordregivende myndigheder til 
annullation, således som der i litteraturen er optræk til.

rektivets artikel 2, stk. 6 (nu stk. 7), ikke kunne begrænse medlemsstaternes forpligtelser efter Traktatens 
artikel 228.
37  Ved ulovlig direkte tildeling er der særlig behov for adgang til annullation uanset kontraktindgåelse, 
da erstatningsreglerne ikke i disse tilfælde er egnede til at sikre udbudsreglernes effektivitet. Se nærmere 
Hummelshøj m.fl., a.st., p. 82.
38  Fejø (red), Treumer, a.st., side 109, omtaler muligheden for analogislutning.
39  Broberg, a.st., p. 43. 
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Erstatning6. 

6.1. De almindelige erstatningsregler

Klagenævnet for Udbud har kompetence til at pålægge en ordregivende myndighed at 
svare erstatning ved overtrædelse af udbudsreglerne. Erstatningsspørgsmålet afgøres 
efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og der er ikke med Klagenævnslovens § 
6, stk. 3, givet hjemmel til at tilkende hverken skønsmæssige eller automatiske godtgø-
relser til leverandører, der forbigås uretmæssigt under udbudsproceduren.40 Erstatnings-
muligheden vil oftest være den eneste reelle retshåndhævelsesmulighed for forbigåede 
leverandører, hvis den ordregivende myndighed har indgået kontrakt. Erstatningsreg-
lerne har stor praktisk betydning ved overtrædelser af udbudsreglerne.

Efter dansk rets almindelige regler forudsætter erstatningspligt et ansvarsgrund-
lag. Det er en nødvendig betingelse for ansvar, at der er handlet i strid med udbuds-
reglerne. Der må imidlertid foretages en ansvarsbedømmelse i hvert enkelt tilfælde, 
og det forhold, at der er handlet i strid med reglerne, er ikke nødvendigvis tilstræk-
keligt til at statuere ansvar. Det må indgå i bedømmelsen, om der er tale om over-
trædelse af et grundlæggende princip, eller om der er tale om en mere bagatelagtig 
krænkelse.41

6.2. Kausalitet og adækvans (Tese 4)

Beviset for årsagsforbindelse beror på, om der kræves positiv opfyldelsesinteresse 
eller negativ kontraktinteresse. I praksis har især spørgsmålet om årsagsforbindelse 
i relation til positiv opfyldelsesinteresse givet vanskeligheder for erstatningssøgende 
leverandører. Det er ofte svært at bevise, at kontrakten ville være vundet, såfremt 
reglerne var fulgt, navnlig hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige 
bud. 42 

Efter tidligere retspraksis om positiv opfyldelsesinteresse var det afgørende, om 
den forbigåede leverandør havde retskrav på kontrakttildeling.43 Nyere højesterets-
praksis lægger vægt på, om leverandøren har godtgjort, at kontrakten med overvejen-
de sandsynlighed ville være tildelt denne, hvis reglerne var blevet overholdt.44 I UfR 

40  Klagenævnet for Udbuds vidtgående kendelse af 22. november 2001, Forlaget Magnus A/S mod Told- 
& Skattestyrelsen, er nu uden betydning, da afgørelsen er uforenelig med UfR 2002.1180 H.
41  Høg, Torkil: Udbudsretlige Erstatningsspørgsmål, Jurist- og Økonomforbundet Forlag, 1. udgave, 
2005, p. 85 ff.; Fabricius m.fl., a.st., p. 430 ff.; Nielsen, a.st., p. 343 ff.; Hjelmborg m.fl., a.st., p. 377 ff.
42  Hvor det det økonomiske mest fordelagtige bud anvendes, indgår der skøn over tilbuddene ved tilde-
lingsbeslutningen, hvorfor det i praksis næsten er en bevismæssig nødvendighed for den erstatningssøgen-
de, at den ordregivende myndighed faktisk har evalueret og prioriteret tilbuddene. Det er i praksis lettere 
at føre bevis, hvor tildelingskriteriet er den laveste pris, da der ikke indgår skøn ved denne bedømmelse, 
dog bortset fra det snævre område for adgangen til at prissætte forbehold. 
43  UfR 1999.11 H om licitationsloven og FED 1996.999. Se for uddybning Høg, a.st., p.169 ff.
44  Høg, a.st., p.172.
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2000.1561 H, om licitation efter licitationsloven, udtalte flertallet, at ”[v]i finder det 
godtgjort, at appellanten ville have fået entreprisen, hvis indstævnte ikke i strid med 
licitationslovens bestemmelser havde indhentet underhåndstilbud. I hvert fald under 
disse omstændigheder skal indstævnte betale erstatning [for positiv opfyldelsesinte-
resse].” Tilsvarende UfR 2002.1180 H, hvor Højesteret afviste erstatning for positiv 
opfyldelsesinteresse, uanset at den ordregivende myndighed havde begået klare over-
trædelser af udbudsreglerne, da leverandøren ikke ville have fået tildelt kontrakten. 

I fremmed litteratur fremføres loss of chance-doktrinen som farbar vej til lem-
pelse af erstatningsbetingelserne.45 Efter doktrinen kan en eller flere erstatningssø-
gende opnå erstatning af en forholdsmæssig andel af opfyldelsesinteressen afhængig 
af sandsynligheden for, at netop de ville være tildelt kontrakt, hvis reglerne var fulgt.
Kan en tilbudsgiver fx godtgøre 50 procent sandsynlighed, skal halvdelen af opfyl-
delsesinteressen erstattes. 

Doktrinen er især sympatisk i tilfælde, hvor den ordregivende myndighed har 
indgået kontrakt med en leverandør, der med sikkerhed ikke kunne indgås kontrakt 
med, men hvor det ikke kan fastslås, hvem der skulle have haft kontrakten. Doktrinen 
giver risiko for overkompensation; navnlig hvis flere opnår erstatning af en andel af 
opfyldelsesinteressen. Kun én af leverandørerne kunne jo være tildelt kontrakten. 

Vedrørende negativ kontraktinteresse er det afgørende, om leverandøren ville 
have undladt at afholde omkostningen, såfremt den ansvarspådragende fejl ikke 
var blevet begået. Retspraksis synes at stille relativt strenge krav til bevisbyrden for 
årsagsforbindelse i denne sammenhæng. Højesteret afviste i UfR 2004.1294 H at 
tilkende erstatning for den negative kontraktinteresse, fordi det ikke ansås for ”godt-
gjort, at [virksomheden] ville have undladt af afgive tilbud, hvis [den ordregivende 
myndighed] havde overholdt udbudsreglerne.” I UfR 2005.1799 H afviste Højesteret 
tillige at tilkende erstatning med den begrundelse, at det ikke kan ”antages, at [virk-
somheden …] ville have undladt at afgive tilbud,” såfremt reglerne var blevet fulgt. 

Bevis for årsagsforbindelse kan lempes under henvisning til karakteren af an-
svarsgrundlaget.46 Østre Landsret udtalte i Storebæltsagen,47 at ”[i] betragtning af 
ansvarsgrundlagets karakter findes det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er årsags-
sammenhæng mellem sagsøgtes adfærd og skaden.” Dommen bør læses med et gran 
salt, for det var efter retsforliget ved EF-Domstolen mellem Danmark og Kommissio-
nen om foreløbige foranstaltninger mere end svært at forestille sig, at de udenlandske 
tilbudsgivere skulle have forladt Danmark helt tomhændet. 

Tese 4: En leverandør kan kun få erstatning efter reglerne om den positive op-
fyldelsesinteresse, hvis leverandøren kan bevise, at leverandøren med overvejende 
sandsynlighed ville have fået kontrakten, hvis ikke udbudsreglerne var overtrådt. 

45  Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, 2. udgave, 2005, p. 
1382; Simonsen, Lasse: Prekontraktuelt Ansvar, Universitetsforlaget, 1. udgave, 1997, p. 366 ff.
46  Hjelmborg m.fl., a.st., p. 382 ff. taler om ”modifikation” i kausalitetsbetingelsen.
47  Østre Landsrets dom af 30. maj 1996, Kampsax Bridge Consortium m.fl. mod A/S Storebæltsforbindel-
sen (FED 1996.999).
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Kravene til bevisbyrden hæmmer udbudsreglernes effektive virkning. Den fra frem-
med litteratur kendte loss of chance-doktrin er interessant og harmonerer med ef-
fektivitetsprincippet, men doktrinen kan næppe udvikles inden for de almindelige 
erstatningsretlige regler.

Sammenfatning 7. 

Tese 1: Adgang til at få klage tillagt opsættende virkning, således at den ordregi-
vende myndighed ikke kan træffe yderligere foranstaltninger under udbudsforretnin-
gen, før klagenævnets afgørelse foreligger, hører med til at sikre effektiv prøvelse af 
udbud. Standstill-reglerne er værdifulde bidrag i dette øjemed. Opsættende virkning 
for processen efter standstill-perioden skal fortsat have undtagelsens karakter, men 
praksis må dog ikke udvikle sig så restriktivt, at den viser sig uforenelig med effek-
tivitetsprincippet.

Tese 2: Klagenævnet for Udbud har efter Klagenævnsloven udtrykkelig hjem-
mel til at annullere den ordregivende myndigheds beslutning om kontrakttildelingen. 
Klagenævnet har derimod ikke efter selve Klagenævnsloven hjemmel til at annullere 
en indgået ulovlig kontrakt.

Tese 3: Der kan ikke efter andre nationale regler end Klagenævnsloven udledes 
pligt for ordregivende myndigheder til at annullere en indgået kontrakt, hvor Klage-
nævnet for Udbud har annulleret beslutningen om kontraktindgåelse, eller der i øvrigt 
foreligger et klart grundlag for, at kontraktindgåelsen er sket i strid med udbudsreg-
lerne. Efter EF-Domstolens dom i sag C-503/04, Kommissionen mod Tyskland, er 
medlemsstaterne i visse særlige tilfælde efter fællesskabsretten forpligtet til at an-
nullere en indgået kontrakt. Der advares mod for vidtgående slutninger fra dommen 
om generelle fællesskabsretlige pligter for ordregivende myndigheder til annullation, 
således som der i litteraturen er optræk til. 

Tese 4: En leverandør kan kun få erstatning efter reglerne om den positive op-
fyldelsesinteresse, hvis leverandøren kan bevise, at leverandøren med overvejende 
sandsynlighed ville have fået kontrakten, hvis ikke udbudsreglerne var overtrådt. 
Kravene til bevisbyrden hæmmer udbudsreglernes effektive virkning. Den fra frem-
med litteratur kendte loss of chance-doktrin er interessant og harmonerer med ef-
fektivitetsprincippet, men doktrinen kan næppe udvikles inden for de almindelige 
erstatningsretlige regler.




