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 1. Nedsættelse af arbejdsgruppe om effektiv håndhævelse af ud-

budsreglerne  
 
1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 
Arbejdsgruppens kommissorium er følgende: 
Som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at der 
igangsættes et arbejde, der skal afdække behovet for at justere klagesy-
stemet og sanktionsmulighederne i relation til konkurrenceudsættelse i 
kommunerne.  
 
Målt i forhold til en række andre lande er det danske klagesystem enkelt, 
let tilgængeligt og forholdsvis billigt.  
 
Både fra udbydersiden og tilbudsgiversiden er der imidlertid peget på, at 
der i en række tilfælde er behov for en hurtig afklaring af, om udbudsreg-
lerne i konkrete tilfælde er overtrådt. Den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid i Klagenævnet for Udbud er pt. 7,5 måneder, og det kan derfor i 
praksis være svært at imødekomme et behov for hurtig afklaring. Det er 
en ulempe for både kommunerne og de private virksomheder.  
 
Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som skal belyse styrker og 
svagheder ved det nuværende klagesystem og vurdere, hvordan en ænd-
ret organisering af klagesystemet vil kunne understøtte mere effektiv 
sagsbehandling - herunder kortere sagsbehandlingstider - og en styrkelse 
af den samlede håndhævelse af udbudsreglerne.  
 
Arbejdsgruppen skal inddrage følgende i sine overvejelser: 

• Sagsbehandlingstiden i klagesystemet 
• Tilrettelæggelsen af sagsgangen i klagesystemet 
• Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for Udbud 
• Forholdet mellem det formelle og det uformelle klagesystem  
• Parternes omkostninger ved klagesager 
• Fordeling af sagsomkostninger på sagens parter  
• Klage- og ankefrister 
• Mulighed for bindende forhåndsbesked vedr. udbudsmateriale og 

udbudsvilkår  
• Mulighed for bindende forhåndsbesked vedr. kontrolbud  
• Sanktionsmuligheder  
• Klagenævnets sammensætning 

 
For så vidt angår mulige ændringer i klagesystemet skal arbejdsgruppen 
konkret opstille og vurdere mindst to modeller til organiseringen af det 
fremtidige klagesystem. 
 
Arbejdsgruppen skal vurdere fordele og ulemper ved de mulige ændrin-
ger og på den baggrund fremsætte anbefalinger om den fremtidige orga-
nisering af klagesystemet. I vurderingen skal der indgå hensynet til 
håndhævelsen af udbudsreglerne, effektivitet i sagsbehandlingen samt 
målsætningen om øget konkurrenceudsættelse. 
 
Arbejdsgruppen skal ikke vurdere samspillet mellem klagesystemet på 
udbudsområdet og det kommunale tilsyn.  
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Arbejdsgruppen sammensættes med repræsentanter for Konkurrencesty-
relsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet, Klagenævnet for Udbud, Kommunernes Lands-
forening, Danske Regioner, Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv og 
Håndværksrådet. Herudover har Advokatsamfundet deltaget i arbejds-
gruppen. 
 
Konkurrencestyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsbetjenin-
gen af arbejdsgruppen.  
 
Arbejdsgruppens afdækning af behovet for at justere klagesystemet og 
sanktionsmulighederne i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner-
ne vil blive afrapporteret i forbindelse med forhandlingerne om kommu-
nernes økonomi 2008. Arbejdsgruppen vil færdiggøre sit arbejde inden 
udgangen af maj 2007.”  
 
1.2 Arbejdsgruppens sammensætning og møder 
I arbejdsgruppen har deltaget: 
 
Agnete Gersing, Konkurrencestyrelsen (formand) 
Advokat Tina Braad, Advokatsamfundet 
Juridisk Konsulent Jesper Askgaard Calundan, Advokatsamfundet 
Viceadministrerende direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri 
Advokat Sven Petersen, Dansk Erhverv 
Chefkonsulent Christian Sestoft, Dansk Erhverv 
Erhvervspolitisk konsulent Mette Bjørn-Andersen, Dansk Industri 
Chefkonsulent Jens Peter Bjerg, Danske Regioner 
Fuldmægtig Jesper Petersen, Danske Regioner 
Kontorchef Lars Frelle-Petersen, Finansministeriet 
Fuldmægtig Christian Plaschke, Finansministeriet 
Erhvervspolitisk konsulent Trine Haag Kreiser, HTS 
Chefkonsulent Henrik Friis, HTS 
Chefjurist Peter Andersen, Håndværksrådet 
Kontorchef Peter Vesterdorf, Håndværksrådet 
Kontorchef Inger Mogensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Specialkonsulent Dario Silic, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Landsdommer Carsten Haubek, Klagenævnet for Udbud 
Chefkonsulent Britt Vonger, Kommunernes Landsforening 
Fuldmægtig Anders Stribolt, Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Pia Ziegler, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) 
Marianne K. Larsen, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) 
Christina Kønig Mejl, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) 
Christina Paludan Melson, Konkurrencestyrelsen (sekretariat) 
 
Arbejdsgruppen har afholdt 6 møder i tidsrummet fra den 2. marts 2007 
til den 31. maj 2007.  
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 2. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 

 
Målt i forhold til andre lande, der fx henviser udbudsklagesager til dom-
stolene, har Danmark et let tilgængeligt, enkelt og for parterne forholds-
vis billigt klagesystem. Dette forstærkes af den supplerende rolle, som 
Konkurrencestyrelsen udfylder i det såkaldte uformelle system.  
 
Arbejdsgruppen kan dog pege på visse svagheder ved systemet, i særde-
leshed at sagsbehandlingstiden ved Klagenævnet for Udbud er for lang. 
Hidtil har det været sådan, at meget få sager kan afgøres inden, der er 
skrevet kontrakt. Det er derfor fremført navnlig af erhvervsorganisatio-
nerne, at klagesystemets virkning er begrænset, fordi der alene er tale om 
efterfølgende konstatering af overtrædelser af udbudsreglerne. Blandt 
udbyderne er der udtrykt bekymring for, at regeringens målsætning om 
øget konkurrenceudsættelse af opgaver i kommuner og regioner ikke un-
derstøttes af den måde, som Klagenævnet arbejder på i dag. 
 
Med de nye regler om standstill og annonceringspligt for varer og tjene-
steydelser, som ikke er omfattet af krav om EU-udbud, kan det forventes 
at antallet af klager vil stige. Dette forstærker behovet for, at det nuvæ-
rende system effektiviseres. 
 
2.1. Overvejelser om modeller for klagesystemets fremtidige organise-
ring 
Arbejdsgruppen har overvejet tre modeller for organisering af det fremti-
dige klagesystem: De tre modeller er: 
 

• Model 1, hvor klagesystemets nuværende struktur bevares, og 
hvor der således alene foretages ændringer inden for de eksiste-
rende organisatoriske rammer for Klagenævnet. Det drejer sig om 
udpegning af yderligere en dommer. Samtidig kan Klagenævnets 
sekretariat styrkes med en juridisk hel- eller halvdags fuldmæg-
tig. 

 
• Model 2, hvor Konkurrencestyrelsen fungerer som sekretariat for 

Klagenævnet for Udbud og den uformelle klageadgang i styrelsen 
nedlægges.  

 
• Model 3, hvor der ansættes en fuldtidsansat formand, der opfyl-

der betingelserne for at være dommer i stedet for de nuværende 4 
deltidsansatte dommere. Samtidig kan Klagenævnets sekretariat 
styrkes med en juridisk hel- eller halvdags fuldmægtig. 

 
Det er vanskeligt at fastslå, hvordan organiseringen af Klagenævnet for 
Udbud i sig selv vil påvirke sagsbehandlingstiden.  
 
Model 1 og 3, hvor den nuværende organisatoriske struktur bevares, vur-
deres isoleret set at have en lille virkning på sagsbehandlingstiden. Mo-
del 1 og 3 vurderes endvidere at fastholde styrkerne i det nuværende kla-
gesystem ved kombinationen mellem den formelle klagebehandling hos 
Klagenævnet for Udbud og den uformelle klagebehandling i Konkurren-
cestyrelsen.  
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Ved model 2 vurderes det, at sagsbehandlingstiden vil stige, hvis alle de 
sager, der i dag indbringes i det uformelle system, bliver formelle klager. 
Hvis sagsbehandlingstiden skal kunne reduceres, vil det forudsætte et be-
tydeligt fald i det samlede antal af sager.  
 
2.2. Anbefalinger af modeller for klagesystemets fremtidige organisering 
Arbejdsgruppen er enig om, at det er hensigtsmæssigt at fastholde både 
det formelle og uformelle klagesystem.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Advokatsamfundet, 
Klagenævnet for Udbud, Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv, 
Håndværksrådet og Konkurrencestyrelsen vurderer, at en model som den 
nuværende, hvor nævnets formandskab varetages af dommere bedst vil 
imødekomme hensynet til en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne og 
målsætningen om øget konkurrenceudsættelse. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Advokatsamfundet, 
Klagenævnet for Udbud, Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv, 
Håndværksrådet og Konkurrencestyrelsen fremsætter derfor følgende 
anbefaling: 
 

• At den nuværende organisering af klagesystemet (model 1) fast-
holdes, således at 

o formandskabet i nævnet varetages af dommere 
o antallet af dommere øges, således at der udpeges en femte 

dommer. 
 
Der er i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at nævnet kan behandle 
erstatningsspørgsmål1, at nævnet kan forelægge præjudicielle spørgsmål 
for EF-Domstolen og varetage de kompetencer, som nævnet måtte blive 
tillagt ved en fremtidig ændring af kontroldirektivet. Ligeledes er det 
vigtigt, at nævnsformandskabet har den autoritet og uafhængighed, der 
ligger i dommerembedet. 
 
En fuldtidsansat formand som i model 3 vil i sagens natur ikke kunne 
være dommer, hvilket kan svække nævnets uafhængighed og autoritet, 
idet det ikke er givet, at nævnet kan behandle erstatningsspørgsmål, fore-
lægge præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen og varetage de kompe-
tencer, som nævnet måtte blive tillagt ved en fremtidig ændring af kon-
troldirektivet. 
 
Dertil kommer, at det ikke vurderes, at en fuldtidsansat formand kan re-
ducere sagsbehandlingstiden nævneværdigt. Det, at der er tale om en del-
tidsbeskæftigelse, påvirker ikke i sig selv sagsbehandlingstiden væsent-
ligt. Det vurderes heller ikke, at det i forbindelse med indførelsen af øge-
de beføjelser til at træffe formandsafgørelser og gøre øget brug af skrift-
lig behandling har betydning for sagsbehandlingstiden, om der er tale om 
en fuldtidsformand eller deltidsbeskæftigede dommer. Endelig vurderes 

                                                 
1 Arbejdsgruppen er ikke bekendt med, at andre nævn, hvor formandskabet ikke består 
af dommere, er tillagt en sådan kompetence. 
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 det, at en model med blot en enkelt formand vil gøre Klagenævnet mere 

sårbart, fx i forbindelse med ferie og sygdom. 
 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner fremsætter følgende 
anbefaling: 
 

• At der indføres en model (model 3), hvorefter: 
o der ansættes en fuldtidsansat formand i stedet for de nu-

værende deltidsansatte dommere. 
 
KL og Danske Regioner begrunder deres anbefaling med, at model 3 
med en fuldtidsansat formand og et sekretariat, der sammen med for-
manden kan afgøre en række sager, efter KL’s og Danske Regioners 
vurdering er den eneste af de foreslåede modeller, der vil kunne sikre:  
 

• at klager kan afklares inden en kontrakt underskrives 
• at behovet for at anvende advokatbistand i forbindelse med kla-

gesagerne og dermed kommunens/regionens udgifter i tilknytning 
til en klagesag kan reduceres 

 
Det skyldes bl.a. at KL og Danske Regioner vurderer, at en øget anven-
delse af formandsafgørelser og skriftlig sagsbehandling bedst kan im-
plementeres, hvis der er en fuldtidsansat formand. 
 
Herudover kan arbejdsgruppen pege på, at en styrkelse af nævnets sekre-
tariat i form af en deltids- eller fuldtidsansat juridisk sagsbehandler yder-
ligere vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden. Det vil særligt i de sa-
ger, hvor der begæres opsættende virkning, eller i andre sager af hasten-
de karakter kunne styrke mulighederne for en hurtig reaktion fra Klage-
nævnet.  
 
2.3. Forholdet mellem det formelle og uformelle klagesystem 
Både i model 1 og 3 bevares det uformelle klagesystem i Konkurrence-
styrelsen. Styrelsen vil fortsat kunne behandle klagesager, ligesom sty-
relsen fortsat vil kunne afgive vejledende udtalelser med afsæt i konkrete 
sager.  
 
Arbejdsgruppen finder, at det uformelle klagesystem sikrer virksomhe-
derne en let, gratis og hurtig klageadgang, hvor klager ikke behøver at 
opfylde bestemte formalia. 
 
Der består dog den risiko ved det tostrengede klagesystem, at praksis fra 
henholdsvis Klagenævnet og Konkurrencestyrelsen kan blive uensartet 
ligesom udbyderne kan få en opfattelse af, at der er taget endelig stilling 
i sagen og efterfølgende risikerer en erstatningssag, fordi nævnet når et 
andet resultat. Denne risiko synes dog ikke at være et udtalt problem i 
praksis. Nærmere herom, jf. afsnit 4.5.2. 
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 For at skabe størst mulig tryghed i processen anbefales det at: 

• Konkurrencestyrelsen skal offentliggøre sine vejledende udtalel-
ser.  

• Der skal ske en systematisk informationsudveksling mellem Kla-
genævnet og Konkurrencestyrelsen om igangværende sager i 
nævnet. 

 
2.4. Overvejelser og anbefalinger om sagsgange og processer 
Det er arbejdsgruppens samlede vurdering, at en ændret sagsgang vil 
kunne nedbringe sagsbehandlingstiden ved Klagenævnet for Udbud uden 
at svække håndhævelsen af udbudsreglerne. På den baggrund anbefales 
følgende: 
 

• Formanden tillægges øgede beføjelser, herunder til at træffe afgø-
relser i mindre sager, hvor der er en klar praksis. 

• Klagenævnet gør øget brug af skriftlig behandling i de sager, 
hvor Klagenævnets formand finder det hensigtsmæssigt. 

• Klagenævnet indfører en restriktiv praksis for så vidt angår fast-
sættelse af mødedatoer for den mundtlige forhandling. 

• Klagenævnet indfører en restriktiv praksis for så vidt angår for-
længelse af tidsfrister. 

• Der indføres et ”fast track” system for klager, der er tillagt opsæt-
tende virkning.  

 
Det vurderes, at en gennemførelse af disse anbefalinger vil bevirke, at 
sagsbehandlingstiden skønnes at ville kunne nedbringes med gennem-
snitligt to måneder. I den forbindelse bemærkes det, at Klagenævnet for 
Udbud er et domstolslignende organ, og at dette i sagens natur indebæ-
rer, at sagsbehandlingstiden vil have en vis længde. En nedbringelse på 
gennemsnitligt 2 måneder må således anses som værende betragtelig. 
Det kan ikke udelukkes, at disse tiltag vil kunne nedbringe sagsbehand-
lingstiden yderligere. Hensynet til, at kendelserne hviler på et oplyst og 
velfunderet grundlag, vil dog i praksis sætte grænser for, hvor meget 
sagsbehandlingstiden vil kunne nedbringes.  
 
2.5. Brug af forhandlingsprincippet  
Arbejdsgruppen har endvidere overvejet, om det vil være hensigtsmæs-
sigt, at Klagenævnet i højere grad tager udgangspunkt i et forhandlings-
princip frem for i officialprincippet, der er det almindeligt gældende 
princip for forvaltningsorganer. Officialprincippet indebærer, at det er 
Klagenævnet, der har ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, her-
under kan nævnet fx tage spørgsmål op ex officio. Forhandlingsprincip-
pet indebærer, at sagen oplyses af parterne, og at processen har karakter 
af en forhandling mellem disse.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Advokatsamfundet, 
Klagenævnet for Udbud, Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv, 
Håndværksrådet og Konkurrencestyrelsen vurderer, at officialprincippet 
fastholdes som det bærende princip, da det giver størst sikkerhed for, at 
overtrædelser af udbudsreglerne påtales. 
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 Kommunernes Landsforening og Danske Regioner vurderer, at reglerne 

bør ændres, således at Klagenævnet for Udbud som udgangspunkt skal 
anvende forhandlingsprincippet, medmindre der er tale om helt særlige 
forhold. 
 
2.6. Overvejelser om brug af resultatkontrakter 
For at understøtte en effektiv drift af Klagenævnet har arbejdsgruppen 
overvejet, om der kan gøres brug af resultatkontrakter mellem Økonomi- 
og Erhvervsministeriet og Klagenævnets sekretariat, der fastsætter kon-
krete mål for sagsbehandlingstiden. 
 
2.7. Overvejelser om udpegning af sagkyndige medlemmer 
Arbejdsgruppen vurderer, at der bør sigtes efter en bredere sammensæt-
ning af de sagkyndige medlemmer, således at der også udpeges med-
lemmer med kendskab til kommunal/regional indkøbsvirksomhed. Ud-
pegning af nye sagkyndige medlemmer kan ske enten i forbindelse med 
den samlede nyudpegning i april 2008 eller ved udpegning af en række 
yderligere sagkyndige medlemmer på et tidligere tidspunkt. 
 
Dog skal understreges, at de sagkyndige medlemmer under alle omstæn-
digheder fungerer uafhængigt, og således ikke har status af partsrepræ-
sentanter. 
 
Det vurderes endvidere, at der bør være større offentlighed omkring, hvi-
le myndigheder/organer, der indstiller sagkyndige medlemmer, og med 
hvilken baggrund de pågældende er udpeget/hvor de pågældende er an-
sat. Sådanne oplysninger kan fx fremgå af Klagenævnets hjemmeside. 
  
På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at sammensætningen af de 
sagkyndige medlemmer bliver bredere, således at der også udpeges med-
lemmer med kendskab til kommunal/regional indkøbsvirksomhed, og at 
der skabes større offentlighed omkring udpegningen. 
 
Der henvises til afsnit 4.4. for arbejdsgruppens drøftelser herom. 
 
2.8. Overvejelser om muligheden for at afgive bindende forhåndsbesked 
vedr. udbudsmateriale- og vilkår samt kontrolbud 
For så vidt angår bindende forhåndsbesked vedr. udbudsmateriale- og 
vilkår vurderes det, at et sådant tiltag vil være i strid med forpligtelserne 
om sikring af klageadgangen efter kontroldirektiverne.  
 
Det vurderes for så vidt angår bindende forhåndsbesked vedr. kontrol-
bud, at der ikke på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med at ind-
føre regler herom. Dette skal først og fremmest ses i lyset af, at der alle-
rede – i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet – foregår et arbejde 
med at udforme regler for beregning af kontrolbud. Det forekommer så-
ledes hensigtsmæssigt at afvente udformningen af disse regler og virk-
ningen heraf. Dertil kommer, at yderligere tiltag formentlig vil være i 
strid med aftalen om kommunerne økonomi for 2007.  
 
Der henvises til afsnit 4.5. og 4.6. for arbejdsgruppens drøftelser herom. 
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 2.9. Overvejelser om klage- og ankefrister  

For så vidt angår klagefrister, vil udbyder og den vindende tilbudsgiver 
på den ene side have en interesse i, at der fastsættes en frist for, hvor 
længe det skal være muligt at klage over et udbud.  
 
Heroverfor står hensynet til de forbigåede tilbudsgivere. Både udbydere 
og tilbudsgivere vil naturligvis som udgangspunkt have en interesse i, at 
en klage behandles hurtigst muligt, men det er vigtigt, at det ikke bliver 
umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for en tilbudsgiver – herunder 
en udenlandsk tilbudsgiver – at udøve sin ret til at klage. En præklusiv 
frist vil kunne have den effekt, at tilbudsgivere afskæres fra at klage. 
 
Med hensyn til ankefrister er det, for at give udbyder og klager længere 
tid til at træffe afgørelser om anke, overvejet, om ankefristen først bør 
løbe fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse i erstatningssagen, og 
ikke som i dag fra den første afgørelse i sagen vedrørende den materielle 
del.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Advokatsamfundet, 
Klagenævnet for Udbud, Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv, 
Håndværksrådet og Konkurrencestyrelsen vurderer, at en præklusiv kla-
gefrist ikke bidrager til en effektivisering af nævnets arbejde, men alene 
afskærer tilbudsgivernes klageadgang. Der bør derfor ikke indføres en 
præklusiv frist i lovgivningen. For så vidt angår en ændring af ankefrister 
vurderer disse medlemmer af arbejdsgruppen, at det vil kunne betyde, at 
processen forlænges yderligere, og at der skabes usikkerhed for den part, 
der får medhold. Ankefristen bør derfor fortsat løbe fra det tidspunkt, 
hvor den første afgørelse i sagen foreligger. 
 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner finder, at der bør ind-
føres en klagefrist på 1-2 måneder fra udbudsforretningens afslutning 
med henblik på at sikre, at klager har et øget incitament til at rejse even-
tuelle problemer i stand still perioden. KL og Danske Regioner finder 
endvidere, at der bør ske en ændring vedrørende ankefristen, således at 8 
ugers fristen for at indbringe en sag for domstolene først løber fra det 
tidspunkt, hvor der afsiges kendelse i erstatningssagen. Formålet med 
dette er at sikre, at domstolene kan tage stilling ikke kun til nævnets af-
gørelse af erstatningsspørgsmålet, men også til om der er begået fejl. 
 
Der henvises til afsnit 4.7. for arbejdsgruppens drøftelser herom. 
 
2.10. Overvejelser om sanktionsmuligheder  
Baggrunden for overvejelserne om sanktionsmuligheder i nævnet er bl.a. 
den gruppe af sager, hvor udbyderen har indgået kontrakt uden at gen-
nemføre et udbud. Disse sager må ses som potentielle alvorlige overtræ-
delser af udbudsreglerne, hvor de øvrige sanktionsmuligheder ikke synes 
tilstrækkelige.  
 
Arbejdsgruppen vurderer, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt og 
uhensigtsmæssigt at indføre bødestraf eller afgiftsbestemmelser. Sådanne 
reaktioner må efter dansk ret karakteriseres som administrative bøder, 
som kun vanskeligt kan indføres i det danske retssystem. Praksis har vist, 
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 at en række betingelser skal være opfyldt, bl.a. skal en overtrædelse være 

let konstaterbar, således at der ikke er behov for en nærmere bevisførel-
se. Samtidig skal der være tale om et område, hvor der er et betydeligt 
antal ensartede straffesager, og hvor det i retspraksis er fastlagt hvor sto-
re bøder, de pågældende overtrædelser skal sanktioneres med. Disse be-
tingelser er umiddelbart ikke opfyldt på udbudsområdet.  
 
Arbejdsgruppen har ikke kunnet pege på andre konkrete sanktionsmulig-
heder for sådanne alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne. Arbejds-
gruppen er enige om, at det er vigtigt ved sådanne overtrædelser at sikre 
en effektiv håndhævelse. Arbejdsgruppen er endvidere enig om, at mu-
lighederne for at indføre sanktioner bør genovervejes ved gennemførel-
sen af de nye kontroldirektiver. 
 
I stedet kan det på nuværende tidspunkt anbefales, at Konkurrencestyrel-
sen i højere grad informerer om den mulighed, der allerede i dag findes 
for at politianmelde overtrædelser af udbudsdirektiverne. Det kan fx ske i 
form af generelle oplysninger herom, fx på styrelsens hjemmeside, eller i 
forbindelse med behandlingen af uformelle klager. 
 
For så vidt angår annullation af kontrakter tyder meget på, at der med re-
visionen af de nye kontroldirektiver vil blive indført annullationsbeføjel-
ser. Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet, Advokatsamfundet, Danske Regioner, KL, Klage-
nævnet for Udbud, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og Konkurrencesty-
relsen vurderer således, at muligheden for evt. at indføre en sådan befø-
jelse må afvente den endelige udformning af kontroldirektiverne.  
 
Dansk Erhverv, Dansk Industri og HTS finder, at Klagenævnets annulla-
tionsbeføjelse allerede nu skal gøres mere operationel, således at en gi-
ven udbyder i visse tilfælde skal være forpligtet til at hæve en kontrakt, 
der er indgået i strid med reglerne. Om det er tilfældet vil bero på en 
konkret vurdering, hvor blandt andet proportionalitetsbetragtninger skal 
indgå.   
 
Der henvises til afsnit 4.8. for arbejdsgruppens drøftelser herom. 
 
2.11. Overvejelser om fordeling af sagsomkostninger  
Efter det nugældende regelsæt kan Klagenævnet i tilfælde, hvor klager 
får helt eller delvist medhold i en klage, pålægge udbyderen at godtgøre 
klageren de omkostninger, denne har afholdt i forbindelse med klagesa-
gen. Udbyder vil derimod altid selv skulle betale sine egne omkostninger 
til advokater mv., også i tilfælde hvor der ikke er sket en overtrædelse af 
udbudsreglerne. Der kan således argumenteres for, at denne ordning ikke 
er rimelig set fra udbyderens side. 
 
Den nuværende ordning er med til at fremme virksomheders klagead-
gang, idet en klager, der kunne risikere at skulle betale modpartens om-
kostninger, ellers ville afholde sig fra at klage. Ligeledes kan det anføres, 
at det er en fordel, at der kan ske en prøvelse af, om en offentlig udbyder 
har overtrådt udbudsreglerne, uden at klager skal betale sagsomkostnin-
ger til den offentlige part. 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Advokatsamfundet, 
Klagenævnet for Udbud, Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv, 
Håndværksrådet og Konkurrencestyrelsen vurderer, at den nuværende 
fordeling af sagsomkostninger i langt de fleste tilfælde er hensigtsmæs-
sig, fordi denne fordeling bidrager til at sikre, at reglerne håndhæves, og 
der tages behørigt hensyn til den svage part. 
 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner finder, at det nuvæ-
rende system, hvor en udbyder aldrig kan få godtgjort sine sagsomkost-
ninger i forbindelse med en klagesag, er udtryk for en urimelig forskels-
behandling af de to parter i sagen. Der bør derfor indføres en regel sva-
rende til den, der gælder ved domstolene, hvorefter den part, der taber 
sagen, som udgangspunkt betaler den anden parts sagsomkostninger. Der 
kan i den forbindelse bl.a. lægges vægt på, om klager er en lille eller 
mellemstor virksomhed. 
 
Der henvises til afsnit 4.9. for arbejdsgruppens drøftelser herom. 
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Arbejdsgruppens samlede anbefalinger 
 
Model for Klagenævnets fremtidige organisering 
 
Arbejdsgruppen er enig om, at det er hensigtsmæssigt at fastholde både det formelle og uformelle kla-
gesystem.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Advokatsamfundet, Klagenævnet for Udbud, 
Dansk Byggeri, DI, HTS, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Konkurrencestyrelsen anbefaler: 
 

• At den nuværende organisering af Klagenævnet for Udbud bevares, således at formandskabet i 
nævnet fortsat varetages af dommere. Dommernes hverv i nævnet varetages som en deltidsbe-
skæftigelse. Endvidere anbefales det at øge antallet af dommere, således at der udpeges en fem-
te dommer. 

 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anbefaler: 
 

• At der indføres en ordning, hvorefter der ansættes en fuldtidsformand, der ikke er dommer, men 
som opfylder betingelserne for at kunne udpeges som dommer. 

 
Herudover kan arbejdsgruppen pege på, at en styrkelse af nævnets sekretariat i form af en deltids- eller 
fuldtidsansat juridisk sagsbehandler yderligere vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden. Det vil sær-
ligt i de sager, hvor der begæres opsættende virkning, eller i andre sager af hastende karakter kunne 
styrke mulighederne for en hurtig reaktion fra Klagenævnet.  
 
Tilrettelæggelsen af sagsgangene i Klagenævnet 
 
1. Det anbefales, at formanden tillægges øgede beføjelser, herunder til at træffe afgørelser i mindre 

sager, hvor der er en klar praksis. 
 
2. Det anbefales, at Klagenævnet gør øget brug af skriftlig behandling i de sager, hvor Klagenævnets 

formand finder det hensigtsmæssigt. 
 

3. Det anbefales, at Klagenævnet indfører en restriktiv praksis for så vidt angår fastsættelse af møde-
datoer for den mundtlige forhandling. 

 
4. Det anbefales, at Klagenævnet indfører en restriktiv praksis for så vidt angår forlængelse af tidsfri-

ster. 
 
5. Det anbefales, at der indføres et ”fast track” system for klager, der er tillagt opsættende virkning.  
 
Øvrige anbefalinger 
 
6. Det anbefales, at sammensætningen af de sagkyndige medlemmer af Klagenævnet gøres bredere, 

således at der også udpeges sagkyndige medlemmer med kendskab til kommunal/regional indkøbs-
virksomhed. Udpegning af yderligere sagkyndige medlemmer kan enten ske i forbindelse med den 
samlede nyudpegning i april 2008 eller ved udpegning af en række yderligere sagkyndige på et tid-
ligere tidspunkt. 
 

7. Det anbefales, at der er større offentlighed omkring, hvilke myndigheder/organer, der indstiller sag-
kyndige medlemmer, og med hvilken baggrund de pågældende er udpeget/hvor de pågældende er 
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 ansat. Sådanne oplysninger kan fx fremgå af Klagenævnets hjemmeside. 

 
8. Det anbefales, at der etableres en systematisk informationsudveksling mellem Klagenævnet og 

Konkurrencestyrelsen om igangværende sager i Klagenævnet, således at der undgås dobbeltbehand-
ling af sager. 

 
9. Det anbefales, at Konkurrencestyrelsen offentliggør sine vejledende udtalelser. 
 
10. Det anbefales, at Konkurrencestyrelsen i højere grad informerer om den mulighed, der allerede i 

dag findes, for at politianmelde overtrædelser af udbudsdirektiverne. Det kan fx ske i form af gene-
relle oplysninger herom, fx på styrelsens hjemmeside, eller i forbindelse med behandlingen af 
uformelle klager. 
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 3. Beskrivelse af det nuværende klagesystem 

 
3.1. Forholdet mellem det formelle og det uformelle klagesystem 
Klagesystemet på udbudsområdet har udviklet sig til i dag i praksis at 
fungere som to parallelle systemer:  
 

• et formelt klagesystem ved Klagenævnet for Udbud, som er regu-
leret ved lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud 
med senere ændringer (Klagenævnsloven) med tilhørende be-
kendtgørelse, nr. 602 af 26. juni 2000, og  

• en uformel klagesagsbehandling hos Konkurrencestyrelsen, som 
alene baserer sig på, at styrelsen har adgang til at indbringe sager 
for Klagenævnet, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.  

 
De to systemer udfylder i praksis hver sin funktion. Det er nødvendigt at 
benytte det formelle klagesystem, hvis man ønsker en egentlig afgørelse 
af sagen eller at opnå erstatning, hvorimod man ved at benytte det ufor-
melle system kan opnå en hurtig løsning af problemer, hvis udbyderen 
indvilger heri.   
 
3.1.1. Klagenævnet for Udbud 
Klagenævnet for Udbud er et uafhængigt administrativt organ. Nævnet 
består af en formand og tre næstformænd, som alle er dommere. Hertil 
kommer et antal sagkyndige medlemmer. Den enkelte klagesag behand-
les af et panel sammensat af en dommer og to sagkyndige. Nærmere om 
sammensætningen af Klagenævnet, jf. afsnit 3.2. 
 
Klagenævnet har primært kompetence til at træffe beslutninger vedrø-
rende overholdelsen af udbudsreglerne, herunder udbudsdirektiverne, 
EF-traktaten og tilbudsloven, jf. klagenævnslovens § 1. Derudover er 
Klagenævnet tillagt visse opgaver i henhold til lov om erhvervsfremme 
(spørgsmål om akkreditering), lov om færgefart og lov om støttede pri-
vate ungdomsboliger.  
 
Som reaktionsmuligheder kan Klagenævnet: 
 

• konstatere at der foreligger en overtrædelse af den relevante ud-
budslovgivning 

• pålægge udbyder at lovliggøre en udbudsforretning 
• pålægge udbyder at annullere en ulovlig udbudsretlig beslutning2 
• tillægge klagen opsættende virkning 
• pålægge udbyder at betale erstatning til klager for tab, der er lidt 

som følge af overtrædelse af reglerne 
• pålægge udbyder at godtgøre klageren de sagsomkostninger, 

denne har afholdt i forbindelse med klagesagen. 
 
Nærmere om Klagenævnets reaktionsmuligheder, jf. afsnit 3.6. 
 
Parterne i en klagesag er pga. formalia og i visse tilfælde pga. sagernes 
kompleksitet normalt nødt til at lade sig repræsentere ved en advokat. 

                                                 
2 Derimod har nævnet ikke kompetence til at annullere en privatretlig kontrakt. 
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 Sagsgangen minder om en ”miniretssag” med indledende skriftveksling 

og afsluttende mundtlig forhandling af sagen. Det betyder, at det er par-
terne, der som udgangspunkt ”skærer sagen til” og oplyser sagen gennem 
de påstande, som nedlægges. Klagenævnets sagsbehandling er dog un-
dergivet officialprincippet, hvilket blandt andet indebærer, at nævnet ak-
tivt skal sikre, at parterne fremsender de relevante oplysninger, og at sa-
gen er tilstrækkeligt oplyst. Klagenævnet kan også vælge at tage yderli-
gere spørgsmål op af egen drift ”ex officio”. Dette sker jævnligt. Klage-
nævnet kan endvidere foreslå parterne, at de omformulerer deres påstan-
de, hvilket sker meget ofte. Parterne kan dog afvise sådanne forslag. En-
delig har Klagenævnet også mulighed for at afhøre vidner i forbindelse 
med den mundtlige forhandling af sagen. Nærmere om tilrettelæggelsen 
af sagsgangen i Klagenævnet, jf. afsnit 3.4. 
 
Når der i en sag nedlægges påstand om erstatning, behandles sagen nor-
malt i to tempi. Først afgøres den materielle sag, og afhængigt af udfal-
det kan den fortsætte med en erstatningssag ved nævnet.  
 
Klagenævnets sekretariat består alene af en administrativ sekretær. Det 
indebærer, at den helt overvejende del af det indholdsmæssige arbejde 
med sagerne og udarbejdelse af kendelser foretages af dommerne. Nær-
mere om sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet, jf. afsnit 3.3.  
 
Klagenævnet modtager ca. 35 – 40 nye sager pr. år, som normalt er for-
delt med 2/3 om udbudsdirektiverne og 1/3 om tilbudsloven.  
 
Rigsrevisionen har anført, at sagsbehandlingstiden ved Klagenævnet er 
forholdsvis lang. Der er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7,5 må-
neder, jf. bilag 8. Dog er klagesystemet stadig hurtigt målt i forhold til en 
domstolsbehandling.  
 
Der er ikke indført en frist for klage til Klagenævnet. Klagenævnets ken-
delser kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men indbringes 
for domstolene inden for 8 uger, jf. klagenævnslovens § 8. Dette sker 
forholdsvis sjældent og navnlig ved spørgsmål om erstatning. Sker der 
ikke indbringelse for domstolene inden denne frist, er nævnets afgørelse 
endelig. 
 
Gebyret for behandling af en klagesag er 4000 kr. Hertil kommer udgif-
ter til advokat m.v. Den offentlige part betaler altid egne sagsomkostnin-
ger, også selvom nævnet ikke har rejst kritik af udbuddet.  
 
3.1.2. Konkurrencestyrelsens uformelle klagesystem 
Konkurrencestyrelsen har ikke formelle beføjelser til at træffe afgørelser 
på udbudsområdet eller udstede sanktioner, men styrelsen har en generel 
adgang til at indbringe sager for Klagenævnet for Udbud.  
 
På baggrund af denne adgang har Konkurrencestyrelsen udviklet en ufor-
mel klagesagsbehandling. Styrelsen behandler klager over fejl ved ud-
bud, hvor der endnu ikke skrevet kontrakt, eller hvor kontrakt er indgået 
uden udbud.  
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 Hvis klagen umiddelbart synes begrundet, overtager styrelsen sagen på 

klagerens vegne. Styrelsen henvender sig til udbyderen om de relevante 
oplysninger, beder om, at der ikke skrives kontrakt, og kommer efter en 
undersøgelse af sagen med en vurdering, som i givet fald kan indeholde 
anbefalinger af, hvordan der kan rettes op på fejl og overtrædelser.  
 
Den valgte fremgangsmåde indebærer, at klageren ikke bliver part i sa-
gen eller har mulighed for at præge sagsbehandlingen, men at styrelsen 
derimod gennemgår udbudsmaterialet og andre relevante dokumenter ud 
fra egne forudsætninger. I de sager, hvor fejl påtales, kan der ofte være 
tale om andre forhold end dem, der fik klageren til at rette henvendelse 
til Konkurrencestyrelsen.  
 
Hvis udbyderen ikke ønsker at følge styrelsens anbefaling, har styrelsen 
mulighed for at indbringe sagen for Klagenævnet. Ved konstatering af 
fejl tilbyder styrelsen ofte at gennemgå det nye/tilrettede udbudsmateria-
le.  
 
Tilsvarende har klageren – eller en anden part i sagen, fx en anden til-
budsgiver – mulighed for efterfølgende at indbringe sagen for Klage-
nævnet. Det er dog ikke særligt tit, at en klager vælger efterfølgende og-
så at gå til Klagenævnet. Nævnet vil da starte forfra og gennemføre en 
sædvanlig klagesagsbehandling. Klagenævnet er således ikke bundet af 
Konkurrencestyrelsens udtalelser, og det kan ske, at Klagenævnet når til 
et andet resultat. Dette er dog kun forekommet ganske få gange i praksis. 
Nærmere herom jf. afsnit 4.5.2. 
 
Styrelsen behandler ca. 35 – 40 klagesager pr. år. Erfaringen viser, at ud-
byderen anmodes om at rette op på ulovlige forhold i ca. halvdelen af sa-
gerne. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2006 var ca. 2 måne-
der.  
 
Erfaringerne viser, at mange virksomheder foretrækker det uformelle sy-
stem. Det skyldes bl.a., at de ikke føler at have lagt sig ud med udbyde-
ren ved at henvende sig til Konkurrencestyrelsen, at klagen ikke behøver 
at opfylde bestemte formalia, og at hele behandlingen af sagen er gratis. 
Der er således ikke behov for at henvende sig til en advokat.  
 
Foruden klagesagsbehandlingen afgiver Konkurrencestyrelsen vejleden-
de udtalelser med afsæt i konkrete sager.  
 
Herudover yder Konkurrencestyrelsen generel rådgivning. Det sker både 
i form af skriftlige vejledninger og telefonisk via en telefon hotline. Sty-
relsen afgiver også skriftlige vejledende udtalelser vedrørende generelle 
spørgsmål om centrale temaer inden for udbudsreglerne.  
 
Der skal således i det daglige trækkes en skillelinje mellem de generelle 
rådgivende funktioner på den ene side og klagebehandlingen og de vej-
ledende udtalelser med afsæt i konkrete sager på den anden side.  
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 3.2. Klagenævnets sammensætning 

Klagenævnet består af en formand, et antal næstformænd og et antal sag-
kyndige medlemmer, jf. klagenævnslovens § 2.  
 
Formandskabets og nævnets medlemmer udpeges af økonomi- og er-
hvervsministeren for en periode på 4 år. Udpegningen sker i praksis efter 
indstilling fra relevante ministerier. Der kan ske genudnævnelse, men 
hvervet ophører med udgangen af den måned, hvor vedkommende fylder 
70 år, jf. klagenævnsbekendtgørelsens § 2  
 
Det fremgår af klagenævnslovens § 2, stk. 2, at formandskabets med-
lemmer skal være dommere. Det er således i princippet muligt at udpege 
såvel byrets- lands- og højesteretsdommere som formænd.3 På nuværen-
de tidspunkt består Klagenævnet for Udbud af en formand (landsdom-
mer) og tre næstformænd (2 landsdommere og 1 byretsdommer). 
 
De sagkyndige medlemmer på udbudsområdet udpeges som følge af sær-
lig sagkundskab på områderne for bygge- og anlægsvirksomhed, offent-
lig indkøbsvirksomhed, transport og anden tilknyttet erhvervsvirksom-
hed, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2. Der er på nuværende tidspunkt ud-
peget 15 sagkyndige medlemmer på udbudsområdet. 
 
Herudover udpeges et antal sagkyndige på akkrediteringsområdet. Disse 
skal have særlig sagkundskab vedrørende prøvevirksomhed, certificering 
af personer, produkter og systemer eller inspektionsvirksomhed, jf kla-
genævnslovens § 4, stk. 3. Der er på nuværende tidspunkt udpeget to 
sagkyndige medlemmer på dette område, og der arbejdes på at udpege et 
tredje.4 
 
I den enkelte sag sammensættes Klagenævnet af et medlem af formand-
skabet, der fungerer som formand i sagen, samt to af de sagkyndige med-
lemmer. Formanden kan dog bestemme, at formanden og en næstfor-
mand eller to næstformand deltager i sagen, jf. klagenævnslovens 4, stk. 
1. I sådanne tilfælde deltager 4 sagkyndige medlemmer, jf. § 5, stk. 2. 
Dette er sket i tre tilfælde.5 
 
3.3. Sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Udbud 
Klagenævnet for Udbud betjenes af et sekretariat. Idet nævnet admini-
strativt hører under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er sekretariatet pla-
ceret i denne styrelse. 
 
Sekretariatsleder er Klagenævnets formand, der tilrettelægger arbejdet i 
sekretariatet. Herudover består sekretariatet af én kontorfuldmægtig, der 
varetager de administrative opgaver, der blandt andet indebærer modta-
gelsen af klager og journalisering.  

                                                 
3 Jf. dog retsplejeloven, hvorefter højesteretsdommere, landsdommere og præsidenten 
og vicepræsidenterne for Sø- og Handelsretten kun kan varetage hverv som medlem af 
et offentligt eller privat råd eller nævn, hvis det er bestemt ved lov eller godkendt af Bi-
beskæftigelsesnævnet, at hvervet skal varetages af en sådan dommer. 
4 Klagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse i en sag vedrørende akkreditering. 
5 Klagenævnets kendelser af 31. maj 1995, 4. juni 1996 og 14. marts 1997. 



 19/62 
 
  

Sekretariatet påser i forbindelse med modtagelse af klager, at formalite-
terne er overholdt, herunder om klagegebyret er betalt, inden kopi af kla-
geskriftet sendes til formanden. Sekretariatet bistår endvidere med frem-
sendelsen af diverse standardformularer i forbindelse med sagsgangen og 
inddrages i øvrigt i sagen i det omfang, den ansvarlige for-
mand/næstformand ønsker det. Kontorfuldmægtigen deltager dog aldrig 
ved de mundtlige forhandlinger. 
 
Sekretariatet yder tillige telefonisk vejledning om, hvordan klage indgi-
ves m.m. 
 
Eftersom Klagenævnets sekretariat foruden formanden alene består af én 
kontorfuldmægtig, bistår sekretariatet for Erhvervsankenævnet med det 
praktiske administrative arbejde ved sygdom og ferie. 
 
Klagenævnet har tidligere haft en juridisk formiddagsfuldmægtig udlånt 
fra Justitsministeriet tilknyttet. Den juridiske fuldmægtig deltog i de 
mundtlige forhandlinger, skrev udkast til kendelser, mv. Klagenævnet 
benytter sig ikke på nuværende tidspunkt af denne ordning. 
 
3.4. Tilrettelæggelsen af sagsgangen i Klagenævnet 
Klagenævnets sagsbehandling indebærer følgende sagsbehandlings-
skridt: 
 

• Modtagelse og oprettelse af en sag 
• Sagens oplysning 
• Forberedelse af sagen efter endt sagsoplysning  
• Evt. mundtlig forhandling 
• Udarbejdelse af kendelse 

 
Det er dog vigtigt at notere sig, at der i praksis vil være en glidende over-
gang mellem faserne.  
 
Når der i en sag nedlægges påstand om erstatning, behandles sagen nor-
malt i to tempi. Først afgøres den materielle sag, og afhængigt af udfal-
det kan den fortsætte med en erstatningssag ved nævnet. Der kan vedrø-
rende samme materielle sag endvidere foreligge en kendelse om aktind-
sigt, idet sådanne sager ligeledes behandles separat. 
 
Afgørelser truffet af Klagenævnet for Udbud er omfattet af forvaltnings-
loven. 
 
3.4.1. Modtagelse og oprettelse af en sag 
Når et klageskrift modtages, journaliseres det af nævnets sekretariat. Se-
kretariatet påser, at formaliteterne for at klage er overholdt, herunder om 
gebyret på 4000 kr. er betalt, og om klager har underrettet udbyder om 
klagen. Sekretariatet sender en kopi af klageskriftet til formanden. 
 
Formanden vurderer, om Klagenævnet for Udbud har kompetence til at 
træffe afgørelse i sagen, og om klager har retlig interesse, og dermed om 
der skal ske realitetsbehandling, jf. bekendtgørelsens § 6.  
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Antages sagen til realitetsbehandling, er det formanden der i samråd med 
næstformændene bestemmer, hvordan den skal fordeles og dermed 
hvem, der bliver ansvarlig for den juridiske behandling af sagen, jf. be-
kendtgørelsens § 4, stk. 2. Fordeles sagen til en næstformand, varetager 
denne de beføjelser, der efter bekendtgørelsen er henlagt til formanden.  
 
To sagkyndige medlemmer udpeges. Disse underrettes skriftligt om, at 
de skal deltage i sagens behandling. Nævnet påser, at de sagkyndige er 
habile i forhold til den konkrete sag og oplyser i øvrigt sagens parter om, 
hvem der er udpeget som sagkyndige.  
 
I mange tilfælde berammer nævnet sagen til behandling på et nævnsmø-
de allerede ved modtagelsen. Sagens parter vil i givet fald blive oriente-
ret herom i det første brev, som de modtager fra nævnet. 
 
3.4.2. Sagens oplysning 
Klagen forelægges den indklagede myndighed, der inden en af nævnet 
fastsat frist på sædvanligvis 3 uger anmodes om at afgive en redegørelse 
for sagens faktiske og retlige omstændigheder (svarskrift) samt fremsen-
de samtlige dokumenter i sagen, jf. bekendtgørelsens § 14. Formanden 
eller næstformændene kan i øvrigt indhente oplysninger, hvor dette skøn-
nes hensigtsmæssigt, jf. klagenævnslovens § 5, stk. 2, og kan i alle faser 
af sagen af egen drift tage forhold op, som det findes relevant at få be-
lyst. 
 
Herefter skal klageren have adgang til at gennemse og kommentere ind-
klagedes redegørelse og det materiale, der i øvrigt måtte være indsendt i 
sagen, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 1. Klager får sædvanligvis en frist 
på 2 uger til at kommentere redegørelsen og materialet. 
 
Formanden eller næstformændene kan dog beslutte, at der ikke skal gi-
ves fuld adgang til at gennemse materialet, når aktindsigt er begrænset i 
henhold til anden lovgivning. Den, der skal afgive oplysninger om tekni-
ske eller forretningsmæssige hemmeligheder, kan endvidere overfor 
formanden eller næstformændene fremsætte begæring om, at oplysnin-
gerne ikke afgives til det samlede nævn, jf. bekendtgørelsens § 12. For-
manden eller næstformændene afgør herefter, i hvilket omfang og under 
hvilken form oplysninger bør gives. 
 
Formanden eller næstformændene beslutter efter den første skriftveks-
ling i sagen, om der skal udveksles yderligere indlæg, eller om forbere-
delsen af sagen skal afsluttes. I langt de fleste sager vil der blive givet 
adgang til yderligere indlæg, og parterne får hver en 2 ugers frist. 
 
Formanden eller næstformændene kan, efter den skriftlige forberedelse 
er afsluttet, bestemme, at den skriftlige forberedelse skal genoptages og 
formen herfor, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 2. 
 
Parterne kan anmode om at få fristforlængelse i sagen. Sådanne anmod-
ninger skal begrundes. Det er den i formandskabet ansvarlige for sagen, 
der afgør, om en fristforlængelse kan imødekommes. Nævnet har ingen 
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 standardpolitik for, hvordan fristforlængelser håndteres, men af hensyn 

til sagens oplysning afvises de sjældent. 
 
Hvis en af parterne i sagen undlader at give de oplysninger, som Klage-
nævnet kræver, kan nævnet som tvangsmiddel pålægge de pågældende 
dagbøder, jf. klagenævnslovens § 13. Dette er benyttet i ganske få sager, 
og det må betegnes som yderst sjældent, at nævnet finder anledning til at 
anvende denne mulighed. 
 
Ligeledes har Klagenævnet mulighed for at lade det komme en part til 
skade, hvis denne ikke inden den af nævnet fastsatte frist kommer med 
de pågældende oplysninger, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2. 
 
3.4.3. Forberedelse af sagen efter endt sagsoplysning  
Denne fase i sagsgangen består primært i, at formanden eller den ansvar-
lige næstformand udarbejder kendelsesudkast på baggrund af sagens ak-
ter, og nævnsmedlemmerne forbereder sig på sagen.  
 
3.4.4. Mundtlig forhandling/Udarbejdelse af kendelse 
I næsten alle sager afholdes der en mundtlig forhandling, der i al væsent-
lighed svarer til en retssag. Formanden kan dog beslutte at sagen afgøres 
skriftligt, jf. bekendtgørelsens § 8.  
 
Det er formanden eller den ansvarlige næstformand, der bestemmer for-
men for den mundtlige forhandling, herunder i hvilken rækkefølge de 
mødende skal have ordet, og hvornår forhandlingerne er afsluttet, jf. be-
kendtgørelsens § 17, stk. 3. Sædvanligvis begynder forhandlingen med 
en indledende forelæggelse, derefter afhøres vidner og til sidst følger 
procedurerne, hvor parternes repræsentanter sammenfatter deres opfattel-
se af sagen.  
 
Parterne i sagen kan i den forbindelse møde selv eller lade sig repræsen-
tere ved en repræsentant, fx en advokat eller en revisor, jf. bekendtgørel-
sens § 17, stk. 2. Nævnet kan dog henstille, når det efter sagens indhold 
er ønskeligt, at der gives møde ved en repræsentant. 
 
De mundtlige forhandlinger er ikke åbne for offentligheden, medmindre 
de mødende parter er enige om andet, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4. 
Såfremt en mundtlig forhandling foregår offentligt, skal der med mindst 
3 dages varighed ske bekendtgørelse ved opslag på Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsens opslagstavle, ligesom Konkurrencestyrelsen skal under-
rettes 
 
Når nævnsmødet er afholdt, udfærdiger formanden eller den ansvarlige 
næstformand en kendelse, som efter en godkendelse hos alle voterende 
parter, sendes til klageren og den indklagede. 
 
Klagenævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Er afgø-
relsen ikke truffet i enighed, skal afgørelsen indeholde mindretallets op-
fattelse. 
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 Nævnets afgørelser er endelige og kan således ikke indbringes for anden 

administrativ myndighed. Nævnets afgørelser kan indbringes for domsto-
lene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. I til-
fælde, hvor der afsiges en separat kendelse om erstatning, løber ankefri-
sten fra afsigelsen af den første kendelse, der konstaterer en overtrædelse 
af udbudsreglerne.  
 
3.4.5. Generelle forhold 
Klagenævnets arbejdssprog er dansk, men formanden kan dog tillade, at 
dokumenter fremlægges på andre sprog, jf. bekendtgørelsens § 9.  
 
I klagenævnslovens § 5 a er økonomi- og erhvervsministeren bemyndi-
get til at fastsætte regler om mulighed for at anvende digital kommunika-
tion inden for lovens område, herunder fravige formkrav, der hindrer an-
vendelsen af digital kommunikation. Denne bemyndigelse er ikke udnyt-
tet. 
 
3.5. Behandlede sager og sagsbehandlingstiden i Klagenævnet 
I 2006 afsagde Klagenævnet for Udbud 33 kendelser og afgjorde herved 
24 sager i realiteten. Kendelser om afvisning af klager, aktindsigt mv. 
regnes ikke med som sager, der afgøres i realiteten, men derimod i for-
maliteten.  
 
Tabel over kendelser og sager i perioden 2004-2005 

 2004 2005 2006 
Afsagte kendelser 38 34 33 
Sager afgjorte i realiteten 24 27 24 
 
Klagenævnet har i denne periode behandlet både klager over udbudsdi-
rektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, tilbudsloven og EF-traktaten. 
De afsagte kendelser fordeler sig således: 
 
Fordeling af kendelser i perioden 2004-2005 

 2004 2005 2006 
Udbudsdirektivet6  21 21 20 
Forsyningsvirksomhedsdirektivet 2 1 1 
Tilbudsloven 15 10 10 
EF-traktaten  0 0 1 
Vedrørende aktindsigt 0 2 1 
 
3.5.1. Sagsbehandlingstiden i Klagenævnet 
Rigsrevisionen har afgivet en beretning om sagsbehandlingstider i 6 
nævn under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Transport- og Energi-
ministeriet, herunder om Klagenævnet for Udbud7.  
 

                                                 
6 Her medregnes også de tidligere gældende direktiver: vareindkøbsdirektivet, tjeneste-
ydelsesdirektivet og bygge- og anlægsdirektivet. 
7 Beretning til statsrevisorerne, oktober 2006, RB A202/06 
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 Af beretningen fremgår det, at Klagenævnets sagsbehandlingstid i 2005 

var på 7,5 måneder. Nævnets sagsbehandlingstid har i perioden fra 2001-
2005 svinget mellem 6,1 og 7,5 måneder.8 
 
3.5.2. Særligt om sagsbehandlingstid i sager, der er tillagt opsættende 
virkning 
I tre tilfælde har Klagenævnet for Udbud tillagt en klage opsættende 
virkning. 
 
I to af disse tilfælde, kendelserne af 27. juni 2000 og 14. december 2000, 
tillagde Klagenævnet for Udbud opsættende virkning på trods af, at kon-
trakt var indgået. Kontraktindgåelsen skete i perioden mellem klagers 
begæring om opsættende virkning og nævnets afgørelse herom. Sagsbe-
handlingstiden i disse sager var på hhv. ca. 6,5 og 9,5 måneder. 
 
I det seneste tilfælde, kendelsen af 20. februar 2007, behandlede nævnet 
begæringen om opsættende virkning i løbet af 13 dage (9 arbejdsdage) 
og traf endelig afgørelse i sagen 41 dage efter klagens indgivelse. 
 
3.6. Reaktionsmuligheder ved overtrædelse af udbudsreglerne 
Klagenævnets reaktionsmuligheder findes i klagenævnslovens § 6 og 7. 
Klagenævnet for Udbud har efter disse bestemmelser kompetence til at: 
 
• konstatere at der foreligger en overtrædelse af den relevante udbuds-

lovgivning 
• pålægge udbyder at lovliggøre en udbudsforretning 
• pålægge udbyder at annullere en ulovlig udbudsretlig beslutning9 
• tillægge klagen opsættende virkning 
• pålægge udbyder at betale erstatning til klager for tab, der er lidt som 

følge af overtrædelse af reglerne 
• pålægge udbyder at godtgøre klageren de sagsomkostninger, denne 

har afholdt i forbindelse med klagesagen. 
 
I de følgende afsnit er adgangen til at tillægge en klage opsættende virk-
ning, til at tilkende erstatning og til at pålægge udbyder at godtgøre kla-
geren sagsomkostningerne beskrevet nærmere. Endelig er reaktionsmu-
lighederne udenfor klagesystemet beskrevet. 
 
3.6.1. Særligt om opsættende virkning 
Det er udgangspunktet, at indgivelse af en klage ikke forhindrer udbyder 
i at fortsætte udbudsproceduren. En klage har kun opsættende virkning i 
det omfang, det er fastsat i lovgivningen. 
 

                                                 
8 Rigsrevisionen skriver i sin beretning, at der ikke kan konkluderes på udviklingen i 
sagsbehandlingstiden, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har varieret fra år til 
år, og nævnet kun behandler få sager om året. 
9 Det fremgår af kontroldirektiverne, at virkningerne af en ulovlig beslutning på en kon-
trakt fastlægges efter national ret. I Danmark har man ikke valgt at gennemføre en ad-
gang til annullation af en kontrakt i klagenævnsloven, men derimod at overlade 
spørgsmålet til domstolene. 
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 Klagenævnet har dog mulighed for efter begæring at tillægge en klage 

opsættende virkning, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 2. Det er en betingel-
se, at ”særlige grunde” taler derfor. I den forbindelse skal der tages hen-
syn til overtrædelsens grovhed og konsekvenserne for udbyderen af, at 
udbudsprocessen suspenderes. 
 
Spørgsmål om opsættende virkning behandles altid af nævnet eller af 
formanden på nævnets vegne i skriftlig procedure. Nævnet kan indhente 
alle relevante oplysninger og bør i den forbindelse fastsætte en relativ 
kort frist for udbyder til at tilvejebringe oplysningerne. Overholder ud-
byder ikke fristen, kan dette tillægges virkning til skade for udbyder.  
 
Uanset om en klage tillægges opsættende virkning eller ej, vil behand-
lingen af den materielle klage følge de samme sagsgange og processuelle 
regler. Dvs., at sagen forberedes som en ”miniretssag”, og at der gen-
nemføres en mundtlig forhandling. 
 
Det er dog samtidigt klart, at tillægger nævnet en klage opsættende virk-
ning, bør den videre behandling af sagen fremskyndes mest muligt, og 
den materielle afgørelse træffes hurtigere end sædvanligt. 
 
I perioden 2000-2006 er der begæret opsættende virkning i 33 sager. 
Klagenævnet har tillagt en klage opsættende virkning i 2 tilfælde, jf. ta-
bellen i bilag  3.10 
 
Med en ændring af klagenævnsloven indføres per 1. juli 2007 en midler-
tidig opsættende virkning, når der klages til Klagenævnet for Udbud in-
den for den såkaldte standstill-periode. 
 
Ved standstill-perioden forstås den obligatoriske pause på 10 dage, som 
udbyder efter visse udbudsprocedurer i henhold til udbudsdirektivet skal 
lade gå mellem udbyders afsendelse af underretning om tildeling af kon-
trakt til tilbudsgiverne og underskrivelsen af kontrakten. 
 
Hvis klager i et sådant tilfælde begærer opsættende virkning, indtræder 
der en midlertidig opsættende virkning, og Klagenævnet skal hurtigst 
muligt og senest inden for 10 arbejdsdage afgøre, om klagen fortsat skal 
have opsættende virkning, eller om kontrakten kan skrives under.  
 
Hvis der begæres opsættende virkning ved en klage før standstill-
periodens begyndelse eller efter dens udløb, indtræder den automatiske 
opsættende virkning ikke. 
 
3.6.2. Særligt om erstatning 
Klagenævnet for Udbud er bemyndiget til at tilkende erstatning for over-
trædelser af udbudsreglerne. Det følger af klagenævnslovens § 6, stk. 3: 
 

                                                 
10 Det bemærkes, at Klagenævnet netop har afsagt en kendelse, hvor en klage blev til-
lagt opsættende virkning, jf. kendelse af 20. februar 2007. I denne sag traf Klagenævnet 
endelig afgørelse i sagen på 41 dage. 
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 ”Nævnet kan i tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en 

for nævnet indbragt klage, efter påstand pålægge ordregiver at yde kla-
geren en erstatning for tab, der er lidt som følge af overtrædelse af reg-
lerne nævnt i § 1, stk. 1.” 
 
Det er således muligt at tilkende erstatning både for overtrædelser af EF-
traktaten, udbudsdirektiverne og tilbudsloven. Det er en betingelse, at der 
nedlægges påstand om erstatning.  
 
Klagenævnet vil i praksis, når klageren har fået helt eller delvist medhold 
i en sag for nævnet, behandle en erstatningspåstand i en efterfølgende 
sag for nævnet. Det er dog ikke udelukket, at nævnet i samme sag kan 
tage stilling til både, om udbudsreglerne er overtrådt, og om der skal til-
kendes klageren erstatning. Det vil dog kræve, at dokumentationen for 
overtrædelsen og tabet er umiddelbart overskuelig. 
 
Ansvarsgrundlaget vil blive bedømt ud fra de almindelige erstatnings- 
regler. Nævnet kan enten tilkende klager erstatning, der svarer til den po-
sitive opfyldelsesinteresse, således at klager bliver stillet som havde han 
fået tildelt kontrakten, eller erstatning for den negative kontraktinteresse 
således, at klager holdes skadesløs for de udgifter, som har været afholdt 
i forbindelse med afgivelsen af tilbud. 
 
Klagenævnet har haft denne beføjelse siden 2000 og har i en lang række 
tilfælde tilkendt erstatning, jf. tabellen i bilag 2. Der er ofte tale om be-
tragtelige beløb. 
 
3.6.3. Særligt om godtgørelse af sagsomkostninger 
I tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en klage, kan 
Klagenævnet pålægge udbyder at godtgøre klageren de sagsomkostnin-
ger, denne har afholdt i forbindelse med klagen, jf. klagenævnslovens § 
7. 
 
Det er således kun klager, der kan få godtgjort sine sagsomkostninger. 
Derimod kan udbydere, der får medhold, ikke få godtgjort deres sagsom-
kostninger – heller ikke i tilfælde, hvor en klage kan siges at være helt 
ubegrundet.  
 
I perioden 2004-2006 har Klagenævnet for Udbud afsagt 105 kendelser. I 
63 tilfælde har klager fået godtgjort sagsomkostninger. Beløbene ligger i 
disse sager i størrelsesordenen 3.000 kr. til 400.000 kr. Gennemsnitsbe-
løbet ligger på godt 40.000 kr.  
 
3.6.4. Reaktionsmuligheder uden for klagesystemet 
Strafbestemmelser  
Overtrædelserne af reglerne i udbudsdirektivet er strafbelagt. For så vidt 
angår udbudsdirektivet er dette fastsat i § 7 i bekendtgørelse nr. 937 af 
16. september 2004, der lyder således: 
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 ”Stk. 1. Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i ud-

budsdirektivet. 
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar 
efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.” 
 
En tilsvarende bestemmelse findes for overtrædelse af forsyningsvirk-
somhedsdirektivet, jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 
2004. 
 
Bestemmelsen er undergivet offentlig påtale, hvilket betyder, at det kun 
er anklagemyndigheden, der har beføjelse til at påtale. Det indebærer i 
praksis, at overtrædelser af udbudsdirektiverne kan meldes til politiet, og 
at anklagemyndigheden efter sagens efterforskning skal vurdere, om der 
er grundlag for at rejse tiltale ved de almindelige domstole. 
 
Så vidt Konkurrencestyrelsen er orienteret, er overtrædelser af udbudsdi-
rektiverne kun i få tilfælde blevet politianmeldt, og styrelsen er ikke be-
kendt med, at der i sådanne sager skulle være rejst tiltale. 
 
Der findes ikke strafbestemmelser for overtrædelser af bestemmelserne i 
tilbudsloven, lov nr. 338 af 18. maj 2005.11 Dette er heller ikke tilfældet 
for så vidt angår den foreslåede annonceringspligt, der forventes indført 
ved en ændring af tilbudsloven. 
 
Mulighed for at annullere en kontrakt 
Klagenævnet for Udbud er et forvaltningsretligt klageorgan. Nævnet har 
ikke kompetence til at tage stilling til kontraktretlige spørgsmål, herun-
der om en kontrakt er ugyldig. Dette er et privatretligt anliggende. 
Spørgsmålet om, hvorvidt en kontrakt kan/skal annulleres, henhører så-
ledes under de almindelige domstole og skal afgøres efter de almindelige 
obligationsretlige regler.12  
 
Det betyder i praksis, at en klager, der ønsker en indgået kontrakt annul-
leret, skal indbringe en sag for de almindelige domstole med påstand om, 
at den ulovligt indgåede kontrakt skal annulleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 I den tidligere licitationslov (nr. 216 af 5.6.1966 med senere ændringer) fandtes en 
bestemmelse om straf. Denne blev imidlertid ikke videreført ved vedtagelsen af tilbuds-
loven, men derimod indførtes en klageadgang til Klagenævnet for Udbud. Baggrunden 
herfor var, at man ønskede at flytte overtrædelser af tilbudsloven ud af det strafferetlige 
system og over i det administrative system. 
12 Der henvises til fodnote 9 og afsnit 4.8.3. 
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 4. Drøftelser om den fremtidige udformning af klagesystemet 

 
4.1. Behovet for et effektivt klagesystem 
Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, jf. afsnit 1, er der 
behov for et effektivt klagesystem, herunder en hurtigere sagsbehand-
lingstid. 
 
Det skal især ses i lyset af de nye standstill-regler: 
 
Bekendtgørelse nr. 588 af 12. juni 2006 indfører en standstill-periode i 
den sidste del af udbudsprocessen, som indebærer, at udbyderen først må 
underskrive kontrakten 10 dage efter, at udbyderen har givet meddelelse 
om, hvem der skal have opgaven. Som supplement hertil er netop vedta-
get en ændring til klagenævnsloven, hvorefter en klage automatisk til-
lægges midlertidig opsættende virkning, når der klages til Klagenævnet 
og begæres opsættende virkning indenfor standstill-perioden. Klagenæv-
net skal indenfor 10 arbejdsdage tage stilling til, om klagen skal have 
egentlig opsættende virkning, eller om kontrakten kan skrives under. 
 
Grundtanken bag standstill ordningen og den nye bestemmelse om au-
tomatisk opsættende virkning er et ønske om at effektivisere klagepro-
cessen ved at sikre, at forbigåede tilbudsgivere får en reel mulighed for at 
indbringe en klage for klagenævnet for Udbud, inden kontrakten under-
skrives. Er kontrakten underskrevet er det nemlig ofte ikke muligt at af-
hjælpe ulovlige beslutninger, og virksomheder står i sådanne tilfælde 
alene tilbage med muligheden for at søge erstatning. 
 
Det kan ikke udelukkes, at disse forbedrede klagemuligheder på sigt kan 
føre til, at antallet af klager til Klagenævnet stiger, og at nævnet dermed 
belastes yderligere.13 Et øget antal sager vil også kunne betyde, at den 
samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i nævnet forlænges.  
 
Dertil kommer, at der i tilbudsloven per 1. juli 2007 indføres nye regler 
om annoncering af kontrakter om varer og tjenesteydelser, som ikke er 
omfattet af krav om EU-udbud. Det er allerede i dag muligt at indbringe 
en klage for Klagenævnet over kontrakter, som ikke er omfattet af direk-
tiverne. De nye regler vil dog medføre et større fokus på sådanne kon-
trakter, og det kan derfor heller ikke udelukkes, at disse vil føre til yder-
ligere klager. 
 
Det nuværende antal klagesager ved nævnet udgør 35-40 sager årligt.  
 
Klagenævnets sekretariat har oplyst, at man siden 1. oktober 2006 og 
frem til begyndelsen af maj 2007 har modtaget 32 klager i alt. I 10 af 
disse sager er der anmodet om opsættende virkning. Der foreligger ingen 
tal for, hvorvidt begæringerne om opsættende virkning er imødekommet 
i de enkelte sager. 

                                                 
13 I Sverige har man oplevet en betydelig stigning i antallet af klager efter indførelsen af 
en standstill-bestemmelse. Dog er en direkte sammenligning vanskelig, fordi man i 
Sverige ikke har haft et uformelt klagesystem, hvor konflikter har kunnet løses før kon-
traktindgåelse. 
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Det må således som udgangspunkt forventes, at Klagenævnet for Udbud 
fremover vil modtage ca. 45-50 klager om året, idet det lægges til grund, 
at antallet af klager vil stige som følge af indførelsen af standstill-
ordningen.14 Dertil kommer en mulig stigning i antallet af sager som føl-
ge af de nye annonceringsregler. Da disse regler endnu ikke er trådt i 
kraft, er det dog svært at give et forsvarligt estimat på det samlede for-
ventede antal klager. 
 
Det nuværende antal klager i det uformelle system udgør 35-40 klager 
årligt, men Konkurrencestyrelsen har ligeledes konstateret en svag stig-
ning i antallet af modtagne klager siden 1. oktober 2007. Styrelsen for-
venter derfor at modtage ca. 40-45 uformelle klager årligt.  
 
I sager, hvor en klage faktisk tillægges egentlig opsættende virkning, vil 
der endvidere være et særligt behov for, at selve klagesagen behandles 
hurtigt. Såfremt de nye standstill-regler fører til, at flere klager tillægges 
opsættende virkning, stiller det således yderligere krav til et effektivt og 
hurtigt klagesystem. 
 
4.2. Drøftelser om modeller for Klagenævnets fremtidige organisering. 
Arbejdsgruppen har identificeret en række områder, hvor det kan overve-
jes at optimere sagsgangen i det samlede klagesystem. Det gælder navn-
lig forhold vedrørende: 
 

• Sagsbehandlingstiden 
• Sekretariatsbetjeningen af klagesystemet  
• Forholdet mellem det formelle og det uformelle klagesystem  
• Tilrettelæggelsen af sagsgangen  

 
Overvejelserne om omlægninger tager udgangspunkt i tre modeller for 
den fremtidige organisering, nemlig:  
 

• Model 1, hvor klagesystemets nuværende struktur bevares, og 
hvor der således alene foretages ændringer inden for de eksiste-
rende organisatoriske rammer for Klagenævnet. Det drejer sig om  
udpegning af yderligere en dommer. Samtidig kan Klagenævnets 
sekretariat styrkes med en juridisk hel- eller halvdags fuldmæg-
tig. 

 
• Model 2, hvor Konkurrencestyrelsen fungerer som sekretariat for 

Klagenævnet for Udbud og den uformelle klageadgang i styrelsen 
nedlægges.  

 
• Model 3, hvor der ansættes en fuldtidsansat formand, der opfyl-

der betingelserne for at være dommer, i stedet for de nuværende 4 
deltidsansatte dommere. Samtidig kan Klagenævnets sekretariat 
styrkes med en juridisk hel- eller halvdags fuldmægtig. 

                                                 
14 Det skal bemærkes, at de nye regler har været i kraft i knap 8 måneder, og at det såle-
des er problematisk at foretage beregninger på den forventede sagsmængde på bag-
grund af en så kort periode. Det skal derfor understreges, at der er tale om et skøn.     
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Det skal overordnet bemærkes, at de funktioner, der skal være til stede i 
det samlede klagesystem, grundlæggende følger af krav i EU’s kontroldi-
rektiver. For nærværende må tages udgangspunkt i de eksisterende direk-
tiver, men det kan forventes, at de kommende kontroldirektiver vil stille 
øgede krav, som på sigt skal indpasses i de enkelte medlemslandes nati-
onale retssystemer. Det gælder navnlig klagesystemets mulighed for at 
tillægge kontrakter ugyldighedsvirkning i visse tilfælde og at udstede 
sanktioner. Den fremtidige model for klagesystemet bør derfor på sigt 
kunne tilpasses denne type af krav. 
 
Arbejdsgruppens overvejelser om forholdet mellem det formelle og det 
uformelle klagesystem og om tilrettelæggelsen af sagsgangene og pro-
cesserne er beskrevet i henholdsvis afsnit 4.2.4. og 4.3.  
 
4.2.1. Model 1: Justering af klagesystemet inden for de nuværende orga-
nisatoriske rammer 
 

Fakta – elementer i model 1 
 
A. De nuværende organisatoriske rammer fastholdes 
B. Antallet af dommere øges, således at der udpeges en femte 

dommer. 
C. Det uformelle klagesystem bevares. 
 
Herudover kan Klagenævnets sekretariat styrkes med en eller flere 
juridiske sagsbehandlere. 
 

 
Målt i forhold til andre lande, der fx henviser udbudsklagesager til dom-
stolene, er den nuværende danske organisering af klagesystemet på ud-
budsområdet et let tilgængeligt, enkelt og for parterne forholdsvist billigt 
system.  
 
Det uformelle system kan tage klager i opløbet og løse problemer, før der 
skrives kontrakt, og er dermed med til at aflaste det formelle system. At 
få løst eventuelle problemer hurtigt, før der skrives kontrakt, og med et 
lavt konfliktniveau gør konkurrenceudsættelse enklere og billigere – bå-
de for leverandører og for offentlige udbydere. Om forholdet mellem det 
formelle og det uformelle klagesystem henvises til afsnit 4.2.4. 
 
Samtidig repræsenterer muligheden for at kunne indbringe sager for Kla-
genævnet for udbud en nødvendig sikkerhed omkring håndhævelsen af 
udbudsreglerne. For at denne sikkerhed kan opretholdes, er det i arbejds-
gruppen blevet fremhævet, at det, at nævnet er sammensat af dommere 
og har domstolslignende karakter, har stor betydning, og at dette sikrer, 
at nævnets afgørelser har høj legitimitet. Dertil kommer, at dommeres 
uafhængighed er sikret i grundloven, og at der er en historisk tradition 
for at antage, at denne uafhængighed også er til stede, når hvervet som 
klagenævnsformand udøves. 
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 Den legitimitet og uafhængighed dommerne i kraft af deres embede bi-

drager med vurderes at have en væsentlig betydning for parternes tilbøje-
lighed til at benytte nævnet og respektere dets afgørelser frem for at ind-
bringe sager for domstolene. Sidstnævnte repræsenterer en både tungere 
og dyrere løsning for alle parter. 
 
Klagenævnets mulighed for at bedømme erstatningsspørgsmål har vist 
sig at være en væsentlig styrke ved klagesystemet.  Ved en omlægning af 
klagesystemet er det derfor væsentligt at sikre sig, at Klagenævnets 
kompetence til at behandle erstatningssager ikke påvirkes. 
 
Tilsvarende er det vigtigt, at det foreslåede system kan rumme forvalt-
ningen af de nye kompetencer, som sandsynligvis vil følge af ændringer i 
kontroldirektiverne – fx adgangen til at annullere en kontrakt.  Dette sy-
nes umiddelbart bedst sikret ved at fastholde et gennemprøvet system, 
der ligger tæt på det almindelige retssystem. 
 
På den baggrund kan det overvejes at bevare den nuværende organise-
ring af Klagenævnet for Udbud.  
 
Det er dog muligt at bidrage til en reduktion af sagsbehandlingstiden in-
den for de eksisterende rammer ved at udvide antallet af dommere i Kla-
genævnet og ved at udvide sekretariatsbetjeningen med en deltids- eller 
eventuelt en fuldtidsansat juridisk sagsbehandler. 
 
Antallet af dommere 
Det er økonomi- og erhvervsministeren, der afgør antallet af dommere i 
Klagenævnet. På nuværende tidspunkt består nævnet af en formand og 
tre næstformand, dvs. 4 dommere i alt. Det skal understreges, at dom-
mernes hverv i Klagenævnet udføres som bibeskæftigelse. Dette er en 
nødvendig forudsætning, såfremt der skal være tale om dommere med 
tilknytning til domstolssystemet. 
 
Ministeren har mulighed for at udpege flere dommere. Med henblik på at 
nedbringe sagsbehandlingstiden og øge fleksibiliteten kan det overvejes 
at udpege en femte dommer. 
 
For så vidt angår antallet af dommere, er det på den ene side et vigtigt 
hensyn, at der sikres et tæt samarbejde mellem dommerne, et vist antal 
sager til hver dommer med henblik på at opbygge et erfaringsgrundlag 
samt en ensartet praksis fra Klagenævnet. Dette kan blive vanskeligt, så-
fremt der udpeges et for stort antal dommere. På den anden side er det 
dog vigtigt, at der er det fornødne antal dommere til at løfte arbejdsbyr-
den. Udpegningen af yderligere en dommer anses ikke umiddelbart for at 
bringe det tætte samarbejde i fare. 
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 Klagenævnets sekretariat 

Klagenævnet for Udbuds sekretariat består i dag alene af en administra-
tiv sekretær, og der er således ingen juridiske medarbejdere. Det indebæ-
rer, at den helt overvejende del af det indholdsmæssige arbejde med sa-
gerne og udarbejdelse af udkast til kendelser foretages af dommerne. Det 
samlede timeforbrug blandt dommerne i Klagenævnet for Udbud i dag er 
1923 timer, svarende til et årsværk.  
 
Herudover kan det overvejes, at en styrkelse af nævnets sekretariat i 
form af en deltids- eller fuldtidsansat juridisk sagsbehandler, der fx kan 
deltage i den indledende sagsbehandling, i de mundtlige forhandlinger og 
ved udarbejdelsen af udkast til kendelser, yderligere vil kunne nedbringe 
sagsbehandlingstiden. Det vil særligt i de sager, hvor der begæres opsæt-
tende virkning, eller i andre sager af hastende karakter kunne styrke mu-
lighederne for en hurtig reaktion fra Klagenævnet.  
 
Det er uklart, om det tillige vil føre til en effektivisering forstået på den 
måde, at det vil indebære et lavere forbrug af dyrere dommertimer. 
 
Det er dog ikke realistisk, at sekretariatet vil kunne overtage hele arbej-
det med at udarbejde kendelser. Behovet er derfor realistisk set – under 
forudsætning af at sagsmængden ikke stiger betydeligt – begrænset til en 
deltids- eller eventuelt en fuldtidsstilling.  
 
Overvejelser om fordele og ulemper 
Nedenfor opsummeres de væsentligste fordele og ulemper ved at bevare 
den eksisterende organisatoriske struktur. 
 
Fordele: 

• Det uformelle klagesystem kan bevares, og dermed sikres en 
uformel og gratis klageadgang 

• Det er uproblematisk at fastholde Klagenævnets erstatningskom-
petence 

• Der er rum for på sigt at tillægge Klagenævnet nye kompetencer 
som følge af ændringer i kontroldirektiverne, fx muligheden for 
annullation.  

 
Ulemper:  

• Den nuværende organisatoriske struktur synes isoleret set at have 
lille virkning på sagsbehandlingstiden. 

 
4.2.2. Model 2: Konkurrencestyrelsen som sekretariat for Klagenævnet 
for Udbud 
 

Fakta – elementer i model 2 
 
A. Konkurrencestyrelsen skal fungere som sekretariat for Klage-

nævnet for Udbud 
B. Sekretariatet tillægges øgede beføjelser, herunder til at træffe 

afgørelser i mindre sager, hvor der er en klar praksis. 
C. Sager afgjort af sekretariatet vil ikke kunne ankes til behandling 

i nævnet. Ankeinstansen for sager afgjort af sekretariatet er så-



 32/62 
 
 ledes domstolene. 

D. Der vil være et klagegebyr på 4000 kr. i alle sager. 
E. Konkurrencestyrelsens uformelle klagesystem nedlægges. 
F. Der skal være en klar skillelinje mellem sekretariatsfunktionen 

og Konkurrencestyrelsens rolle for så vidt angår styrelsens øvri-
ge rådgivning, herunder i form af generelle skriftlige vejlednin-
ger og telefonisk vejledning via hotlinen.  

 
 
For at understøtte en hurtig og effektiv sagsbehandling i klagesystemet 
på udbudsområdet, kan det overvejes at omorganisere Klagenævnet for 
Udbud, således at Konkurrencestyrelsen skal fungere som sekretariat for 
Klagenævnet.  
 
I lighed med den funktion, som styrelsen har i relation til Konkurrence-
rådet, skulle styrelsen forberede sager til afgørelse i Klagenævnet og ha-
ve tilført en række beføjelser med det formål at lette behandlingen i næv-
net. Klagenævnet skulle ligesom nu træffe afgørelser i alle større princi-
pielle sager, herunder tage stilling til spørgsmål om opsættende virkning, 
erstatning m.v. 
 
De beføjelser, styrelsen skulle have tilført, kunne omfatte:  
 

• Afvise sager, der er åbenbart grundløse, eller sager hvor klager 
ikke er klageberettiget  

• Vurdere, om sagen skal afgøres af Klagenævnet, eller om der er 
tale om en mindre sag, som kan afgøres af sekretariatet (dvs. sty-
relsen) 

• Forberede sager til nævnsbehandling, herunder udarbejde indstil-
linger til Klagenævnet samt udkast til afgørelser 

• Træffe afgørelse i mindre sager, hvor der er en klar praksis 
• Tage sager op af egen drift 

 
En omorganisering vil indebære, at den uformelle klageadgang til Kon-
kurrencestyrelsen vil falde væk.  
 
Forventninger til sagsmængde og sagsbehandlingtiden 
Ved at nedlægge det uformelle klagesystem må det som udgangspunkt 
forventes, at antallet af klager til Klagenævnet for Udbud vil stige. Kla-
genævnet behandler i dag ca. 35-40 klager om året, mens styrelsen be-
handler et tilsvarende antal. Det er derfor en mulighed, at antallet af kla-
ger til nævnet vil stige til op mod det dobbelte, hvilket betyder, at nævnet 
vil modtage ca. 70-80 klager årligt. Der er stort set ikke overlap i be-
handlingen af sager i de to systemer.  
 
Det er sandsynligt, at de klagere, der hidtil har benyttet sig af det ufor-
melle system, ikke alle vil indbringe en klage for Klagenævnet for Ud-
bud. Nogle klagere ønsker ikke at ”løfte konfliktniveauet”, og andre øn-
sker ikke at betale gebyr eller afholde advokatomkostninger. Det kan be-
tyde, at det samlede årlige antal af klager vil blive mindre end 70-80. 
Konkurrencestyrelsen anser det for sandsynligt, at halvdelen af klagerne 
fra det uformelle system ikke vil anvende det formelle system. I givet 
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 fald vil nævnet samlet modtage mellem 55 og 60 klager om året. 

 
Dertil kommer dog, at sagsmængden muligvis vil øges som følge af 
standstill-ordningen. Denne udvikling kendes fra andre lande. Det er der-
for sandsynligt, at nævnet under alle omstændigheder vil modtage et an-
tal sager svarende til 65-70 klager årligt. Ligeledes kan de nye regler om 
annoncering føre til en stigning i antallet af klager.     
 
De følgende overvejelser om sagsbehandlingstiden er derfor baseret på 
den antagelse, at nævnet vil modtage 65-70 klager årligt. Samtidig er det 
udgangspunktet, at der ikke tilføres klagesystemet yderligere ressourcer, 
men at den tid, der er blevet anvendt i det uformelle system, skal anven-
des til sekretariatsbetjening af nævnet. 
 
Sagsbehandlingstiden i Konkurrencestyrelsen p.t. 
Betragter man sagsbehandlingstiden, som den ser ud i dag, er den gen-
nemsnitlige sagsbehandlingstid i styrelsen en del kortere end i Klage-
nævnet. Styrelsen har således en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 
2,1 måned. Det hænger sammen med, at styrelsen ikke træffer egentlige 
afgørelser, men udelukkende udtaler sig vejledende. Ved afgivelse af en 
vejledende udtalelse finder forvaltningsloven ikke anvendelse. Konkur-
rencestyrelsen er således ikke bundet af en række formalia omkring 
partshøring, høringsfrister mv. Styrelsen sikrer dog naturligvis, at prin-
cipperne i forvaltningsloven anvendes og dermed, at princippet om god 
forvaltningsskik overholdes.  
 
At sekretariatet tillægges øgede beføjelser vil sandsynligvis - isoleret set 
- få en positiv effekt på sagsbehandlingstiden.  
 
Alle fremtidige sager vil imidlertid blive omfattet af en formel proces, og 
dermed vil sagerne få et længere forløb. At forvaltningslovens regler skal 
iagttages vil sikre parternes retssikkerhed – herunder også for virksom-
heder, der ikke er klager i sagen – og dermed, at udtalelserne hviler på et 
korrekt grundlag.  Konsekvensen er, at begge parter i alle sager, der tages 
op til realitetsbehandling, vil skulle udarbejde og udveksle skriftlige ind-
læg, og de formelle høringsfrister vil i den forbindelse skulle iagttages. 
Dette kan betyde en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 
disse sager i forhold til i model 1 og 3.  
 
Antallet af klager vil dog formentlig bliver mindre samlet set, fordi til-
budsgiverne undlader at benytte det formelle klagesystem i en del af de 
sager, der før kunne behandles i det uformelle system. Effekten på den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil være vanskelig at forudsige, men 
sker der et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, kan dette pri-
mært tilskrives, at der er sket en svækkelse i håndhævelsen af udbudsreg-
lerne.  
 
Forholdet mellem sekretariatet og nævnet 
I den skitserede model vil det være Konkurrencestyrelsen, der som sekre-
tariat træffer beslutning om en sags videre gang, dvs. om den afgøres af 
sekretariatet eller går til nævnsbehandling. Dette svarer til praksis for 
konkurrenceområdet.  
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Det betyder også, at nævnet ikke kan omgøre en sådan beslutning. Netop 
fordi afgørelser ikke blot træffes af forskellige dommere, men også i vis-
se situationer af sekretariatet, kan risikoen for, at afgørelserne ikke er 
ensartede i det formelle klagesystem, blive større. Det må derfor anbefa-
les, at sekretariatet udarbejder en rapport/beretning til nævnets formand-
skab om de sager, sekretariatet har behandlet, således at der fremadrettet 
kan rettes op i forhold til eventuelle fejlvurderinger.  
 
Alternativt kunne en model, hvor nævnets formand skulle forhåndsgod-
kende indstillingerne om, hvorvidt klager skal behandles i nævnet eller i 
sekretariatet, overvejes. En sådan ordning vil dog indebære en tungere 
proces, hvor gevinsten ved styrelsens bistand i forhold til sagsbehandlin-
gen vil mindskes.  
 
Særlige forhold omkring erstatningsspørgsmål  
Der kan være grund til at tage særlig højde for sager, hvor klageren ned-
lægger påstand om erstatning. Klagenævnet fik i år 2000 kompetence til 
at behandle sådanne sager. Denne kompetence har vist sig nyttig, da er-
statningssøgsmål får en hurtigere behandling ved nævnet end ved de al-
mindelige domstole, og kompetencen bør derfor bevares.  
 
Beslutninger om erstatning vil formentlig ikke kunne træffes af sekreta-
riatet, og det vil derfor være nødvendigt at lade sagsbehandlingen foregå 
i nævnet under domstolslignende forhold i disse sager. Det betyder, at al-
le erstatningssager per automatik skal gå til nævnsbehandling. 
 
I dag behandler Klagenævnet sædvanligvis sager, hvori der indgår er-
statningsspørgsmål, i to tempi – den materielle sag afgøres først ved én 
kendelse, og erstatningsspørgsmålet udskilles og afgøres ved en efterføl-
gende kendelse.  Der vil formentlig ikke være praktiske vanskeligheder 
forbundet med at foretage samme deling af sagen fremover. Således vil 
sekretariatet i princippet godt kunne tage stilling til den materielle sag, 
hvorefter Klagenævnet afgør erstatningsspørgsmålet. I sådanne sager må 
det dog forudsættes, at nævnet vil være bundet af den materielle afgørel-
se, sekretariatet har truffet. Dette kan vise sig særdeles problematisk, så-
fremt Klagenævnet ikke er enigt i styrelsens materielle afgørelse.  
 
Fremtidssikring af systemet 
Det forekommer usikkert, om den skitserede model vil være egnet til at 
varetage eventuelle udvidede beføjelser som følge af ændringer i kon-
troldirektiverne. Der synes at kunne opstå samme problemer som for va-
retagelse af erstatningssager, idet kompetencer som udstedelse af sankti-
oner kræver domstolslignende behandling. Disse ulemper ville der alene 
kunne kompenseres for ved at nedtone antallet af sager, der afgøres af 
sekretariatet. Herved ville gevinsterne ved en sammenlægning mindskes 
væsentligt. 
 
Ankemulighed  
Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet for Udbud skal ses som én fælles 
indgang til klagesystemet. Klager skal således ikke tage stilling til, om 
en klage skal indgives til nævnet eller styrelsen, og der skal således hel-
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 ler ikke være tale om, at afgørelser, der træffes på sekretariatsniveau, kan 

ankes til egentlig klagenævnsbehandling.  
 
Det indebærer, at ankeinstansen er domstolene, uanset om en sag er af-
gjort af Klagenævnet eller sekretariatet (dvs. Konkurrencestyrelsen). 
Dermed vil det blive såvel omkostningstungt som tidskrævende, såfremt 
en virksomhed ønsker at få prøvet en sag, hvor styrelsen på vegne af 
Klagenævnet har truffet beslutning.  
 
Omkostninger for klagere 
I dag er pålagt et gebyr på 4000 kr. ved klage til Klagenævnet, hvorimod 
det er gratis at klage til Konkurrencestyrelsen. 
 
En sammenlægning af det formelle og det uformelle system vil indebæ-
re, at alle klagere fremover vil blive pålagt gebyr. Det kan ikke udeluk-
kes, at det vil afholde nogle virksomheder, der ellers ville have benyttet 
det uformelle system, fra at klage. Det vurderes imidlertid nødvendigt at 
opretholde gebyret for at undgå at mængden af klager stiger voldsomt. 
Dermed fratages virksomhederne den gratis mulighed for at klage til 
Konkurrencestyrelsen, der eksisterer i dag.  
 
I dag anvender parterne kun sjældent advokatbistand i forbindelse med 
de uformelle klager, der behandles i Konkurrencestyrelsen, fordi sagerne 
som udgangspunkt løses på et lavere konfliktniveau end i Klagenævnet. 
Skal sådanne klager for fremtiden indbringes for Klagenævnet, vil der i 
højere grad være behov for at anvende advokater. Således må parternes 
samlede behov for advokatbistand forventes at stige med et samlet for-
melt klagesystem.  
 
Nedlæggelse af det uformelle system 
Konkurrencestyrelsen varetager i dag både rådgivning – i form af gene-
relle, skriftlige vejledninger om udbudsreglernes forståelse og telefonisk 
via en udbudshotline – og behandler uformelle klager. Samtidig giver 
styrelsen vejledende udtalelser med afsæt i konkrete sager.15 
 
En omlægning vil først og fremmest betyde, at det ikke længere vil være 
muligt på uformel basis at klage til Konkurrencestyrelsen. Dermed vil 
der være tale om et enstrenget klagesystem. Med et tostrenget klagesy-
stem er der i princippet en risiko for uensartet praksis fra henholdsvis 
Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet. Det kan betyde, at en udbyder ri-
sikerer en efterfølgende erstatningssag, hvis Klagenævnet har en anden 
opfattelse, og udbyder har ageret i overensstemmelse med Konkurrence-
styrelsens vejledende udtalelse. Denne risiko synes dog ikke at være et 
udtalt problem i praksis; der forekommer kun ganske få tilfælde, hvor 
Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet er kommet til modsatrettede re-
sultater. For en nærmere diskussion henvises i øvrigt til afsnit 4.5.2. 
 

                                                 
15 Forskellen mellem en klage og en vejledende udtalelse er typisk, at det ved en klage 
som udgangspunkt er en virksomhed, der henvender sig, mens det ved en vejledende 
udtalelse er udbyder, der beder om en vurdering af en konkret sag. 
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 Ligeledes kan der være en risiko for, at udbydere får opfattelsen af, at der 

er taget endeligt stilling til sagen, selvom Konkurrencestyrelsens udtalel-
se alene er vejledende. 
 
En nedlæggelse af det uformelle klagesystem vil dog også kunne få en 
række negative konsekvenser.  
 
Som det også fremgår ovenfor, er det sandsynligt, at visse ”uformelle” 
klagere vil afholde sig fra at indbringe en klage, når samtlige klager får 
formel karakter. Det kan både skyldes, at der er større omkostninger for-
bundet med en formel klage, men også at det kan føles som en større 
konflikt at indbringe en sag for Klagenævnet for Udbud. Det kan betyde, 
at en række reelle klager aldrig bliver indbragt. Er det tilfældet, vil denne 
model reelt medføre en forringelse af klageadgangen, hvilket vil være i 
modstrid med hensynet til at sikre en effektiv håndhævelse af udbudsreg-
lerne.  
 
Som udgangspunkt er der ikke noget til hinder for, at styrelsen fortsat 
yder vejledning for så vidt angår regelsættet. Det er dog næppe muligt, at 
styrelsen fortsat vejleder med afsæt i konkrete sager. Forestiller man sig, 
at en sådan vejledning ikke er bindende for Klagenævnet, er det et prin-
cipielt problem, at styrelsen på Klagenævnets vegne senere skal behandle 
en klage over samme sag. På den anden side er det problematisk, såfremt 
Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelser er bindende for Klagenæv-
net, idet det dermed kan afskære en egentlig klageadgang. Om denne 
problemstilling i øvrigt henvises til afsnit 4.5. om bindende forhåndsbe-
sked vedrørende udbudsmateriale og udbudsvilkår.  
 
Som inspiration er forholdet mellem afgørelser og vejledende udtalelser i 
det kommunale tilsynssystem beskrevet i bilag 7. 
 
Overvejelser om fordele og ulemper 
Både for klagerne og for udbyderne kan der peges på positive og negati-
ve træk ved en omlægning af klagesystemet.  
 
Grundlæggende kan det dog siges, at den effektivisering og styrkelse af 
det formelle klagesystem, som forslaget tilsigter, vil ske på bekostning af 
de styrker, som det uformelle system i praksis kan siges at have.  
 
Nedenfor er de væsentligste fordele og ulemper opridset. Det bemærkes i 
den forbindelse, at det ikke er muligt at give et estimat på, hvordan sags-
behandlingstiden konkret påvirkes.  
 
Fordele: 

• Praksis vil alene blive dannet ét sted, dvs. i det formelle klagesy-
stem 

• Klagenævnets sekretariat tilføres betydelige ressourcer og gives 
visse selvstændige beføjelser, hvilket isoleret set vil kunne træk-
ke i retning af en kortere sagsbehandlingstid 

• Mulighed for mere smidig tilrettelæggelse af sagsgangen, forstået 
på den måde, at sekretariatet kan beslutte, at en sag ikke skal af-
gøres af nævnet, men alene skal behandles af sekretariatet.  
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Ulemper: 
• Den gratis klagemulighed bortfalder, idet alle sager vil blive på-

lagt klagegebyr 
• Der sker ikke en tilførsel af ressourcer til det samlede klagesy-

stem, men en omfordeling af ressourcer, og da alle sager skal 
igennem en formel sagsbehandling, vil effekten ved en uændret 
sagsmængde være en stigning i den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid 

• Formentlig øget behov for advokatbistand samlet set, idet alle sa-
ger skal behandles i det formelle system 

• Risiko for mere forskelligartet praksis, da afgørelser træffes af 
såvel sekretariatet som af nævnet 

• I de tilfælde, hvor sekretariatet har truffet afgørelse på nævnets 
vegne, er den eneste ankemulighed at indbringe sagen for dom-
stolene, hvilket kan opfattes som dyrt og besværligt 

• Mulig svækkelse af erstatningskompetencen 
• Tvivlsomt, om systemet er fremtidssikret for så vidt angår vare-

tagelsen af eventuelle udvidede beføjelser efter kontroldirektiver-
ne som fx adgangen til at annullere en kontrakt.  

 
4.2.3. Model 3: Ansættelse af en fuldtidsansat formand med dommer-
kompetencer i stedet for de nuværende 4 deltidsansatte dommere 
 

Fakta – elementer i model 3 
 
A. Der udpeges en fuldtidsformand i stedet for de nuværende 4 del-

tidsansatte dommere. Fuldtidsformanden er ikke dommer, men 
skal opfylde betingelserne for at kunne udpeges som dommer. 

B. Det uformelle klagesystem bevares. 
 
Herudover kan Klagenævnets sekretariat styrkes med en eller flere 
juridiske sagsbehandlere. 
 

 
For at understøtte en hurtig og effektiv sagsbehandling i klagesystemet 
på udbudsområdet kan det endeligt overvejes at omorganisere Klage-
nævnet for Udbud således, at der udpeges en fuldtidsformand i stedet for 
de nuværende 4 deltidsansatte dommere. 
 
De nuværende 4 dommere bruger samlet set 1923 timer årligt, hvilket 
svarer til et årsværk. Det kan overvejes, om det ville være mere effektivt 
at ansætte en fuldtidsformand, der skal opfylde betingelserne for at kun-
ne udpeges til dommer (f.eks. en tidligere dommer) i stedet for de nuvæ-
rende timebetalte dommere.  
 
Model 3 indeholder ikke organisatoriske ændringer i forhold til model 1. 
De i afsnit 4.2.1. beskrevne fordele ved at bibeholde den nuværende or-
ganisering af klagesystemet gælder derfor også model 3.  
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 Ansættelse af en nævnsformand 

I stedet for de nuværende 416 deltidsbeskæftigede dommere ansættes un-
der den skitserede model en nævnsformand på fuldtid. Nævnet vil såle-
des bestå af en fast formand samt de sagkyndige medlemmer.  
 
For at blive udpeget som nævnsformand, skal betingelserne for at kunne 
udpeges som dommer være opfyldt.  
 
Det fremgår af retsplejeloven, at kun den, der har bestået juridisk kandi-
dateksamen, kan beskikkes som dommer.17 Beskikkelse kræver som ho-
vedregel, at den pågældendes egnethed som dommer har været bedømt i 
landsretten, hvilket typisk i forbindelse med en konstitutionsperiode. Be-
sættelsen af dommerstilling skal ske ud fra en samlet vurdering af den 
pågældendes kvalifikationer til den pågældende stilling. Der skal herved 
lægges afgørende vægt juridiske og personlige kvalifikationer, herunder 
bredden i det juridiske erfaringsgrundlag.  
 
En tilsvarende vurdering må foretages ved udpegningen af en fuldtidsan-
sat nævnsformand. 
 
Med blot en enkelt nævnsformand – og altså ikke et dommerkollegium – 
øges sandsynligheden for kontinuitet og en ensartet praksis fra Klage-
nævnet. Det kan dog diskuteres, om det hidtil har været problematisk 
med 4 deltidsansatte dommere i relation til ensartetheden i Klagenævnets 
praksis.  
 
Omvendt skal det bemærkes, at en model med blot en enkelt formand vil 
gøre Klagenævnet mere sårbart, fx i forbindelse med ferie og sygdom. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at flere medlemmer af arbejdsgruppen har 
påpeget, at det er af stor betydning for retssikkerheden og Klagenævnets 
gennemslagskraft og troværdighed, at Klagenævnet har domstolslignen-
de karakter, og at formanden er dommer. At nævnsformanden efter den-
ne model ikke er dommer, men alene skal opfylde betingelserne for at 
kunne udpeges som dommer, kan således opfattes som en ulempe. 
 
Der kan tillige være en risiko for, at flere afgørelser fra Klagenævnet vil 
blive anket til domstolene, eller endog at klagere vil gå direkte til dom-
stolene i stedet for først at indbringe sagen for Klagenævnet. Det vil i sa-
gens natur hverken have en positiv effekt på den samlede sagsbehand-
lingstid eller de samlede omkostninger. 
 
Endelig skal en omlægning overvejes i relation til EF-traktatens art. 234, 
hvorefter en ret i en medlemsstat har adgang til at stille præjudicielle 
spørgsmål til EF-Domstolen. I dag betragtes Klagenævnet for Udbud 
som en sådan ret, jf. EF-domstolens dom af 18. november 1999, C-
275/98 og generaladvokatens forslag til afgørelse. Det er ikke udelukket, 
at denne status kan ændre sig efter en sådan omorganisering af Klage-

                                                 
16 5 ved gennemførelse af model 1 
17 Dette følger af retsplejelovens § 42 og indebærer, at en dommer ikke må være umyn-
dig eller under værgemål. Denne skal endvidere være uberygtet og vederhæftig.  
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 nævnet.  

 
Klagenævnets sekretariat  
Det kan overvejes ligesom i model 1 at styrke Klagenævnet for Udbud 
ved at tilføre sekretariatet ½-1 juridisk årsværk. Nærmere herom jf. afsnit 
4.2.1. 
 
Særlige forhold omkring erstatningsspørgsmål og fremtidssikring af sy-
stemet 
Det er ikke givet, at kompetencen til at tilkende erstatning kan fastholdes 
i et Klagenævn, hvor formanden ikke er dommer. Arbejdsgruppen er ik-
ke bekendt med, at andre nævn, hvor formandskabet ikke består af dom-
mere, er tillagt en sådan kompetence.  
 
Ligeledes opstår samme diskussion for så vidt angår varetagelsen af 
eventuelle udvidede beføjelser i medfør af kontroldirektiverne som f.eks. 
en adgang til annullation.  
 
Overvejelser om fordele og ulemper 
Både for klagerne og for udbyderne kan der peges på positive og negati-
ve træk ved en sådan omlægning af klagesystemet.  
 
Nedenfor er de væsentligste fordele og ulemper i forhold til den eksiste-
rende struktur opridset. Effekten på sagsbehandlingstiden er usikker, 
men må formodes at ligge på niveau med model 1. 
 
Fordele: 

• En fuldtidsansat nævnsformand kan sikre en mere ensartet prak-
sis fra nævnet og en hurtigere sagsbehandling. 

• Den uformelle og gratis adgang til klagebehandling hos styrelsen 
kan opretholdes.   

 
Ulemper: 
• Nævnsformanden er ikke dommer, hvilket kan have betydning i for-

hold til Klagenævnets gennemslagskraft og troværdighed. Det kan 
føre til, at flere sager ankes til domstolene, hvilket indebærer en for-
længelse af den samlede sagsbehandlingstid. 

• Det er ikke udelukket, at adgangen til at stille præjudicielle spørgs-
mål til EF-Domstolen kan ændre sig efter en omorganisering af Kla-
genævnet. 

• Mulig svækkelse af erstatningskompetencen, idet det ikke er givet, at 
nævnet kan behandle erstatningsspørgsmål. 

• Tvivlsomt, om systemet er fremtidssikret for så vidt angår varetagel-
sen af eventuelle udvidede beføjelser efter kontroldirektiverne som fx 
adgangen til at annullere en kontrakt.  

• Den nuværende organisatoriske struktur synes isoleret set at have lil-
le virkning på sagsbehandlingstiden. 

 
4.2.4. Forholdet mellem det formelle og det uformelle system 
Klagesystemet på udbudsområdet består samlet set af et formelt system 
ved Klagenævnet for Udbud og en uformel konfliktløsning hos Konkur-
rencestyrelsen, (det såkaldte uformelle klagesystem).  Det er i den for-
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 bindelse vigtigt at være opmærksom på, at betegnelsen ”det uformelle 

klagesystem” alene dækker styrelsens uformelle behandling af klagesa-
ger. Derimod dækker den ikke styrelsens øvrige rådgivning, dvs. skriftli-
ge vejledende udtalelser og telefonisk rådgivning. 
 
Model 2 indebærer, at det formelle klagesystem nedlægges. En diskussi-
on af fordele og ulemper herved fremgår af afsnit 4.2.2. 
 
Model 1 og 3 indebærer derimod, at den uformelle klagebehandling i 
Konkurrencestyrelsen kan bevares. Styrelsen vil således efter disse mo-
deller fortsat kunne behandle klagesager, ligesom det ikke vil være pro-
blematisk fortsat at give vejledende udtalelser med afsæt i konkrete sa-
ger.  
 
At det uformelle klagesystem kan bevares må som udgangspunkt ses 
som en fordel, idet den uformelle klagebehandling sikrer virksomheder 
en gratis og let klageadgang. Erfaringerne viser også, at mange virksom-
heder foretrækker det uformelle system, blandt andet fordi klagen ikke 
behøver at opfylde bestemte formalia, hele behandlingen af sagen er gra-
tis, der er ikke behov for at henvende sig til en advokat, og fordi klagere 
ikke på samme måde føler at have lagt sig ud med udbydere ved at hen-
vende sig til styrelsen. 
 
Et tostrenget klagesystem indebærer dog en risiko for uensartet praksis 
fra hhv. Klagenævnet og Konkurrencestyrelsen. Det kan betyde, at en 
udbyder risikerer en efterfølgende erstatningssag, hvis Klagenævnet er af 
en anden opfattelse, og udbyder har ageret i overensstemmelse med 
Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse. Denne risiko synes dog ikke 
at være et udtalt problem i praksis. Ligeledes kan der være en risiko for, 
at udbydere får opfattelsen af, at der er taget endeligt stilling til sagen. 
For en nærmere beskrivelse heraf henvises i øvrigt til afsnit 4.5.2. 
 
For at skabe størst mulig tryghed i processen er det derfor vigtigt, at 
Konkurrencestyrelsens udtalelser offentliggøres, og at der sker en syste-
matisk informationsudveksling mellem Klagenævnet for Udbud og Kon-
kurrencestyrelsen om igangværende sager i nævnet. Ligeledes bør det 
overvejes i endnu højere grad end i dag at præcisere i Konkurrencestyrel-
sens udtalelser, at der ikke er sikkerhed for, at Klagenævnet for Udbud 
vil nå til samme resultat.  
 
4.3. Overvejelser om sagsgange og processer 
Med henblik på at understøtte en mere effektiv sagsbehandling, herunder 
kortere sagsbehandlingstider, kan det overvejes om processen i Klage-
nævnet kan justeres på en måde, der tilsigter en kortere sagsbehandlings-
tid. Sådanne justeringer vil kunne foretages uanset, om Klagenævnet or-
ganiseres i overensstemmelse med model 1, 2 eller 3. 
 
I den forbindelse er det relevant at overveje følgende tiltag:  
 

• Formanden tillægges øgede beføjelser, herunder til at træffe afgø-
relser i mindre sager, hvor der er en klar praksis 

• Øget brug af skriftlig behandling, hvor Klagenævnets formand 
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 finder det hensigtsmæssigt 

• Restriktiv praksis for så vidt angår fastsættelse af mødedatoer el-
ler evt. afholdelse af mundtlig behandling på faste mødedatoer  

• Fastsættelse af kortere frister for parternes fremsendelse af pro-
cesskrifter 

• Restriktiv praksis med hensyn til at forlænge fristerne for parter-
ne 

• Indførelse af et ”fast track” system for klager, der er tillagt opsæt-
tende virkning  

• Øget brug af forhandlingsprincippet 
• Øget brug af resultatkontrakter 

 
4.3.1. Forventninger til sagsbehandlingstiden 
Klagenævnet for Udbud har i dag en gennemsnitlig sagsbehandlingstid 
på 7,5 måneder. Det vurderes, at gennemførelse af ovennævnte elemen-
ter vil kunne bevirke, at sagsbehandlingstiden vil kunne nedbringes med 
ca. gennemsnitligt 2 måneder. 
 
4.3.2. Øgede beføjelser til formanden 
Klagenævnets formand fungerer allerede i dag som formand for sekreta-
riatet, hvilket blandt andet indebærer, at det er formanden, der tilrette-
lægger arbejdet i sekretariatet og – i samråd med næstformændene - for-
deler sagerne.  
 
Det kan overvejes, om formanden i højere grad selvstændigt skal kunne 
træffe en række afgørelser uden inddragelse af nævnet, dvs. uden inddra-
gelse af de sagkyndige medlemmer. Rent formelt vil sådanne afgørelser 
være truffet af formanden på nævnets vegne, og de vil evt. kunne forbe-
redes af sekretariatsmedarbejdere.  
 
Det kan således bidrage til en forkortelse af sagsbehandlingstiden, at for-
manden gives kompetence til at: 
 

• Træffe afgørelser i sager, hvor der er en klar praksis, og hvor der 
ikke er behov for at føre vidner18  

• Træffe afgørelser i sager om aktindsigt 
 
Formanden/sekretariatet skal endvidere kunne modtage sager, varetage 
den indledende sagsbehandling, afvise sager, der falder uden for nævnets 
kompetence eller sager, hvor klager ikke er klageberettiget samt træffe 
afgørelser om opsættende virkning. Det svarer til de kompetencer, som 
formanden allerede har efter den gældende lovgivning. 
 
Det vil være formanden, der træffer beslutning om en sags videre gang, 
dvs. om den afgøres af formanden på nævnets vegne, eller om den går til 
nævnsbehandling.  

                                                 
18 Sådanne sager vil evt. kunne afgøres i skriftlig behandling. 
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4.3.3. Øget brug af skriftlig behandling 
Udgangspunktet i Klagenævnsloven er, at sagerne forhandles mundtligt, 
men Klagenævnet har efter de gældende regler adgang til at beslutte, at 
en sag udelukkende skal behandles skriftligt.  
 
Som forholdene er i dag, forløber Klagenævnets sager som hovedregel 
som miniretssager med indledende skriftvekslinger og afsluttende 
mundtlig forhandling. Fremgangsmåden resulterer i, at der ofte er tale 
om en tidskrævende proces, hvor der skal tages højde for, at parterne får 
fornøden tid til at belyse sagen og mulighed for at deltage i møde. Det 
kan derfor overvejes at gøre øget brug af skriftlig behandling i det om-
fang, det er hensigtsmæssigt.  
 
I praksis vil parterne ofte foretrække, at der også sker en mundtlig for-
handling af sagen. Det er imidlertid vigtigt, at Klagenævnet udnytter mu-
ligheden for at beslutte skriftlig behandling, når det efter sagens beskaf-
fenhed er forsvarligt, også selvom parterne ønsker mundtlig forhandling.  
 
Skriftlig behandling vil navnlig være anvendelig i mindre komplicerede 
sager, fx vedrørende objektivt konstaterbare fejl, herunder formelle fejl, i 
forbindelse med udformning af udbudsbekendtgørelsen eller -materialet. 
Det vil formentlig ikke være muligt på forhånd at udarbejde en liste over 
egnede typer af sager, men det bør overlades til Klagenævnet at vurdere, 
hvordan en sag mest hensigtsmæssigt skal behandles.  
 
En øget brug af skriftlig behandling af sagerne vil formentlig kræve en 
justering og præcisering af lovgrundlaget på dette punkt.  
 
4.3.4. Afholdelse af mundtlige forhandlinger 
En af hovedårsagerne til, at sagsbehandlingstiden trækker ud, er, at det 
oftest inden for en acceptabel tidshorisont ikke er muligt at fastsætte en 
dato, hvor parterne og deres advokater kan møde. Som praksis er i dag, 
tager Klagenævnet i høj grad hensyn til parternes og deres advokaters 
øvrige gøremål ved berammelse af nævnsmødet. 
 
Det kan derfor overvejes, om Klagenævnet for Udbud i højere grad bør 
fastsætte datoen for de mundtlige forhandlinger ud fra, hvad nævnet fin-
der mest hensigtsmæssigt efter sagens omstændigheder, og således tage 
mindre hensyn til parternes ønsker.   
 
En anden fremgangsmåde kunne være at afholde faste månedlige møder i 
Klagenævnet, således at møderne planlægges et år frem ad gangen.19 Ek-
sempelvis kunne hver dommer have én eller flere faste mødedatoer om 
måneden, således at det på forhånd ligger fast, hvilken dag en given kla-
ge kan behandles. Det er dog usikkert, om en fast mødedag vil give be-
sparelser i sagsbehandlingstiden, ud over hvad der kan opnås ved på for-
hånd at fastsætte en mødedato for den individuelle sag.   
 
4.3.5. Generelt vedrørende forlængelse af tidsfrister 

                                                 
19 Denne fremgangsmåde anvendes i Konkurrencerådet. 
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 Som praksis er i dag, er det formanden, der afgør, om en anmodning om 

fristforlængelse for indlevering af processkrifter, sagens dokumenter, 
mv. skal imødekommes. Klagenævnet afviser sjældent en sådan forlæn-
gelse.  
 
Hensynet til en hurtigere sagsbehandling taler imidlertid for, at parterne 
begrænses i at anmode om fristudsættelse. Eksempelvis kan der indføres 
den begrænsning, at en part kun kan anmode om fristforlængelse én gang 
i hver fase. Således skal det ikke være muligt for en part gentagne gange 
at anmode om fristforlængelse for fx indlevering af svarskrift. Herved 
undgås, at spørgsmålet om forlængelse skal behandles flere gange, og at 
sagen trækker unødigt ud. 
 
4.3.6. Fast track system for visse klager 
I visse typer af sager kan der være et særligt behov for en hurtig afgørel-
se fra Klagenævnet.  
 
Med den ændring af klagenævnsloven, der er vedtaget af Folketinget den 
10. maj 2007, indføres en bestemmelse om særlig hurtig behandling af 
begæringer om opsættende virkning indenfor standstill-perioden.20 Be-
stemmelsen indebærer, at Klagenævnet i løbet af 10 arbejdsdage skal ta-
ge stilling til, om klage indgivet indenfor standstill-perioden skal tillæg-
ges opsættende virkning. 
 
Netop i situationer, hvor en klage er tillagt opsættende virkning, er der et 
særligt behov for en hurtig sagsbehandling. Det skyldes hensynet til ud-
byder, der skal sætte udbudsproceduren/kontraktindgåelsen i stå. Det kan 
derfor overvejes også at indføre et ”fast track” system, dvs en særlig pro-
cedure for behandling af den materielle klage i sådanne sager. 
 
Et ”fast track” system kan blandt andet indebære, at der, i størst muligt 
omfang og med behørig hensyntagen til parternes retssikkerhed, sker 
skriftlig behandling, at der fastsættes så korte frister for indgivelse af 
processkrifter mv. som muligt, og at sagens behandling i øvrigt frem-
skyndes mest muligt.  
 
Det forekommer derimod ikke hensigtsmæssigt at opstille en liste over 
øvrige sagstyper, der egner sig til behandling i et sådant ”fast track” sy-
stem. Derimod bør det overlades til Klagenævnet at vurdere, hvornår en 
konkret sag skal ”hastebehandles”. 
 
4.3.7. Brug af forhandlingsprincippet 
Klagenævnets sagsbehandling er i dag undergivet officialprincippet. Det-
te princip indebærer, at det er Klagenævnet, der har ansvaret for, at en 
sag er tilstrækkeligt oplyst. Nævnet skal således aktivt sikre, at parterne 
fremsender de relevante oplysninger. Princippet indebærer også, at Kla-
genævnet har mulighed for at foreslå justeringer af påstande og anbrin-
gender, ligesom nævnet kan tage andre spørgsmål op ex officio.21 Klage-

                                                 
20Loven træder i kraft den 1.7.2007 
21 En part kan naturligvis afslå Klagenævnets forslag til ændringer/præciseringer af på-
stande og anbringender. 
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 nævnet anvender i dag disse muligheder i vidt omfang.  

 
Det kan overvejes, om Klagenævnet i højere grad bør anvende forhand-
lingsprincippet, som det kendes fra fx civile sager ved domstolene. Prin-
cippet indebærer, at sagen oplyses af parterne, og at processen har karak-
ter af en forhandling mellem disse. Det er således udelukkende parterne 
selv, der formulerer påstande og anbringender; Klagenævnet har hverken 
ret eller pligt til at justere disse eller i øvrigt tage spørgsmål op ex offi-
cio. 
 
Brug af forhandlingsprincippet har den fordel, at en sag får præcist det 
omfang, som parterne ønsker. Parterne risikerer således ikke, at en sag 
får et større omfang, fx fordi Klagenævnet af egen drift tager andre 
spørgsmål op, herunder spørgsmål som er uden relevans for klager. Dette 
vil muligvis kunne bidrage til en kortere sagsbehandlingstid.  
 
Der er imidlertid en række begrundelser for, at officialprincippet finder 
anvendelse. For det første er det vigtigt at være opmærksom på, at Kla-
genævnet er et forvaltningsretligt organ, der behandler sager mellem of-
fentlige myndigheder og private virksomheder. I sådanne sager, hvor en 
privat virksomhed ønsker at anfægte en myndigheds beslutning, vil der 
ofte være et større beskyttelseshensyn til den private part. Med official-
princippet har den klager, der ikke er fortrolig med reglerne og proces-
sen, en sikkerhed for, at det er de rigtige påstande og anbringender, der 
nedlægges. Ligeledes giver officialprincippet sikkerhed for, at en udby-
der, der har overtrådt reglerne, modtager en påtale, uanset at klager ikke 
har været opmærksom på overtrædelsen. At klager ikke har været op-
mærksom på en overtrædelse kan i visse tilfælde skyldes, at klager ikke 
har fået aktindsigt i fuldt omfang. 
 
4.3.8. Brug af resultatkontrakter 
For at understøtte en effektiv drift af Klagenævnet kan det overvejes at 
indføre resultatkontrakter som led i kontraktstyringen, idet sådanne kon-
trakter ikke anvendes i dag. 
 
Denne form for kontraktstyring anvendes fx i forhold til skatteankenæv-
nene, hvor der i kontrakterne mellem told- og skattedirektøren og de en-
kelte skatteankenævnssekretariater er fastsat mål for sagsbehandlingsti-
den.22   
 
Tilsvarende kunne det overvejes at indføre kontrakter mellem Økonomi- 
og Erhvervsministeriet og Klagenævnets sekretariat, der fastsætter kon-
krete mål for sagsbehandlingstiden. Derimod forekommer det ikke hen-
sigtsmæssigt at indgå resultatkontrakter direkte med Klagenævnets 
dommere, der skal være uafhængige.  
 

                                                 
22 I 60 pct. af sagerne skal der afleveres udkast til sagsfremstilling til skatteankenævnet 
inden for 4 måneder og tilsvarende i 90 pct. af sagerne indenfor 6 måneder, jf. skatte-
ministerens besvarelse af Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål af 316 af 10. maj 2006. 
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 4.4. Drøftelser om udpegning af sagkyndige medlemmer 

Det fremgår af klagenævnslovens § 2, stk. 2, at Klagenævnets sagkyndi-
ge medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til bygge- og 
anlægsvirksomhed, offentlige indkøbsvirksomhed, transport og anden 
tilknyttet virksomhed.  
 
Udpegningen sker i praksis efter indstilling fra relevante ministerier, jf. 
afsnit 3.2. I en række tilfælde indstiller disse ministerier medarbejdere 
fra eget departement eller styrelser, men dette er dog ikke altid tilfæl-
det.23 Under alle omstændigheder er det dog vigtigt at understrege, at de 
sagkyndige medlemmer ikke har status af partsrepræsentanter. Det vil si-
ge, at de i arbejdet i Klagenævnet er uafhængige både i forhold til deres 
ansættelsessted og i forhold til det ministerium, der har indstillet dem. 
 
Der kan imidlertid argumenteres for, at det ikke blot skal være de statsli-
ge myndigheder, der har adgang til at indstille sagkyndige medlemmer, 
men at også kommunale og regionale myndigheder får adgang hertil. Så-
ledes sikres det, at der også udpeges sagkyndige medlemmer med kend-
skab til kommunal/regional indkøbsvirksomhed, hvilket harmonerer 
med, at en stor andel af de udbydere, der indbringes for Klagenævnet, er 
kommuner eller amter/regioner. 
 
På denne baggrund bør det overvejes at udpege sådanne sagkyndige 
medlemmer. Dette kan ske enten i forbindelse med nyudpegning af kla-
genævnets sagkyndige medlemmer i april 2008 eller ved udpegning af en 
række yderligere sagkyndige medlemmer på et tidligere tidspunkt. 
 
Endelig er det også blevet fremført, at der ikke er tilstrækkelig offentlig-
hed omkring hvilke statslige organer, der indstiller sagkyndige medlem-
mer til Klagenævnet, og hvor de pågældende medlemmer er ansat. Det 
kan derfor overvejes, om sådanne oplysninger bør fremgå af listen over 
sagkyndige medlemmer på Klagenævnets hjemmeside.  
 
4.5. Drøftelser om muligheden for afgivelse af bindende forhåndsbesked 
vedrørende udbudsmateriale og udbudsvilkår 
Der har primært fra kommunal side været udtrykt ønske om, at udbydere 
kan få afklaret tvivlsspørgsmål så tidligt som muligt i udbudsprocessen, 
således at der er sikkerhed for, at der ikke er begået fx en erstatningsud-
løsende fejl. Disse tvivlsspørgsmål kan bl.a. dreje sig om, hvorvidt den 
konkrete udformning af udbudsmaterialet er i overensstemmelse med 
udbudsreglerne. Det har været drøftet i arbejdsgruppen, hvorvidt der bør 
være en adgang for udbydere til at få en bindende forhåndstilkendegivel-
se fra Klagenævnet for Udbuds sekretariat/formand om retlige tvivls-
spørgsmål, der opstår undervejs i en udbudsproces.    
 
4.5.1. Mulighed for at udarbejde regler om bindende forhåndsbesked  
Ifølge kontroldirektiverne, som fastlægger de overordnede rammer for de 

                                                 
23 Som eksempel på, at der er indstillet sådanne ”eksterne” personer kan nævnes advo-
kat Suzanne Helsteen, civilingeniør Jørgen Egholm fra NIRAS, telechef Gorm Kildahl 
Elikofer fra NESA, m.fl. indstillet af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Se i øvrigt li-
sten over sagkyndige medlemmer i ovennævnte arbejdsnotat 3a af 28.2.2007. 
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 nationale klagesystemer på udbudsområdet, er medlemsstaterne forplig-

tede til at sikre klageadgang for virksomheder, der har en interesse i at 
opnå en given offentlig kontrakt. Samtidig skal det klageorgan, som 
medlemsstaterne udpeger, have visse beføjelser, der også er fastlagt i 
kontroldirektiverne. Det gælder for nærværende kompetence til at iværk-
sætte midlertidige foranstaltninger (fx opsættende virkning), kompetence 
til at annullere ulovlige beslutninger, herunder at tilsidesætte diskrimine-
rende tekniske specifikationer, økonomiske eller tekniske forhold i ud-
budsmaterialet eller kontrakten eller ethvert andet dokument, der indgår i 
udbudsproceduren. Herunder skal klageorganet kunne bedømme erstat-
ningsspørgsmål.  
 
Alle disse krav er for nærværende afspejlet i den gældende klagenævns-
lov. Det kan forventes, at kravene til klageorganernes beføjelser vil blive 
skærpet med det reviderede kontroldirektiv, bl.a. med hensyn til tilside-
sættelse af civilretlige kontrakter og strafsanktioner.  
 
En bindende forhåndsbesked vil i sagens natur medføre, at udbudsmate-
riale og udbudsvilkår ikke efterfølgende kan påklages, og derved afskæ-
res tilbudsgiveren reelt en klagemulighed og mulighed for at opnå erstat-
ning. Det er arbejdsgruppens vurdering, at en sådan proces vil være i 
strid med forpligtelserne om sikring af klageadgang efter kontroldirekti-
vet.  
 
Det kan i stedet overvejes, om hensynet til at udbyderne skal have størst 
mulig tryghed i udbudsprocessen, kan tilgodeses på anden måde, der ik-
ke afskærer klageadgangen i strid med kontroldirektiverne.   
 
4.5.2. Muligheder for rådgivning om udbudsspørgsmål 
I princippet kunne det være en mulighed, at Klagenævnet skulle kunne 
afgive vejledende udtalelser i konkrete udbudssager. En sådan ordning 
vil dog ikke være hensigtsmæssig. Vejledning ville ikke kunne være bin-
dende for Klagenævnets behandling af klagesager og erstatningsspørgs-
mål og herved ville Klagenævnet i praksis ikke kunne tilbyde en anden 
bistand en den, der ydes fra Konkurrencestyrelsen i dag. Samtidig ville 
det betyde, Klagenævnets egen rådgivning kunne prøves ved Klagenæv-
net, hvilket i sig selv er utænkeligt.   
 
Som det er i dag, er Konkurrencestyrelsens forvaltning af udbudsområdet 
i høj grad tilrettelagt med henblik på at yde vejledning og rådgivning til 
de udbydere. Den vejledende indsats består – ud over udarbejdelse af 
skriftlig information om udbudsreglerne – af en række tilbud om bistand 
i konkrete sager. Dette kan foregå ved henvendelse til styrelsens ud-
budshotline, ved anmodning om vejledende udtalelser og ved anvendelse 
af det uformelle konfliktløsningssystem. 
 
Udbudshotlinen modtager ca. 1600 henvendelser pr. år. Heraf kom ca. 20 
% fra kommunerne i 2005 og 25 % i 2006. 
 
Antallet af vejledende udtalelser har svinget over årene med 58, 120 og 
96 i henholdsvis 2004, 2005 og 2006. Kommunerne tegner sig kun for 
henholdsvis 4, 22 og 14 anmodninger. 
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Det uformelle klagesystem har i de seneste 3 år håndteret følgende antal 
sager: 
 

2004 2005 2006 
35 39 42 

 
Det har fra KL og Danske Regioner været fremført, at der ikke er et hen-
sigtsmæssigt samspil mellem det uformelle og det formelle klagesystem, 
idet udbyderne risikerer, at anbefalinger fra Konkurrencestyrelsen og 
kendelser fra Klagenævnet for Udbud går i hver sin retning og derved 
skaber øget usikkerhed. Dermed indebærer det en risiko for udbydere for 
at skulle betale erstatning i sager for Klagenævnet, hvis nævnet er af en 
anden opfattelse end Konkurrencestyrelsen, og udbyderen har rettet sig 
efter styrelsens vejledende udtalelse. 
 
Henset til, at udbudsområdet er særdeles komplekst, kan det ikke undgås, 
at der kan være forskelle i vurderingen af en sag hos to instanser. Dette 
ses også uden sammenligning i øvrigt på andre retsområder, når sager 
vurderes af byretter, landsretter og Højesteret eller ankes fra en admini-
strativ myndighed til fx et ankenævn. Samtidig viser erfaringerne, at der 
ikke er tale om et udtalt problem i praksis. 
 
I forholdet mellem det uformelle og det formelle klagesystem er der over 
de seneste tre år kun sket dobbelt behandling af få sager: 
 

2004 2005 2006 2007 
0 5 3 2 

 
I 4 af disse tilfælde har Konkurrencestyrelsen afvist at behandle sager i 
det uformelle system, da der parallelt foregik en behandling i Klagenæv-
net for Udbud.24  
 
I 3 tilfælde har vurderingen i Konkurrencestyrelsen og den efterfølgende 
kendelse fra Klagenævnet været overensstemmende.25 
 
I 2 tilfælde har Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet anlagt den samme 
udbudsretlige vurdering, men har draget forskellige konsekvenser af de 
begåede fejl.26 Denne forskellighed hænger sammen med, at Konkurren-
cestyrelsen i nogle sager søger at nå et acceptabelt resultat ved at rette op 
                                                 
24 Kendelser af 14. juli 2005, Nabofronten mod Biogasanlæg mod Østkraft Produktion, 
kendelse af 14. juli 2006, Heine Petersen mod Økonomistyrelsen, kendelse af 8. de-
cember 2006, Nethleas mod Økonomistyrelsen og kendelse af 20. februar 2007, Bangs 
Gård mod Esbjerg Kommune 
25 Kendelse af 17. juni 2005, Gladsaxe Kommune mod Hareskovbo (beregning af kon-
traktværdi, sammenlægning af ydelser), kendelse af 10. oktober 2005, DBC-medier 
mod 32 kommuner (tildelingskriterier og vurdering af tilbud) og kendelse af 23. august 
2006, Hedeselskabet mod Sønderjyllands Amt (inhabilitet). 
26 Kendelser af 11. maj 2005, Blueline mod Storstrøms Trafikselskab (vurdering af til-
bud) og kendelse af 12. januar 2007, Dansk Høreteknik mod Københavns Kommune 
(bedømmelsesmodeller). 
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 på fejl, uden at udbudsprocessen skal gå om. Dette accepteres ikke i 

samme grad af Klagenævnet for Udbud.  
 
I et enkelt tilfælde er Konkurrencestyrelsen og Klagenævnet kommet til 
modsatrettede resultater.27 
 
Der er ingen formaliseret informationsudveksling mellem Klagenævnet 
og Konkurrencestyrelsen om igangværende sager. Selvom der endnu ik-
ke har været eksempler på det i praksis, kan det ikke udelukkes, at der 
kan ske en samtidig behandling af sager i de to instanser. Det bør derfor 
overvejes, om der skal ske en systematisk informationsudveksling om 
sager i Klagenævnet, således at der er sikkerhed for, at styrelsen undlader 
at behandle de sager, der behandles i Klagenævnet. 
 
4.6. Drøftelser om muligheden for afgivelse af bindende forhåndsbesked 
vedrørende kontrolbud 
Baggrunden for drøftelserne om muligheden for at give bindende for-
håndsbesked vedrørende kontrolbud er et ønske fra flere sider om lige 
vilkår for kommunale/regionale myndigheder og private, der byder på en 
opgave. Med en sådan bindende forhåndsbesked kan det sikres, at kom-
munerne/regionerne har medtaget alle relevante omkostninger. 
 
4.6.1. Om kontrolbud 
Når en udbyder ønsker at konkurrenceudsætte en opgave, kan denne til-
lade, at en intern forvaltningsgren udarbejder et kontrolbud. Et sådan ud-
bud anses ikke for at være et tilbud i udbudsdirektivernes forstand, men 
derimod en teknik til at vurdere, om ekstern eller intern opgavevaretagel-
se er mest hensigtsmæssig. Hvis myndigheden efter at have foretaget en 
fair sammenligning med eksterne bud når frem til, at kontrolbuddet er 
det bedste, kan udbuddet annulleres og opgaven holdes in-house.  
 
Regler for statslige myndigheder om udformning af kontrolbud findes i 
Finansministeriets cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og 
udformning af statslige drifts- og anlægsopgaver. Det fremgår af vejled-
ningen til cirkulæret, at formålet med kontrolbud er at sikre, at en statslig 
institution ikke påtager sig meromkostninger i forhold til at udføre opga-
ven selv. 
 
Efter reglerne i cirkulæret gælder blandt andet, at kontrolbud skal opfyl-
de kvalitetskravene i udbudsmaterialet til opgavens løsning, og at de 
medarbejdere, der udarbejder et kontrolbud, ikke må have adgang til fle-
re oplysninger end de eksterne tilbudsgivere. Medarbejdere, der har del-
taget i udarbejdelsen af kontrolbuddet, må heller ikke deltage ved vurde-
ringen af de indkomne eksterne bud. Endelig fremgår det, at et udbud 
kan annulleres, hvis en sammenligning mellem kontrolbuddet og de eks-
terne tilbud viser, at det vil være billigere eller økonomisk mere fordel-
agtigt at løse opgaven i eget regi. En sådan annullation medfører, at op-
gaven skal udføres i henhold til kontrolbuddet. 

                                                 
27 Kendelse af 2. november 2005, Klaus Trier mod Københavns Amt (begrænsning af 
tilbud til et bestemt geografisk område. Konkurrencestyrelsen fandt dette ulovligt, hvor-
imod Klagenævnet fandt dette lovligt.) 



 49/62 
 
  

Der findes ikke regler om kommuners og regioners adgang til at afgive 
kontrolbud. Kommunerne vil dog naturligvis være underlagt reglerne i 
udbudsdirektiverne og EF-traktaten, herunder ligebehandlingsprincippet 
og kravet om, at en annullation skal have en saglig begrundelse.  
 
Klagenævnet for Udbud har allerede på nuværende tidspunkt kompeten-
ce til at afgøre, om en annullation er saglig. Deri ligger også, at Klage-
nævnet har mulighed for at vurdere indholdet af et kontrolbud, når et ud-
bud annulleres med henvisning til dette kontrolbud. 
 
Det er dog ikke afklaret i retspraksis, præcis hvor grænsen for en saglig 
annullation går, herunder på hvilket grundlag og med hvilke begrundel-
ser en udbyder kan annullere et iværksat udbud med den virkning, at en 
myndigheds egen enhed de facto tildeles opgaven – uanset indholdet i 
det samtidigt afgivne kontrolbud. For at bidrage til at skabe klarhed om-
kring adgangen til at annullere et udbud og betydningen af et kontrolbud 
i den forbindelse har Konkurrencestyrelsen den 24. november 2006 ind-
bragt en sag for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har den 24. april 
2007 afsagt kendelse herom og har i den konkrete sag givet Konkurren-
cestyrelsen medhold i, at annullationen var i strid med ligebehandlings-
princippet og gennemsigtighedsprincippet.  
 
4.6.2. Initiativer vedrørende kontrolbud 
Regeringen har som led i sin globaliseringsstrategi sat fokus på en styr-
kelse af konkurrencen om kommunale opgaver. I tilknytning hertil skal 
der laves regler for beregning af kontrolbud i tilknytning til budget- og 
regnskabssystemet, der netop skal sikre, at kommunale og private byder 
på en opgave på lige vilkår.  
 
Regeringen og KL er i aftalen om den kommunale økonomi for 2007 li-
geledes enige om, at fokusere på en øget konkurrenceudsættelse, og afta-
len udmønter initiativerne i globaliseringen om stærkere konkurrence om 
kommunale opgaver, herunder initiativet vedrørende kontrolbud. Som 
opfølgning herpå er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet, der skal komme med forslag til udmøntningen af sådan-
ne regler for beregning af kontrolbud. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at aftalen om den 
kommunale økonomi ses som et alternativ til regelstyring, og at regerin-
gen i perioden 2007-2010 som udgangspunkt har forpligtet sig til ikke at 
tage initiativ til at iværksætte yderligere procesregulering om en generel 
pligt til øget konkurrenceudsættelse end de, der ligger inden for rammer-
ne af aftalen.28  
 
4.6.3. Mulighed for at udarbejde regler om bindende forhåndsbesked  
Det er arbejdsgruppens vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er 
hensigtsmæssigt at udarbejde regler om bindende forhåndsbesked vedrø-
rende kontrolbud.  
 

                                                 
28 Jf. Aftalen om den kommunale økonomi for 2007, side 29-30. 
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 Dette skal først og fremmest ses i lyset af det arbejde, der foregår i den 

arbejdsgruppe i henhold til aftalen om kommunernes økonomi, der er 
nedsat i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det forekommer såle-
des fornuftigt at afvente udformningen af reglerne om beregning af kon-
trolbud og virkningen heraf, inden det overvejes, om det er nødvendigt 
med yderligere tiltag. Dertil kommer, at det vurderes at være i strid med 
aftalen om kommunernes økonomi at udarbejde regler om bindende for-
håndsbesked, idet regeringen som nævnt forpligter sig til ikke at iværk-
sætte yderligere regler på området. 
 
4.7. Drøftelser om klage- og ankefrister 
Der har navnlig fra kommunal side været udtrykt ønske om, at der indfø-
res præklusive klagefrister med det formål at sikre, at tvivlsspørgsmål el-
ler fejl i forbindelse med en udbudsforretning afklares så tidligt som mu-
ligt.  
 
4.7.1. Den retlige regulering af klage- og ankefrister 
De to kontroldirektiver pålægger medlemsstaterne at etablere klagemu-
ligheder for virksomheder, der finder, at udbudsreglerne er overtrådt, og 
som har lidt - eller risikerer at lide - skade derved. De to direktiver er 
henholdsvis direktiv 89/665/EØF, der knytter sig til udbudsdirektivet og 
direktiv 92/13 EØF, der knytter sig til forsyningsvirksomhedsdirektivet. 
Kontroldirektiverne er i Danmark gennemført ved lov om klagenævnet 
for udbud. 
 
Direktiverne fastsætter de mindstekrav, som de nationale klageprocedu-
rer, skal opfylde med henblik på at sikre overholdelsen af de fællesskabs-
retlige regler om offentlige kontrakter. 
 
Direktiverne indeholder ikke nogen bestemmelser, der betinger indgivel-
sen af en klage af, at præklusionsfrister er overholdt eller bestemmelser 
om, hvorvidt den nationale gennemførelseslovgivning må fastsætte 
præklusionsfrister. Det tilkommer således hver medlemsstats nationale 
retsorden at fastsætte de frister, der eventuelt skal finde anvendelse. 
 
EF-Domstolen har endvidere i sag C-470/99 fastslået, at når der fastsæt-
tes en frist for prøvelsen af udbyders konkrete afgørelse, må fristen ikke 
gøre det praktisk umuligt at udøve de rettigheder, som følger af direktiv 
89/665/EØF. 
 
I Danmark har man valgt ikke at fastsætte præklusive frister i klage-
nævnsloven. En klage kan i princippet indgives til Klagenævnet for Ud-
bud både før og på et hvilket som helst tidspunkt efter, at en udbudsfor-
retning er afsluttet med underskrivelse af kontrakten.  
 
Til gengæld skal indbringelse af klagenævnets afgørelser for domstolene 
ske inden for en lovbestemt frist. Det fremgår således af klagenævnslo-
vens § 8, stk. 2, at klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstole-
ne senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder 
indbringelse ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelse endelig.  
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 Det står endvidere enhver frit at gå til domstolene uden først at indbringe 

sagen for Klagenævnet, men dette er så vidt vides aldrig sket.  
 
4.7.2.  Revision af kontroldirektiverne 
I forbindelse med revisionen af kontroldirektiverne har Kommissionen 
fremsat et forslag til nyt direktiv fra Europa Parlamentet og Rådet. For-
slaget har til formål at skabe mere ensartede vilkår for, hvordan de natio-
nale klagesystemer fungerer og derigennem forbedre klagesystemernes 
effektivitet. 
 
Forslaget indeholder blandt andet mulighed for, at medlemsstaterne kan 
fastsætte en præklusiv frist for indgivelse af klager. Fristen må ikke være 
kortere end 10 kalenderdage. Når det drejer sig om hasteproceduren skal 
fristen mindst være 7 kalenderdage med mulighed for forlængelse med 3 
dage. 
 
Efterfølgende er Rådsarbejdsgruppen fremkommet med et forslag, der li-
geledes indeholder bestemmelser, der gør det muligt for medlemsstaterne 
at fastsætte en klagefrist. Denne frist skal ved anvendelse af elektroniske 
midler eller fax minimum være 10 dage fra udbyders beslutning er med-
delt samtlige ansøgere eller tilbudsgivere. Ved anvendelse af andre 
kommunikationsformer skal fristen være minimum 15 dage fra udbyders 
beslutning er meddelt samtlige ansøgere eller tilbudsgivere. I dette til-
fælde, kan medlemsstaterne også fastsætte, at fristen skal være minimum 
10 dage fra tilbudsgivers modtagelse af tildelingsbeslutningen. 
 
Det skal understreges, at ingen af forslagene vil pålægge medlemsstater-
ne en forpligtelse til at indføre præklusive frister, men lader det være op 
til hver enkelt medlemsstat at beslutte, om en sådan fristordning skal ind-
føres. 
 
4.7.3. Styrker og svagheder ved indførelse af en præklusiv frist 
Der kan peges på både positive og negative træk ved at indføre en præk-
lusiv frist i klagenævnsloven. Udbyder kan have en interesse i, at der 
fastsættes en frist for, hvor længe det skal være muligt at indgive klage 
over dennes beslutninger i forbindelse med en udbudsprocedure. Om-
vendt kan tilbudsgiverne have en interesse i, at der ikke fastsættes klage-
frister eller i hvert fald, at klagefristerne gøres så langvarige som muligt.   
 
Styrker: 
Udbyder kan have en interesse i, at der indføres en præklusiv klagefrist, 
således at tilbudsgiverne så tidligt som muligt i udbudsforløbet forpligtes 
til at indbringe klagen for klagenævnet, og efter fristens udløb afskæres 
fra at klage. En sådan præklusiv frist sikrer, at der er incitamenter for til-
budsgivere til at klage tidligt i forløbet. 
 
Hensynet til at indføre en fristregel og dermed undgå uvished i et ube-
stemt tidsrum må for udbyderen formodes at være endnu mere fremtræ-
dende i de sager, hvor der efter et udbud er indgået kontrakt med en for-
kert leverandør, og der derfor ydermere er risiko for, at der nedlægges 
påstand om erstatning for den positive opfyldelsesinteresse.  
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 Det kan i princippet diskuteres, om en frist skal løbe fra det tidspunkt, 

hvor samtlige tilbudsgivere modtager underretning om tildelingsbeslut-
ningen, eller om der skal indføres separate klagefrister for hver enkelt fa-
se i udbudsprocessen. Det kan være i udbyders interesse, at der indføres 
en præklusiv tidsfrist for, hvor længe der kan klages over en udbudsbe-
kendtgørelse, hvor længe der kan klages over en prækvalifikation, og 
hvor længe der kan klages over tildelingsbeslutningen. Udbyder vil der-
med have sikkerhed for at kunne gå videre i udbudsprocessen, så snart de 
forskellige frister er udløbet. 
 
Svagheder: 
Indførelse af en frist eller flere frister må ikke gøre det umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt for tilbudsgiverne at udøve deres rettighe-
der. En præklusiv frist må ikke svække den effektive håndhævelse af ud-
budsreglerne. Det er således væsentligt, at tilbudsgiverne har tilstrække-
lig tid til at opdage en eventuel overtrædelse af udbudsreglerne fra udby-
ders side.  
 
En tilbudsgiver, der finder, at der er begået en mulig fejl, skal foretage en 
vurdering af, om sagen skal indbringes for Klagenævnet for Udbud. Det 
vil som udgangspunkt forudsætte, at tilbudsgiveren vurderer, om forde-
lene ved at benytte det formelle konfliktløsningssystem er større end 
ulemperne.  
 
Endvidere skal der foretages en kompliceret retlig vurdering, og en til-
budsgiver vil i den forbindelse typisk have behov for advokatbistand. 
Advokaten skal derefter have den fornødne tid til at udarbejde proces-
skrift. 
 
Offentlige kontrakter kan tillige variere meget i kompleksitet. Der er så-
ledes forskel på, om der er tale om en kompliceret bygge-anlægskontrakt 
eller en simpel vareindkøbskontrakt. Af hensyn til tilbudsgiverne skal en 
eventuel fristen selv i de komplicerede sager være rimelig. 
 
Det skal også erindres, at når det drejer sig om et EU-udbud, skal uden-
landske tilbudsgivere også have mulighed for at overholde en eventuel 
præklusiv frist. Det må ikke blive praktisk umuligt for udenlandske by-
dende at udøve de rettigheder, som tillægges i medfør af kontroldirekti-
verne. 
 
Særligt for så vidt angår en indførelse af præklusive frister for hvert en-
kelt led i udbudsprocessen, må det antages, at der hermed er en risiko 
for, at det gøres uforholdsmæssigt vanskeligt for både nationale og uden-
landske tilbudsgivere at udøve deres rettigheder efter kontroldirektiver-
ne, idet der i praksis kan være en snæver sammenhæng imellem ledene i 
udbudsprocessen.  
 
Der består en snæver sammenhæng mellem de forskellige faser i en ud-
budsforretning, og indbringelse af en klage vil forudsætte, at tilbudsgi-
verne har overblik over den samlede udbudsproces.  
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 Det må afslutningsvist overvejes, hvordan man forholder sig til de tilfæl-

de, hvor udbyder overtræder udbudsreglerne ved at tildele en kontrakt di-
rekte til en leverandør. Disse er ofte svære at opdage og at rette op på. I 
sådanne tilfælde vil en anvendelse af en præklusiv fristregel, der be-
stemmer, at en klage skal indbringes inden en givet frist regnet fra under-
retningen om tildelingsbeslutningen (i denne situation vil det sige fra det 
tidspunkt, hvor kontrakten tildeles ulovligt), kunne føre til et urimeligt 
resultat. Hvis der indføres præklusive frister, vil det, for de ulovlige di-
rekte tildelinger, formentlig være nødvendigt at indføre en længere frist.  
Dette synes der også at være taget højde for i forslag til ændring af kon-
troldirektiverne, der pt. operer med en frist på seks måneder. 
 
4.8. Drøftelser om sanktionsmuligheder i Klagenævnet 
Som beskrevet i afsnit 3.6. findes Klagenævnets reaktionsmuligheder i 
klagenævnslovens § 6 og 7.  
 
I dette afsnit beskrives mulighederne for at indføre andre reaktionsmu-
ligheder for klagenævnet. Det drejer sig om adgangen til at pålægge bø-
der og annullere en kontrakt. 
 
En mulig ændring af adgangen til at pålægge udbyder at godtgøre klage-
ren sagsomkostningerne er behandlet særskilt i afsnit 4.9.   
 
4.8.1. Adgang for Klagenævnet til at pålægge bøder 
De eksisterende muligheder for at pålægge bøder  
Klagenævnet har ikke i dag kompetence til at anvende bødestraf som re-
aktion over for overtrædelser af udbudsreglerne. 
 
Som tidligere nævnt findes der i udbudsdirektivet og forsyningsvirksom-
hedsdirektivet bestemmelser om bødestraf, men der er her tale om en 
strafferetlig sanktion undergivet offentlige påtale. Det indebærer i prak-
sis, at overtrædelser af udbudsdirektiverne kan meldes til politiet, og at 
anklagemyndigheden efter sagens efterforskning skal vurdere, om der er 
grundlag for at rejse tiltale ved de almindelige domstole. 
 
En tilsvarende bestemmelse om bødestraf findes ikke i tilbudsloven, her-
under i de kommende regler om annonceringspligt for offentlige vare- og 
tjenesteydelseskontrakter over 500.000 kr., som ikke er omfattet af krav 
om EU-udbud. 
 
Den svenske og norske model 
Norge indførte i sommeren 2006 en lov, der indfører overtrædelsesgeby-
rer ved ulovlige direkte indkøb, dvs. i tilfælde, hvor der ikke har været 
afholdt udbud. Bestemmelsen er gengivet i bilag 5. 
 
Baggrunden for indførelsen af overtrædelsesgebyret var, at flere gennem-
førte kontroller viste manglende efterlevelse af både nationale og EU-
retlige udbudsregler. Samtidig er der i Norge et generelt ønske om at fin-
de andre reaktionsmuligheder end straf for mindre overtrædelser af sær-
lovgivningen med den tanke, at det vil give et mere effektivt og nuance-
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 ret sanktionssystem.29 Med administrative sanktioner kan sagen som ud-

gangspunkt behandles i en instans (forvaltningen) i stedet for i to eller tre 
(forvaltningen, politi/anklagemyndighed og domstolene). 
 
Der er tale om en civilretlig sanktion, som kun kan anvendes ved ulovli-
ge direkte anskaffelser. Definitionen af en ulovlig direkte anskaffelse er 
knyttet til annonceringspligten. Således kan overtrædelsesgebyret kun 
anvendes, hvor der ikke er sket annoncering. Andre overtrædelser af ud-
budsreglerne, som markedet får kendskab til via annoncering, kan hånd-
hæves gennem det sædvanlige klagesystem med klage til det norske Kla-
genemda for Offentlige Anskaffelser og påstand om erstatning. 
 
I bemærkninger til det norske lovforslag gives der eksempler på sådanne 
ulovlige direkte anskaffelser. Det kan være situationer, hvor udbyderen 
opdeler en kontrakt med henblik på at komme under tærskelværdien, 
hvor udbyderen forlænger, udvider eller ændrer en kontrakt med den op-
rindelige leverandør i strid med udbudsreglerne, eller hvor udbyderen 
benytter sig af en rammeaftale, som vedkommende ikke er part i.  
 
Også i Sverige har det vist sig, at regelefterlevelsen er utilfredsstillende. 
For at komme overtrædelser til livs overvejes det at indføre en såkaldt 
”marknadsskadeavgift”.  
 
Denne afgift skal primært anvendes ved ulovlige direkte indkøb, men vil 
også kunne anvendes ved andre overtrædelser, fx hvor kravspecifikatio-
ner eller tildelingskriterier er skræddersyet til én bestemt leverandør, el-
ler hvor udbyder antager et bud, der er indkommet for sent. Afgiften bør 
dog forbeholdes åbenbare overtrædelser, som foretages forsætligt eller 
groft uagtsomt.  
 
For god ordens skyld bemærkes det, at det norske overtrædelsesgebyr og 
den svenske markedsskadeafgift efter dansk ret må sidestilles med admi-
nistrative bøder. 
  
Mulighederne for efter dansk ret at indføre administrative bøder  
Ved en administrativ bøde forstås en bøde, som en forvaltnings-
myndighed har hjemmel til at pålægge. Således må en bøde pålagt af 
Klagenævnet for Udbud anses som en administrativ bøde. 
 
Indførelsen af administrative bøder kan være en fordel, idet retshåndhæ-
velsen bliver mere effektiv, og idet der sker en hurtigere og smidigere 
sagsbehandling end i det strafferetlige system. Det gælder især i den 
gruppe af sager, hvor udbyderen har indgået kontrakt uden at gennemfø-
re et udbud. Dette skal ses i lyset af, at denne type overtrædelse anses 
som en af de mest alvorlige, og at de øvrige sanktionsmuligheder ikke 
her synes tilstrækkelige. Heroverfor står dog hensynet til retssikkerhe-
den.  

                                                 
29 Norges Offentlige Utredninger har i 2003 offentliggjort redegørelser ”Fra bot til bed-
ring – Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk af straf” (NOU 
2003:15). 
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Som udgangspunkt kan strafferetlige retsfølger efter retsplejeloven kun 
pålægges af domstolene. I retsplejelovens § 924 findes imidlertid en af-
vigelse herfra vedrørende udenretligt bødeforlæg, hvorefter en sag kan 
afgøres uden retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og 
erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist at betale en i bø-
deforlægget angivet bøde. 
 
Ifølge rapporten fra udvalget om styrkelse af konkurrencelovgivningen 
forvalter anklagemyndigheden – efter det for udvalget oplyste – mulig-
heden for at udstede bødeforlæg således, at der ikke udstedes udenretlige 
bødeforlæg, medmindre det i retspraksis er fastlagt hvor store bøder, de 
pågældende overtrædelser sanktioneres med. 
 
For så vidt angår særmyndigheders adgang til at udstede administrative 
bødeforlæg udtaler udvalget: 
 
”De tilfælde, hvor særmyndigheder i lovgivningen er tillagt beføjelser til 
at udstede bødeforlæg, er grundlæggende karakteriseret ved følgende 
forhold, der afspejler, at en administrativ myndighed ved at udstede ad-
ministrative bøder reelt overtager domstolenes arbejde: 
 
For det første er der tale om områder, hvor der er et betydeligt antal 
ensartede straffesager, og hvor det i retspraksis er fastlagt, hvor store 
bøder de pågældende overtrædelser skal sanktioneres med. 
 
For det andet er der tale om områder, hvor det er let at konstatere, om 
der foreligger en overtrædelse, således at der typisk ikke er behov for en 
nærmere bevisførelse.  
 
Det bør endvidere fremgå af hjemmelen til at udstede sådanne bødefor-
læg, at retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og 
om, at en sigtet ikke har pligt til at udtale sig, finder tilsvarende anven-
delse på bødeforlæg. 
… 
Udover administrative bødeforlæg kan særmyndigheder i særlige tilfæl-
de få tillagt beføjelse til at udstede bødepålæg eller afgifter. Både afgif-
ter og bødepålæg pålægges uden iagttagelse af retsplejelovens regler 
med de deri fastsatte processuelle garantier. Disse sanktionsformer an-
vendes i dag kun i meget begrænset omfang”. 
 
Med det konkrete lovforslag til ændring af konkurrenceloven påtænkes 
at indføre en bestemmelse, hvorefter Konkurrencestyrelsen tillægges 
kompetence til at udstede administrative bødeforelæg ved overtrædelse 
af konkurrenceloven. Adgangen til at udstede sådanne bøder tænkes 
imidlertid begrænset til tilfælde, hvor der foreligger en tilståelse. Be-
grundelsen herfor er, at tilståelsessager som udgangspunkt ikke kræver 
den samme tilbundsgående undersøgelse og efterforskning, som en sag 
hvor der ikke foreligger en tilståelse. Kompetencen til at udstede admini-
strative bødeforelæg påtænkes endvidere begrænset til de tilfælde, hvor 
der findes tilstrækkelig praksis for udmålingen af den pågældende bøde. 
Dette være sig f.eks. i sager, hvor mange virksomheder har begået ensly-
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 dende overtrædelser. Her vil bestemmelsen indeholde en mulighed for, at 

Konkurrencestyrelsen – i tilfælde, hvor domstolene har afsagt dom eller, 
hvor der er vedtaget en indenretlig bøde af en eller flere virksomheder –
 kan udstede administrative bødeforelæg i resten af sagerne. I sådanne 
tilfælde skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) 
dog give samtykke til, at sagen afgøres administrativt og til bødestørrel-
sen. 
 
Også Finanstilsynet har i en rapport analyseret sine nuværende reaktions- 
og indgrebsmuligheder samt behovet for at udvide eller indskrænke dis-
se.30 Rapporten omfatter kun reaktions- og indgrebsmuligheder i forhold 
til strafbelagte overtrædelser. I den forbindelse overvejede Finanstilsynet 
ligeledes muligheden for at indføre administrative bøder.  
 
I sin rapport anfører tilsynet, at restsikkerhedsmæssige hensyn betyder, 
at det er vigtigt kun at anvende administrative bøder, når lovovertrædel-
serne er ukomplicerede, og der ikke er bevismæssig tvivl. Sådanne bøder 
er således bedst egnede i situationer, hvor retspraksis er klar, og hvor der 
ikke er tvivl om skyldsspørgsmålet. Anvendelsen af administrative bøder 
forudsætter, at en vis sagsmængde har været afgjort ved domstolene, og 
at de administrative bøder følger et bødeniveau fastsat af domstolene. 
Det forudsætter endvidere, at den pågældende anerkender sin skyld samt 
indvilger i at betale bøden inden for en fastsat frist. 
 
I bestemte typer af sager finder Finanstilsynet, at det ville være hen-
sigtsmæssigt at indføre anvendelsen af administrative bøder. Det drejer 
sig fx om sager om regnskabskontrol og i situationer, hvor der udøves 
virksomhed uden tilladelse, idet der i sådanne sager ikke foreligger no-
gen tvivl om, hvorvidt der er sket en overtrædelse. Under hensyn til de 
retssikkerhedsmæssige problemstillinger, og at der ikke på nuværende 
tidspunkt er politisk stemning for at indføre brug af administrative bøder, 
vil Finanstilsynet dog ikke komme med konkrete tiltag, men vil arbejde 
videre med forskellige overvejelser, herunder om at ændre måden at føre 
tilsyn. 
 
Muligheden for konkret at tillægge Klagenævnet for Udbud kompetence 
til at pålægge bøder  
Som det ses af de foregående afsnit, skal en række betingelser være op-
fyldt, for at administrative bøder kan komme på tale.  
 
Sager om overtrædelser af udbudsreglerne er karakteriseret ved, at der 
typisk foretages en omfattende vurdering af de konkrete omstændigheder 
ved udbuddet for at konstatere, om der er tale om en overtrædelse. Det 
gælder fx for sager om, hvorvidt de tekniske krav er lovlige, eller om de 
valgte tildelingskriterier er anvendt på lovlig vis og inden for de rammer, 
direktiverne opstiller. 
 

                                                 
30 Rapport om Finanstilsynets reaktions- og indgrebsmuligheder, december 2005. 
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 Skal man pege på en gruppe af sager, der overvejes i relation til admini-

strative sanktioner, må det være sager, hvor udbyderen har indgået kon-
trakt uden at gennemføre et udbud. Denne gruppe af sager udgør potenti-
elt alvorlige overtrædelser af reglerne, og det er konstaterbart, om udbud 
er gennemført eller ej.  
 
Men også på dette område vil der oftest være behov for vurdering af de 
konkrete omstændigheder. Direktiverne tillader nemlig i visse tilfælde, at 
kontrakt indgås direkte, fx når der er tale om supplerende ydelser til en 
eksisterende kontrakt. Herudover indeholder direktiverne detaljerede reg-
ler for beregningen af kontraktværdien. Skønner en myndighed sagligt, 
at en kontrakt ikke overstiger tærskelværdien, er kontrakten ikke ud-
budspligtig i EU. Der kan således være flere lovlige grunde til, at en 
myndighed ikke har udbudt en kontrakt, og for at konstatere, om der fo-
religger en overtrædelse, må det undersøges om kontrakten er omfattet af 
direktivernes undtagelsesbestemmelser, eller om kontraktberegningsreg-
lerne er anvendt korrekt. 
 
Fastsættelse af bødens størrelse må i givet fald afhænge af en række ele-
menter, herunder grovheden af den konkrete overtrædelse og størrelsen 
af den indgåede kontrakt. Konkurrencestyrelsen er ikke bekendt med, at 
der findes afgjorte straffesager på udbudsområdet, og der foreligger såle-
des ingen bødepraksis. Dette er problematisk, idet den myndighed, der 
skal pålægge de administrative bøder, ikke har et bødeniveau at læne sig 
op ad.  
 
Navnlig fordi der ikke foreligger en sådan bødepraksis adskiller udbuds-
området sig fra fx konkurrenceområdet. Ved en overtrædelse af konkur-
rencereglerne står overtræderen reelt overfor at blive idømt en straf ved 
domstolene. Der er således et incitament for overtræderen til at erkende 
sig skyldig og acceptere det administrative bødeforlæg. Ved overtrædel-
ser af udbudsreglerne er der derimod ikke samme incitament, da der i 
praksis endnu ikke er idømt strafferetlige bøder for overtrædelse af ud-
budsreglerne eller rejst tiltale. 
 
Det må derfor konkluderes, at det forekommer vanskeligt at indføre ad-
ministrative bøder i det danske sanktionssystem. 
 
Der kan ikke umiddelbart peges på andre konkrete sanktionsmuligheder 
for alvorlige overtrædelser af udbudsreglerne. Der bør dog sikres en ef-
fektiv håndhævelse af sådanne overtrædelser, og mulighederne for at 
indføre sanktioner kan således genovervejes ved gennemførelsen af de 
nye kontroldirektiver. 
 
4.8.2. Muligheden for efter dansk ret at indføre afgiftsbestemmelser 
Med hjemmel i statslig lovgivning findes fiskale gebyrer, som kan siges 
at være sanktionsbestemte. Det drejer sig fx om rykkergebyrer og geby-
rer ved for sen indsendelse af fx årsregnskaber, som har til formål at sik-
re, at borgere overholder en betalings- eller tidsfrist over for myndighe-
derne. Det kan også dreje sig om forskellige former for kontrolafgifter 
som fx parkeringsafgiften og afgift ved overskridelse af lånetiden på 
kommunebiblioteker. 
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Et fællestræk ved de nævnte kontrolafgifter er, at de kan ses som et led i 
et ”kontraktforhold”. Biblioteksbrugeren accepterer visse betingelser ved 
lån af bøger, ligesom bilisten accepterer en timetakst, når bilen parkeres. 
En overtrædelse af denne ”aftale” er objektivt konstaterbar – fx om der 
er parkeret ulovligt, eller om bøgerne ikke bliver leveret tilbage i tide. 
 
Som nævnt ovenfor under afsnit 2.4. vil det ikke på samme måde være 
objektivt konstaterbart, om udbudsreglerne er overtrådt, og det er tvivl-
som om et sådant overtrædelsesgebyr ikke reelt må betegnes som en ad-
ministrativ bøde. 
 
Dertil kommer, at det også er vigtigt at være opmærksom på regeringens 
skattestop, hvorefter nye skatter eller afgifter som udgangspunkt ikke må 
indføres. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat 
eller en afgift, kan dette dog ske, men kun således at merprovenuet ube-
skåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. 
 
Skattestoppet er hovedsagligt rettet mod borgere og virksomheder. Er der 
tale om en afgift, som pålægges en anden offentlig myndighed, vil det 
derfor ikke automatisk komme i konflikt med skattestoppet. Det vil dog 
kunne være tilfældet, især hvor udgifterne umiddelbart overvæltes på 
borgerne eller virksomhederne. Det vil således afhænge af en konkret 
vurdering, om en sådan afgift kan indføres i overensstemmelse med skat-
testoppet. 
 
Det er i denne sammenhæng væsentligt at bemærke, at udbudsreglerne 
ikke alene gælder for offentlige myndigheder, men tillige for private 
virksomheder, som udøver forsyningsvirksomhed, private udbydere, der 
modtager offentlig støtte til et konkret bygge- og anlægsprojekt, samt en-
treprenører, der udbyder visse underentrepriser. Såfremt sådanne udby-
dere pålægges nye afgifter, vil det sandsynligvis være i strid med skatte-
stoppet. 
 
4.8.3. Muligheden for at annullere en kontrakt 
Det fremgår af kontroldirektiverne, at virkningerne af en ulovlig beslut-
ning på en kontrakt fastlægges efter national ret.31 I Danmark har man 
ikke valgt at gennemføre en adgang til annullation af en kontrakt i klage-
nævnsloven. Derimod henhører spørgsmålet under de almindelige dom-
stole, hvor det skal afgøres efter de almindelige obligationsretlige regler. 
Det betyder i praksis, at en klager, der ønsker en indgået kontrakt annul-
leret, skal indbringe en sag for de almindelige domstole med påstand om, 
at den ulovligt indgåede kontrakt skal annulleres.  
 

                                                 
31 Kontroldirektivets artikel 6 lyder således: ”Virkningerne af udøvelsen af de i stk. 1 
omhandlede beføjelser på den kontrakt, som er indgået efter tildeling af en kontrakt, 
fastlægges efter national ret. Endvidere kan en medlemsstat, undtagen når en beslutning 
skal annulleres, inden der ydes skadeserstatning, bestemme, at den ansvarlige instans’ 
beføjelser efter indgåelsen af den kontrakt, som følger efter tildelingen, er begrænset til 
ydelse af skadeserstatning til enhver, som har lidt skade på grund af en overtrædelse.” 
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 Klagenævnet for Udbud har således ikke i dag kompetence til at tage stil-

ling til kontraktretlige spørgsmål, herunder om en kontrakt er ugyldig. 
Der er dog i princippet intet til hinder for at Klagenævnet for Udbud til-
lægges en sådan privatretlig kompetence. Der kan i den forbindelse hen-
vises til, at Klagenævnet i dag er tillagt kompetence til at tilkende erstat-
ning. 
 
Det er fra flere sider blevet påpeget, at der er et behov for, at Klagenæv-
net tillægges en sådan kompetence til at annullere en kontrakt/erklære en 
kontrakt ugyldig, fordi de eksisterende reaktionsmuligheder, herunder er-
statningsbeføjelsen, ikke er tilstrækkeligt effektive.  
 
Det gælder især i de tilfælde, hvor udbyderen ulovligt direkte har indgået 
en kontrakt – en meget alvorlig overtrædelse af udbudsreglerne. I sådan-
ne tilfælde vil det ikke i praksis være muligt at komme igennem med en 
erstatningspåstand, da der ikke vil kunne påvises noget tab.  
 
Forhandlinger om et nyt kontroldirektiv 
I EU-regi er der iværksat en revision af kontroldirektiverne, dvs. de re-
gelsæt, der opstiller en række minimumskrav til de nationale klagesy-
stemers funktion, jf. bilag 1.  
 
Meget tyder på, at der med de nye kontroldirektiver vil blive indført be-
stemmelser om annullation/ugyldighed af kontrakter i visse tilfælde.  
 
Kommissionens oprindelige forslag til nye kontroldirektiver indeholder 
således en bestemmelse vedrørende annullation: Det foreslås, at hvis ud-
byder indgår kontrakt uden at overholde standstill-perioden, skal kon-
trakten anses for at være uden virkning (dvs. ugyldig). Dette gælder dog 
ikke, hvis der er vægtige ikke-økonomiske grunde til, at kontraktens 
virkninger ikke skal anfægtes, eller der er gået mindst 6 måneder fra kon-
traktindgåelsen.  
 
Herudover foreslår Kommissionen, at medlemslandene er forpligtede til 
at fastsætte sanktionsordninger, hvis en udbyder har anvendt undtagel-
serne fra standstill uden at være berettiget hertil.  Sanktionerne skal være 
effektive, proportionelle og afskrækkende. 
 
En arbejdsgruppe under Rådet har imidlertid ikke tilsluttet sig Kommis-
sionens forslag, og foreslår derimod, at overtrædelser af standstill-
perioden/opsættende virkning enten skal føre til, at kontrakten erklæres 
ugyldige, eller medlemsstaterne kan fastsætte alternative sanktioner, så-
som fx bøder eller påbud om forkortelse af kontraktens løbetid. Rådsar-
bejdsgruppen understreger i den forbindelse, at erstatning ikke betragtes 
som en egnet alternativ sanktion, da dette ikke i sig selv vurderes at være 
tilstrækkeligt effektivt, proportionalt og afskrækkende.  
 
Ved siden af spørgsmålet om ugyldighed i relation til overtrædelse af 
formelle regler, indeholder Rådsarbejdsgruppens forslag også bestem-
melser om, at kontrakter, der er tildelt direkte, men ulovligt, som ud-
gangspunkt også skal erklæres ugyldige af klageorganet eller blive ugyl-
dige som resultat af klageorganets afgørelse.  
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I tilfælde hvor overskyggende hensyn til almen interesse (dvs. primært 
ikke-økonomiske hensyn) kræver, at en kontrakt videreføres uændret, fo-
reslås det dog, at medlemsstaterne kan tillade, at klageorganet i stedet 
gør brug af alternative sanktioner. Økonomiske hensyn må alene indgå i 
denne vurdering i det omfang, at ugyldighed vil have uproportionale 
konsekvenser. Der er således ikke tale om en automatisk ugyldighed. De 
nærmere konsekvenser af ugyldigheden skal fastsættes efter national ret. 
 
Det skal dog understreges, at de forslag, der er på bordet, stadig forhand-
les. Der kan således ikke på nuværende tidspunkt siges noget endeligt 
om, hvorledes de nye kontroldirektiver vil komme til at se ud. Det fore-
kommer derfor umiddelbart hensigtsmæssigt at afvente resultaterne af 
forhandlingerne, inden der tages stilling til, hvordan eventuelle danske 
regler om annullation/ugyldighed skal udformes.  
 
4.9. Drøftelser om fordelingen af sagsomkostninger mellem parterne 
Baggrunden for drøftelserne om parternes omkostninger ved klagesager 
er et ønske fra udbydersiden om, at sagsomkostningerne fordeles på en 
mere rimelig måde mellem den offentlige udbyder og den private til-
budsgiver i sagerne ved Klagenævnet for Udbud. 
 
4.9.1. Sagsomkostningernes fordeling i klagenævnssager 
I tilfælde, hvor en klager får helt eller delvis medhold i en for Klagenæv-
net indbragt klage, kan nævnet pålægge udbyderen at godtgøre klageren 
de sagsomkostninger, denne har afholdt i forbindelse med klagesagen, jf. 
klagenævnslovens § 7.  
 
Klager kan således få godtgjort sine sagsomkostninger, medmindre der 
ikke var rimelig anledning til, at klageren indbragte sagen for nævnet.  
 
Bestemmelsen i § 7 blev indført med ændringsloven nr. 206 af 29. marts 
1995. Ifølge lovforslagets bemærkninger var baggrunden for indførelsen, 
at de hidtidige erfaringer fra Klagenævnets virksomhed tydede på, at især 
små og mellemstore virksomheder afstod fra at klage til nævnet, idet en 
klage ofte ville kræve afholdelse af udgifter til advokatbistand.  
 
Følgende tal fra perioden 2004-2006 kan belyse størrelsen af de sagsom-
kostninger, som de udbydere har måttet udrede til modparten: 
 
I perioden 2004-2006 har Klagenævnet for Udbud afsagt 105 kendelser. I 
63 tilfælde har klager fået godtgjort sagsomkostninger. Beløbene ligger i 
disse sager i størrelsesordenen 3.000 kr. til 400.000 kr. Gennemsnitsbe-
løbet ligger på godt 40.000 kr.  
 
En udbyder, der ikke har overtrådt udbudsreglerne, kan derimod ikke få 
godtgjort sine sagsomkostninger – heller ikke i tilfælde, hvor udbyderen 
har overholdt alle regler. Den indklagede part vil således altid skulle be-
tale sine egne omkostninger til en advokat. 
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 4.9.2. Andre klagenævn 

Uanset at Klagenævnet for Udbud har en række domstolslignende træk, 
er nævnet først og fremmest en del af den offentlige forvaltning. Som led 
i overvejelserne vedrørende sagsomkostningernes fordeling er der fore-
taget en ”mini-undersøgelse” af tre andre ankenævn: Konkurrenceanke-
nævnet, Ankenævnet for Patent og Varemærker og Erhvervsankenævnet, 
der alle hører til inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets område. 
 
De andre klagenævnssekretariater er blevet stillet spørgsmål vedrørende: 

• gebyrets størrelse  
• muligheden for at få tilbagebetalt gebyret 
• om klager vil skulle påregne udgifter til advokatbistand,  
• om klager har mulighed for at få dækket udgifter til advokatbi-

stand, og  
• om klager kan blive pålagt at betale modpartens omkostninger.  

 
Af bilag 4 fremgår en skematisk oversigt over svarene.  
 
Det skal særligt bemærkes, at ingen af de pågældende ankenævn har en 
ordning, hvorefter nævnene, når en klager får medhold i sine påstande, 
kan pålægge indklagede, at dække klagerens sagsomkostninger. I sager, 
der indbringes for et af disse nævn, vil der ofte være behov for advokat-
bistand, og hver part må - uanset sagens resultat - selv afholde de nød-
vendige udgifter hertil. Dog skal det erindres, at ingen af disse nævn i 
deres virke er umiddelbart sammenlignelige med Klagenævnet for Ud-
bud, idet et særligt karakteristika for sidstnævnte er, at det skal påse, at 
offentlige myndigheder lever op deres forpligtelse til at overholde ud-
budsreglerne. 
 
Det skal dog nævnes, at visse af nævnene tilbagebetaler gebyret i tilfælde 
af, at klagen afvises uden at være realitetsbehandlet, og at visse af næv-
nene har hjemmel til at beslutte, at gebyret skal tilbagebetales, såfremt 
klager får helt eller delvist medhold i den indbragte klage. 
 
4.9.3. Sagsomkostninger ved domstolene 
Det følger af retsplejelovens § 312, stk. 1, at den tabende part skal erstat-
te modparten de udgifter, retssagen har påført modparten, medmindre 
parterne har aftalt andet. I retsplejelovens § 316 bestemmes, at som sags-
omkostninger erstattes de udgifter, der har været fornødne til sagens for-
svarlige udførelse. Udgifter til advokatbistand erstattes med et passende 
beløb, og øvrige udgifter erstattes fuldt ud. 
 
Det er således udgangspunktet i den civile retspleje, at den, der taber sa-
gen skal betale de udgifter, som den anden part har måttet afholde i for-
bindelse med retssagen. Dette princip står i modsætning til ordningen 
ved Klagenævnet for Udbud, hvor udbyder i de tilfælde, hvor udbudsreg-
lerne ikke er overtrådt, og klageren dermed taber sagen, selv må afholde 
udgifter til advokatbistand. 
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 4.9.4. Fordele og ulemper ved det nuværende system 

Fordele: 
I de tilfælde, hvor der er sket en overtrædelse af udbudsreglerne, kan det 
have en præventiv effekt, at det kun er udbyder, der kan pålægges at be-
tale sagens omkostninger, idet udbyder dermed kan have et incitament til 
at rette op på en overtrædelse af udbudsreglerne, inden klager indbringer 
sagen for klagenævnet.  
 
Det er ligeledes en fordel, at der kan ske en prøvelse af, om en udbyder 
har overtrådt udbudsreglerne, uden at klager derved løber en risiko for, at 
der skal betales sagsomkostninger til den offentlige myndighed.  
 
Endvidere vil en klager, der kunne risikere at blive pålagt modpartens 
omkostninger, have vanskeligt ved at beregne den økonomiske risiko, 
hvilket kunne afholde nogle klagere fra at indbringe en klage for klage-
nævnet. Det nuværende system er således med til at fremme virksomhe-
dernes klageadgang. 
 
Ulemper: 
En udbyder, der får medhold i Klagenævnet, skal således altid betale sine 
egne omkostninger til advokat. Udbydere har ikke mulighed for at få dis-
se omkostninger dækket af den tabende part på trods af, at udbyder har 
overholdt alle udbudsregler. Det kan synes særligt uhensigtsmæssigt i 
sager, hvor kontraktgenstanden ydermere er af begrænset økonomisk 
værdi. 
 
 
Der består endvidere den risiko ved den nuværende ordning, hvor en kla-
gers risiko er begrænset til klagegebyr og egne advokatomkostninger, at 
en tilbudsgiver uden tilstrækkeligt grundlag kan indbringe en klage til 
Klagenævnet. 
 
For at mindske risikoen for grundløse klager kan det overvejes at indføre 
en ordning, hvorefter indklagede kan få godtgjort sine sagsomkostninger 
af klageren, hvis indklagede ikke har overtrådt udbudsreglerne. Det skal 
dog ikke gælde, hvis Klagenævnet finder, at der i den konkrete sag er 
særlige hensyn, som tilsiger, at klageren indbragte sagen for nævnet. 
 
 
 


