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Faktaark: Udbudsloven giver enklere regler 
 
Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for omkring 
300 mia. kr. Der er tale om mange forskellige typer af indkøb fra kontor-
artikler og fødevarer til drift af plejehjem og rengøring af skoler. Hertil 
kommer offentlige bygge- og anlægsprojekter – fra anlæg af cykelstier til 
brobyggeri. Den nye lov indeholder de regler, som det offentlige skal 
følge, når de ønsker at foretage sådanne indkøb. Enkle regler er vigtige 
for at sikre, at indkøbene foretages så effektivt som muligt. 
 
Loven indeholder en række forenklinger i forhold til i dag. Bl.a.:  
• Loven skaber et samlet og overskueligt sæt af regler for udbud. Loven 

indeholder blandt andet EU’s udbudsregler, der tidligere har været 
implementeret med en bekendtgørelse. Ved at lave en egentlig lov 
skabes et fortolkningsgrundlag, der gør det nemmere for det offentli-
ge at bruge reglerne, og giver klarhed, hvor der har været tvivl om 
reglerne. Et samlet regelsæt kan også bidrage til at ensrette forståelsen 
af reglerne. Det gør det nemmere for virksomhederne at byde ind på 
opgaverne.   
 

• Annonceringspligten for små indkøb afskaffes. Når det offentlige 
gennemfører mindre indkøb (under ca. 1 mio. kr. i staten og ca. 1,5 
mio. kr. i kommunerne og regionerne), skal indkøbet i dag annonceres 
og gennemføres efter reglerne i tilbudsloven. Med lovforslaget fjernes 
annonceringspligten for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser, 
der ikke har grænseoverskridende interesse. Reglerne erstattes med et 
krav om, at anskaffelsen sker på markedsmæssige vilkår.  
 

• Der bliver enklere dokumentationskrav. Fremadrettet skal der anven-
des et fælleseuropæisk udbudsdokument (ESPD), der udvikles i EU-
regi. Dokumentet har karakter af en egen-erklæring. Med dokumentet 
bliver det nemmere for virksomhederne at løfte dokumentationsopga-
ven, ligesom det bliver nemmere for det offentlige at forholde sig til 
dokumentationen. Det er kun den virksomhed, der vinder udbuddet, 
der skal indsende fuld dokumentation. 

 
• Fra 2018 skal alle udbud gennemføres som elektronisk som e-udbud. 

Det giver mere smidige udbudsprocesser, der er nemmere at deltage i 
for både det offentlige og det private.  Kravet om e-udbud følger af 
EU-direktivet.  
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