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Arbejdsgruppens anbefalinger til forbedringer af det dan-
ske klagesystem for udbud 
 
Arbejdsgruppen har analyseret mulighederne for en generel forenkling og 
tilpasning af klagesystemet.  
 
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger skal der foretages ændrin-
ger i henholdsvis lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (herefter 
håndhævelsesloven) og bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud (her-
efter bekendtgørelsen). De planlagte ændringer skal træde i kraft samti-
dig. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler: 
 

• Forkortelse af klagefrister (håndhævelsesloven) 
Anbefalingen indebærer, at klagefristerne forkortes markant for 
hhv. prækvalifikation, almindelige kontrakter og rammeaftaler 
(EU-udbud). Ved prækvalifikation forkortes klagefristen fra 30 
dage til 15 dage, klagefristen for almindelige kontrakter forkortes 
fra 6 måneder til 1 måned, mens klagefristen for rammeaftaler 
forkortes fra 12 måneder til 6 måneder. Det foreslås samtidig, at 
der indføres en klagefrist for klager over tilbudsloven i lighed 
med, hvad der gælder for klager over udbudsdirektiverne. Klage-
fristerne for klager over tilbudsloven fastsættes til 30 dage for al-
mindelige kontrakter og 6 måneder for rammeaftaler. 
 

• Forhøjelse af klagegebyret (bekendtgørelsen) 
Klagegebyret er på nuværende tidspunkt 10.000 kr. Det forslås, at 
klagegebyret forhøjes og gradueres således, at størrelsen af den 
omtvistede kontraktsum er afgørende for klagegebyrets størrelse. 
Klagegebyret forslås fastsat til hhv. 10.000 kr. for klager over 
kontrakter under tærskelværdierne1, dvs. kontrakter indgået efter 
tilbudslovens annonceringspligt, og 20.000 kr. for klager over 
kontrakter over tærskelværdierne, dvs. kontrakter indgået efter 
udbudsdirektivets procedureregler.  
 
 

                                                 
1 EU’s udbudsdirektiv finder anvendelse, når den anslåede værdi af kontrakten overstiger de fastsatte tærskel-

værdier. Tærskelværdien er for bygge- og anlægsarbejder ca. 37 mio. kr. For en kommunal eller regional 

myndighed er tærskelværdien for varer og tjenesteydelser som udgangspunkt ca. 1,5 mio. kr., mens den er ca. 

1 mio. kr. for en statslig myndighed. 
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• Udvidet adgang til afvisning af klager (håndhævelsesloven) 
Med anbefalingen gives klagenævnet mulighed for umiddelbart at 
afvise klager og påstande, der ikke ville kunne medføre anvendel-
se af sanktionerne i håndhævelsesloven. Anbefalingen indebærer, 
at klagenævnet ikke vil være forpligtet til at anvende unødvendige 
ressourcer på udsigtsløse klager. 

 
• Begrænsning af anvendelsen af sanktionen ”uden virkning” 

(håndhævelsesloven) 
Ved overtrædelse af udbudsreglerne kan Klagenævnet for Udbud 
erklære en kontrakt for ”uden virkning” for fremtidige leverancer, 
men også for allerede foretagne leverance. Konkret betyder det, at 
klagenævnet udsteder påbud om, at ordregiveren skal ophæve 
kontrakten. Anbefalingen indebærer, at det ikke længere vil være 
muligt at erklære allerede opfyldte leverancer for uden virkning. 
Hermed vil der ikke være et krav om tilbagelevering af gennem-
førte leverancer. 
 

• Ligelig fordeling af sagsomkostninger (bekendtgørelsen) 
I dag kan kun ordregiveren blive pålagt at betale modpartens 
sagsomkostninger, når klageren får helt eller delvist medhold i en 
klage. Det foreslås, at det også bliver muligt at pålægge klageren 
at betale sagsomkostninger, når klager ikke får medhold. Med an-
befalingen skabes der symmetri i fordelingen af sagsomkostninger 
mellem ordregiver og klager.  
 

• Øget information om principielle kendelser i klagenævnet (be-
kendtgørelsen) 
Med anbefalingen vil klagenævnet blive pålagt at offentliggøre in-
formation om de væsentligste principielle kendelser, fx i form af 
en årsrapport. I dag offentliggøres alle kendelser på klagenævnets 
hjemmeside uden yderligere bemærkninger. 


