
ÆNDRING AF 
UDBUDSMATERIALE 

4. juli 2022

UNDGÅ ANNULLATIONER



PROGRAM

4. juli 2022

1. Velkomst og introduktion

2. Hvorfor annullerer vi udbud?

3. Hvad er betingelserne for at foretage ændringer i udbudsmateriale?

4. Udbudslovens regler om ændring i udbudte kontrakter

• Hvilke muligheder giver de?

5. Hvor går grænsen?

6. Undgå annullationer – praktiske pointer!



ÅRSAGER TIL ANNULLATION

4. juli 2022

• Annullationer af  danske udbud medfører øgede og ofte unødige transaktions-
omkostninger for både ordregiver og tilbudsgiver.

• I knapt 24 % af  annullationerne i 2017 har ordregiverne angivet, at fejl i 
udbudsmaterialet var årsag til annullationen. I ca. 16 pct. af  annullationerne har 
ordregiverne henvist til, at de havde behov for at ændre udbudsmaterialet.



ADGANG TIL AT ÆNDRE – LOVHJEMMEL

4. juli 2022

• Hverken udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet regulerer på nuværende 
tidspunkt ikke ordregivers adgang til at foretage ændringer af  udbudsmaterialet. 

• EU-Domstolen har imidlertid flere gange udtalt sig om spørgsmålet.

• Udbudsloven ændres pr. 1. juli 2022 og regulerer fremadrettet eksplicit ændringer af  
udbudsmaterialet:

Lov om ændring af  udbudsloven - tilføjelse i § 134 indsættes før stk. 1 et nyt stk.:

»En ordregiver kan foretage ændringer af  udbudsmateriale, når følgende krav er overholdt: 

1) Ændringerne offentliggøres på passende vis. 

2) Meddelelse om ændringen sker under overholdelse af  tidsfristerne for supplerende oplysninger, jf. 
stk. 2 og 3. 

3) Ændringerne udgør ikke ændringer af  grundlæggende elementer, jf. § 24, nr. 37.«



ÆNDRING AF UDBUDSMATERIALET

4. juli 2022

• Hvis man efter offentliggørelsen af  udbuddet er 
blevet opmærksom på, at der bør laves ændringer 
af  materialet, hvad skal man så se på?

• Vurdere om der er tale om:  

• 1) Uvæsentlige ændringer 

• 2) Væsentlige ændringer 

• 3) Ændringer af  grundlæggende elementer.



UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER

4. juli 2022

• Som udgangspunkt kan ordregiver foretage 
uvæsentlige ændringer, der ikke medfører et 
behov for ansøger eller tilbudsgiver til 
udarbejdelse af  (ekstra) materiale. 

• Eksempler på ændringer, der anses som 
uvæsentlige: 

• oplysninger om, hvor tilbuddet skal sendes til

• afklaring af  misforståelser og præciseringer i 
udbudsmaterialet , der ikke har betydning for 
udarbejdelse af  tilbud. 



UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER – TIDSFRISTER OG SUPPLERENDE 
OPLYSNINGER

4. juli 2022

• Uvæsentlige ændringer kan foretages uden en udsættelse af  tilbudsfristen.

• Medmindre ændringerne sker senere end fristerne for supplerende oplysninger i 
udbudslovens § 134 (6 dages-fristen). 

• Denne gælder dog kun, hvis de supplerende oplysninger har direkte betydning for 
udarbejdelsen af  ansøgninger eller tilbud.

• Besvarer ordregiveren spørgsmål, der ikke giver anledning til supplerende oplysninger, 
men alene er henvisninger til tydelige dele af  udbudsmaterialet, vil der ikke være tale 
om forpligtelse til fristforlængelse i henhold til udbudslovens § 134, stk. 1.

• Disse oplysninger kan som følge heraf  gives senere end 6 dage før ansøgnings- eller 
tilbudsfrisens udløb uden pligt til at forlænge tilbudsfristen.



VÆSENTLIGE ÆNDRINGER 

4. juli 2022

• Ændringer, der medfører, at de økonomiske aktører skal bruge yderligere tid til at 
forstå og svare tilstrækkeligt på udbudsmaterialet, hvorfor det vil tage længere tid at 
afgive en ansøgning eller et tilbud. 

• Kan eksempelvis være nye oplysninger til udbudsmaterialet/rettelse af  en tilbudsliste eller 
andet, som tilbudsgiver skal indarbejde i sit tilbud.

• Væsentlige ændringer i udbudsmaterialet medfører forlængelse af  fristen for 
modtagelse af  ansøgninger eller tilbud, jf. udbudslovens § 93, stk. 4, nr. 2.

• Det er ikke reguleret, hvornår en væsentlig ændring skal være foretaget, før der er krav om 
forlængelse af  fristen. 

• Afgørende er således udelukkende, om ændringen er væsentlig, idet ordregiveren i så fald 
skal forlænge fristen for modtagelsen af  ansøgninger eller tilbud, uanset hvornår i 
udbudsproceduren den væsentlige ændring foretages. 



ÆNDRING AF GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER 

4. juli 2022

• De grundlæggende elementer i udbudsmaterialet skal som helt klar hovedregel ligge 
fast igennem hele udbudsproceduren → Fra offentliggørelsen af  
udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet og indtil tildeling af  kontrakten. 

• Udbudslovens § 24, nr. 37 definerer ændring af  grundlæggende elementer: 

• ”En ændring, der kan have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres deltagelse i 
den omhandlede udbudsprocedure eller fordrejet konkurrencen mellem ansøgere eller 
tilbudsgivere, såfremt ændringen havde fremgået af  den oprindelige procedure for indgåelse 
af  kontrakt.”

• Ligebehandling- og gennemsigtighedsprincippet medfører, at ordregiveren ikke kan 
foretage ændringer af  grundlæggende elementer i udbudsmaterialet i løbet af  
udbuddet. 



ÆNDRING AF GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER 
- EKSEMPLER

4. juli 2022

• Eksempler på ændring af  grundlæggende elementer kan fx være:

1. Ændringer af  kontraktens genstand.

2. Ændringer af  krav til udførelsen af  kontrakten. 

• Hvis der indføres betingelser, som ville have givet adgang for andre ansøgere end de 
oprindeligt udvalgte.

• Hvis det ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsproceduren. 

• Hvis den udbudte kontrakts økonomiske balance ændres til ansøgernes eller tilbudsgivernes 
fordel, på en måde som det oprindelige udbudsmateriale ikke gav mulighed for. 

• Hvis en ændring af  udbudsmaterialet medfører en betydelig udvidelse af  kontraktens 
anvendelsesområde. 



ÆNDRING AF GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER
- EKSEMPLER  

4. juli 2022

3. Tilføjelse, fjernelse eller ændring af  
rækkevidden af  tildelingskriterierne.

• Tildelingskriterierne og deres vægtning skal 
forblive uændrede under hele udbudsproceduren, 
hvorfor de blandt andet heller ikke kan være 
genstand for forhandling i forbindelse med udbud 
med forhandling, jf. udbudslovens § 66, stk. 2. 

4. Tilføjelse, fjernelse eller ændring af  
rækkevidden af  minimumskrav til egnethed 
vedrørende den økonomiske og finansielle 
formåen og tekniske og 
faglige formåen.



ÆNDRING AF GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER
- ÆNDRING AF MINDSTEKRAV  

4. juli 2022

Hovedregel: 

• Mindstekrav er centrale krav til egenskaber ved det 
udbudte indkøb eller til kontraktens udførelse, der 
fastsætter de karakteristika (især fysiske, funktionelle og 
juridiske), som alle tilbud skal opfylde eller have. 

• Som følge heraf  vil ændring af  mindstekrav som klart 
udgangspunkt kunne karakteriseres som en ændring af  
grundlæggende elementer, der ikke kan foretages uden 
en fornyet udbudsprocedure.

• Ordregiver har bevisbyrden for, at der ikke er sket 
ændring af  et grundlæggende element, hvis denne 
ændrer et mindstekrav.



ÆNDRING AF GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER
- ÆNDRING AF MINDSTEKRAV 

4. juli 2022

Undtagelse: 

• Ligebehandlingsprincippet udelukker ikke ændringer af  
mindstekrav, hvis ændringen ikke ville kunne have 
påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres 
deltagelse i den omhandlede udbudsprocedure, og ikke 
fordrejer konkurrencen mellem ansøgere eller 
tilbudsgivere. 



ER DER TALE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER ELLER 
ÆNDRINGER AF GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER?

4. juli 2022

Klagenævnet for Udbuds kendelse af  11. december 
2020, Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS mod Fors 
A/S.

• Omhandlede et begrænset udbud af  fem 
delrammeaftaler vedrørende levering af  
rådgivningsydelser inden for en række 
forsyningsområder, herunder varmeforsyning.



KLAGENÆVNET FOR UDBUDS KENDELSE AF 11. DECEMBER 
2020, DAMGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER APS MOD FORS

4. juli 2022

• Under udbudsprocessen foretog Fors A/S to ændringer i udbudsmaterialet:
1. I udbudsbekendtgørelsens beskrivelse af  rådgivningsydelsen var der oplistet syv 

fagområder, som eksempler på områder, som rådgivningsydelsen vedrørte. Disse 
fagområder var gengivet i ydelsesbeskrivelsen, hvoraf  det fremgik, at listen ikke var 
udtømmende. Fagområderne var desuden angivet i en kompetencematrix, som 
tilbudsgiveren skulle udfylde.

Under udbuddet stillede en tilbudsgiver spørgsmål til, om det var en fejl, at fagområdet 
”fjernvarmeledninger” ikke fremgik af  listen over fagområder. Det var en fejl, og Fors 
A/S tilføjede derfor fagområdet.                                                                                             

Ændringen blev foretaget syv dage før tilbudsfristen uden, at tilbudsfristen blev forlænget.

2. Af  rammeaftalens pkt. 34 var der beskrevet en konkret tvistløsningsmodel. Det fremgik 
blandt andet, at tvister under 500.000 kr. skulle afgøres ved Retten i Roskilde, at tvister 
over 500.000 kr. skulle afgøres ved voldgift, og at parterne var forpligtet til at gennemføre 
mediation.

Fors A/S ændrede tvistløsningsmodellen til, at denne skulle følge ABR 18’s bestemmelser 
herom. Baggrunden herfor var at skabe mere klarhed i udbudsmaterialet.



KLAGENÆVNET FOR UDBUDS KENDELSE AF 11. DECEMBER 
2020, DAMGAARD RÅDGIVENDE INGENIØRER APS MOD FORS

4. juli 2022

• Damgaard Rådgivende Ingeniører klagede efterfølgende over, at ændringerne i 
udbudsmaterialet kunne betragtes som ændringer af  grundlæggende elementer eller i 
hvert fald væsentlige forhold i udbudsmaterialet.

• Damgaard Rådgivende Ingeniører mente, at sådanne ændringer ikke kunne foretages 
uden, at der foretages enten genudbud eller gives en fristforlængelse. 

• De begrundede deres påstand med, at forbuddet fremgik af  henholdsvis udbudslovens §
178, stk. 1 og udbudslovens § 93, nr. 2.

• Fors A/S foretog hverken et genudbud eller en forlængelse af  tilbudsfristen i 
forbindelse med ændringerne.

• Damgaard Rådgivende Ingeniører påstod derfor, at udbuddet skulle annulleres.



AFGØRELSEN

4. juli 2022

• Klagenævnet for Udbud udtalte, at spørgsmålet om, hvorvidt ændringen af  
udbudsmaterialet ligger inden for rammerne af  de udbudsretlige regler, beror på en 
konkret vurdering.

• I forhold til tilføjelsen af  fagområdet ”fjernvarmeledninger” lagde Klagenævnet 
vægt på, at det ville være klart for ”en rimelig oplyst og normal påpasselig potentiel tilbudsgiver”, 
at fagområdet lå inden for rammerne af  den udbudte ydelse.

• Yderligere lagde Klagenævnet vægt på, at ”en enhver rimelig oplyst og normal påpasselig potentiel 
tilbudsgiver” ved gennemgangen af  udbudsmaterialet, ville kunne konstatere, at listen ikke 
var udtømmende. Det var i øvrigt heller ikke sandsynliggjort, at ændringen havde haft en 
indflydelse på potentielle tilbudsgiveres beslutning om at deltage i udbuddet.

• Klagenævnet fandt derfor, at ændringen ikke udgjorde en ændring af  et grundlæggende 
element. Af  samme årsager mente Klagenævnet heller ikke, at ændringen var så væsentlig, 
at den skulle have medført en forlængelse af  tilbudsfristen.



AFGØRELSEN

4. juli 2022

• Ændringen af  tvistløsningsmodellen var ifølge Klagenævnet heller ikke en 
ændring af  et grundlæggende element eller en så væsentlig ændring, at det 
skulle have medført en forlængelse af  tilbudsfristen.

• Klagenævnet lagde konkret vægt på, at ændringen var sket tids nok (3 måneder før 
tilbudsfrist) til, at tilbudsgiverne kunne tage højde herfor inden tilbudsfristens udløb, 
og at ændringen skete for at fjerne uklarheder i udbudsmaterialet. 

• Det var i øvrigt heller ikke sandsynliggjort, at ændringen havde betydning for 
potentielle tilbudsgiveres beslutning om at deltage i udbuddet.



UDBUDSLOVENS §§ 178-184 OM ÆNDRINGER AF 
KONTRAKTER - FORTOLKNINGSBIDRAG

4. juli 2022

• Udbudslovens §§ 178-184 indeholder bestemmelser om ændringer af  kontrakter →
Altså ændringer foretaget efter kontraktindgåelse.

• Klagenævnet for Udbud har i kendelserne af 19. december 2014, GEO mod 
Vejdirektoratet, 12. april 2016, Joint Venture Salini-Impregilo-Samsung-Bunte mod 
Femern A/S og 9. december 2016, TL Byg A/S mod Region Midtjylland, behandlet 
ændringer inden kontraktindgåelsen i overensstemmelse med reglerne for ændringer i 
igangværende kontrakter.

Særligt i klagesagen TL Byg mod Region Midtjylland fremhævede Klagenævnet netop §
180 og, at "ændringer af  en kontrakt ikke anses som ændringer af  grundlæggende elementer, når 
værdien af  ændringerne er lavere end 15 % af  værdien af  den oprindelige kontrakt”.

• Derfor kan bestemmelserne måske bruges som fortolkningsbidrag på trods af, at de i 
henhold til deres ordlyd omhandler tidspunktet efter, at kontrakten eller rammeaftalen 
er blevet indgået. 

https://klfu.naevneneshus.dk/afgoerelse/307cdc17-381b-43d5-8cd7-dda63dbb1a2e?highlight=geo%20mod%20vejdirektoratet
https://klfu.naevneneshus.dk/media/documents/joint_venture_salini-impregilo-samsung-bunte_mod_f.pdf
https://klfu.naevneneshus.dk/media/documents/kendelse_af_09.12.2016.pdf


ÆNDRINGER I KONTRAKTEN – UBL §§ 178-184

4. juli 2022

• § 178 omfatter ordregiver pligt til at gennemføre en ny udbudsprocedure ved ændring 
af  grundlæggende element. Ændring af  grundlæggende element kan opsummeres:

• At andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte ville blive udvalgt, hvis de ændrede 
betingelser havde været gældende på tidspunktet for ansøgningen. 

• Hvis ændringen ville have medført mulighed for at acceptere et andet tilbud end det, der 
oprindeligt blev accepteret. 

• Hvis ændringen ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudsprocessen.

• § 179 giver ordregiver mulighed at indarbejde ændringsklausuler i kontrakten eller 
rammeaftalen. Ændringerne vil i den forbindelse ikke udgøre et grundlæggende 
element hvis:

• Klausulerne er klare, præcise og entydige, samt bevarer kontraktens overordnende karakter. 

• De skal derfor fastsætte omfanget og arten af  eventuelle ændringer eller 
ændringsmuligheder og betingelserne for deres anvendelse.



ÆNDRINGER I KONTRAKTEN – UBL §§ 178-184

4. juli 2022

• § 180 anses for bagatelreglen og tillader ændringer uden fornyet tilbud hvis:

• Ændringerne kan opgøres i penge 

• Værdien af  ændringerne er under tærskelværdierne og

• Værdien af  ændringerne er under 10% af  værdien af  den oprindelige kontrakt for varer og 
tjenesteydelser og under 15 % for bygge og anlægskontrakter. 

• OBS: §§ 181 – 184 indeholder yderligere regulering af  ændringer i kontrakter.



KLAGENÆVNET FOR UDBUDS KENDELSE AF 4 OKTOBER 2019,
SUND OG BÆLT HOLDING A/S MOD VITRONIC

4. juli 2022

Faktum:

• Udbuddet vedrørte en rammeaftale om et system til automatisk genkendelse af
nummerplader på udenlandske køretøjer med henblik på opkrævning af vejafgift.

• Ordregiver foretog under udbudsprocessen en ændring af udbuddet således, at en del
af leverancerne blev udskudt på ubestemt tid.

• I standstill-perioden indgav klager en klage over ændringen i leverancerne og
leveringstiden.

Afgørelse:

• Klagenævnet kom i afgørelsen frem til , at reglerne i udbudslovens §§ 178-184 ikke
kunne finde anvendelse, da ændringen blev foretaget inden indgåelse af rammeaftalen.

• Klagenævnet kom dog frem til, at der var tale om en ændring af et grundlæggende
element, og at ændringen derfor ikke var tilladelig.



KLAGENÆVNET FOR UDBUDS KENDELSE AF 4 OKTOBER 2019, 
SUND OG BÆLT HOLDING A/S MOD VITRONIC

4. juli 2022

• I lyset af  tidligere retspraksis, er kendelsen af  nogle 
advokathuse blevet problematiseret, da de mener at det 
bemærkelsesværdigt, at Klagenævnet for Udbud afviser 
anvendelsen af  udbudslovens regler om ændringer, uden 
yderligere bemærkninger. 

• I tidligere kendelser har Klagenævnet i høj grad 
inddraget disse regler, ligesom reglerne i Klagenævnets 
vurdering har spillet en afgørende rolle for udfaldet af, 
om ændringen var tilladt.



KLAGENÆVNET FOR UDBUDS KENDELSE AF 4 OKTOBER 2019, 
SUND OG BÆLT HOLDING A/S MOD VITRONIC

4. juli 2022

• Er kendelsen et udtryk for en enlig svale, eller kan udbudslovens §§ 178-184 ikke 
længere bruges som fortolkningsbidrag i spørgsmålet om ændring af  udbudsmateriale? 
– Det vigtige i vurderingen er, om der er tale om et grundlæggende element!

• Hos NP advokater mener vi ikke, at kendelsen er så kontroversiel. Afgørelsen hænger 
formodentlig sammen med, at klagen vedrørte ændringer efter afslutningen af  
udbuddet (tilbudsfrist og tildeling), men inden kontraktunderskrift. 

• Vi vurderer derfor, at man fortsat kan bruge principperne i §§ 178-184 til fortolkning 
af, hvorvidt der sker ændringer af  et grundlæggende element.



4. juli 2022

HVOR GÅR GRÆNSEN?



ER DET EN ÆNDRING AF ET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT? 

4. juli 2022

Eksempel:

• Ordregiver afholder et udbud af  en rammeaftale om levering af  rullebure til transport 
af  vasketøj. 

• Udbudsmaterialet indholdt oprindeligt kun krav om, at vognsiderne skulle kunne 
udskiftes. 

• Ordregiver har ved et rettelsesblad stillet krav om, at rulleburenes sider skal være 
fastboltede. 

• Ordregiver forlængede i forbindelse med udsendelse af  rettelsesbrevet en forlængelse 
af  tilbudsfristen med seks dage, hvorefter tilbudsfristen var 30 dage.

• Er det lovligt? 

• Er rettelsesbladet en ændring af  grundlæggende elementer?



KLAGENÆVNET FOR UDBUDS KENDELSE AF 11. JULI 2017, 
INVENTARLAND APS MOD REGION SJÆLLAND:

4. juli 2022

• I sagen kom Klagenævnet frem til, at ændringen ikke var ændring af  et grundlæggende 
element, men snarere skulle anses for en præsicering af  kravet til rullebureners sider. 

→ Det var derfor ikke sandsynliggjort, at ændringen i sig selv kunne påvirke feltet af  
potentielle tilbudsgivere eller forykke konkurrencen mellem deltagende virksomheder. 



MÅ MINDSTEKRAVENE SLETTES?

4. juli 2022

• Region Hovedstaden udbyder levering af  senge-
tunnelvaskere til hospitaler. De har til funktion at 
vaske og desinficere hospitalssenge. 

• Under en spørgerunde frafaldt ordregiver to 
mindstekrav om, at systemet skulle foretage en 
automatisk afbørstning af  madrasserne før den 
egentlige disinfektionproces.

• Er det lovligt? 



KLAGENÆVNET FOR UDBUD KENDELSE AF 12. JULI 2019, 
SEMI-STÅL A/S MOD REGION HOVEDSTADEN

4. juli 2022

• Klagenævnet kom frem til følgende: 

• Idet mindstekravene fremgik af  udbudsmaterialet, som kun én potentiel tilbudsgiver kunne 
få adgang til, var mindstekravene egnede til at udelukke virksomheder fra at afgive tilbud. 

• At ordregivers frafald af  mindstekravene bevirkede, at kredsen af  potentielle tilbudsgivere 
generelt blev udvidet. 

• Derudover skete frafaldet af  mindstekravet efter udløbet af  en oprindelig tilbudsfrist, men 
kort før udløbet af  den forlængede tilbudsfrist. 

• Klagenævnet mente, at ordregiver ikke havde løftet bevisbyrden for, at ændringen ikke 
udgjorde ændringer af  et grundlæggende element (uagtet at ændringen potentielt gav 
adgang til flere deltagere).



4. juli 2022

PRAKTISKE POINTER
- UNDGÅ ANNULLATIONER



DIALOG- OG LØSNINGSORIENTERET TILGANG

4. juli 2022

• Husk afholdelse af/deltagelse i markedsdialog og teknisk høring inden udbuddets 
igangsættelse.

• Hvorfor afholdes denne

• Færre annullerede udbud – og i sidste ende lavere transaktionsomkostninger. 

• Overblik over aktørerne på markedet → udbudsprocessen kan tilpasses. 

• Hvor meget kan ordregiver ændre i deres materiale? 

• Tilnærmelsesvis frihed for ordregiver til at ændre materialet og meget vide rammer for 
dialog.

• Resultatet afhænger af  tilbudsgivers engagement 

• Det er tilbudsgivers mulighed for at påvirke udbudsmaterialet → Undgå annullerede udbud.



UDBUDSLOVENS § 179

4. juli 2022

• I tilfælde af, at ordregiver er bevidst om eventuelle kommende ændringer før 
offentliggørelse af  udbuddet, kan ordregiver indarbejde en ændringsklausul, som 
opfylder betingelserne i § 179.

• Husk at bruge denne bestemmelse, da det kan give en hurtig, nem og lovlig adgang til 
ændringer. 

• Fx ved brug af  prisreguleringsbestemmelser.



ORDREGIVER BØR I HØJERE GRAD BENYTTE FLEKSIBLE 
UDBUDSPROCEDURER 

4. juli 2022

• De fleksible udbudsprocedurer sigter mod at tilpasse tilbuddene til ordregiverens krav 
og behov. Derved får ordregiver mulighed for at gennemføre indkøb, der er 
fuldstændigt tilpasset sit særlige behov.

• De fleksible procedurer kan potentielt give ordregiver mere frihed til ændringer →
Men det er fortsat vurderingen af  ændringens karakter, der er afgørende.

• Der kan forhandles om næsten alt undtagen de endelige tilbud og grundlæggende 
elementer i udbudsmaterialet. 

• OBS: husk at mindstekrav og kriterier for tildeling er grundlæggende elementer (§ 66, stk. 
2).
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