
gODE råD OM
den nye udbudslov  
– Hvad betyder den 
for dig?



Den 18. marts 2015 blev forslaget til den 
kommende udbudslov fremsat. Hvis 
udbudsloven vedtages inden valget, for-
ventes den at træde i kraft den 1. oktober 
2015. 

Udbudsloven gælder for spildevands-
selskaberne, men kun delvist for drik-
kevandsselskaber. En en række af 
ændringerne genfindes dog i det nye 
forsyningsvirksomhedsdirektiv, som skal 
gennemføres i dansk ret senest i 2016, og 
som omfatter vandselskaberne. 

Herunder finder du 5 ændringer, som er 
særligt relevante for selskaberne:

Annonceringspligten  
ophæves 

Lovforslaget indebærer, at annoncerings-
pligten i tilbudslovens afsnit 2 ophæves. 
Tilbudslovens afsnit 2 gælder, som det er 
nu, for indkøb af varer og bilag B-tjeneste-
ydelser med en værdi på over 500.000 kr.

Bemærk: Denne ændring er alene relevant 
for spildevandsselskaber, da indkøb til 
brug for aktiviteter omfattet af forsynings-
virksomhedsdirektivet (f.eks. drikkevands-
aktiviteter) efter de nugældende regler 
ikke er omfattet af annonceringspligten i 
tilbudslovens afsnit 2.

For både vand- og spildevandsselskaber vil 
det afgørende kriterium for ”små kon-
trakter”1 fremover være, om kontrakten 

har grænseoverskridende interesse, dvs. 
potentielt kan interessere tilbudsgivere i 
andre medlemslande.

Pligt til at offentliggøre ud-
budsmaterialet samtidig med 
offentliggørelsen af udbuds-
bekendtgørelsen

Fremover vil der ved EU-udbud være pligt 
til at offentliggøre det fulde udbudsma-
teriale, samtidig med at udbudsbekendt-
gørelsen offentliggøres. 

Tidsplanen for kommende udbud skal 
derfor tage højde for, at et færdigt 
udbudsmateriale skal gøres elektronisk 
tilgængeligt, samtidig med at udbuds-
bekendtgørelsen offentliggøres. 

Denne ændring gælder for både vand- og 
spildevandsselskaber.

Evalueringsmetoden skal  
beskrives i udbudsmaterialet

Med udbudsloven indføres pligt til at 
beskrive evalueringsmetoden (point-
modellen) i udbudsmaterialet. 

Det følger ellers af Klagenævnet for Ud-
buds faste praksis, at en ordregiver ikke 
har pligt til at oplyse pointmodellen på 
forhånd. Den praksis gøres der nu op med 
i udbudsloven.

5 vigTigE ænDringEr,  
som vandsektoren skal 
være opmærksom på
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1 Dvs. kontrakter med en værdi under den  
relevante tærskelværdi for EU-udbud.



ændringen i den kommende udbudslov 
betyder, at ordregiver fremadrettet er 
nødt til at opstille pointmodeller, som ikke 
blot favner de forventede tilbud, men  
som også har en indbygget regulerings-/
korrektionsmekanisme, som kan anvendes, 
hvis der modtages tilbud, som ikke kan 
rummes inden for de forudsete rammer.

Bemærk: Pligten til at offentliggøre 
evalueringsmetoden vil efter udbuds-
lovens ikrafttræden formelt kun gælde 
for udbud omfattet af udbudsdirektivet. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 
dog tilkendegivet, at pligten til forud-
gående offentliggørelse også vil gælde 
for udbud efter forsyningsvirksomheds-
direktivet.

Klare regler for ændringer/ 
udvidelse af kontrakter

Både udbudsloven og det nye forsynings-
virksomhedsdirektiv indeholder som 
noget nyt regler om, hvilke ændringer der 
kan foretages i en indgået kontrakt uden 
udbud.

Bl.a. vil der fremover for både vand- og 
spildevandsselskaber gælde en bagatel-
grænse, som indebærer, at der ikke skal 
ske (fornyet) udbud, hvis værdien af en 
ændring er lavere end:

1. Den relevante tærskelværdi for EU-
udbud, og

2. 10 % af værdien af den oprindelige 
kontrakt for tjenesteydelses- og vare-

indkøbskontrakter eller lavere end 15 
% af værdien af den oprindelige kon-
trakt for bygge og anlægskontrakter.

Laves der flere ændringer af samme kon-
trakt, skal værdien af ændringerne lægges 
sammen ved beregningen.

Samtidig må ændringer ikke ændre kon-
traktens overordnede karakter. ændres 
den overordnede karakter af kontrakten, 
finder bagatelgrænsen ikke anvendelse. 

Indgåede kontrakter skal  
bringes til ophør ved annulla-
tion af tildelingsbeslutning

Med udbudsloven indføres pligt til at 
bringe en kontrakt til ophør, hvis Klage-
nævnet for Udbud eller en domstol 
annullerer en tildelingsbeslutning. Alene 
i ganske særlige tilfælde vil kontrakten 
kunne videreføres.

Fremadrettet bør kontraktgrundlaget 
derfor indeholde en klausul, som tillader 
ordregiver at bringe kontrakten til ophør 
i tilfælde af en annullation af tildelings-
beslutningen.

Lovforslaget indebærer, at pligten til at 
bringe en kontrakt til ophør ikke finder 
anvendelse på udbud omfattet af for-
syningsvirksomhedsdirektivet, dvs. for 
drikkevandsselskaber. 
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sektorer, der er præget af intensiv lovregulering og hastig 
udvikling. Horten er en ledende juridisk rådgiver, og vi 
bruger vores solide erfaring til at skabe bedre muligheder 
og resultater for danske og udenlandske virksomheder, 
kommuner og andre offentlige myndigheder.horten.dk
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