
BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER

KONTRAKTVÆRDI1

> 3.000.000 kr. og  
< 40.100.744 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 40.100.744 kr.

ORDREGIVER:
Offentligretligt 
organ

Der kan frit vælges 
mellem 
underhåndsbud, 
offentlig eller 
begrænset licitation, 
jf. tilbudslovens 
afsnit I.2 + 3

EU-udbud, jf. 
udbudslovens afsnit 
II.

Bemærk: 
Tilbudslovens § 3, 
stk. 2 og § 7 også 
finder anvendelse i 
EU-udbud.

ORDREGIVER:
Staten og kommunal 
eller regional 
myndighed

Offentlig eller 
begrænset licitation, 
jf. tilbudslovens 
afsnit I.2

KONTRAKTVÆRDI1

< 300.000 kr.

Kontrakten er ikke 
omfattet af 
procedurereglerne i 
tilbudslovens afsnit 
I. 

Husk: Selvom der 
ikke gælder 
egentlige 
procedureregler, 
skal kontrakten 
afspejle 
markedsvilkår.

KONTRAKTVÆRDI1

≥ 300.000 kr. og < 
3.000.000 kr.

Der kan frit vælges 
mellem 
underhåndsbud, 
offentlig eller 
begrænset licitation, 
jf. tilbudslovens 
afsnit I.2

1: Kontraktværdien skal opgøres ekskl. moms. 
2: Husk: Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse (dvs. potentielt kan interessere tilbudsgivere i andre              

EU medlemsstater), er der pligt til at sikre en "passende grad af offentlighed.” 
3: Underhåndsbud kan ikke anvendes, når arbejdet får støtte efter lov om almene boliger m.v. eller lovgivning om 

byfornyelse. Bemærk, at når projektet får tilsagn om offentlig støtte, herunder garanti eller udgiftsrefusioner, kan den 
myndighed, der har ydet støtte, bestemme, at den økonomiske tærskel for underhåndsbud skal gælde, idet denne i 
udgangspunktet ikke gælder, jvf. Bekendtgørelse nr. 817 af 23.08.2005. 

4: Ved varer- og tjenesteydelseskontrakter sondres der ikke mellem offentligretligt organ og kommunal/regional 
myndighed, idet reglerne er de samme for disse typer af ordregivere. 

5: Gælder kommunale og regionale myndigheder samt offentligretlige organer
6: Gælder for staten
*: Lightregimet gælder for sociale og andre specifikke tjenesteydelser. F.eks.:

VARER OG TJENESTEYDELSER 4

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 500.000 kr.
< 1.601.944 kr.5

≥ 500.000 kr.
< 1.043.126 kr.6

KONKTRAKTVÆRDI5

≥ 1.601.944 kr.
≥ 1.043.126 kr.6

Uden klar 
grænseoverskride
nde interesse

Indkøbet skal ske 
på markeds-
mæssige vilkår, jf. 
udbudslovens 
afsnit V.

Med klar 
grænseoverskride
nde interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

KONKTRAKTVÆRDI 1

≥ 100.000 kr.
< 500.000 kr.

EU-udbud, jf. udbudslovens afsnit II.

Uden klar 
grænseoverskrid
ende interesse

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten skal 
afspejle 
markedsvilkår.

Med klar 
grænseoverskride
nde interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

LIGHT-REGIMET (Bilag XIV-tjenesteydelser)*

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 500.000 kr.
< 5.588.175 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 5.588.175 kr.

Uden klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Indkøbet skal ske 
på 
markedsmæssige 
vilkår, jf. 
udbudslovens 
afsnit V

Med klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

KONKTRAKTVÆRDI 1

≥ 100.000 kr.
< 500.000 kr.

”Light-udbud”, jf. udbudslovens afsnit III.

Uden klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten skal 
afspejle 
markedsvilkår

Med klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

- Sundheds- og socialvæsen samt tilknyttede 
tjenesteydelser 

- Administrative tjenester på det sociale område, 
uddannelsesområdet, sundhedsområdet og det 
kulturelle område 

- Lovpligtig socialsikring 
- Velfærdsydelser 

- Hotel- og restaurationstjenesteydelser 
- Juridiske tjenesteydelser
- Fængselsrelaterede tjenester og tjenester i forbindelse 

med offentlig sikkerhed og redningstjenester
- Efterforsknings- og sikkerhedstjenester 
- Posttjenester 
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