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Kapitel 5

Forudgående markedsdialog,
rådgiverhabilitet og
interessekonflikter

Partner, advokat Andreas Christensen, Horten & cand.jur. Martin Stæhr, 
Udbudsjura.dk

5.1. Indledning
Inden for den private sektor er det helt utænkeligt, at man undlader at gå i
dialog med markedet, inden man foretager anskaffelser af større økonomisk
betydning. Der bliver ofte brugt anseelige beløb på at besøge de relevante
aktører på markedet og få foretaget demonstrationer af de produkter, som
de forskellige aktører kan levere. Endvidere er det helt sædvanligt,  at der
allerede på et tidligt stadie i markedsdialogen bliver drøftet priser og vilkår
for et potentielt senere aftaleforhold.

Inden for den offentlige sfære er situationen anderledes. Frygten for at
blive mødt med indsigelser gående på, at en leverandør på markedet har haft
en konkurrencefordel ved det senere udbud som følge af dialog inden ud-
buddet, indebærer, at mange ordregivende myndigheder er tilbageholdende
med at bruge markedsdialogen som et redskab til at få et bedre indblik i det
pågældende marked. 

Denne artikel vil fokusere på den nye udbudslovs1 regulering af ordre-
givende myndigheders muligheder for at inddrage økonomiske aktører i for-
beredelsen af et udbud. I tæt sammenhæng hermed vil artiklen kort berøre

1 Lov nr. 1564 af 15. december 2015.
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udbudslovens regulering af  interessekonflikter,  dvs.  de udbudsretlige pro-
blematikker, der er forbundet med tilknytninger mellem repræsentanter for
den ordregivende myndighed, herunder særligt rådgivere, og de økonomi-
ske aktører, der deltager i en offentlig udbudsforretning.

5.2. Reguleringen af markedsundersøgelser mv.

5.2.1. De tidligere regler
Rammerne for inddragelse af økonomiske aktører i den ordregivende myn-
digheds forberedelse af et udbud har hidtil kun været sparsomt reguleret i
udbudsreglerne.

I det udbudsdirektiv,2 der var gældende i dansk ret indtil ikrafttrædelsen
af udbudsloven, havde man blot helt overordnet i præamblens betragtning 8
blåstemplet en ordregivende myndigheds muligheder for at gå i dialog med
markedet inden gennemførelsen af et udbud:

“Inden  de  ordregivende  myndigheder  indleder  en  udbudsprocedure,
kan de ved hjælp af en “teknisk dialog” søge eller modtage rådgivning,
der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at
en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres.” 

Betragtningen kunne med dens helt generelle indhold reelt ikke anvendes til
meget andet end at udgøre en helt overordnet accept af mulighederne for at
gøre brug af markedet med henblik på at kunne udforme udbudsbetingel-
serne for et senere udbud. Ikke desto mindre er bestemmelsen blevet ind-
draget i flere sager ved Klagenævnet for Udbud.3

Det skal i øvrigt bemærkes, at spørgsmålet omkring betydningen af en
ordregivende myndigheds inddragelse af økonomiske aktører i forberedelse
af et udbud kun i begrænset omfang har været behandlet af EU-Domstolen.
Af særlig relevans er dog Domstolens afgørelse i de forenede sager C-21/03

2 Europa-Parlamentets og Rådets  direktiv  nr.  2004/18/EF af  31.  marts 2004 om
samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskon-
trakter,  offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskon-
trakter.

3 Se bl.a.  Klagenævnets  kendelse  af  2.  maj  2006,  Danske  Arkitektvirksomheder
mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening.
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og C-34/03, Fabricom SA. Her blev det fastslået, at udbudsreglerne var til
hinder for en bestemmelse i belgisk lovgivning, “ifølge hvilken en person,
der har været ansvarlig for studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling ved-
rørende bygge- og anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser, ikke kan del-
tage i  eller byde på disse offentlige bygge- og anlægskontrakter,  indkøbs-
eller tjenesteydelsesaftaler, uden at der gives denne person mulighed for at
bevise, at den erfaring, han under de i sagen foreliggende omstændigheder
har opnået, ikke har kunnet fordreje konkurrencen”.4

5.2.2. Det nye udbudsdirektiv og udbudsloven
I  det  nye  udbudsdirektiv,5 der ligger til  grund for udbudsloven, har man
valgt at regulere de ordregivende myndigheders indledende markedsunder-
søgelser i artiklerne 41 og 42. Disse bestemmelser er i en nogenlunde ens-
lydende form blevet implementeret i udbudslovens § 39.

Med reguleringen i udbudslovens § 39 får vi nu noget andet og mere end
den generelle accept af ordregivende myndigheders muligheder for at gøre
brug af markedet med henblik på at forberede et udbud.

Særligt interessant er det, at det med ordlyden af § 39, stk. 1, bliver gjort
klart, at de indledende markedsundersøgelser ikke alene kan gennemføres
med henblik på at udforme udbuddet, men også med henblik på at “infor-
mere økonomiske aktører om ordregiverens udbudsplaner og krav i forbind-
else med udbuddet.” Markedsdialogen bliver dermed også et redskab til at
gøre markedet opmærksomt på det kommende udbud og de mulige krav,
som markedet skal være klar til at honorere, når udbuddet formelt igangsæt-
tes.

Derudover bliver det med indholdet af § 39, stk. 2, gjort klart, hvad det er
for  nogle  forpligtelser,  der  påhviler  den  ordregivende  myndighed,  hvis
denne har inddraget økonomiske aktører i forbindelse med forberedelsen af
udbuddet. Det fremgår således af bestemmelsen, at den ordregivende myn-
dighed skal træffe passende foranstaltninger for at undgå, at der sker konkur-
rencefordrejning, som følge af en økonomisk aktørs involvering i forbered-
elsen af udbuddet.

4 Dommens præmis 36.
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om

offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF.
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I  den forbindelse  fremhæves  det  i  bestemmelsen,  at  den ordregivende
myndighed som minimum skal være opmærksom på følgende to forhold:

1. De relevante oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med forbere-
delsen af udbuddet, skal indgå i udbudsmaterialet.

2. Fristerne i udbuddet skal fastsættes, så de udligner den tidsmæssige
fordel, som en økonomisk aktør, der har været involveret ved forbe-
redelsen af udbuddet, har opnået.

I § 39, stk. 3, fastslås det endeligt, at den ordregivende myndighed er forplig-
tet til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver i henhold til § 136, nr. 2, hvis
det ikke er muligt med  mindre indgribende foranstaltninger at sikre over-
holdelse af ligebehandlingsprincippet.

I  afsnit 5.3.3 nedenfor redegøres der nærmere for,  hvordan den ordre-
givende myndighed kan opfylde de to minimumsbetingelser anført ovenfor.
I afsnit 5.3.4 redegøres der for, hvornår den ordregivende myndighed kan
være nødsaget til at udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra udbuddet.

5.2.3. Hvordan kan markedet inddrages i forbindelse 
med forberedelse af et udbud?
Sådan  som  udbudslovens  § 39  er  udformet,  må  det  lægges  til  grund,  at
bestemmelsen  omfatter  alle  de  forskellige  typer  af  situationer,  hvor  den
ordregivende myndighed vælger at gøre brug af markedet, inden der skal
gennemføres et udbud.

Der kan dels være tale om den situation, hvor den ordregivende myndig-
hed enten på eget eller en økonomisk aktørs initiativ gennemfører uformelle
møder, hvor det drøftes, hvilke produkter eller ydelser, den økonomiske ak-
tør er i stand til at levere, samt hvilken betydning det har for tilrettelæggel-
sen af et kommende udbud. Inden for visse brancher er det helt sædvanligt,
at de private leverandører løbende inviterer sig selv indenfor hos de ordre-
givende myndigheder og præsenterer de løsninger, der kunne være relevante
for den ordregivende myndighed at efterspørge ved et senere udbud. 

Der kan også være tale om, at en ordregivende myndighed, der står foran
at skulle gennemføre et udbud, vælger at invitere relevante markedsaktører
til  et  fælles  dialogmøde,  hvor  den  ordregivende  myndigheds  behov  kan
udlægges og diskuteres. Bortset fra situationer, hvor den ordregivende myn-
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dighed måske af mere principielle og politiske grunde ønsker at komme så
bredt ud som muligt til markedet og ikke ønsker at blive mødt af indsigelser
om, at der på individuelle dialogmøder er blevet videregivet relevante kon-
kurrencefordrejende oplysninger, er det sjældent, at der gennemføres sådan-
ne fælles dialogmøder. Som oftest vil de økonomiske aktører således være
tilbageholdende med at lufte deres løsninger i fora, hvor også deres nærme-
ste konkurrenter er til stede.

Endelig kan der være tale om de situationer, hvor en ordregivende myn-
dighed,  inden denne skal  iværksætte  udbuddet af  en given kontrakt,  har
behov for  at  modtage  en mere  omfangsrig  rådgivning fra  en  økonomisk
aktør med henblik på i det hele taget at kunne identificere sit behov og der-
med også de ydelser, der skal efterspørges ved det senere “hovedudbud”. I
modsætning til de oven for nævnte situationer, hvor markedsdialogen har
en mere uformel karakter og typisk ikke medfører betalinger til den økono-
miske aktør, vil der i disse situationer typisk blive etableret et egentligt kon-
traktforhold mellem parterne, og nogle gange vil den forudgående rådgiv-
ning have et så væsentligt omfang, at ydelsen i sig selv vil skulle udbydes.
Kerneeksemplet på denne type forudgående inddragelse af en økonomisk
aktør er situationen, hvor en ordregivende myndighed på et tidligt stadie af
en byggesag ønsker at få foretaget en behovsanalyse, der kan danne grund-
lag for et senere udbud af en teknisk rådgivningskontrakt.

5.3. Hvor opstår problemerne i praksis?

5.3.1. Den sædvanlige uformelle markedsdialog
Hvis man tager et blik på Klagenævnet for Udbuds praksis, kan man konsta-
tere, at det ikke er den sædvanlige uformelle markedsdialog, der giver anled-
ning til klagesager. Dette er formentlig udtryk for en almindelig accept fra
markedsaktørernes side af, at også offentlige ordregivende myndigheder har
et behov for at gå i dialog med markedet med henblik på gennemførelse af et
udbud. Markedsaktørerne har formentlig i den sammenhæng også en for-
ståelse for, at det ikke altid er muligt for en ordregivende myndighed at gå i
dialog med alle relevante aktører på markedet, inden et udbud iværksættes.

I den forbindelse er det særligt værd at hæfte sig ved, at det i forarbej-
derne til den nye udbudslov tydeliggøres, at den ordregivende myndighed
har særdeles frie rammer i forhold til at tilrettelægge sin markedsdialog. I de
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specielle lovbemærkninger til § 39 anføres det således, at den ordregivende
myndighed selv bestemmer, om dialogen skal være skriftlig eller mundtlig,
ligesom den ordregivende myndighed selv fastlægger omfanget af og emnet
for  dialogen.  Derudover  fremhæves  det,  at  den ordregivende myndighed
“kan inddrage en enkelt virksomhed, flere virksomheder eller samtlige virk-
somheder  på  det  pågældende  marked  forudsat,  at  principperne  i  § 2
overholdes.”

I lyset af denne tydeliggørelse af den ordregivende myndigheds frihed til
selv at  fastlægge rammerne for gennemførelsen af  den forudgående mar-
kedsdialog, kan det ikke forventes, at udbudsloven vil føre til flere klager
over ordregivende myndigheders  håndtering af  den sædvanlige uformelle
markedsdialog.

Det kan i øvrigt give anledning til en vis forundring, at der tilsyneladende
stadig hos en del ordregivende myndigheder består en vis berøringsangst i
forhold til at bruge markedsdialogen forud for gennemførelse af udbud. Der
synes stadig at bestå en vis frygt for at blive ramt af indsigelser om, at der er
taget særlige hensyn til enkelte leverandører i forbindelse med tilrettelæg-
gelsen af udbud, og på den baggrund er det erfaringen, at visse ordregivende
myndigheder helt  afstår  fra at modtage inputs fra  markedet i  forbindelse
med en markedsdialog.

Nogle ordregivende myndigheder har valgt at tage særlige forholdsregler i
forhold til sådanne potentielle indsigelser og har således valgt at gennemføre
en mere struktureret markedsdialog, hvor alle relevante aktører på markedet
bliver inviteret til at deltage i markedsdialogen eksempelvis på baggrund af
en vejledende  forhåndsmeddelelse,  der  udsendes  formelt  via  EU-tidende.
Denne annoncering kombineres i nogle tilfælde med udsendelsen af fore-
løbige  dele  af  udbudsmaterialet  –  typisk  kravspecifikation  og  kontrakt-
grundlag – som alle interesserede økonomiske aktører har mulighed for at
fremkomme med bemærkninger til.

Så længe dialogen og en indlagt høringsrunde i relation til det foreløbige
udbudsmateriale offentliggøres via EU-tidende, synes der ikke at være nogle
betænkeligheder forbundet med processen, idet alle relevante aktører her-
med får mulighed for på samme tidspunkt at gøre sig bekendt med det fore-
løbige udbudsmateriale og eventuelt gå i yderligere dialog med den ordregi-
vende myndighed efter dennes anvisninger.
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5.3.1.1. Dialog og skræddersyede udbudsmaterialer 
Selv om gennemførelse af den sædvanlige uformelle markedsdialog i sig selv
må  anses  for  uproblematisk,  kan  dialogen  efter  omstændighederne  give
anledning til afledte problemstillinger.

Man kan således forestille sig, at markedsdialogen fører til, at den ordre-
givende myndighed ved det senere udbud stiller en række tekniske mindste-
krav, der er koblet direkte op på et eller flere af de produkter eller løsninger,
som den ordregivende myndighed er  blevet  præsenteret  for  i  forbindelse
med markedsdialogen. Disse tekniske mindstekrav kan føre til, at det måske
alene er den leverandør, som den ordregivende myndighed var i dialog med
forud for udbuddet,  der er i  stand til  at  afgive konditionsmæssigt  tilbud,
eller at det mulige tilbudsgiverfelt i hvert fald begrænses til ganske få virk-
somheder.

Efter Klagenævnet for Udbuds praksis står det almindeligvis den ordre-
givende myndighed ganske frit at fastlægge,6 hvilke krav man stiller til de
produkter eller ydelser, der udbydes. Der er således som udgangspunkt intet
til hinder for, at den ordregivende myndighed på baggrund af de inputs, der
er modtaget i forbindelse med markedsdialogen, fastlægger saglige mindste-
krav, der indebærer, at visse leverandører på markedet ikke er i stand til at
afgive  konditionsmæssigt  tilbud.  Hvis  realiteten  imidlertid  er  den,  at
mindstekravene fører til, at konkurrencen begrænses til en eller ganske få
virksomheder, kan det forventes, at den ordregivende myndighed i forbind-
else  med en klagesag  ved Klagenævnet  for  Udbud vil  blive  pålagt  bevis-
byrden i forhold til at påvise vigtigheden af de fastsatte mindstekrav. Det var
eksempelvis  tilfældet  i  Virklund  Sport-sagen,7 hvor  Klagenævnet  under-
kendte Vejle Kommunes fastlæggelse af nogle meget snævre konstruktions-
krav i relation til nogle sportsgulve, der var udbudt i licitation efter tilbuds-
loven.8 Konstruktionskravene havde den konsekvens, at kun én tilbudsgiver
kunne afgive konditionsmæssigt tilbud.

6 Se bl.a. kendelse af 21. december 2011, Ortos A/S mod Odense Kommune og
kendelse af 23. oktober 2013, Gambro Denmark mod Region Sjælland.

7 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 14. marts 2011, Virklund Sport A/S mod
Vejle Kommune.

8 LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og
offentligt støttede kontrakter.
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I lyset af Virklund Sport-sagen bør ordregivende myndigheder, der gør
brug af markedsdialog inden et udbud, anvende de inputs,  der modtages
under dialogen, med fornuft. Man bør eksempelvis aldrig uden videre kopi-
ere dele af en leverandørs datablade over i sin egen kravspecifikation, men
bør i videst muligt omfang forsøge at neutralisere de tekniske specifikatio-
ner i databladet, så også andre end netop den leverandør, som har deltaget i
en markedsdialog, vil kunne byde ind med produkter eller ydelser, der vil
kunne opfylde den ordregivende myndigheds behov.

5.3.2. Den betalte forudgående rådgivning
Mens den sædvanlige uformelle markedsdialog som nævnt sjældent giver
anledning til konflikter og sager ved Klagenævnet for Udbud, er der flere
problematikker forbundet med den situation, hvor en virksomhed har ydet
en mere omfangsrig  og betalt  rådgivning i  forberedelsen af  et  udbud og
efterfølgende ønsker også at deltage ved udbuddet.

Problemstillingen er særligt relevant inden for bygge- og anlægsområdet,
hvor der ofte er behov for meget tidligt i byggesagen at inddrage tekniske
rådgivere, der kan forestå arbejdet med at udarbejde behovsanalyser, skitse-
forslag, jordbundsundersøgelser mv. Ofte vil de indledende tekniske under-
søgelser danne grundlag for senere udbud, hvor de samme virksomheder,
som har varetaget den indledende rådgivning, vil have kompetencerne og
interessen i også at byde ind som tilbudsgivere.

Udbudslovens § 39 omfatter utvivlsomt også disse situationer med forud-
gående betalt rådgivning, og det må forventes, at det også særligt vil være
disse  situationer,  der  fremadrettet  vil  give  anledning  til  klagesager  ved
Klagenævnet for Udbud, og hvor det  altså fremadrettet  vil  være udbuds-
lovens § 39, der vil danne grundlag for Klagenævnets afgørelser.

Der må også forventes, at det særligt vil være i relation til den betalte for-
udgående rådgivning, at de minimumsforanstaltninger, der er fremhævet i
udbudslovens § 39, stk. 2, vil  være relevante. I praksis vil der således for-
mentlig sjældent ske det, at den sædvanlige uformelle markedsdialog, der
gennemføres forud for et udbud, manifesterer sig i dokumenter, der gøres til
en integreret del af udbudsmaterialet. Der vil med fordel kunne udarbejdes
referater af de uformelle markedsdialogmøder, der gennemføres forud for et
udbud, for derved at kunne dokumentere, hvad der er blevet drøftet under
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møderne. Det vil imidlertid være sjældent, at sådanne referater vil have et
indhold, der gør, at det er relevant at inddrage dem i udbudsmaterialet.

I de efterfølgende afsnit vil der særligt blive fokuseret på de foranstalt-
ninger, der skal træffes, når en ordregivende myndighed har modtaget betalt
rådgivning ved forberedelsen af et udbud.

5.3.3. Passende foranstaltninger med henblik på at 
undgå konkurrencefordrejning
I udbudslovens § 39, stk. 2, fastsættes det, at en ordregivende myndighed,
der har modtaget rådgivning i forberedelsen af et udbud, skal “træffe pas-
sende foranstaltninger for at undgå, at konkurrencen fordrejes af den på-
gældende økonomiske aktørs deltagelse i udbuddet.”

Det fastættes endvidere i bestemmelsen, at den ordregivende myndighed
skal:

1. så vidt muligt sikre, at relevante oplysninger, der er udvekslet i for-
bindelse  med  en  økonomisk  aktørs  involvering  i  udbudsproce-
duren, indgår i udbudsmaterialet, og

2. fastsætte tidsfristerne for modtagelse af ansøgninger og tilbud, så de
udligner den tidsmæssige fordel, som en økonomisk aktør kan have
opnået ved involvering i forberedelsen af udbuddet, herunder ved
dialog med og rådgivning modtaget fra økonomiske aktører.

Der  er  tale  om minimumsforanstaltninger,  og  der  kan  således  potentielt
være behov for at træffe andre foranstaltninger, der er nødvendige for at
undgå en fordrejning af konkurrencen.

En  relevant  foranstaltning  ud  over  de  i  bestemmelsen  anførte  kunne
eksempelvis  være,  at  den ordregivende myndighed  ved udformningen af
udvælgelses- og tildelingskriterier skal tage højde for, at den virksomhed,
der har deltaget i forberedelsen af udbuddet, ikke opnår en uberettiget kon-
kurrencefordel.

5.3.3.1. Relevante oplysninger skal fremgå af udbudsmaterialet
Den  første  af  de  to  minimumsforanstaltninger  indebærer,  at  den  ordre-
givende myndighed skal sikre, at relevante oplysninger, der er udvekslet med
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en økonomisk aktør som led i forberedelsen af udbuddet, indgår i udbuds-
materialet.

Sådan som § 39, stk. 2, er formuleret, synes det ikke at være afgørende, at
der er tale om oplysninger, der fremgår af et skriftligt materiale. Man kan
således forestille sig, at den virksomhed, der har ydet rådgivning forud for
udbuddet, er blevet gjort bekendt med væsentlige fakta eller vigtige bagved-
liggende forudsætninger, uden at dette har manifesteret sig i egentlige doku-
menter. I en sådan situation må § 39, stk. 2, indebære, at den ordregivende
myndighed eksempelvis udarbejder et eller flere notater, der gengiver disse
væsentlige oplysninger. Sådanne notater vil herefter kunne gøres til en del af
udbudsmaterialet og vil kunne afvæbne klagere, der måtte hævde, at virk-
somheden, der har været involveret i forberedelsen af udbuddet, besidder et
uberettiget  vidensforspring  i  forhold  til  de  øvrige  ansøgere  eller  tilbuds-
givere.

Det fremhæves i de specielle lovbemærkninger til bestemmelsen, at det
kun er “hvor det er relevant, at ordregiveren skal videregive oplysninger.”
Man kan således sagtens forestille sig, at der er foretaget undersøgelser og
udarbejdet  dokumentationsmateriale  i  forbindelse  med  den  tidlige  råd-
givning, uden at dette materiale har afgørende relevans for deltagelsen ved
udbuddet.

Det opleves dog i praksis, at der ikke nødvendigvis altid er enighed mel-
lem den ordregivende myndighed og deltagerne i udbuddet omkring, hvilke
oplysninger fra den tidlige rådgivningsfase der har betydning for tilbuds-
afgivningen. For at minimere risikoen for en sådan uenighed og en eventuel
afledt  klage  omkring  undladelsen  af  at  fremlægge  relevante  oplysninger,
anbefales det almindeligvis, at den ordregivende myndighed hellere frem-
lægger for meget end for lidt materiale.

Da fremlæggelsen af et unødigt stort dokumentationsmateriale imidlertid
også  kan  medvirke  til  at  gøre  udbudsmaterialet  uigennemsigtigt,  vælger
nogle ordregivende myndigheder undertiden en pragmatisk løsning, hvor
der alene fremlægges det afgrænsede materiale fra den tidlige rådgivnings-
fase, der vurderes at være relevant, men hvor det samtidigt anføres i udbuds-
betingelserne, at tilbudsgivere, der er af den opfattelse, at det er relevant at få
fremlagt yderligere materiale, opfordres til at tilkendegive dette i forbindelse
med spørgsmål/svar fasen.
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5.3.3.2. Fastlæggelse af tidsfrister
Den anden af de to minimumsforanstaltninger, der fastsættes i § 39, stk. 2,
indebærer, at den ordregivende myndighed ved fastlæggelse af ansøgnings-
og tilbudsfristen skal sørge for at udligne den tidsmæssige fordel, som en
økonomisk  aktør,  der  har  deltaget  ved  forberedelsen  af  udbuddet,  måtte
besidde.

Det er ikke nødvendigvis sådan, at den ordregivende myndighed i alle til-
fælde, hvor en økonomisk aktør har været involveret i forberedelsen af et
udbud – og hvor denne kan forventes at deltage i udbuddet – skal forlænge
ansøgnings- og/eller tilbudsfristen. Det præciseres således i de specielle lov-
bemærkninger til bestemmelsen, at der alene består en pligt til at forlænge
fristerne,  i  de  tilfælde  hvor  det  vurderes,  at  den  økonomiske  aktør  har
opnået  en  tidsmæssig  fordel  som  følge  af  deltagelsen  i  forberedelsen  af
udbuddet.

Det  præciseres  endvidere  i  lovbemærkningerne,  at  den  ordregivende
myndighed, i de tilfælde hvor en økonomisk aktør har en tidsmæssig fordel
som følge af  deltagelsen i  forberedelsen af  udbuddet,  ved fastsættelsen af
ansøgnings- og tilbudsfrist skal indregne den tid, “som det skønnes at ville
tage de øvrige ansøgere og tilbudsgivere at oparbejde den viden, som den
pågældende  ansøger  eller  tilbudsgiver  har  opnået  ved  sit  forberedende
arbejde eller markedsundersøgelse.”

I praksis vil det formentlig kun være ganske sjældent, at det er nødvendigt
at forlænge fristen for ansøgning om prækvalifikation som følge af en øko-
nomisk aktørs deltagelse ved forberedelsen af udbuddet. De begrænsninger,
som udbudsloven stiller i relation til oplysninger, der kan efterspørges i en
prækvalifikationsfase, indebærer således, at det formentlig kun i helt særlige
tilfælde vil kunne hævdes, at en økonomisk aktør besidder en tidsmæssig
fordel i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

En situation, hvor det formentlig kunne være relevant at fastlægge en for-
længet  ansøgningsfrist,  ville  være  i  forbindelse  et  komplekst  bygge-  og
anlægsprojekt, hvor der efterspørges kompetencer fra en lang række forskel-
lige faggrupper, og hvor en økonomisk aktør, der har været involveret i for-
beredelsen af udbuddet, formentlig vil kunne besidde en tidsmæssig fordel i
relation til sammensætning af et konsortium, der kan søge om prækvalifika-
tion ved udbuddet.
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I tilbudsfasen vil det i langt højere grad end i prækvalifikationsfasen være
relevant at overveje en forlængelse af fristen ud over minimumsfristen. Det
er  således  særligt  i  tilbudsfasen,  at  den økonomiske  aktør,  der  har  været
involveret i forberedelsen af et udbud, vil kunne drage nytte af sin forudgå-
ende tekniske viden om projektet.  Den pågældende økonomiske aktør vil
således ofte ikke have det samme behov for at granske de bagvedliggende
forudsætninger for et udbudt projekt, idet dette arbejde allerede er udført i
forbindelse med forberedelsen af udbuddet. 

Selv om det måske ikke nødvendigvis altid er sådan, at det med sikkerhed
kan siges, at den økonomiske aktør, der har deltaget i  forberedelsen af et
udbud, besidder en tidsmæssig fordel i forhold til de andre tilbudsgivere i
udbuddet, er det nok fornuftigt at operere med et “forsigtighedsprincip” fra
den ordregivende myndigheds side. Skulle der således blive indledt en klage-
sag, hvor det gøres gældende, at en af tilbudsgiverne har haft en tidsmæssig
fordel som følge af deltagelsen i forberedelsen af udbuddet, må det nok for-
ventes, at der vil påhvile den ordregivende myndighed en forholdsvis tung
bevisbyrde i forhold til at påvise, at det ikke har været relevant at forlænge
tilbudsfristen. 

Som også anført  i  de specielle  lovbemærkninger til  § 39 vil  det  typisk
være i forbindelse med egentligt forudgående rådgivningsarbejde, at det kan
blive nødvendigt at forlænge fristerne i udbuddet. Ved gennemførelse af en
sædvanlig uformel markedsdialog vil det formentligt yderst sjældent være
relevant at tænke i forlængelse af ansøgnings- og tilbudsfristen. 

5.3.4. Udelukkelse 
Udbudslovens § 39, stk. 3, fastslår, at den ordregivende myndighed skal ude-
lukke den økonomiske aktør, der har været involveret ved forberedelsen af
udbuddet i henhold til lovens § 136, nr. 2, hvis den ordregivende myndighed
“ikke  ved  mindre  indgribende  foranstaltninger  kan  sikre  overholdelse  af
ligebehandlingsprincippet.”

§ 136, nr. 2, er i realiteten at betragte som en obligatorisk udelukkelses-
grund, og den ordregivende myndighed kan således ikke undlade at gøre
brug af udelukkelsesgrunden, hvis realiteten er den, at det er umuligt at eli-
minere den konkurrencefordrejning, der følger af, at en økonomisk aktør,
der har deltaget i forberedelsen af udbuddet, også beslutter sig for at deltage
i udbuddet.
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Som det fremgår af ordlyden af § 39, stk. 3, kan den ordregivende myn-
dighed kun gøre brug af udelukkelse, hvis det ikke ved mindre indgribende
foranstaltninger  er  muligt  at  sikre  ligebehandlingen  ved  udbuddet.  Den
ordregivende myndigheds skal således i første omgang forsøge at eliminere
konkurrencefordelen ved at gøre brug af de minimumsforanstaltninger, der
er nævnt i § i 39, stk. 2, og de eventuelle øvrige foranstaltninger, der kunne
være relevante. 

Hvis  situationen  er  den,  at  en  økonomisk  aktør  ikke  blot  har  udført
arbejde af  teknisk  karakter  i  forbindelse  med forberedelsen af  udbuddet,
men også har været med til at rådgive omkring udbudsstrategi,  herunder
udvælgelseskriterier og tildelingskriterier, og eventuelt også har bistået ved
gennemførelsen af selve udbuddet, er det praktisk talt ikke muligt at sikre
ligebehandlingen.  Den ordregivende  myndighed må i  en  sådan  situation
anses som forpligtet til at udelukke den økonomiske aktør fra udbuddet.

Den ordregivende myndighed skal dog være opmærksom på, at der er
pligt  til  at  gennemføre såkaldt  “self-cleaning”,  inden en økonomisk aktør
potentielt kan udelukkes fra udbudsproceduren under henvisning til aktø-
rens involvering i forberedelsen af udbuddet.9 Den økonomiske aktør skal
således have mulighed for at dokumentere, at denne til trods for den tid-
ligere involvering i forberedelsen af udbuddet ikke besidder en uberettiget
konkurrencefordel.

I situationer, hvor en økonomisk aktør, der har deltaget i forberedelsen af
udbuddet, også vælger at deltage i udbuddet, vil det formentlig ofte være
strategisk fornuftigt af den ordregivende myndighed at gennemføre en præ-
ventiv self-cleaning procedure, også selv om der ikke umiddelbart foreligger
klare indicier for, at den økonomiske aktør besidder en konkurrencefordel,
der skal føre til udelukkelse. Det er således ikke nødvendigvis altid sådan, at
den ordregivende myndighed har kendskab til, om den økonomiske aktør,
der har deltaget i forberedelsen af udbuddet, er i besiddelse af oplysninger,
som potentielt kunne give denne aktør en fordel ved udbuddet. Det anbefa-
les derfor ofte, at den ordregivende myndighed, der har modtaget en præ-
kvalifikationsansøgning fra en økonomisk aktør, der har været involveret i
forberedelsen af udbuddet, retter henvendelse til den økonomiske aktør og
beder denne redegøre for, hvorvidt denne ligger inde med data fra det forbe-

9 Udbudslovens § 138.
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redende arbejde, der potentielt vil kunne give aktøren en fordel ved udbud-
det.

Hvis  den  økonomiske  aktør  modtager  en  sådan  henvendelse  fra  den
ordregivende myndighed, vil den ofte strække sig vidt for at fremlægge alle
relevante baggrundsdata med risikoen for at blive udelukket fra udbuddet
hængende over hovedet.

Hvis den økonomiske aktør besvarer henvendelsen med, at denne ikke er
i  besiddelse  af  relevant  materiale,  der  ikke  allerede  er  overdraget  til  den
ordregivende myndighed – og der i øvrigt ikke er noget, der tyder på, at
denne angivelse skulle være ukorrekt – vil det formentlig være ganske van-
skeligt for en klager at få medhold i, at den ordregivende myndighed ikke
har truffet passende foranstaltninger i forhold til at sikre ligebehandlingen
ved udbuddet.

5.4. Klagenævnet for Udbuds praksis
Klagenævnet for Udbud har igennem årene truffet en lang række afgørelser i
klagesager, der har omhandlet spørgsmålet omkring lovligheden af at lade
virksomheder, der har været involveret i forberedelsen af et udbud, deltage i
udbuddet. Den nye udbudslov kan ikke forventes at ændre på Klagenævnets
nuværende praksis i disse sager, da reguleringen i udbudslovens § 39 harmo-
nerer ganske fint med denne praksis.

Klagenævnet for Udbuds praksis har i øvrigt ikke altid fremstået som helt
stringent. I en kendelse tilbage fra 200610 fastslog Klagenævnet, at det davæ-
rende Sønderjyllands Amt havde været forpligtet til at afvise tilbuddet fra en
virksomhed,  der  havde  bistået  Sønderjyllands  Amt  med  et  rådgivnings-
arbejde af ganske begrænset omfang forud for gennemførelsen af udbuddet.
Klagenævnet lagde ved sin afgørelse til  grund, at  den afviste tilbudsgiver
havde haft en konkurrencefordel ved udbuddet og tillagde det således ikke
betydning,  at  værdien  af  det  forudgående  rådgivningsarbejde  formentlig
kun kunne opgøres til ca. 18.000 kr. Klagenævnet var i den pågældende sag
flankeret  af  den  daværende  formand  for  nævnet  H.P.  Rosenmeier.  H.P.

10 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23.  august 2006, Hedeselskabet Miljø og
Energi A/S mod Sønderjyllands Amt.
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Rosenmeier har i en senere kommentar til en lignende sag vedrørende råd-
giverhabilitet udtalt følgende vedrørende kendelsen fra 2006:11

“Denne kendelse var udtryk for restriktiv holdning over for at  tillade
virksomheder som de omtalte at afgive tilbud. Kendelsen af 23. august
2006 er da formentlig også forkert.”

I 200712 fik Klagenævnet for Udbud igen lejlighed til at tage stilling til betyd-
ningen af, at en række virksomheder, der havde ansøgt om prækvalifikation
ved et udbud af en meget stor totalrådgivningskontrakt vedrørende etable-
ring af Metro-Cityringen i København, allerede havde udført endog meget
omfangsrige rådgivningsarbejder for den ordregivende myndighed ved for-
beredelsen af udbuddet. Værdien af det forberedende arbejde, som de virk-
somheder, der også søgte om prækvalifikation havde udført, kunne opgøres
til minimum 12 mio. kr.

De tre  medlemmer  af  Klagenævnet  fremkom meget  atypisk  med hver
deres udtalelse vedrørende påstanden om, at den ordregivende myndighed –
Ørestadsselselskabet I/S – havde handlet i strid med ligebehandlingsprincip-
pet ved at prækvalificere de virksomheder, der havde deltaget ved forbere-
delse af udbuddet.

Medlemmet fra Klagenævnets formandskab fastslog, at den ordregivende
myndighed ikke havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, idet
dette medlem lagde til grund, at de virksomheder, der havde udført rådgiv-
ningsarbejder inden udbuddets iværksættelse, ikke havde opnået en konkur-
rencemæssig fordel.

Et  andet  af  Klagenævnets  medlemmer  udtalte  derimod,  at  den  ordre-
givende myndighed havde handlet  i  strid med ligebehandlingsprincippet,
idet dette medlem lagde afgørende vægt på, at den ordregivende myndighed
ikke havde givet alle tilbudsgivere adgang til de dokumenter, der konstitue-
rede en særlig viden hos de virksomheder, der havde udført rådgivningsar-
bejder inden udbuddets iværksættelse.

11 H.P. Rosenmeiers kommentar til kendelse af 31. maj 2010, Danske Arkitektvirk-
somheder mod Udenrigsministeriet, på hpros.dk.

12 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. august 2007, LSI Metro Gruppen mod
Ørestadsselskabet I/S.
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Det sidste medlem af Klagenævnet udtalte, at der også efter hans opfat-
telse var tale om, at i hvert fald en af de virksomheder, der havde udført råd-
givningsarbejder inden udbuddets iværksættelse, havde opnået en konkur-
rencefordel i forhold til virksomheder, der ikke tidligere havde været invol-
veret i projektet. Medlemmet konstaterede imidlertid også, at han ikke anså
denne  konkurrencefordel  for  at  være  så  betydende,  at  den  ordregivende
myndighed  havde  været  forpligtet  til  at  undlade  at  prækvalificere  det
konsortium, som det pågældende rådgivningsfirma indgik i.

Der blev truffet  afgørelse  efter  stemmeflertallet,  og den klagende virk-
somheds påstande om overtrædelse af  ligebehandlingsprincippet blev her-
efter ikke taget til følge.

Klagenævnets  kendelse  blev  efterfølgende  indbragt  for  Østre  Landsret,
der stadfæstede Klagenævnets afgørelse.13

Siden kendelsen fra 2007 har Klagenævnet anlagt en meget fleksibel og
pragmatisk tilgang i de sager, der har drejet sig om hævdede konkurrence-
fordele som følge af deltagelse i forberedelsen af et udbud.

I 201014 fastslog Klagenævnet, at det var i overensstemmelse med udbuds-
reglerne, at Udenrigsministeriet havde prækvalificeret og senere tildelt  en
rådgivningskontrakt til en virksomhed, der inden udbuddets iværksættelse
havde  været  antaget  af  Udenrigsministeriet  til  at  udarbejde  en  behovs-
analyse vedrørende det byggeprojekt, som udbuddet vedrørte.

Klagenævnet konstaterede i præmisserne, at den ordregivende myndig-
hed har en betydelig skønsmargin ved beslutningen om, hvorvidt et tilbud
fra en rådgiver,  der har deltaget  i  forberedelsen af  udbuddet,  kan tages i
betragtning, eller om tilbuddet i stedet skal afvises. 

I 201115 fastslog Klagenævnet ligeledes, at det havde været i overensstem-
melse med udbudsreglerne, at Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med en
licitation vedrørende udførelse af energibesparende foranstaltninger havde
taget et tilbud fra en virksomhed, der inden udbuddets iværksættelse havde
udført  et  betalt  forstudie  omkring  energibesparende  foranstaltninger,  i

13 Østre Landsrets dom af 18. september 2009 i sag 16. afd. B-926-08, LSI Metro
Gruppen mod Metroselskabet I/S.

14 Klagenævnet  for  Udbuds  kendelse  af  31.  maj  2010,  Danske  Arkitektvirksom-
heder mod Udenrigsministeriet.

15 Klagenævnet  for  Udbuds  kendelse  af  7.  marts  2011,  Yit  A/S  mod  Skov-  og
Naturstyrelsen.
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betragtning. Klagenævnets afgørelse i denne sag er særligt interessant, fordi
Klagenævnet lagde vægt på, at Skov- og Naturstyrelsen havde truffet netop
de  foranstaltninger,  som  nu  fremgår  som  minimumsforanstaltninger  i
udbudslovens § 39, stk. 2. I kendelsens præmisser fremhæves det således, at
Skov- og Naturstyrelsen “gennem tilrettelæggelsen af licitationen, herunder
ved at offentliggøre forstudiet og forlænge tilbudsfristen, [har] udjævnet den
konkurrencemæssige fordel som Schneider måtte have opnået gennem sit
kendskab til en mindre del af de ejendomme, der var omfattet af licitatio-
nen.”

Senest  er  Klagenævnets  pragmatiske  tilgang til  disse  sager  kommet  til
udtryk i en kendelse fra 201416 vedrørende Bygningsstyrelsens udbud af en
totalentreprisekontrakt  vedrørende  en  ny  undervisningsbygning  til  Syd-
dansk Universitet i  Odense. Forud for udbuddet havde Bygningsstyrelsen
gjort  brug  af  en  teknisk  rådgivningsvirksomhed  til  at  udarbejde  design-
manual samt skitseforslag for det konkrete byggeri. For dette arbejde var der
blevet udbetalt et samlet honorar på ca. 550.000 kr. 

Den samme rådgivningsvirksomhed, som havde udført det forberedende
arbejde, var efterfølgende involveret som underrådgiver til en totalentrepre-
nør,  der  deltog  udbuddet  af  totalentreprisekontrakten  på  opførelsen  af
undervisningsbygningen. 

Klagenævnet anså ikke denne forudgående involvering i byggeprojektet
fra underrådgiverens side som værende et problem og lagde i tråd med før-
omtalte kendelse fra 2011 vægt på, at den designmanual og det skitseforslag,
som var blevet udarbejdet af underrådgiveren, inden udbuddets iværksæt-
telse, indgik i det udbudsmateriale, som alle tilbudsgivere modtog. Samtidig
fremhævede Klagenævnet i præmisserne, at der ikke var noget, der under-
støttede, at den tilbudsgiver, der kunne gøre brug af den konkrete underråd-
giver, havde haft en tidsmæssig fordel ved udbuddet som følge af underråd-
giverens forhåndskendskab til den udbudte opgave. Der havde således ikke
været pligt til at forlænge fristerne i udbuddet.

I lyset af de fremhævede kendelser ovenfor må det konstateres, at Klage-
nævnets pragmatiske praksis i sager vedrørende rådgiverhabilitet harmone-
rer fint med reguleringen i udbudsloven. Hvor der på flere andre områder –

16 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 3. oktober 2014, H. Skjøde Knudsen A/S
mod Bygningsstyrelsen.
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eksempelvis  i  relation til  offentliggørelse  af  evalueringsmodeller  – er  tale
om, at Klagenævnets hidtidige praksis tilsidesættes med den nye udbudslov,
må man sige, at Klagenævnets nuværende praksis i relation til rådgiverhabi-
litet passer som fod i hose med reguleringen i udbudslovens § 39.

Der  kan  utvivlsomt  også  forventes  sager  ved  Klagenævnet  vedrørende
rådgiverhabilitet i fremtiden, men det kan ikke forventes at være regulerin-
gen i udbudsloven, der initierer sådanne sager. Virksomheder eller branche-
organisationer,  der  vælger at  køre sager  vedrørende rådgiverhabilitet,  bør
være opmærksomme på Klagenævnets hidtidige praksis og må dermed også
indstille sig på, at det er overordentligt svært at få medhold i påstande om
overtrædelser af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, hvis ellers
den ordregivende myndighed har været opmærksom på at  fremlægge alt
relevant materiale og har fastsat en rimelig frist for afgivelse af tilbud ved
udbuddet.

5.5. Interessekonflikter

5.5.1. Udbudslovens regulering
Et emne, der er nært beslægtet med problemstillingen omkring økonomiske
aktørers involvering i forberedelsen af et udbud, er interessekonflikter i for-
bindelse med udbud.

Interessekonflikter var ikke reguleret i det tidligere udbudsdirektiv, men
har nu fundet vej til såvel det nye udbudsdirektiv som udbudsloven.

Af udbudslovens § 4 fremgår det, at den ordregivende myndighed “skal
træffe  passende  foranstaltninger  til  at  identificere,  forebygge  og  afhjælpe
interessekonflikter i forbindelse med gennemførelsen af et udbud”. Bestem-
melsen  implementerer  udbudsdirektivets  artikel 24,  hvis  ordlyd  i  det
væsentligste svarer til ordlyden af udbudslovens § 4.

I udbudslovens § 24, nr. 18, er interessekonflikter defineret som “situatio-
ner,  hvor  en person hos  en  ordregiver  eller  hos en indkøbsrådgiver,  der
handler på vegne af ordregiveren, og som er involveret i gennemførelsen af
udbudsproceduren, eller som kan påvirke resultatet af proceduren, har en
direkte eller indirekte finansiel, økonomisk eller anden personlig interesse,
der kan antages at bringe den pågældendes upartiskhed og uafhængighed i
forbindelse med udbudsproceduren i fare. Interessekonflikter kan også op-
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stå, hvor en økonomisk aktør har modstridende interesser, som kan påvirke
kontraktens opfyldelse i negativ retning.”

På tilsvarende måde som i relation til økonomiske aktører, der har været
involveret i forberedelsen af et udbud, udgør det en obligatorisk udelukkel-
sesgrund, hvis der foreligger en interessekonflikt, og det ikke er muligt at
afhjælpe interessekonflikten  ved mindre  indgribende  midler  end udeluk-
kelse.17 Den ordregivende myndighed skal i situationer, hvor det vurderes, at
der foreligger en interessekonflikt,  der efter myndighedens opfattelse skal
føre til  udelukkelse af  virksomheden, gennemføre en self-cleaning proce-
dure i henhold til udbudslovens § 138, inden udelukkelsen kan eksekveres.

5.5.2. Klagenævnet for Udbuds hidtidige praksis
Selv  om  interessekonflikter  ikke  tidligere  har  været  specifikt  reguleret  i
udbudsdirektivet, har Klagenævnet for Udbud flere gange behandlet sager,
hvor klagende virksomheder har påberåbt sig interessekonflikter i forbin-
delse med udbud. I disse sager har det været ligebehandlings- og gennem-
sigtighedsprincippet, der har været påberåbt som grundlag for overtrædel-
ser af udbudsreglerne.

Der er ingen grund til at tro, at den nye udbudslovs eksplicitte regulering
af interessekonflikter vil føre til en ændring af Klagenævnets hidtidige prak-
sis. Reguleringen af interessekonflikter i udbudsloven forekommer således at
være i fuld overensstemmelse med de forpligtelser, som Klagenævnet hidtil
har udledt af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet.

De sager om interessekonflikter, der typisk har været forelagt Klagenævn-
et,  har været sager,  hvor den ordregivende myndighed i  forbindelse  med
udbudsprocessen har gjort brug af en rådgiver, der på den ene eller anden
måde har været forbundet med en tilbudsgiver. I de sager, der skal fremhæ-
ves her, var situationen den, at rådgiverne var involveret i forbindelse med
evalueringen af tilbud og altså umiddelbart havde mulighed for at påvirke
udfaldet af udbuddet. 

I  en sag fra 201018 var situationen den, at en ordregivende myndighed
med bistand fra en rådgivningsvirksomhed havde udbudt en kontrakt om-

17 Udbudslovens § 136, nr. 1.
18 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6.  august 2010, HedeDanmark A/S mod

Greve Spildevand A/S.
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kring tømning af slambede. Rådgivningsvirksomheden havde bistået under
hele  udbudsprocessen,  herunder  i  forbindelse  med  evaluering  af  tilbud.
Kontrakten blev tildelt en virksomhed, der var koncernforbundet med råd-
givningsvirksomheden, idet virksomhederne var 100 % ejet af den samme
virksomhed. Derudover var der et betydeligt personsammenfald i virksom-
hedernes  ledelse,  virksomhederne havde samme adresse,  og virksomhed-
erne havde et forretningsmæssigt samarbejde af ikke ubetydeligt omfang. 

Klagenævnet vurderede, at denne forbindelse mellem rådgiver og tilbuds-
giver  var  i  strid  med ligebehandlings-  og gennemsigtighedsprincippet  og
konstaterede på den baggrund, at den ordregivende myndighed havde været
berettiget til at annullere udbuddet, efter at der var blevet klaget over for-
bindelsen mellem rådgiveren og den udmeldte vinder af udbuddet. Klage-
nævnet fremhævede ikke konkrete forhold, der indikerede, at den tilbuds-
giver,  der  var  koncernforbundet  med  rådgiveren,  var  blevet  favoriseret  i
udbudsprocessen. Risikoen for inddragelse af usaglige hensyn var tilsyne-
ladende tilstrækkelig til, at konstruktionen ikke var holdbar.

I  en sag fra 201119 var situationen den, at en ordregivende myndighed
havde overladt det til et forsikringsmæglerfirma at gennemføre et udbud af
administration af  arbejdsskader.  Den udbudte  kontrakt  blev  tildelt  til  en
virksomhed, der var ejet af et selskab, der havde en franchiseaftale med det
forsikringsmæglerfirma,  der  havde  gennemført  udbuddet.  De  tre  invol-
verede selskaber blev alle brandet under den fælles betegnelse “dahlberg” på
det franchisegivende selskabs hjemmeside. 

Klagenævnet mente heller ikke i dette tilfælde, at relationen var forenelig
med udbudsreglerne, idet det blev fremhævet i præmisserne, at det “ikke
med rimelig sikkerhed [kan] fastslås, at indklagede ved tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af udbudsproceduren har sørget for, at udvælgelsen af dahl-
berg skadeservice a/s er sket på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskri-
minerende kriterier, og at der ikke har fundet forskelsbehandling sted mel-
lem tilbudsgiverne.” 

Det er måske særligt værd at fremhæve, at der ikke var tale om et EU-ud-
bud, men en annoncering efter det dagældende afsnit II i tilbudsloven. Lige-

19 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. november 2011, Willis I/S mod Sønder-
borg Kommune.
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behandlings- og gennemsigtighedsprincippet slog ikke desto mindre igen-
nem med fuld kraft.

Sidst skal fremhæves en kendelse fra 2014,20 hvor en ordregivende myn-
dighed i forbindelse med et udbud af en rammeaftale omkring møbler og
specialinventar havde gjort brug af en teknisk rådgiver, der efter en klagende
virksomheds opfattelse havde et så tæt forretningsmæssigt samarbejde med
den vindende tilbudsgiver ved udbuddet, at konstruktionen havde været i
strid med ligebehandlingsprincippet. Der var ikke tale om, at de to virksom-
heder var koncernforbundne, og der forelå heller ikke personsammenfald
for virksomhederne på ledelses- eller ejer-niveau.

Klagenævnet vurderede ikke,  at relationen var i  strid med ligebehand-
lingsprincippet og fremhævede mere principielt i kendelsen, at et alminde-
ligt professionelt samarbejde mellem virksomheder inden for samme eller
tilstødende brancher som det klare udgangspunkt ikke i sig selv medfører
“afhængighed mellem virksomhederne.”

Det er vanskeligt præcist at sammenfatte Klagenævnet for Udbuds praksis
i sager vedrørende interessekonflikter, hvor en ordregivende myndighed har
gjort brug af en rådgiver, der har en forbindelse til en tilbudsgiver. Som det
ses af de fremhævede kendelser, er der typisk tale om konkret begrundede
afgørelser.

Det er dog nok ikke helt forkert at konkludere, at det som det absolutte
udgangspunkt er uforeneligt med udbudsreglerne at gennemføre et udbud
og i forbindelse med evalueringen af tilbud gøre brug af en rådgiver, der er
koncernforbundet med en af tilbudsgiverne eller har en formaliseret relation
som eksempelvis et bestående franchiseforhold til en af tilbudsgiverne.

Hvis relationen mellem en ordregivende myndigheds rådgiver og en del-
tager ved udbuddet derimod ikke baserer sig på en formel koncernforbin-
delse eller  tilsvarende formaliseret  relation, vil  det  formentlig  kun være i
situationer, hvor en klagende virksomhed konkret kan dokumentere, at der
har været inddraget usaglige hensyn, at Klagenævnet vil statuere, at der har
foreligget en interessekonflikt i strid med udbudsreglerne. Som påpeget ind-
ledningsvis kan det ikke forventes, at udbudsloven vil ændre på Klagenæv-
nets praksis i disse sager.

20 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. september 2014, Hass & Berg A/S mod
Erhvervsakademi Aarhus.

141


