
Udkast til den kommende danske udbuds-
lov er sendt i høring. Lovudkastet ændrer 
reglerne om offentlige ordregiveres 
mulighed for at udelukke karteldeltagere 
og andre virksomheder, som har indgået 
konkurrencebegrænsende aftaler, fra at 
deltage i offentlige udbud. Lovforslaget 
forventes fremsat i første halvdel af 2015. 

I Danmark bliver det nye udbudsdirektiv 
(2014/24/EU) implementeret igennem en 
dansk udbudslov, som skal erstatte det hidtil 
gældende udbudsdirektiv (2004/18/EF).

DEN HIDTIL GÆLDENDE REGEL 
Efter artikel 45, stk. 2, litra c, i det hidtil 
gældende udbudsdirektiv kan en ordre-giver 
udelukke en virksomhed fra at deltage i et 
udbud, hvis der er tale om en virksomhed:

“som ved en retskraftig dom ifølge 
landets retsforskrifter er dømt for en 
strafbar handling, der rejser tvivl om den 
pågældendes faglige hæderlighed.”

Det antages i den udbudsretlige litteratur, at 
bestemmelsen blandt andet kan benyttes i 
forhold til virksomheder, der er dømt for  
overtrædelser af konkurrenceloven.

Konkurrencebegrænsende aftaler er dog 
ikke direkte omtalt i bestemmelsen, og 
der er ikke taget stilling til spørgsmålet 
i praksis. Muligheden for at udelukke 
karteldeltagere fra offentlige udbud 
er altså ikke klart beskrevet i det hidtil 
gældende udbudsdirektiv.  

UDELUKKELSE EFTER LOVFORSLAGET 
Lovforslaget til den nye udbudslov angiver 
direkte muligheden for at udelukke kartel-
deltagere fra at deltage i offentlige udbud. 
Der er dog som hovedregel fortsat tale om 
en mulighed og ikke en pligt til at udelukke, 
i modsætning til det, der gælder i forhold 
til f.eks. bestikkelse. 

Det følger af lovforslagets §135, stk. 1, nr. 4, 
at ordregiver kan udelukke en virksomhed 
fra at deltage i et udbud, hvis: 

“ordregiveren har tilstrækkelig plausible 
indikationer til at konkludere, at ansøgeren 
eller tilbudsgiveren har indgået en aftale 
med andre økonomiske aktører med 
henblik på konkurrencefordrejning.”

Lovudkastet eller bemærkningerne til 
det eksemplificerer ikke, hvad “tilstrækkelig 
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plausible indikationer” omfatter. Det 
samme gælder artikel 57, stk. 4, litra d, 
i det nye udbudsdirektiv, som implemen-
teres ved § 135, stk. 1, nr. 4. Formuleringen 
er den samme i artikel 57, stk. 4, litra 
d. Da udelukkelse ikke efter ordlyden 
kræver en dom eller vedtagelse af et 
bødeforlæg, må det – ud over disse – 
formentlig kunne antages, at en afgørelse 
fra Konkurrencerådet er en tilstrækkelig 
indikator. Bestemmelsens ordlyd er 
heller ikke specifikt begrænset til kartel-
aftaler og kan derfor efter ordlyden 
omfatte alle former for aftaler, som indgås 
med henblik på at fordreje konkurrencen. 
Det kunne således også være en aftale 
om bindende videresalgspriser mellem en 
producent og en selvstændig forhandler. 

I særligt grove kartelsager, hvor flere end 
to deltagere har koordineret deres adfærd 
struktureret i længere tid, og er endeligt 
dømt for dette, vil den obligatoriske 
udelukkelsesgrund i lovforslagets §133, 
stk. 1, nr. 1 og artikel 57, stk. 1, litra a i det 
nye udbudsdirektiv også kunne finde 
anvendelse. Bestemmelsen drejer sig 
om udelukkelse som følge af deltagelse 
i en kriminel organisation. Anvendelse af 
denne udelukkelsesgrund forudsætter 
derfor, at betingelserne for, at der er tale 
om en kriminel organisation, jf. Rådets 
rammeafgørelse 2008/841/RIA er opfyldt. 
Da konkurrencefordrejninger er særskilt 
oplistet som en frivillig udelukkelsesgrund, 
må det formodes, at overtrædelser af 
konkurrencereglerne behandles herefter, 
med mindre der er tale om særligt grove 
tilfælde, som opfylder disse betingelser. 
Nedenstående omhandler alene udelukkelse 
efter den frivillige udelukkelsesgrund. 

BETINGELSER FOR UDELUKKELSE 
Oplyst i udbudsmaterialet 
Det er ifølge lovforarbejderne en betingelse 
for, at ordregiver kan udelukke en virksom-
hed efter §135, stk. 1, nr. 4, at der er oplyst 
om det i udbudsbekendtgørelsen. Hvis en 
ordregiver har angivet i udbudsbekendt-

gørelsen, at det vil medføre udelukkelse 
at have “indgået en aftale med andre 
økonomiske aktører med henblik på 
konkurrencefordrejning”, så er ordregiver 
forpligtet til at udelukke en virksomhed, 
hvis denne enten før eller under udbuds-
proceduren er eller bliver omfattet af 
udelukkelsesgrunden. 

Ordregiver skal inden kontraktindgåelse 
verificere, at den vindende tilbudsgiver ikke 
er omfattet af udelukkelsesgrunden. 

Ordregiver skal godtgøre, at virksomheden 
er omfattet af udelukkelsesgrunden 
Det er ordregiver, som skal godtgøre, at der 
er tilstrækkelige plausible indikationer til 
at konkludere, at virksomheden har indgået 
en aftale med henblik på at fordreje 
konkurrencen. Derfor kan ordregiver ikke 
ved et udbud stille krav om, at tilbuds-
givere skal føre negativt bevis og doku- 
mentere ikke at være omfattet af 
udelukkelsesgrunden. Bevisbyrden er dog 
lempeligere end den, som gælder for de 
resterende frivillige udelukkelsesgrunde 
i §135, hvor ordregiveren skal påvise, 
at virksomheden er omfattet af 
udelukkelsesgrunden. Her skal det 
alene dokumenteres, at ordregiver 
har en tilstrækkelig plausibel indikator. 
Ifølge bemærkningerne til lovforslaget 
skal ordregiver kunne fremlægge 
“dokumentation, der troværdigt indikerer” 
dette. 

Pligt til partshøring og vurdering af doku-
mentation for pålidelighed (self-cleaning)
En ordregiver kan efter lovforslaget 
først udelukke en virksomhed fra at 
deltage i et udbud, når ordregiver har 
meddelt virksomheden, at virksomheden 
er omfattet af udelukkelsesgrunden. 
Ordregiver er i den forbindelse forpligtet 
til at give virksomheden en passende 
frist efter ansøgnings- eller tilbudsfristens 
udløb til at fremlægge tilstrækkelig 
dokumentation for virksomhedens 
pålidelighed. Forpligtelsen gælder 
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for alle de obligatoriske og frivillige 
udelukkelsesgrunde. 

Hvis virksomheden kan fremlægge en 
sådan dokumentation, kan ordregiver 
ikke udelukke virksomheden fra udbuds-
processen, selvom virksomheden reelt er 
omfattet af udelukkelsesgrunden. Det er 
i den engelsksprogede version af det nye 
udbudsdirektiv omtalt som “self-cleaning” 
og nærmere uddybet nedenfor. Det er 
en konkret vurdering hos ordregiver, 
hvorvidt den fremlagte dokumentation er 
tilstrækkelig til at påvise pålidelighed. Hvis 
dokumentationen ikke findes tilstrækkelig, 
skal ordregiveren begrunde denne 
vurdering over for virksomheden.

Betingelser for ordregivers accept af 
dokumentation for pålidelighed 
Lovforslaget opstiller en række betingelser 
for, at ordregiveren kan acceptere 
virksomhedens dokumentation for 
pålidelighed. Betingelserne vedrører 
samtlige obligatoriske og frivillige 
udelukkelsesgrunde og finder alene 
anvendelse, hvis de er relevante for den 
konkrete udelukkelsesgrund. For så vidt 
angår kartelaftaler kan samtlige betingelser 
være relevante i en konkret sag. 

1) Dokumentation for erstatning 
Hvis virksomheden er ifaldet et erstat- 
ningsansvar som følge af en overtrædelse 
af konkurrencereglerne, skal det dokumen-
teres, at der er ydet den erstatning, virk-
somheden er blevet pålagt. Kravet kan 
også være opfyldt, hvis virksomheden har 
dokumenteret at have påtaget sig at yde 
erstatning for eventuelle tab som følge af 
overtrædelsen af straffeloven, eksempelvis 
ved accept af et bødeforlæg. 

2) Dokumentation for samarbejde med 
undersøgelsesmyndighed 
Denne betingelse er ofte relevant i kartel-
sager. Særligt i den situation, hvor politiet 
eller konkurrencemyndighederne har 
foretaget undersøgelser med henblik på 

at indlede en straffesag. Virksomheden 
kan leve op til betingelsen ved at kunne 
redegøre for et aktivt samarbejde med 
undersøgelsesmyndigheden. Det kan 
f.eks. være ved at kunne dokumentere, at 
virksomheden har givet myndighederne 
adgang til virksomhedens oplysninger, 
besvaret myndighedernes spørgsmål og i 
øvrigt bidraget til sagens oplysning. 

3) Passende foranstaltninger til at 
forebygge yderligere overtrædelser 
Hvis det er relevant, skal virksomheden 
dokumentere, at der er truffet passende 
konkrete tekniske, organisatoriske og 
personalemæssige foranstaltninger for 
at forebygge yderligere overtrædelser af 
straffeloven eller øvrige forsømmelser. 

Det vil afhænge af omstændighederne i 
den konkrete sag, hvilke foranstaltninger 
der er relevante for at leve op til 
betingelsen. Hvis en kartelsag skyldes 
adfærden fra en bestemt medarbejder, 
som eksempelvis har haft ansvaret for 
en tilbudsproces og egenhændigt har 
initieret ulovlig kommunikation med 
konkurrenter, så kan det være relevant at 
kunne dokumentere, at medarbejderen 
er afskediget eller frataget ansvaret for 
tilbudsprocesser. Hvis en karteldannelse 
skyldes en generel virksomhedskultur 
eller manglende kendskab til reglerne 
hos virksomhedens medarbejdere, kan 
det være relevant, at virksomheden 
kan dokumentere, at der er etableret 
interne compliance-processer med 
kontrol, afrapportering, uddannelse af 
medarbejdere og procedurer, som skal 
overholdes f.eks. ved medarbejdernes 
kommunikation med konkurrenter.  

Hvis virksomheden ikke kan dokumentere 
at leve op til det, kan virksomhedens 
dokumentation for pålidelighed ikke 
accepteres. Kommer ordregiver ved den 
konkrete vurdering frem til, at virksom-
heden tilstrækkeligt har dokumenteret 
at leve op til disse forpligtelser, så kan 



                                

horten.dk

ordregiver ikke udelukke virksomheden fra 
en udbudsprocedure. 

2 år fra den relevante hændelse 
Lovforslaget begrænser desuden ordre- 
givers mulighed for at anvende udelukkel-
sesgrunden til 2 år fra datoen for den 
relevante hændelse eller handling. For 
konkurrencebegrænsende aftaler skal det 
regnes fra aftalens ophør. Det er således 
ikke 2 år fra en dom eller vedtagelse af et 
bødeforlæg, men 2 år fra virksomhedernes 
ulovlige aftale ophører. Det er overraskende, 
da det nye udbudsdirektiv giver mulighed 
for udelukkelse i op til 3 år fra den 
relevante hændelse.

Det betyder, at sagsbehandlingen af en 
sag om overtrædelse af konkurrenceloven 
kan få stor betydning for ordregiveres 
muligheder for at udelukke karteldeltagere 
fra at deltage i offentlige udbud. I den 
verserende sag om byggekartellet gik 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 
kontrolundersøgelse i begyndelsen af 2010 
og den første bødevedtagelse skete i juli 
2014, først 4 år senere. Bestemmelsen 
vil derfor havde været uden betydning 
i forhold til disse karteller. Det er så 
meget desto mere overraskende, at man 
i udbudsloven har valgt at begrænse 
udelukkelsesmuligheden til 2 år i modsæt-
ning til direktivets 3 år.

Det er ikke en betingelse efter forslaget til 
udbudsloven, at der skal foreligge en dom 
eller en bødevedtagelse for at udelukke 
en virksomhed fra en udbudsproces. Der 
er dog den hindring, at offentligheden 
ofte ikke har kendskab til eksistensen 
af et kartel før efter sagens afgørelse. 
Dertil må det siges, at udelukkelse er en 
drastisk konsekvens at drage over for 
en virksomhed, som endnu ikke har en 
afgørelse imod sig. 

Som anført indledningsvist, så kan 
særligt grove sager dog være omfattet 
af den obligatoriske udelukkelsesgrund i 
lovforslagets §133, stk. 1, nr. 1 og artikel 57, 
stk. 1, litra a i det nye udbudsdirektiv. I det 
tilfælde gælder udelukkelsesgrunden i op 
til 4 år fra datoen for den endelig dom. 

Den frivillige udelukkelsesgrund giver 
virksomheder, som overtræder 
konkurrencereglerne, en øget risiko for 
at miste omsætning ved ikke at kunne 
deltage i offentlige udbud. Dermed lægges 
der yderligere pres på lovovertrædere på 
et område, hvor sanktionsniveauet også er 
blevet skærpet betydeligt med ændringen 
af konkurrenceloven i 2013. 

LÆS UDKAST TIL UDBUDSLOVEN
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/
Details/42280
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Hos Horten arbejder vi hver dag hårdt for at give vores klienter en fordel inden 
for deres områder. Det kræver mod at tage stilling – og at sige det ligeud. Men 
vi tør udfordre det, som andre tager for givet. Vi stiller spørgsmål, deler viden 
og går forrest – særligt i sektorer, der er præget af intensiv lovregulering og 
hastig udvikling. Horten er i dag 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.
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