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Abstract 

With the final approval of the Directives of 2014, a few new rules got implemented. 

Among these were the rules for contract modifications, which were previously established 

by the Court of Justice of the European Union (ECJ). The judgement was based on the 

principles of equal treatment and transparency, which are derived from the Treaty on the 

Functioning of the European Union. There is however discrepancies between the rules in 

the Directive of 2014 and the case law they are based on. This thesis considers whether the 

safe harbor rule that got implemented to make sure that minor changes of the contract 

always would be possible, is in accordance with the earlier case law, and furthermore in 

accordance with the principles of equal treatment and transparency. The thesis further 

considers if the ECJ will accept the safe harbor rule as an exception to the general rule that 

material changes require a new tender. 

Since the Directive of 2014 considers any change that shifts the economical balance in 

favor of the Contractor to be substantial, it is concluded that the safe harbor rule must be an 

exception to the general rule, since changes under the limit of 10 % and 15 % of the 

contract value can change the economical balance. 

The ECJ will have to either accept the safe harbor which would not be in accordance with 

their earlier practice, or rule that the wording in the Directive of 2014 is misleading. 

It is concluded that the ECJ will most likely rule in accordance with their earlier practice 

and decide that the wording in the Directive of 2014 should be interpreted in accordance 

with said earlier practice, which means that the conditions in the Directive of 2014 for 

when a change is to be considered substantial, should be interpreted in accordance with the 

Presstext judgement.  
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Kapitel 1 - Indledning 

1.1. Indledende problemstilling 

Hvert år bruger den offentlige sektor ca. 355 mia. kr. på diverse anskaffelser,
1
 som er 

nødvendige for, at det offentlige kan varetage dets opgaver. På EU-plan bruger de 

offentlige myndigheder ca. 18 % af EU’s BNP på indkøb af diverse ydelser og varer.
2
 En 

del af de penge går til transaktionsomkostninger. I gennemsnit udgør 

transaktionsomkostningerne 2,6 % af kontraktværdien for offentlige ordregivere, og 2 % 

for de vindende tilbudsgivere.
3
 Ordregiverne har selv forsøgt at mindske 

transaktionsomkostningerne, bl.a. ved at præcisere eller forenkle udbudsmaterialet eller 

udbudsprocessen.
4
 Dette tiltag ses også fra EU-Lovgiver, der under vedtagelsen af de 3 tre 

nye direktiver,
5
 har haft fokus på at simplificere og effektivisere udbudsretten.

6
 

Udbudsreglerne regulerer det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og 

anlægsarbejder fra eksterne parter, når værdien er over en vis grænse. Udover reglerne i 

Direktivet, som er implementeret i den danske Udbudslov,
7
 gælder principperne om særligt 

gennemsigtighed og ligebehandling.
8
 Principperne, som er midler til at opnå det generelle 

formål om at sikre det indre marked og en ufordrejet konkurrence, udspringer af Traktaten 

om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.
9
 

                                                 
1
 Rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Transaktionsomkostninger ved EU-udbud, 2019, s. 5 

2
 Kommissionens Forslag til Europa Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige indkøb, KOM/2011/0896 

endelig, s. 2 (Herefter ”Kommissionens Forslag til Direktivet”). 
3
 Rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Transaktionsomkostninger ved EU-udbud, 2019, s. 11 

4
 Ibid. s. 33 

5
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om 

ophævelse af direktiv 2004/18/EF (Herefter ”Direktivet”); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og 

energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (Herefter 

”Forsyningsdirektivet”); og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om 

tildeling af koncessionskontrakter (Herefter ”Koncessionsdirektivet”) 
6
 Kommissionen Forslag til Direktivet, s. 2. 

7
 Lov nr. 1564, 15/12/2015 (Herefter ”Udbudsloven”) 

8
 Carina Risvig Hamer, Grundlæggende udbudsret, 1. udgave (2016), Djøf Forlaget, s. 30 (Herefter ”Risvig 

(2016)”)  
9
 Herefter ”Traktaten”  
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Frem til vedtagelsen af Direktivet regulerede udbudsreglerne primært processen frem til 

kontraktindgåelsen, det var først ved den Europæiske Unions Domstols
10

 dom af 19. juni 

2008, C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republikken Østrig
11

, at 

reglerne for hvilke ændringer man måtte foretage i kontrakten, blev fastlagt ud fra de 

udbudsretlige principper. Efterfølgende blev reglerne skrevet ind i Direktivet, med det 

formål at præcisere vilkårene for ændringer af en kontrakt, under hensyntagen til EU-

Domstolens retspraksis.
12

 Implementeringen har dog givet anledning til en vis usikkerhed, 

da reglerne ikke synes at være klare, og ikke synes at være i overensstemmelse med 

tidligere retspraksis. 

Det har været nødvendigt at indskrænke den normale kontraktretlige frihed til at ændre i 

kontrakten, da disse ændringer ikke bliver udsat for den konkurrence, som 

udbudsproceduren har til formål at opretholde. Dette ændrer dog ikke det praktiske behov, 

som parterne i kontrakten vil have for at foretage ændringer, og derfor må der af hensyn til 

proportionalitetsprincippet og det øvrige mål om at optimere udbudsretten, skulle ske en 

afvejning af hensynene. 

Dette speciale vil belyse om hensigten bag de nye regler, herunder særligt bagatelgrænsen i 

Direktivets art. 72, stk. 2, har været at optimere udbudsretten ved at tage hensyn til 

ordregivernes omkostninger, som følger af begrænsningen af den generelt fleksible 

kontraktret, og om bestemmelsen i så fald er i overensstemmelse med tidligere retspraksis. 

Derudover vil specialet indeholde en grundig fortolkning af bagatelgrænsen, for at vurdere 

om den er en undtagelsesbestemmelse, og herunder hvilke konsekvenser for retsstillingen 

det medfører. 

 

 

                                                 
10

 Herefter ”EU-Domstolen” 
11

 Herefter ”Pressetext” 
12

 Direktivets præambelbetragtning 107 
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1.2. Problemformulering 

Hvilke muligheder og begrænsninger har ordregiver for at ændre eller fravige 

bestemmelser i kontrakten uden fornyet udbudspligt, herunder om bagatelgrænsen i 

udbudsdirektivets art. 72 og udbudsloven er en kodificering af tidligere retspraksis eller en 

undtagelsesbestemmelse, og hvad de afledte konsekvenser heraf vil være. 

1.3. Metode 

I specialet benyttes den retsdogmatiske metode. Formålet med metoden er at finde og 

fortolke de relevante retskilder, for at kunne foretage en vurdering af, hvad der er gældende 

ret. Gennem specialet vil de nuværende bestemmelsers ordlyd blive fortolket i lyset af den 

tidligere retspraksis, da bestemmelserne antageligt er en videreførelse af gældende ret, med 

det formål at identificere om bestemmelserne er i overensstemmelse med tidligere 

retspraksis. 

1.4. Afgrænsning 

Dette speciale vil fokusere på reglerne for ændringer af kontrakter i deres løbetid i 

Direktivets art. 72, med særligt fokus på bagatelgrænsen i art. 72, stk. 2. Reglerne for 

udbudsproceduren op til kontraktindgåelsen vil ikke blive behandlet i specialet, dog med 

undtagelse af enkelte regler der har relevans i forhold til fortolkningen af bestemmelserne i 

art. 72. 

Specialet sigter mod at tage stilling til EU-Domstolens fremtidige praksis, hvilket er 

grunden til, at specialet tager udgangspunkt i Direktivets bestemmelser fremfor 

Udbudslovens. Undervejs vil der være henvisning til og inddragelse af bestemmelserne og 

overvejelserne i Udbudsloven, inklusiv en stillingtagen til konsekvenserne af den danske 

implementering af reglerne i art. 72. 

Da det er reglerne i Direktivet, som vil være genstand for specialet, vil Forsyningsdirektivet 

og Koncessionsdirektivet ikke blive behandlet nærmere. 

Formålet med dette speciale er, at belyse hvordan bagatelgrænsen skal fortolkes, og hvilke 

konsekvenser det har for retsstillingen. Til at opfylde dette formål med specialet, vil 
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formålet med udbudsretten blive diskuteret. Denne diskussion er dog ikke hovedformålet 

med dette speciale, og da en fyldestgørende diskussion af formålet med udbudsretten, vil 

kunne udgøre et speciale i sig selv, vil der blot blive henvist til og kort redegjort for 

forfattere med modsatrettede holdninger. 

1.5. Retskilder 

Specialet tager udgangspunkt i de EU-retlige regler, som består af Traktaten og Direktivet, 

samt Udbudsloven der implementerer reglerne i dansk ret. Som vejledning til fortolkningen 

af reglerne inddrages præambelbetragtningerne i Direktivet og forarbejderne til 

Udbudsloven, selvom disse i sig selv ikke er retsregler.
13

 De tidligere udbudsdirektiver 

samt forslagene til det nuværende direktiv, bliver også inddraget som hjælp til 

fortolkningen af de nuværende regler. 

Udbudsloven blev implementeret ved omskrivning, hvilket kan medføre 

uoverensstemmelser mellem Direktivets og Udbudslovens ordlyd. Stemmer Udbudsloven 

ikke overens med Direktivet, skal bestemmelserne i Udbudsloven fortolkes i 

overensstemmelse med bestemmelserne i Direktivet.
14

 

Derudover inddrages retspraksis fra EU-Domstolen, da de nuværende regler for ændringer 

af kontrakter bygger på tidligere retspraksis, men også fordi retspraksis er en væsentlig 

hjælp til fortolkning af principperne og fastlæggelsen af gældende ret. Som supplement til 

fortolkningen inddrages, i visse tilfælde, Generaladvokatens forslag til afgørelserne. 

Den juridiske litteratur, samt vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil 

ligeledes blive inddraget, selvom disse ikke har stor retskildemæssig værdi. Litteraturen 

bidrager dog til forståelsen af juraen og med argumenter for en given fortolkning af 

reglerne. 

 

 

                                                 
13

 Risvig 2016, s. 42. 
14

 EU-Domstolens dom af 10. april 1984 i sagen C-14/83, Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land 

Nordrhein-Westfalen, pr. 26. (Herefter ”Von Colson”) 
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1.6. Definitioner 

Definitionerne af ”Ordregiver”, ”Tilbudsgiver” og ”Økonomisk aktør” er citeret fra 

Direktivets art. 2, som indeholder en uddybende liste over definitioner. 

”Ordregiver” – ”Staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer, 

sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse 

offentligretlige organer” 

”Tilbudsgiver” – ”En økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud” 

”Økonomisk aktør” – ”Enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig enhed samt 

enhver sammenslutning af sådanne personer og/eller enheder, herunder enhver midlertidig 

sammenslutning af virksomheder, som tilbyder udførelse af arbejder og/eller bygge- og 

anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser på markedet” 

”Udbudsmaterialet” – ”Alle de dokumenter der udgør eller ledsager ordregiverens 

grundlag for indhentning af tilbud på en opgave” 

”Udbudsreglerne” – ”Den samlede betegnelse for Direktivets, Traktatens og Udbudslovens 

regulering” 

”Direktivet” – ”Bliver i dette speciale brugt som begrebet for Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF” 

”EU-Lovgiver” – ”Bliver i dette speciale brugt som begreb for parterne i den europæiske 

lovgivningsprocedure, herunder f.eks. Kommissionen, Parlamentet og Rådet” 

”SMV’er” – ”Små og mellemstore virksomheder” 
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Kapitel 2 - Formålet med Udbudsretten 

Udbudsretten regulerer den offentlige sektors kontraktindgåelse. Reguleringen foregår både 

på EU plan og nationalt plan. Der er i 2014 udstedt 3 direktiver på EU plan: 

Udbudsdirektivet, Forsyningsdirektivet og Koncessionsdirektivet. Kun udbudsdirektivet vil 

blive behandlet i dette speciale. Medlemslandende kan selv inkorporere udbudsdirektivet i 

national ret. I Danmark gennemfører Udbudsloven Direktivet og da de nationale regler 

bygger på EU retten, må det EU retlige formål have forrang.
15

 

Direktivet er vedtaget med hjemmel i Traktatens bestemmelser,
16

 og har til formål at skabe 

og opretholde et indre marked med fri bevægelighed for bl.a. varer og tjenesteydelser og 

sikre adgang til en ufordrejet konkurrence. Formålene gengives også i retspraksis: 

”hovedformålet med fællesskabsbestemmelserne om offentlige aftaler er at sikre fri 

bevægelighed for tjenesteydelser og adgang til en ufordrejet konkurrence i samtlige 

medlemsstater”.
17

 

Traktaten indeholder ikke specifikke regler for indgåelse af offentlige kontrakter, men 

indeholder bestemmelserne om fri bevægelighed, og indeholder også de almindelige 

principper som ligebehandling, gennemsigtighed, ikke-diskrimination og proportionalitet. 

Der fremgår af Direktivets præambelbetragtning 1,
18

 at disse principper og bestemmelser 

skal iagttages ved indgåelse af offentlige kontrakter. Principperne må ses som et middel til 

at opnå formålene og ikke formål i sig selv, da ligebehandling og gennemsigtighed f.eks. er 

nødvendigt for at opnå en ufordrejet konkurrence. 

Udbudsrettens formål om at opretholde og sikre det indre marked og sikre adgang til en 

ufordrejet konkurrence er ikke de eneste virkninger. Ligebehandling uden diskrimination 

og gennemsigtighed mindsker f.eks. også korruption, og en ufordrejet konkurrence vil give 

bedre priser og lede til mere effektive indkøb. I forslaget til Direktivet blev der introduceret 

to supplerende mål; ” Mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler for at sikre de bedst 

                                                 
15

 Risvig (2016), s. 32 
16

 TEUF, art. 26, stk. 1.  
17

 C-454/06, Pressetext, pr. 31. 
18

 Direktivet, præambelbetragtning 1 
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mulige resultater af indkøb med hensyn til penge.” og ” Give ordregiverne bedre mulighed 

for at anvende offentlige indkøb til støtte for fælles samfundsmæssige mål såsom 

miljøbeskyttelse, bedre ressource- og energieffektivitet, bekæmpelse af klimaændringer, 

fremme af innovation, beskæftigelse og social integration samt sikring af de bedst mulige 

betingelser for tilvejebringelse af sociale tjenester af høj kvalitet.”
19

 Det har været 

diskuteret, om disse supplerende mål er et udtryk for en udvikling af nye formål med 

udbudsretten, eller om formålet med udbudsretten stadig først og fremmest er at opretholde 

det indre marked, og at de andre ”formål” blot er virkningerne af en effektiv konkurrence, 

her tænkes især på målet om en effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Den diskussion 

er som nævnt under afgrænsningen ikke genstand for specialet, men vil blive berørt i afsnit 

7.1.2. 

Der er blevet introduceret flere nye regler i Direktivet. Dette speciale tager udgangspunkt i 

reglerne om ændringer af kontrakter i deres løbetid.
20

 

Kapitel 3 - Udbudsrettens principper 

De udbudsretlige principper har stor betydning for, hvordan reglerne fortolkes, da 

principperne er udledt af Traktaten. Traktaten udgør grundlaget for udbudsdirektiverne, og 

udbudsdirektiverne skal derfor være i overensstemmelse med principperne som er udledt af 

Traktaten. Principperne skal af den grund iagttages ved en fortolkning af reglerne i 

direktiverne. Principperne er skrevet ind i Direktivets art. 18, stk. 1, hvilket er 

implementeret i Udbudslovens § 2, stk. 1, som nævner de grundlæggende principper om 

ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
21

 Principperne er ikke formål i sig 

selv, men midler til at opnå udbudsrettens gældende formål. 

Jeg vil i de følgende afsnit kort redegøre for principperne og deres funktion, da dette får 

betydning for fortolkningen af Direktivets regler om ændringer af kontrakten. 

                                                 
19

 Citeret fra Kommissionens Forslag til Direktivet, s. 2. 
20

 Direktivets, art. 72 
21

 Udbudsloven § 2, stk. 1 
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3.1. Ligebehandlingsprincippet 

Traktaten indeholder regler om forbud mod nationalitetsdiskrimination.
22

 Ud fra disse 

regler er der gennem retspraksis udviklet ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsprincippet. For at kunne opnå formålet om en ufordrejet konkurrence, er 

det helt grundlæggende at tilbudsgiverne, der deltager i et udbud, skal behandles lige. 

Kunne ordregiveren f.eks. favorisere nationale virksomheder, må det forventes, at 

udenlandske virksomheder ville have et mindre incitament til at afgive tilbud, og dette ville 

have en negativ effekt på konkurrencen. Ligebehandlingsprincippet betyder at ensartede 

forhold skal behandles lige, medmindre en forskellig behandling er objektivt og sagligt 

begrundet.
23

 Det sikrer at tilbudsgiverne som udgangspunkt behandles lige, men sætter 

samtidig også krav til nøjagtigheden hos tilbudsgiverne, når de skal udforme deres tilbud, 

da tilbuddet som udgangspunkt ikke efterfølgende må præciseres.
24

 

Ligebehandlingsprincippet gælder i alle faser af udbuddet,
25

 også for ændringer der 

foretages efter kontraktindgåelsen.
26

 Det er ikke alene over for tilbudsgivere og ansøgere, at 

ordregiveren har en ligebehandlingspligt, men også over for de økonomiske aktører, der 

ikke har valgt at deltage i det konkrete udbud, men som potentielt kunne have deltaget.
27

 

Det betyder at ændringer i enten udbudsmaterialet eller kontrakten, som bevirker at andre 

virksomheder potentielt havde truffet en anden beslutning angående deltagelse i 

udbudsprocessen, eller havde påvirket deres tilbud, ikke vil være i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet.
28

 

                                                 
22

 TEUF, art. 18 
23

 EU-Domstolens dom af 3. marts 2005, C-34/03, Fabricom SA mod État belge, pr. 27 (Herefter ”Fabricom”) 
24

 Steen Treumer, Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler, Djøf forlag 2000, s. 14 (Herefter ”Treumer 

(2000)”) 
25

 EU-Domstolens dom af 12. december 2002, C-470/99, Universale Bau AG mod Entsorgungsbetriebe 

Simmering GmbH, pr. 93 (Herefter ”Universale Bau”) 
26

 C-454/06, Pressetext, pr. 34 
27

 Lovforslag som fremsat, FT 2015-16, tillæg A, lovforslag nr. L 19, bemærkninger til § 2, s. 57 (Herefter 

”Lovforslag til Udbudsloven”) 
28

 C-454/06, Pressetext, pr. 35 
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3.2. Gennemsigtighedsprincippet 

Gennemsigtighed er ofte relevant i forbindelse med ligebehandling, for som følge af 

ligebehandlingsprincippet skal lige omstændigheder behandles lige, medmindre andet kan 

begrundes sagligt. For at kunne vurdere, hvorvidt en vurdering har været saglig, kræver det, 

at der er gennemsigtighed, så man kan se, hvad der er blevet tillagt vægt i vurderingen. 

Steen Treumer beskriver gennemsigtighedsprincippet som et middel til at sikre 

ligebehandlingen, og nævner i den sammenhæng, at ligebehandlingsprincippet må antages 

at være det primære princip.
29

 

Gennemsigtighedsprincippet påvirker ordregiveren selv, da ordregiveren i medfør af 

gennemsigtighedsprincippet har en pligt til at dokumentere sine handlinger. Det påvirker 

også udbudsmaterialet, da en del af formålet med gennemsigtighed er at gøre potentielle 

tilbudsgivere i stand til at vurdere, hvorvidt de skal afgive et tilbud. Dette har den 

følgevirkning, at der ikke senere må ændres for meget i udbudsmaterialet, da ændringer kan 

betyde, at potentielle tilbudsgiveres valg om at deltage havde været anderledes, og 

udbuddet ville ikke længere have været gennemsigtigt.  

3.3. Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet er blevet fastslået i retspraksis, og fremgår også af Direktivets 

art. 18, stk. 1, samt udbudslovens § 2. Princippet indebærer f.eks. at ordregiveren ikke må 

stille krav og betingelser, der går videre, end hvad der er nødvendigt og passende for 

gennemførelsen af de tilsigtede formål med kravene og betingelserne.
30

 

Proportionalitetsprincippet ses ved udformningen af udbudsmaterialet. Ordregiveren må 

f.eks. ikke stille store krav til en virksomheds omsætning eller egenkapital, hvis der ikke er 

tale om en stor eller særligt usikker opgave.
31

 Princippet ses også i processen f.eks. ved 

udelukkelse af tilbudsgivere, hvor ordregiver i nogle tilfælde kun må udelukke ansøgere, 

                                                 
29

 Treumer (2000), s. 25 
30

 Rettens dom af 10. december 2009, T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV mod Kommissionen, pr. 57 

(Herefter ”Antwerpse”) 
31

 Se i forhold til minimumsomsætning Direktivets art. 58, stk. 3 
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såfremt problemet ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
32

 I de to 

nævnte tilfælde kan det siges at proportionalitetsprincippet søger at beskytte tilbudsgiverne, 

ved at skærpe ordregiverens muligheder for at stille krav der er stærkt overdrevet, dette 

kunne f.eks. gøres for at indskrænke konkurrencen på et marked, eller diskriminere mod 

små virksomheder. Proportionalitetsprincippet støtter her, på samme måde som 

ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, formålet om at opnå en effektiv 

konkurrence. 

Det er dog ikke ved alle anvendelser af proportionalitetsprincippet, at dette stemmer 

overens med formålet om at opnå en effektiv konkurrence. Reglerne om udbud med 

forhandling uden forudgående offentliggørelse
33

 må også være et udtryk for 

proportionalitetsprincippet, for her kan ordregiver under særlige betingelser undlade at 

offentliggøre et udbud, og dermed fjerne det fra konkurrence. Proportionalitetsprincippet 

får her en anden rolle. Det står modsat ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsprincippet, da det er klart at et udbud uden offentliggørelse, hverken er 

gennemsigtigt eller et udtryk for ligebehandling. Hensynet bag denne undtagelse er delvis 

økonomisk, som det ses i Direktivets art. 32, stk. 3, litra b, om supplerende leverancer, hvor 

der gives mulighed for at foretage en supplerende leverance uden forudgående 

offentliggørelse, når visse betingelser er opfyldt, heriblandt at: ”… et leverandørskifte ville 

gøre det nødvendigt for den ordregivende myndighed at anskaffe varer, som på grund af en 

forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt 

store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.”
34

  

Proportionalitetsprincippet adskiller sig i nogle tilfælde fra de to andre principper, ved at 

varetage modsatrettede hensyn. 

                                                 
32

 Se Direktivets art. 57, stk. 4, litra e og f 
33

 Se Direktivets art. 32 
34

 Citeret fra Direktivets art. 32, stk. 3, litra b. 
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Kapitel 4 - Ændringer af kontrakten 

Når udbudsprocessen er afsluttet, og kontrakten er underskrevet, ophører udbudsreglernes 

funktion. Det er herefter den almindelige kontraktret, der er gældende.
 35

 Det er ofte 

relevant for ordregiveren at iagttage om dennes krav til arbejdets udførelse også opfyldes, 

da det ville gå ud over ligebehandlingen, hvis en tilbudsgiver kan undlade at opfylde 

kravene som blev stillet i udbudsmaterialet. Det vil også i langt de fleste kontraktforhold 

blive relevant, at kunne foretage ændringer. Dette er i særdeleshed gældende for 

længerevarende kontraktforhold, da mange faktorer kan ændre sig undervejs. 

Ifølge den almindelige kontraktret er parterne frit stillet til at foretage ændringer af 

kontrakten, og dette kan både være af praktiske og økonomiske hensyn. Det ville dog være 

problematisk, hvis parterne frit kunne ændre kontrakten efter udbudsproceduren, da dette 

ville hindre effektiviteten af udbudsreglerne, og særligt være i modsætning til principperne 

om ligebehandling og gennemsigtighed. 

Der er derfor grænser for, hvor meget der må ændres i en kontrakt, før det vil blive anset 

for en ny kontrakt med den konsekvens, at den nye kontrakt skulle være udbudt i 

overensstemmelse med udbudsreglerne.
36

 Dette er blevet fastslået i retspraksis
37

 og er også 

flere gange blevet bekræftet af EU-Domstolen, bl.a. i C454/06, Pressetext, som også er 

baggrunden for Direktivets regler for ændringer af kontrakten. I Pressetext blev det 

fastslået, at ændringer af kontrakten skal anses for indgåelse af en ny kontrakt, når 

ændringerne er afgørende forskellige, eller ”materially different” i den engelske version, 

fra bestemmelserne i den oprindelige aftale.
38

 

Jeg vil i det følgende først beskrive behovet for, at kunne ændre kontrakterne, for bedre at 

kunne forstå formålet med reglerne på dette område. Derefter vil jeg kort redegøre for de 

nye regler om ændringer af kontrakter, der blev implementeret med Direktivet, og som 

bygger på den tidligere retspraksis. I afsnit 5 vil det blive diskuteret, hvorvidt det nye 

                                                 
35

 Risvig (2016), s. 723 
36

 Risvig (2016), s. 724 
37

 Se EU-Domstolens dom af 29. april 2004, C-496/99 P, Kommissionen mod CAS Succhi di Frutta (Herefter 

”Succhi di Frutta”) 
38

 C-454/06, Pressetext, pr. 34 
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direktiv er en kodificering af tidligere retspraksis, eller om de nye regler bryder med 

tidligere retspraksis. 

4.1. Behovet for ændringer 

En komplet kontrakt vil være en kontrakt, der har taget højde for alt, og som kan bruges 

som styringsredskab for reguleringen af aftaleforholdet mellem parterne. I en komplet 

kontrakt vil der ikke være noget behov for ændringer, da der allerede findes klausuler i 

kontrakten, der tager højde for alle fremtidige situationer. Det er klart, at en sådan kontrakt 

vil være vanskelig, hvis ikke umulig at skrive, fordi parterne ikke uden et uforholdsmæssigt 

stort brug af ressourcer, kan forudse alle fremtidige begivenheder, og nogle begivenheder 

vil være direkte umulige at forudse. 

En grundig og fornuftig ordregiver kan ikke skrive en komplet kontrakt, men det bør ikke 

afholde denne fra at undersøge markedet og overveje eventuelle fremtidige problemer. 

Ordregiveren har ifølge Udbudslovens § 39 og Direktivets art. 40 og 41 mulighed for inden 

udbudsproceduren iværksættes, at foretage markedsundersøgelser. Formålet med dette vil 

være, at kunne udforme nogle bedre krav, som er i overensstemmelse med, hvad markedet 

kan levere, og generelt få oplysning om markedet og fremtidens problemer eller 

løsninger.
39

 

Uanset hvor grundige markedsundersøgelser der foretages, må det erkendes, at der alligevel 

ofte vil opstå et behov for at ændre kontrakten, da parterne stadig ikke kan tage højde for 

alle begivenheder. Uden mulighed for at foretage ændringer i kontrakten, vil det kunne føre 

til, at parterne i sidste ende må ophæve kontrakten, som følge af væsentlig misligholdelse. 

Dette udfald vil typisk betyde, at ingen af parterne er tilfredse og vil have store økonomiske 

konsekvenser, både i forbindelse med kontraktens ophør, men også i forbindelse med et nyt 

tilsvarende udbud.
40

 Ser man derfor ændringer af kontrakten ud fra et økonomisk 

                                                 
39

 Risvig (2016), s.353 
40

 Morten Wahl Liljenbøl og Jens Balle, Ændringer af udbudte kontrakter II, bidrag til Karsten Hagel-

Sørensen (red), Aktuel Udbudsret II, 1. udgave (2016), Djøf Forlaget, s. 389 (Herefter ”Liljenbøl mfl. 

(2016)”) 
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synspunkt, eller ud fra formålet om en effektiv brug af det offentliges midler, må det være 

klart, at ændringer af kontrakten skal være tilladelige. 

Problemet med ændringer af kontrakten og det praktiske eller økonomiske behov som 

ligger bag det, er at ændringer, som ikke har været varslet i udbudsmaterialet, ikke har 

været udsat for konkurrence, og derfor vil være i modstrid med gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet. 

Udbudsreglerne afskærer ikke ordregiveren og tilbudsgiveren fuldstændigt fra at foretage 

ændringer i kontrakten, men opstiller en række begrænsninger for, hvilke 

kontraktændringer der kan foretages. 

4.2 Reglerne for ændringer af kontrakten 

Reglerne for ændringer af en udbudt kontrakt er nu implementeret i Direktivet, men blev i 

store dele fastlagt gennem retspraksis.
41

 Direktivets art. 72 om ændringer af kontrakter er 

ment som en præcisering af tidligere retspraksis, og ud fra den ordlyd må det antages, at det 

ikke har været formålet at ændre vilkårene for ændringer af kontrakter.
42

  

For at give den bedste forståelse af reglerne vil jeg starte med, at gennemgå den retspraksis 

som de bygger på, og efterfølgende redegøre for Direktivets regler for ændringer af 

kontrakter i deres løbetid. 

4.2.1. Pressetext dommen C-454/06 

Inden Østrig tiltrådte EU, og blev omfattet af pligten til at udbyde offentlige indkøb, indgik 

de i 1994 en aftale med et nyhedsagentur APA om visse tjenesteydelser. Kontrakten var 

tidsubegrænset og indeholdte en uopsigelighedsklausul, der betød, at kontrakten tidligst 

kunne opsiges pr. 31. december 1999. 

I 2000 bliver kontrakten overdraget til det nystiftede datterselskab APA-OTS. Det fremgik 

af begge selskaber at APA-OTS finansielt, organisatorisk og forretningsmæssigt udgør en 

del af APA, og at APA-OTS forretningsmæssigt skal følge APA’s anvisninger. 

                                                 
41

 Særligt EU-Domstolens dom af 13. april 2010, C-91/08, Wall AG mod Stadt Frankfurt am Main (Herefter 

”Wall AG”) og C-454/06, Pressetext  
42

 Direktivet, præambelbetragtning 107 
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I 2001 og 2005 blev der foretaget visse andre ændringer af kontrakten, bl.a. et tillæg til 

kontrakten i forbindelse med Østrigs overgang til brug af euroen, og senere et tillæg som 

betød, at uopsigeligheden skulle fornyes og løbe frem til 31. december 2008, tillægget 

forhøjede desuden også en rabatsats fra 15 % til 25 %. 

Ændringerne førte til at Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (Pressetext), anlagde sag 

mod Østrig i 2006, da de tidligere havde afgivet tilbud, men var blevet afvist. De mente at 

ændringerne var en indgåelse af en ny kontrakt, som derfor burde have været udbudt. 

Domstolen skulle altså tage stilling til, om ændringerne lovligt kunne foretages, uden at der 

skulle foretages et udbud. 

Domstolen udtaler, at ændringer i bestemmelserne i en offentlig aftale inden for den 

periode, hvor den er gyldig, skal anses for indgåelse af en ny aftale, når de ændrede 

bestemmelser er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige aftale, og at 

parterne derfor har vist en vilje til at genforhandle aftalens grundlæggende elementer.
43

 I 

den engelske version af dommen bruges udtrykket ”materially different” til at beskrive 

bestemmelsernes afgørende forskellighed. Spørgsmålet blev derefter, hvornår en ændring 

var ”material”, i den danske version blev spørgsmålet, hvornår en ændring var væsentlig. 

Til at beskrive hvornår en ændring er væsentlig og derfor er at anse som indgåelse af en ny 

kontrakt, såfremt ændringen også viser parternes vilje til at genforhandle, stillede EU-

domstolen en række momenter op i dommen. En ændring kan derefter betragtes som 

væsentlig: 

”såfremt den indfører betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige 

procedure for indgåelse af en aftale, ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere end 

de oprindeligt antagne at deltage, eller ville have gjort det muligt at acceptere et andet bud 

end det, som oprindeligt blev antaget.”
44

 

                                                 
43

 C-454/06, Pressetext, pr. 34 
44

 Citeret fra C-454/06, Pressetext, pr. 35 
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”såfremt den i betydeligt omfang udvider aftalen til at omfatte tjenesteydelser, der ikke 

oprindeligt var fastsat heri”
45

 

”når den ændrer aftalens økonomiske balance til fordel for tilslagsmodtageren i 

forbindelse med udbuddet på en måde, som ikke var fastsat i de oprindelige 

udbudsbetingelser.”
46

 

I forhold til ændringen af leverandøren udtaler domstolen i præmis 40, at udgangspunktet 

er, at udskiftningen af en leverandør skal betragtes som en væsentlig ændring af 

bestemmelserne i den pågældende kontrakt, medmindre ændringen indgik i de oprindelige 

kontraktbestemmelser. 

EU-Domstolen finder dog frem til i dette tilfælde, på trods af at APA-OTS er en 

selvstændig juridisk person, adskilt fra APA, at ordningen, var udtryk for en 

omstrukturering hos medkontrahenten og ikke en overførsel fra én medkontrahent til en 

anden.
47

 En sådan omstrukturering er altså ikke en væsentlig ændring. EU-Domstolen lagde 

bl.a. vægt på at APA-OTS var 100 % ejet af APA, og at APA havde ledelsesbeføjelser over 

APA-OTS, samt at der mellem selskaberne var en aftale om overførsel af indtægter og tab. 

Et eventuelt underskud i APA-OTS ville derfor blive dækket af APA i henhold til aftalen. 

Ordregiveren var desuden også blevet forsikret om, at selskaberne hæftede solidarisk, og at 

der ikke ville ske ændringer af den eksisterende samlede ydelse.
48

 

De øvrige ændringer blev heller ikke vurderet som værende væsentlige, da de bl.a. blev 

ændret til fordel for ordregiveren og ikke tilbudsgiveren. 

Det var efterfølgende med afsæt i særligt denne dom at reglerne i Direktivets art. 72, som 

vil blive gennemgået i de følgende afsnit, blev indført. 

                                                 
45

 Citeret fra C-454/06, Pressetext, pr. 36 
46

 Citeret fra C-454/06, Pressetext, pr. 37 
47

 C-454/06, Pressetext, pr. 45 
48

 C-454/06, Pressetext, pr. 44 
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4.2.2. Udbudsdirektivets hovedregel i artikel 72, stk. 5 

Hovedreglen er, at man skal afholde en ny udbudsprocedure for ændringer, medmindre 

ændringerne er omfattet af art. 72, stk. 1 og 2. Man har altså ændret udgangspunktet fra en 

vurdering af om en ændring er væsentlig, til en vurdering af om en ændring er tilladelig.
49

 

Selvom strukturen i Direktivets art. 72 er mere rodet end strukturen i Udbudsloven, vil den 

efterfølgende analyse tage udgangspunkt i Direktivets ordlyd, hvilket er grunden til, at 

Direktivets bestemmelser gennemgås fremfor Udbudslovens. Jeg vil dog forsøge at følge 

Udbudslovens mere læselige struktur af reglerne i min gennemgang af Direktivet. 

4.2.3. Uvæsentlige ændringer  

En af de tilladte ændringer er uvæsentlige ændringer. Det fremgår af art. 72, stk. 1, litra e, 

at ændringer som ikke er væsentlige som defineret i art. 72, stk. 4, er tilladte og ikke kræver 

nyt udbud. Bliver en ændring vurderet som væsentlig, betyder det, at der skal foretages et 

nyt udbud, medmindre ændringen er undtaget af en af de øvrige bestemmelser. 

Undtagelserne kan godt virke som en afvigelse fra tidligere retspraksis, men må ses som en 

konsekvens af den omvendte hovedregel. Det ses bl.a. i Udbudsloven, som har en 

hovedregel, der siger, at væsentlige ændringer kræver nyt udbud. Dette stemmer bedre 

overens med retspraksis, men har den konsekvens, at Udbudsloven kategoriserer alle de 

tilladte ændringer som værende ”uvæsentlige”.
50

 Samme fortolkning synes ikke 

umiddelbart, at kunne udledes af Direktivet, men denne uoverensstemmelse vil blive 

behandlet senere i afsnit 5.1.2. Art. 72, stk. 4 udelukker altså visse ændringer fra 

undtagelsen i art. 72, stk. 1, litra e, dermed ikke sagt at disse ændringer ikke kan undtages 

af en anden bestemmelse. 

Det fremgår af art. 72, stk. 4, hvad der skal anses for værende en væsentlig ændring, og er i 

stor grad en kodificering af momenterne fra C-454/06, Pressetext. En ændring er for det 

første væsentlig, hvis den betyder, at kontrakten eller rammeaftalens karakter er væsentligt 

forskelligt fra den oprindelige kontrakt, hvad der skal forstås med kontraktens karakter, er 

nærmere uddybet i afsnit 4.2.5. En ændring anses under alle omstændigheder, med 

                                                 
49

 Andreas Christensen og Daniel Batistoti Cesar, Ændring af Kontrakt, bidrag til Steen Treumer (red.), 

Udbudsloven, 1. udgave (2016), Ex Tuto Publishing, s. 423 (Herefter ”Christensen og Batistoti (2016)”) 
50

 Lovforslag til Udbudsloven, bemærkninger til § 178, s. 200 
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forbehold for art. 72, stk. 1 og 2 for værende væsentlig, hvis en eller flere af følgende 4 

betingelser er opfyldt: 

1. ”ændringen indfører betingelser, som ville have givet mulighed for at give andre 

ansøgere end de oprindeligt udvalgte adgang eller for at acceptere et andet tilbud 

end det oprindeligt accepterede, eller som ville have tiltrukket yderligere deltagere i 

udbudsproceduren”
51

 

Denne betingelse ligner den første af momenterne i Pressetext, og tager udgangspunkt i 

gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, hvilket også betyder, at denne 

bestemmelse både tager hensyn til potentielle ansøgere og allerede udvalgte ansøgere. Det 

er en bestemmelse, der skal vurderes konkret, og som kan påvirkes af flere momenter, som 

hvor længe kontrakten løber, samt hvor kompleks den er, men også markedet og 

omstændighederne der ligger bag ændringen osv. Ændrer man et særligt byrdefuldt vilkår i 

kontrakten, som gør kontrakten væsentligt mindre byrdefuld for tilbudsgiveren, vil det 

udgøre en væsentlig ændring, såfremt man konkluderer, at det kunne åbne op for andre 

potentielle tilbudsgivere, eller kunne påvirke valget af vinderen af kontrakten. 

En ændring af mindstekrav vil som udgangspunkt udgøre en væsentlig ændring, men der 

findes dog undtagelser som klagenævnets kendelse af 20. august 2015, Jensen & Nørgaard 

A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S mod Billund Kommune, hvor kommunen ved 

en fejltagelse havde bestilt og fået leveret 9 ud af 25 biler i en anden farve, end den som 

fremgik af kravspecifikationen. Kommunen accepterede leverancen af de 9 biler, men de 

resterende biler skulle leveres i den korrekte farve. Klagenævnet mente ikke, at der var sket 

en generel fravigelse fra mindstekravene, og at der derfor ikke var tale om en væsentlig 

ændring. Konklusionen kan virke forkert,
52

 men finder nok støtte i Pressetext, hvor det 

fremgik som et moment, at ændringen skulle være et udtryk for parternes vilje til at 

genforhandle aftalens grundlæggende elementer. Sker ændringen som en fejl, som 

efterfølgende rettes, er det næppe et udtryk for parternes vilje til at ændre aftalens 

                                                 
51

 Citeret fra Direktivet art. 72, stk. 4, litra a. 
52

 Se Risvig (2016), s.730 
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grundlæggende elementer. Omvendt fremgår hensynet til parternes vilje ikke direkte af 

Direktivets bestemmelser, men er skrevet i præambelbetragtning 107. 

Det vigtigste at notere sig er dog, at der er tale om en konkret vurdering, hvilket betyder, at 

der skal tages stilling til, om ændringen i det konkrete tilfælde kunne, eller har påvirket 

ansøgerne eller de afgivne tilbud i et sådant omfang, at konkurrencen kunne være blevet 

fordrejet. 

2. ”Ændringen ændrer kontraktens eller rammeaftalens økonomiske balance til 

entreprenørens fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale 

ikke gav mulighed for”
53

 

Bestemmelsen lægger, ligesom EU-Domstolen gjorde i Pressetext, vægt på at en ændring 

som sker til fordel for leverandøren, kan betragtes som væsentlig.
54

 I bemærkningerne til 

Lovforslag til Udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 2
55

 som implementerer art. 72, stk. 4, litra b, 

bliver der lagt vægt på, at der menes balancen mellem ydelse og modydelse. Der kan f.eks. 

være tale om en ændring i fordelingen af risici, hvis ændringen medfører, at tilbudsgiveren 

bærer mindre risiko, uden at dette modsvares af en reduktion i prisen, vil der være tale om 

en ændring af den økonomiske balance. Derimod hvis en aftale udvides til at omfatte 

levering af flere ydelser, men til samme pris, vil den økonomiske balance være den samme, 

selvom leverandøren vil have opnået en økonomisk fordel.
56

 

Er der tale om en ændring, som ændrer aftalen både negativt og positivt for leverandøren, 

er det naturligvis relevant, om man tager udgangspunkt i nettoværdien af ændringerne. Når 

man vurderer om balancen ændres, må det være nødvendigt både at tage hensyn til de 

negative og positive konsekvenser. 

                                                 
53

 Citeret fra Direktivet art. 72, stk. 4, litra b. 
54

 Se C-454/06, Pressetext, pr. 37, 62 og 85  
55

 Lovforslag til Udbudsloven, bemærkninger til § 178, s. 199 
56

 Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, december 2014, s. 780 (Herefter ”Rapport (2014)”) 
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3. ”Ændringen medfører en betydelig udvidelse af kontraktens eller rammeaftalens 

anvendelsesområde”
57

 

Der er både tale om kvantitative og kvalitative ændringer, altså både når ændringen 

medfører, at der f.eks. skal leveres mere af den samme ydelse, eller medfører, at der leveres 

en anden type ydelse. En vurdering efter denne bestemmelse vil altid være konkret, da det 

skal vurderes, om ændringen har udvidet anvendelsesområdet betydeligt. I denne vurdering 

tages der højde for, om ændringen kan anses for parternes vilje til at genforhandle 

kontrakten.
58

 Det nævnes i bemærkningerne i Forslag til Udbudslovens § 180, at det skal 

undersøges, om de øvrige betingelser i § 180, stk. 2, nr. 1-4 er opfyldt, hvilket virker 

unødvendigt, da blot én af betingelserne skal være opfyldt, før det kræver et nyt udbud.
59

 

Det kan dog indikere, at vurderingen af om ændringen er væsentlig, skal ses i sammenhæng 

med vurderingen af, om ændringen har gjort det muligt for andre aktører at deltage i 

udbuddet. 

Ændrer man på kontraktens art, skal man være særligt opmærksom på denne bestemmelse, 

da en sådan ændring hurtigt kan ændre feltet af interesserede tilbudsgivere, hvorimod en 

ændring af kontraktens omfang i større grad tillades.
60

 

4. ”Såfremt en ny entreprenør erstatter den, som den ordregivende myndighed 

oprindelig havde tildelt kontrakten…”
61

 

Kunne man frit ændre den vindende leverandør til en anden efter kontraktindgåelsen, ville 

det gøre hele udbudsproceduren ubetydelig, derfor er det helt grundlæggende udgangspunkt 

også, at en leverandør ikke kan ændres, uden at det udgør en væsentlig ændring. 

Muligheden er dog kun begrænset og ikke helt afskåret, hvilket også stemmer overens med 
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Pressetext, hvor der blev givet mulighed for at ændre leverandøren.
62

 Muligheden for at 

ændre leverandøren er reguleret i Direktivets art. 72, stk. 1, litra d. 

4.2.4. Ændringer der er taget højde for i udbudsmaterialet 

Den første undtagelse i art. 72, stk. 1, litra a er for ændringer, som der er taget højde for i 

udbudsmaterialet. Det betyder, at ændringen vil blive udsat for konkurrence, og at der er 

tale om en ændring i medfør af kontrakten og ikke en ændring af kontrakten. Det er også et 

krav, at ændringen er beskrevet i klare, præcise og entydige klausuler. Det skal altså være 

gennemsigtigt, sådan at tilbudsgivere ikke er i tvivl om, hvornår klausulen kan finde 

anvendelse og om omfanget af ændringerne. Kan en leverandør støtte ret på klausulen ved 

en domstol, voldgift eller lignende, vil ændringsklausulen være klar, præcis og entydig.
63

 

Som den sidste begrænsning må ændringsklausulen ikke forandre kontraktens overordnede 

karakter. Det betyder, at kontraktens indhold ikke må blive til ”noget andet”.
64

 Kontrakten 

må altså ikke ændres til at henvende et helt andet marked i forhold til den oprindelige 

udbudsprocedure.
65

 Der er ikke er en direkte begrænsning i omfanget af ændringerne, som 

kan foretages i overensstemmelse med denne bestemmelse, men en meget betydelig 

ændring af kontrakten vil anses for at ændre kontraktens overordnede karakter. En 

betydelig ændring ville f.eks. være, hvis en kontrakt om køb af 10 busser indeholder en 

option, som giver adgang til køb af yderligere 100 busser i fremtiden.
66

 Forskellen på 

ændringer af kontraktens karakter og væsentlige ændringer gennemgås i næste afsnit. 

4.2.5. Ændringer under bagatelgrænsen 

Det er i Direktivets art. 72, stk. 4, stk. 2 bestemt, at der kan foretages ændringer, uden at det 

er nødvendigt at kontrollere, om ændringerne er omfattet af art. 72, stk. 4, litra a-d, og uden 

at der skal foretages en ny udbudsprocedure, såfremt værdien af ændringen er lavere end: 

1) tærsklerne i artikel 4 og 
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2) 10 % værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- og 

vareindkøbskontrakter og lavere end 15 % af værdien af den oprindelige kontrakt 

for bygge- og anlægskontrakter.
67

 

Foretages der flere ændringer i den samme aftale, er det den samlede nettoværdi af 

ændringerne, der skal vurderes. Det må selvsagt være et krav, at en ændring kan opgøres til 

en økonomisk værdi, for at kunne blive undtaget. 

Det er yderligere et krav, at ændringen ikke berører kontraktens overordnede karakter. 

Ligesom tidligere betyder dette, at kontraktens indhold ikke må blive til ”noget andet” og 

derved henvende sig til et helt andet marked i forhold til den oprindelige 

udbudsprocedure.
68

 Dette gælder især, når man foretager en kvalitativ ændring, f.eks. hvis 

kontrakten omhandler køb af biler, og ændres til også at omfatte køb af borde og stole.
69

 

Det kan dog også gælde i tilfælde, som eksemplet med busserne i afsnit 4.2.4, hvor en 

kvantitativ ændring var så betydelig, at den måtte anses for at ændre kontraktens karakter. 

En ændring af kontraktens karakter er ikke det samme som en væsentlig ændring, dette må 

antages at være klart, da bagatelgrænsen ellers ikke ville have nogen effekt, idet den i så 

fald ville fritage en ændring for en vurdering af, om den er væsentlig, for efterfølgende at 

bestemme at ændringen ikke må være væsentlig. Ud fra dette må det også antages, at der 

skal mere til for at ændre kontraktens overordnede karakter, end for at foretage væsentlige 

ændringer af kontrakten. En vurdering af, om kontraktens overordnede karakter, har ændret 

sig, må være en ”grovere” vurdering, idet den ikke tager meget hensyn til om konkurrencen 

blandt de aktuelle tilbudsgivere, ville have ændret sig, men i stedet fokuserer på, om 

kontrakten har ændret sig til også, at kunne omfatte andre typer af leverandører, og på den 

måde særligt har fokus på den potentielle konkurrence. 

Bagatelgrænsen er et udtryk for, at det bør være muligt at lave mindre ændringer af 

kontrakten, uden at aktørerne skal bekymre sig om risikoen for, at skulle igennem en ny 
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udbudsprocedure.
70

 Et sådant hensyn skal dog altid tage udbudsrettens formål, og de 

overordnede principper i betragtning. Det må med andre ord ikke gå særligt ud over 

konkurrencen. En kvantitativ ændring af kontrakten på 5 % vil nok ikke påvirke 

konkurrencen om kontrakten, det vil i de fleste tilfælde, ikke påvirke hvem der vandt 

kontrakten, og heller ikke hvem der ansøgte om at være med i udbuddet. En ændring af 

kontraktens karakter derimod, betyder ikke nødvendigvis, at kontraktens værdi ændrer sig 

væsentligt, men værdien reflekterer ikke ændringens effekt på konkurrencen. Ændrer man 

f.eks. køb af 10 biler til køb af 300 borde og 1200 stole, så er det ikke sikkert, at 

kontraktens værdi har ændret sig meget, men der vil uden tvivl have været andre ansøgere 

til udbuddet. Det giver derfor god mening at afskære muligheden for at ændre kontraktens 

karakter, da en sådan ændrings påvirkning af kontraktens værdi ikke vil være udtryk for 

dens påvirkning af konkurrencen. Derudover vil en ændring af kontraktens karakter oftest 

også være et udtryk for parternes vilje til at genforhandle vigtige betingelser eller vilkår i 

kontrakten, uanset ændringens økonomiske værdi. 

4.2.6. Supplerende ydelser 

I Direktivets art. 72, stk. 1, litra b, er der givet mulighed for at udvide kontrakten til også at 

omfatte supplerende ydelser, som er blevet nødvendige, og som ikke var omfattet af det 

oprindelige udbud. Dette gælder kun såfremt en ændring af leverandøren: 

1. Ikke er mulig af økonomiske eller tekniske årsager såsom krav om indbyrdes 

ombyttelighed eller interoperabilitet med eksisterende udstyr, tjenesteydelser 

eller installationer, der blev indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud, og 

 

2. ville forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af den 

ordregivende myndigheds omkostninger
71

 

Ændringen må dog ikke medføre en prisstigning på mere end 50 % af værdien af den 

oprindelige kontrakt. Foretages der flere ændringer, skal dette vurderes for hver af 
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ændringerne, og ikke samlet. Successive ændringer må ikke have til formål at omgå 

Direktivet. 

At en supplerende ydelse er blevet nødvendig, betyder, at kontraktens hovedydelse ellers 

ville fremstå som ufærdig.
72

 Der er altså kun tale om tilfælde, hvor udbudsproceduren, 

foruden ændringen, ville have været spildt, og ikke tilfælde hvor det blot er grundet 

ordregiverens ønske om en anden ydelse. 

4.2.7. Udskiftning af leverandør 

Som det fremgik af Pressetext og art. 72, stk. 4, litra d, er en udskiftning af leverandøren 

som udgangspunkt en væsentlig ændring. Der er dog indført en undtagelse til denne regel i 

art. 72, stk. 1, litra d, som oplister en række betingelser, for at man kan udskifte en 

leverandør, uden at skulle afholde en ny udbudsprocedure. 

Hvis ændringen sker som følge af en utvetydig ændringsklausul eller – mulighed, så er den 

tilladt. Vurderingen af en sådan klausul er den samme som den i art. 72, stk. 1, litra a, 

hvilket bl.a. betyder, at klausulen ikke må ændre kontraktens overordnede karakter.
73

 

En udskiftning af leverandøren kan også være tilladt, hvis den sker som resultat af en 

omstrukturering, som var tilfældet i Pressetext. Det er et krav, at omstruktureringen ikke 

medfører andre væsentlige ændringer af kontrakten, og ikke har til formål at omgå 

anvendelsen af Direktivet. Desuden skal den nye leverandør også opfylde kriterierne for 

kvalitativ udvælgelse, som var gældende for den oprindelige leverandør. 

Bestemmelsen har stor praktisk anvendelighed, og har særligt været relevant ved en 

leverandørs konkurs, da den også indeholder muligheden for, at der kan ske 

omstrukturering i forbindelse med insolvens, men der hersker tvivl om, hvorvidt der også 

kan ske overdragelse til tredjemand i tilfælde af konkurs,
74

 og hvorvidt en udskiftning af 

leverandøren kan kombineres med andre ændringer. Den sidste problemstilling vil blive 

uddybet i afsnit 6.1.  
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4.2.8. Uforudsete omstændigheder 

Som nævnt i afsnit 4.1 er det ikke muligt at lave en komplet kontrakt, fordi der er 

omstændigheder, som man ikke rimeligt kan forudse ved indgåelse af kontrakten. Derfor er 

der givet mulighed for at ændre en kontrakt i tilfælde af uforudsigelige omstændigheder, 

hvis alle tre betingelser nævnt i art. 72, stk. 1, litra c er opfyldt. 

For det første skal behovet for ændringen være affødt af omstændigheder, som ikke kunne 

forudses af en påpasselig ordregivende myndighed. I Direktivets præampelbetragtning 109 

fremgår det nærmere, hvad der skal forstås ved uforudsigelige omstændigheder: 

”… omstændigheder, der ikke kunne forudsiges trods rimeligt omhyggelige forberedelser 

ved den ordregivende myndigheds oprindelige tildeling under hensyntagen til de 

tilgængelige midler, det specifikke projekts art og kendetegn, god praksis på det 

pågældende område og nødvendigheden af at sikre et relevant forhold mellem de 

ressourcer, der anvendes til at forberede tildelingen, og dens forudsigelige værdi.”
75

 

For det andet må en kontrakts overordnede karakter ikke ændres, betydningen af dette har 

været gennemgået i de tidligere afsnit, særligt afsnit 4.2.5. 

Og for det tredje må værdien ikke overstige 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt. 

Ligesom betingelsen under supplerende ydelser, vurderes værdien for hver enkelt ændring i 

tilfælde af flere successive ændringer. Sådanne successive ændringer må ikke have til 

formål at omgå Direktivet. 

4.3. Konsekvenser ved væsentlige ændringer i kontrakten 

Foretages der væsentlige ændringer, er konsekvensen, at kontrakten som udgangspunkt vil 

blive anset for at være en ny kontrakt, og da denne nye kontrakt ikke har været 

offentliggjort, kan Klagenævnet for Udbud, som er den instans der i Danmark varetager 

håndhævelsen af udbudsreglerne, erklære den for uden virkning.
76

 Derudover har 

ordregiveren også, efter Direktivets art. 73, en ret til at ophæve kontrakten, hvis den har 
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været genstand for en væsentlig ændring. Der opstår først en pligt til at ophæve kontrakten, 

når den er erklæret for uden virkning af Klagenævnet for Udbud.
77

 

Det vil kræve en konkret vurdering, at beslutte om hele kontrakten, eller kun den ændrede 

del skal erklæres for uden virkning. Såfremt det ikke er muligt at omgøre ændringen og gå 

tilbage til den oprindelige kontrakt, må det antages, at hele kontrakten vil blive erklæret for 

uden virkning.
78

 

Når kontrakten erklæres for uden virkning, gælder dette fra alle fremtidige leveringer jf. 

Klagenævnslovens § 18, stk. 1, 1. pkt. Det nøjagtige tidspunkt skal angives af Klagenævnet 

for Udbud. Der er desuden mulighed for at fastsætte en økonomisk sanktion for f.eks. den 

del af kontrakten, som har forløbet forud for det fastsatte tidspunkt for uden virkning af 

kontrakten jf. Klagenævnslovens § 18, stk. 2, jf. § 19. 

Det er derfor forbundet med stor økonomisk risiko at foretage store ændringer i kontrakten, 

når det er uvist, om disse vil blive anset for at være væsentlige.  
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Kapitel 5 - Direktivets implementering af tidligere retspraksis 

Formålet med Direktivet har været delt mellem simplificering og bedre mulighed for at 

bruge udbudsretten til at støtte samfundsmæssige mål, både sociale, miljømæssige mm. 

Derudover har det også haft stor betydning at gøre udbudsproceduren mere fleksibel i håb 

om at opnå en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler.
79

 

Der har dog været en del diskussion om, hvorvidt Direktivet formår at opfylde disse mål, 

især målet om simplificering. Steen Treumer mener, at de europæiske lovgivere har fejlet 

med målet om at simplificere udbudsretten, men mener til gengæld, at de har formået at 

gøre proceduren mere fleksibel, og nævner særligt de udvidede muligheder for at forhandle 

under alle stadier af udbuddet som en øget fleksibilitet.
80

 

Reglerne for ændringer af kontrakten er, som nævnt i præambelbetragtning 107, et forsøg 

på at skabe klarhed ved at præcisere, hvornår en ændring af en kontrakt er tilladt. Det er 

vigtigt, at der findes klarhed i lovgivningen, det sikrer begge parter i et udbud lavere 

transaktionsomkostninger da risikoen, i og med at usikkerheden er lav, også bliver lavere. 

Det sikrer derudover også, at der sker en ens implementering af de EU-retlige regler på 

nationalt plan, jo mere åben for fortolkning en regel er, jo større er risikoen for, at 

implementeringen bliver skæv. Resultatet af en skæv implementering bliver en større 

usikkerhed ved handel på tværs af medlemslandene, og kan derfor være modvirkende til 

udbudsrettens primære formål, som er at sikre fri bevægelighed. 

Det er dog ikke alle de nye bestemmelser i art. 72, som skaber større klarhed, særligt har 

der i teorien været fokus på udskiftningen af leverandør i tilfælde af konkurs, og hvorvidt 

det er muligt at overdrage til tredjemand.
81

 Direktivets art. 72, stk. 2 er dog også 

interessant, da reglerne siges at være en præcisering af retspraksis, og baserer sig i stor grad 

på Pressetext dommen. Dommen indeholder dog ikke umiddelbart noget belæg for 

implementeringen af en bagatelgrænse, og derudover er tilgangen i Pressetext ikke helt den 
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samme som den i Direktivet. Det er særligt relevant at overveje, om bagatelgrænsen er 

forenelig med afgørelsen i Pressetext, da EU-Domstolen i Pressetext tog udgangspunkt i 

principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Direktivet skal som tidligere nævnt 

være i overensstemmelse med de principper, som er udledt af Traktaten. Det vil derfor være 

den almindelige opfattelse, at reglen bør være forenelig med Pressetext. I det følgende er 

det for det første denne problemstilling, jeg vil analysere nærmere, altså om bagatelgrænsen 

i Direktivets art. 72, stk. 2, er en kodificering af tidligere retspraksis, eller om den er udtryk 

for, at EU-lovgiver er gået ud over, hvad der tidligere er blevet fastlagt af EU-Domstolen. 

Dernæst er det relevant at overveje, om bagatelgrænsen overhovedet kan rummes i 

Pressetext dommen og være i overensstemmelse med gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet, eller om den bryder, og er uforenelig med tidligere retspraksis. 

5.1. Bagatelgrænsen i Pressetext 

I det følgende vil jeg tage stilling til om der ud fra Pressetext dommen, som er omtalt i 

afsnit 4.2.1, kan udledes en bagatelgrænse, som den der findes i Direktivets art. 72, stk. 2, 

og hvorvidt vurderingen af om en ændring er væsentlig, har ændret sig fra Pressetext til 

Direktivet. 

5.1.1. Kan bagatelgrænsen udledes af Pressetext 

En bagatelgrænse som den i art. 72, stk. 2 er en såkaldt ”safe harbor” bestemmelse, som 

bl.a. bestemmer, at alle ændringer op til 10 % for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter 

kan foretages uden en vurdering af, om de er væsentlige i overensstemmelse med art. 72, 

stk. 4. En safe harbor bestemmelse er et udtryk for at en given handling, i dette tilfælde 

ændring, ikke vil være i uoverensstemmelse med andre regler. Fordelen ved bestemmelsen 

er, at den er klar og præcis, og jo mere præcis en regel er, jo mindre er usikkerheden, når 

man baserer sine beslutninger på den. Det fremgår også af præambelbetragtning 107, at 

formålet med bagatelgrænsen har været at sikre retssikkerheden. I praksis vil en øget 

retssikkerhed føre til lavere omkostninger for begge parter i en kontrakt, da det mindsker 

risikoen, som parterne skal fordele mellem sig, og særligt når risikoen ville være, at 

kontrakten skulle genudbydes, da det ofte fører til meget store tab hos begge parter. Det 

virker derfor også klart, at en bagatelgrænse varetager praktiske og økonomiske hensyn, og 



28 

 

i forhold til udbudsretten er det vigtigt at sikre sig, at en sådan bestemmelse ikke strider 

mod det overordnede formål om at sikre det indre marked og en effektiv konkurrence. 

Det er det helt klare udgangspunkt, at væsentlige ændringer kræver, at kontrakten skal 

genudbydes, men spørgsmålet er, om Pressetext giver udtryk for, at mindre ændringer altid 

skal undtages, uden at der skal foretages en væsentlighedsvurdering og generelt uden anden 

vurdering end den, der kan udledes af art. 72, stk. 2, hvilket kun består af, at ændringen 

ikke må ændre kontraktens overordnede karakter. 

I Pressetext bestod den ene ændring af en omregning til euro, som havde oversteget det 

beløb, der efter de relevante bestemmelser var tilladt.
82

 EU-Domstolen betingede 

tilpasningen af værdien efter omregningen, af at tilpasningen var ubetydelig, og kunne 

forklares på en objektiv måde, f.eks. hvis den har til formål at forenkle faktureringen. EU-

Domstolen konkluderer, at ændringen der nedsatte den årlige afgift for brug af de 

redaktionelle værktøjer og mediearkiver med 0,3 %, og nedsatte online vederlaget for 

optagelse af pressemeddelelser med 2,94 % for 2002 og 1,47 % for 2003, var ubetydelige 

og objektivt begrundet, men nævner som en yderligere omstændighed i vurderingen, at 

prisjusteringerne sker til fordel for ordregiveren og til skade for tilbudsgiveren.
83

 På 

baggrund af vurderingen var der ikke tale om en væsentlig ændring. 

Hvad der skal forstås ved ”ubetydelig”, er ikke nærmere beskrevet i dommen, men det 

indgår som et moment, for at tilpasningen i prisen ikke fører til, at der er tale om indgåelse 

af en ny aftale, som ville betyde, at ordregiveren har pligt til at genudbyde.  

Det kan diskuteres, hvorvidt en tilpasning i prisen kan sidestilles med alle ændringer. 

Dækker en tilpasning af en pris f.eks. også over tilfælde, hvor man øger antallet af 

leveringer, fordi behovet er steget i løbet af kontraktperioden? I Generaladvokatens forslag 

til afgørelsen udtaler han: ” Der kan ikke antages at foreligge en væsentlig 

kontraktændring, når der foretages rent tekniske tilpasninger af kontrakten under hensyn 

til ændrede ydre omstændigheder; hertil hører en omregning af det oprindelige vederlag 
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fra national valuta til euro…” 
84

 (Min egen fremhævning). EU-Domstolen nævner også 

selv ydre omstændigheder i deres endelige afgørelse. Med brug af ordene ”Rent tekniske 

tilpasninger”
85

 fra Generaladvokaten og ” … på betingelse af, at en sådan tilpasning er 

ubetydelig…”
86

 fra EU-Domstolen, så virker det til at være et krav, at der er tale om en 

tilpasning, samt at ændringen i prisen skal være ubetydelig. For at der kan være tale om en 

tilpasning, må det være nødvendigt, at der er noget udefrakommende, som kræver en 

ændring, på den måde tilpasses kontrakten de nye omstændigheder. Det stemmer overens 

med både Generaladvokatens og EU-Domstolens brug af ”ydre omstændigheder” til at 

beskrive, hvornår der var tale om en tilpasning, og må være en indikation på, at der ikke har 

været tale om en generel regel for alle ændringer. Et ændret behov hos en af parterne, f.eks. 

et behov for flere leveringer, kan muligvis også nødvendiggøre en tilpasning i ordets 

forstand, da behovet godt kan være grundet en ydre omstændighed. Begrebet kan derfor 

dække over mange situationer. Generaladvokaten forsøger at begrænse omfanget ved at 

benytte ”rent tekniske tilpasninger”, som stadig ikke klart afgrænser anvendelsesområdet, 

men det må antages at der ud fra den vending og de øvrige grunde, har været tale om en 

restriktiv anvendelse, som ikke skulle kunne bruges på enhver ændring. Så hvorvidt der kan 

sættes lighedstegn mellem ubetydelige beløb ved tilpasninger, og ubetydelige beløb ved 

andre ændringer er tvivlsom. 

EU-Domstolen anser ændringen, som bestod af en tilpasning, for at være ubetydelig, og 

ændringens ubetydelige karakter var ét af momenterne, som indgik i vurderingen af, 

hvorvidt bestemmelsen var væsentlig. Man kunne godt forestille sig, at EU-Lovgiver har 

fundet inspiration til en implementering af bagatelgrænsen i dette moment fra EU-

Domstolen. For at EU-Domstolens brug af ubetydelige ændringer kan konstituere en 

bagatelgrænse, ville det kræve, at en ubetydelig prisændring aldrig ville opfylde 

betingelserne for at være en væsentlig ændring. Ud fra Pressetext ville det betyde, at en 

ubetydelig ændring aldrig kunne gøre kontrakten afgørende forskellig fra den oprindelige 

kontrakt. Ud fra Direktivet ville det betyde, at en ubetydelig ændring aldrig ville opfylde én 
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af betingelserne i art. 72, stk. 4, a-d, hvilket inkluderer betingelsen om, at den ikke må 

ændre den økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren, på en måde der ikke var fastsat 

i de oprindelige udbudsbetingelser. Har dette været EU-Domstolens tanke bag udtrykket 

ubetydelige ændringer, så vil det godt kunne begrunde, at man lavede det til en 

bagatelgrænse. EU-Domstolen brugte det dog kun som ét af flere momenter i deres 

vurdering, og det er derfor næppe sandsynligt at hensigten bag udtrykket, har været at 

undtage alle mindre økonomiske ændringer. 

EU-Domstolen tog også stilling til en anden ændring i Pressetext. Ændringen bestod af en 

højere rabat på en del af ydelserne, som var genstand for aftalen. Rabatsatsen blev forhøjet 

fra 15 % til 25 %, og var til fordel for ordregiveren. EU-Domstolen mente ikke, at der var 

tale om en væsentlig ændring, og begrunder det for det første med, at ændringen sker til 

fordel for ordregiveren, og for det andet, at en forhøjet rabat på blot en del af ydelserne, 

ikke kunne fordreje konkurrencen til skade for mulige tilbudsgivere. EU-Domstolen 

beskriver ikke denne ændring som værende ubetydelig, hvilket igen taler for, at udtrykket 

har været begrænset til at gælde særlige tilpasninger. 

EU-Domstolen har i begge tilfælde foretaget en konkret vurdering, og det virker til, at en 

sådan vurdering skal tages uanset værdien af prisændringen, da den også omfatter 

ubetydelige ændringer. Der kan dog stadig være tale om en bagatelgrænse, såfremt 

vurderingen blot er lempeligere for ubetydelige ændringer, end den ville være for andre 

ændringer. Dette er i essensen det, som bagatelgrænsen i Direktivet gør, da ændringerne 

stadig er underlagt en vurdering af om de ændrer kontraktens overordnede karakter, hvilket 

som konkluderet i afsnit 4.2.5 er en lempeligere vurdering end væsentlighedsvurderingen. 

Det virker til at EU-Domstolen, ved at vurdere at ændringen var ubetydelig, har vurderet, 

om prisændringen var stor nok til, at den ville have ført til, at andre tilbudsgivere havde 

deltaget i udbuddet. Derudover blev der lagt vægt på, at ændringen havde karakter af en 

tilpasning, dette er umiddelbart en vurdering af, om kontrakten i betydeligt omfang er 

udvidet til at omfatte andre ydelser, hvilket med en tilpasning af prisen ikke er tilfældet. Til 

sidst blev der lagt vægt på, at ændringen sker til fordel for ordregiveren, hvilket er en 
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vurdering af, om den økonomiske balance har ændret sig. Så vurderingen følger altså i 

generelle træk den almindelige vurdering, og der er derfor ikke tale om en lempeligere 

vurdering, som blot tager stilling til kontraktens karakter. EU-Domstolens vurdering kan 

derfor ikke begrunde en bagatelgrænse. 

5.1.2. Er vurderingen i Pressetext forskellig fra vurderingen i Udbudsdirektivet 

Hovedreglen i Pressetext, for hvornår der kræves et fornyet udbud, er, når ændringerne er 

væsentlig forskellige fra de oprindelige betingelser, og har vist parternes vilje til at 

genforhandle, da der i disse tilfælde vil være tale om en ny aftale, som skal genudbydes.
87

 

Denne hovedregel giver anledning til en meget pragmatisk og fleksibel tilgang til at 

foretage ændringer. Det kan dog være svært at vurdere, om en ændring er væsentlig, og 

dertil opstiller EU-Domstolen en række af momenter som nævnt i afsnit 4.2.1. EU-

Domstolen lader ikke til at bruge disse momenter som klare betingelser, det ses både ud fra 

EU-Domstolens brug af momenterne, men også ud fra ordlyden i præmisserne. I præmis 34 

står der klart, at ændringer der bevirker, at kontrakten er væsentligt forskellig fra den 

oprindelige kontrakt, er væsentlige ændringer, men i de øvrige præmisser hvor domstolene 

benytter sig af momenterne, står der, at ændringerne kan betragtes som væsentlige. Dette 

gælder f.eks. i præmis 37 om aftalens økonomiske balance. Dette er et udtryk for, at det 

ikke er en egentlig betingelse, og at en ændring efter en konkret vurdering godt kunne 

ændre den økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren uden at være væsentlig, såfremt 

den ikke bevirker, at kontrakten er væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt, og 

parterne samtidig ikke har vist en vilje til at genforhandle.  

I forhold til vurderingen af om omstruktureringen i selskabet var en væsentlig ændring, 

startede EU-Domstolen i præmis 40 med at sige, at en ændring af leverandøren som 

udgangspunkt er en væsentlig ændring, men konkluderede til sidst i præmis 45, ud fra om 

ændringen i væsentlig grad havde ændret de oprindelige betingelser i kontrakten. Dette 

taler igen for, at der blot er tale om momenter, og at den endelige vurdering for om en 

ændring er væsentlig, altid skal tages ud fra vurderingen som nævnt ovenfor, og som 

fremgår af præmis 34. EU-Domstolen vender også tilbage til at vurdere, om der er tale om 
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en ny aftale i de øvrige vurderinger i dommen, hvilket sker efter, at de har taget 

momenterne i betragtning.
88

 Det virker til, at der altid skal være en konkret vurdering af, 

om der er tale om en ny aftale, hvilket er konsekvensen af en væsentlig ændring af aftalen. 

Denne tilgang føres også videre i efterfølgende retspraksis, f.eks. i sagen C-91/08 Wall AG, 

hvor EU-Domstolen også dømmer ud fra, om ændringerne er afgørende forskellige fra den 

oprindelige kontrakt, og viser parternes vilje til at genforhandle, og bruger ikke 

momenterne som afgørende betingelser.
89

 

Ud fra betragtningen om at momenterne ikke er klare betingelser, vil det også åbne for, at 

ændringer der f.eks. følger af uforudsigelige omstændigheder, vil være tilladte, da 

ændringerne ikke ville være udtryk for parternes vilje til at genforhandle kontrakten. Dette 

forudsætter naturligvis, at parterne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

genoprette kontrakten, men det må antages at være tilladt at tilpasse kontrakten til de nye 

vilkår. Det skete i Pressetext, hvor parterne grundet indgåelsen i EU skiftede fra østrigske 

schilling til euro, og derefter tilpassede værdien. Det viste sig også at være tilladt i sagen C-

337/98 Kommissionen mod Frankrig, hvor parterne havde indledt forhandlinger inden 

udbudsreglernes ikrafttræden, men forhandlingerne strakte sig i lang tid efter, og parterne 

endte med at gøre brug af en nyere teknologi end den, som det oprindelige bud indeholdte. 

EU-Domstolen mente ikke, at der var noget galt med at tage hensyn til ny teknologi under 

lange forhandlinger,
90

 dette må anses for en tilpasning af kontrakten. 

At momenterne ikke er betingelser, gør det desuden muligt, at bedømme ændringer der sker 

tidligt efter tildelingen, forskelligt fra ændringer der sker senere i kontraktens løbetid, da 

ændringer som sker umiddelbart efter tildelingen af kontrakten, oftest vil være et udtryk for 

parternes vilje til at genforhandle. Dette formodes at være tilfældet i sagen C- 496/99 P, 

Succhi di Frutta, hvor betalingen i kontrakten bestod af frugt. I sagen var der efterspurgt 

500 tons æblesaft, for det færreste antal æbler. Det vindende bud, havde tilbudt at løfte 

opgaven for 8000 tons æbler eller ferskner. Efter tildelingen af kontrakten besluttede 
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Kommissionen at betale med ferskner, da det var umuligt at betale med æbler grundet 

rådigheden af æbler. Domstolen konkluderede, at ændringen ikke var i orden, da den fraveg 

en vigtig betingelse i udbuddet, og i øvrigt ikke fulgte den oprindelige kontrakt.
91

 

Ændringerne skete ca. 6 måneder efter tildelingen af kontrakten, hvilket tyder på, at 

Kommissionen burde have forudset, at det ville blive nødvendigt med disse ændringer, og 

kan have haft betydning for dommens udfald.
92

 

I Direktivet er vurderingen dog noget anderledes, selvom den i store træk er baseret på 

Pressetext. Bestemmelsen i art. 72, stk. 4 siger, at en ændring skal anses for at være 

væsentlig, hvis den bevirker, at kontraktens karakter er væsentlig forskellig fra den 

oprindelige kontrakt. I den engelske udgave af direktivet står der, at en ændring skal anses 

for at være ”substantial”, hvis ændringen er ”materially different”, i Pressetext benytter 

EU-Domstolen udtrykket ”material” i stedet for ”substantial”, men vurderer stadig, om 

ændringen er ”materially different”. Det kan rejse spørgsmålet, om EU-Lovgiver, med den 

lidt anderledes formulering, har haft til hensigt at ændre vurderingen. Denne betragtning må 

dog afvises, da EU-Domstolen selv i senere tilfælde benytter formuleringen ”substantial” i 

stedet for ”material” med en henvisning til Pressetext.
93

 Så det må antages, at hensigten 

har været, at vurderingen skulle være i overensstemmelse med den generelle vurdering i 

Pressetext. Det er dog værd at bemærke, at der ikke i bestemmelsen fremgår, at det er 

udtryk for parternes vilje til at genforhandle, det har EU-Lovgiver i stedet valgt at skrive i 

præambelbetragtning 107. Derudover har Direktivet implementeret momenterne fra 

Pressetext som konkrete betingelser, hvilket betyder, at de ikke længere blot er en del af 

den overordnede vurdering, men reelt selv kan udgøre den overordnede vurdering. Med 

andre ord skal en ændring blot være omfattet af ét af momenterne for at være en væsentlig 

ændring. Dette tager afstand fra den fleksible og generelle vurdering, som blev fremlagt i 

Pressetext, og indfører en strengere kontrol. 

EU-Lovgivers beslutning om at implementere momenterne fra Pressetext som betingelser 

har medført et behov for undtagelsesbestemmelser, da det f.eks. ikke ville være muligt at 
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ændre en leverandør, eller foretage ændringer grundet uforudsete omstændigheder, ud fra 

den strenge vurdering i art. 72, stk. 4. 

Man må gå ud fra, at EU-Lovgiver har forsøgt at øge retssikkerheden og simplificere 

udbudsretten på dette område ved at indføre nogle faste rammer for, hvornår man kan 

ændre en kontrakt. Det betyder naturligvis, at vurderingen bliver simplere, men betyder 

samtidig mindre fleksibilitet. Alternativt kan ændringen være et udtryk for, at EU-Lovgiver 

er kommet frem til, at de nævnte momenter i alle tilfælde ville betyde, at en ændring er 

væsentlig forskellig fra de oprindelige betingelser, og har vist parternes vilje til at 

genforhandle. Den sidste tolkning af hensigten bag ændringen af bestemmelsen, vil 

harmonere med væsentlighedsvurderingen i Pressetext, men vil dog gå imod den tilgang 

som EU-Domstolen benyttede i Pressetext, hvor der altid skulle foretages en konkret 

vurdering. 

5.1.3. Delkonklusion 

Hovedreglen i Pressetext er, at der foretages en konkret vurdering af, om en ændring er 

væsentlig. Det vurderes ud fra de momenter, som er oplistet i dommens præmis 35-37. 

Bagatelgrænsen er derimod udtryk for, at der findes ændringer, som er så små, at deres 

væsentlighed ikke behøver vurderes, eller bør vurderes lempeligere. EU-Domstolens 

tilgang i Pressetext viser, at der selv ved ubetydelige prisændringer foretages en konkret 

vurdering, dette ses ved at EU-Domstolen både lagde vægt på, at ændringen skyldtes ydre 

omstændigheder, og at den skete til fordel for ordregiveren. De momenter er også nogle, 

der indgår i væsentlighedsvurderingen, vurderingen af ydre omstændigheder kan f.eks. 

findes i det tidligere direktivs art. 31, stk. 4
94

 under udbud med forhandling uden 

forudgående udbudsbekendtgørelse, og er derudover et moment, som taler imod, at parterne 

skulle have haft vilje til at genforhandle aftalens grundlæggende elementer.
95

 At 

ordregiveren får fordel af ændringen, er også et moment i vurderingen, da en ændring ikke 
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må ændre aftalens økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren.
96

 Der blev i dommen 

også lagt vægt på arten af ændringen og størrelsen af ændringen som beskrevet i det 

tidligere afsnit, og alle disse ændringer følger den almindelige vurdering af, om en ændring 

er væsentlig. Det må derfor konkluderes, at EU-Domstolen i Pressetext lægger op til, at der 

altid skal foretages en konkret vurdering ud fra momenterne i præmis 35-37, uanset at den 

beløbsmæssige værdi af ændringen er ubetydelig. Der kan derfor ikke udledes en safe 

harbor bestemmelse som bagatelgrænsen af Pressetext. 

Derudover er der sket en ændring i vurderingen fra Pressetext til Direktivet, hvilket 

betyder, at de nævnte momenter ikke længere er momenter, men i stedet er faste betingelser 

for, hvornår en ændring er væsentlig. Det har den konsekvens, at en vurdering af en 

ændring ikke længere konkluderes på baggrund af, om ændringen bevirker, at kontraktens 

karakter er væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt, og har vist parternes vilje til at 

genforhandle, men i stedet kan konkluderes på baggrund af blot ét af momenterne. 

Det er tvivlsomt, om EU-Domstolen vil acceptere den nye tilgang, efter at den i bl.a. 

Pressetext har haft en tilgang, hvor der skulle foretages en konkret vurdering. Det må derfor 

overvejes, at bestemmelserne i art. 72, stk. 4, litra a-d ikke skal anses for at være konkrete 

betingelser, men blot anses for at være momenter ligesom i Pressetext. 

5.2. Bagatelgrænsen i forhold til gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet 

Efter at have konkluderet at bagatelgrænsen ikke kunne udledes af Pressetext, er det 

relevant at overveje, om bagatelgrænsen i art. 72, stk. 2 overhovedet er i overensstemmelse 

med Pressetext. EU-Domstolen baserer sig på gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet i Pressetext, det er af hensyn til principperne, at væsentlige 

ændringer i kontrakten kræver nyt udbud.
97

 Det betyder, at bagatelgrænsen indirekte vil 

være i uoverensstemmelse med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, hvis den 

ikke er i overensstemmelse med Pressetext. Diskussionen er altså ikke i dette afsnit, om 
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Pressetext indeholder en bagatelgrænse, men om den nuværende bagatelgrænse er forenelig 

med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, hvilket den tidligere retspraksis 

er baseret på, hvorfor også denne retspraksis inddrages som praktiske og konkrete 

eksempler på princippernes betydning. 

5.2.1. Gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippets betydning 

Gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet skal ses som en måde at forfølge formålet 

med udbudsretten, dette understreges også af EU-Domstolen i flere domme.
98

 Det er altså 

ikke et formål i sig selv at overholde principperne. Principperne er udledt af Traktaten, 

derfor skal Direktivet også være i overensstemmelse med principperne. 

EU-Domstolen udtalte i deres dom af 8. oktober 1980, C-810/79, Überschär, at 

ligebehandlingsprincippet kan udledes af forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet. Efter ligebehandlingsprincippet må ensartede situationer ikke behandles 

forskelligt, medmindre en forskellig behandling er objektivt begrundet.
99

 Det andet 

væsentlige princip i udbudsretten er gennemsigtighedsprincippet, som også kan udledes af 

forbuddet mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.
100

 

Gennemsigtighedsprincippet skal sikre overholdelsen af ligebehandlingsprincippet og 

mindske mulighederne misbrug, samt generelt lette håndhævelsen af udbudsreglerne.
101

 

Uden gennemsigtighedsprincippet ville det være nemt for ordregiveren at undlade at følge 

ligebehandlingsprincippet, f.eks. ved at prioritere nationale virksomheder og benytte en 

misvisende begrundelse. Det er netop ordregiverens begrundelse, der er afgørende for, om 

ligebehandlingsprincippet er overholdt, som nævnt tidligere må der godt forskelsbehandles, 

hvis det er objektivt begrundet, derfor er det vigtigt, at kunne se igennem begrundelsen, og 

vurdere hvilke faktorer den er baseret på, og om det er legitime hensyn. 
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Gennemsigtighedsprincippet kan ses som et middel til at sikre den ligebehandling af 

tilbudsgiverne, som følger af ligebehandlingsprincippet.
102

 

Formålet med principperne har været at sikre mod, at medlemslandene prioriterede 

nationale virksomheder, hvilket for det første kunne lede til korruption og misbrug af 

skatteydernes penge, men kunne også gå ud over den effektive konkurrence og det indre 

marked.
103

 Det antages at en effektiv konkurrence vil føre til bedre priser for ordregiverne, 

effektivisere de europæiske virksomheder, og føre til økonomisk vækst, da konkurrencen 

presser virksomhedernes tilpasning og udvikling af nye teknologier.
104

 For at kunne 

gennemskue princippernes påvirkning af retsstillingen, er det nødvendigt at se dem i lyset 

af formålet. 

I Pressetext blev der taget stilling til, om ændringer i kontrakten var i modstrid med 

gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, og rent teknisk vil enhver efterfølgende 

ændring i kontrakten være i modstrid med principperne, da den ændring ikke har været 

udsat for konkurrence. Det betyder, at de øvrige tilbudsgivere som ikke vandt udbuddet, 

ikke har haft mulighed for at inddrage ændringen i deres overvejelser bag deres tilbud. Det 

kunne være, at de, på baggrund af ændringen, kunne have givet et væsentligt bedre tilbud 

og vundet udbuddet. For de tilbudsgivere som potentielt kunne have deltaget i tilbuddet, er 

det vigtigt, at kunne gennemskue opgavens omfang og karakter, da det har afgørende 

betydning for, om man vælger at deltage eller ej. En efterfølgende ændring kan betyde, at 

potentielle tilbudsgivere havde valgt at deltage, hvis de havde haft den viden fra start af. 

At alle ændringer rent teknisk vil være i strid med gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet, betyder dog ikke, at alle ændringer vil føre til at konkurrencen 

forvrides, en ændring på 1 % af prisen betyder næppe, at andre havde deltaget i udbuddet 

eller afgivet et væsentligt anderledes tilbud. Da ligebehandling ikke er et formål i sig selv, 

er det afgørende, om en ændring rent faktisk kunne forvride konkurrencen. 
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I Pressetext var det også denne tilgang, EU-Domstolen tog, da de vurderede, om en 

ændring var i strid med principperne. De lagde vægt på, om ændringen betød, at der reelt 

var tale om en ny kontrakt. En ny kontrakt vil ikke have været udsat for konkurrence, og 

skulle derfor genudbydes. Til denne vurdering af om der er tale om en ny kontrakt, er det 

relevante kriterium, om ændringen kan betragtes som en væsentlig ændring af den 

oprindelige kontrakt.
105

 Til at vurdere om ændringen er væsentlig benyttes momenterne 

som opstillet i Pressetext, og som nu fremgår af Direktivet som betingelser.  

En ændring kan kun foretages i overensstemmelse med gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet, hvis den ikke er væsentlig. Det er altså afgørende, om 

bagatelgrænsen i Direktivets art. 72, stk. 2 er et udtryk for at alle ændringer op til 10 % af 

værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og op til 

15 % af værdien af den oprindelige kontrakt for bygge- og anlægskontrakter, er 

uvæsentlige. Bestemmelsen vil være en kodificering af retspraksis, hvis den er udtryk for 

det ovenstående, altså hvis man mener, at ændringer op til f.eks. 10 % af en 

tjenesteydelseskontrakt ikke vil forvride konkurrencen, og derfor ikke vil være væsentlig. 

Det må dog også overvejes, om EU-Lovgiver har brudt med tidligere retspraksis, dette ville 

være tilfældet, hvis det vurderes at ændringer op til f.eks. 10 % af en 

tjenesteydelseskontrakt, godt kan forvride konkurrencen, og derfor godt kan være 

væsentlige efter den vurdering, som er fremsat af EU-Domstolen i Pressetext. En 

bestemmelse der undtager væsentlige ændringer fra at kræve et nyt udbud, må være båret af 

andre hensyn end at sikre det indre marked og en effektiv konkurrence. Det ville derfor 

være nødvendigt at undersøge, om der ligger legitime hensyn bag bagatelgrænsen, såfremt 

den bryder med tidligere retspraksis, og er uforenelig med principperne om ligebehandling 

og gennemsigtighed.  

5.2.2. Bagatelgrænsen – Kodificering eller Undtagelse 

Det undersøges først, hvad EU-Lovgivers hensigt har været med indførelsen af 

bagatelgrænsen i Direktivet, da det allerede er konkluderet, at en sådan bestemmelse ikke 

kunne udledes af tidligere retspraksis. Bestemmelsen er som nævnt ovenfor enten et udtryk 
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for, at ændringer under bagatelgrænsen aldrig vil være væsentlige, og derfor bør undtages 

fra en vurdering, uden at dette er i strid med principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed, eller et udtryk for at mindre ændringer, uanset deres væsentlighed, bør 

være undtaget fra at kræve et nyt udbud, da omkostningerne forbundet med afholdelsen af 

et nyt udbud ikke er proportionelle i forhold til den forvridning af konkurrencen, som der 

sker.  

Derefter vil jeg tage stilling til, om bagatelgrænsen også lever op til den hensigt, som EU-

Lovgiver har haft, sagt med andre ord, om ændringer under f.eks. 10 % af en 

tjenesteydelseskontrakt, rent teknisk er en uvæsentlig ændring, eller om det faktisk kan 

være en væsentlig ændring, og derfor vil blive fortolket som en undtagelse, uanset hvad 

hensigten måtte være. 

5.2.2.1. EU-Lovgivers hensigt med bagatelgrænsen 

Når man læser Direktivets art. 72, stk. 2, så giver den ikke umiddelbart udtryk for, om 

ændringerne skal betragtes som væsentlige eller ej, bestemmelsen lyder: 

”Desuden kan kontrakterne, uden at det er nødvendigt at kontrollere, om betingelserne i 

stk. 4, litra a)-d), er opfyldt, også ændres uden en ny udbudsprocedure i overensstemmelse 

med dette direktiv, når værdien af ændringen er lavere end følgende værdier: 

1. tærsklerne i artikel 4 og 

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

vareindkøbskontrakter og lavere end 15 % af værdien af den oprindelige kontrakt 

for bygge- og anlægskontrakter. 

Ændringen berører dog ikke den overordnede kontrakts eller rammeaftales karakter. Hvis 

der foretages flere på hinanden følgende ændringer, vurderes værdien ud fra den samlede 

nettoværdi af de på hinanden følgende ændringer.”
106

 

Bestemmelsen siger blot, at en vurdering af om ændringen er væsentlig, ikke er nødvendig. 

Det kan være udtryk for, at en ændring under værdierne altid vil være uvæsentlig og derfor 
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begrunde, at det ikke er nødvendigt at kontrollere, om den er væsentlig. Omvendt kan det 

også være et udtryk for, at ændringen er væsentlig, men alligevel er undtaget af andre 

hensyn. 

Begrænsningen der tilhører bestemmelsen om, at ændringen ikke må berøre kontraktens 

overordnede karakter, er beskrevet i afsnit 4.2.5. Det nævnes, at begrænsningen giver god 

mening, da en ændring af karakteren ikke nødvendigvis ændrer prisen, men kan have stor 

betydning for konkurrencen. Et forbud mod at ændre kontraktens karakter må antages at 

varetage et formål om en ufordrejet konkurrence. Det er dog tvivlsomt, om dette formål bag 

begrænsningen kan udstrækkes til at gælde hele bestemmelsen, som jo ellers ville tale for, 

at bagatelgrænsen er udtryk for, at alle ændringer under grænsen er uvæsentlige, da tilladte 

væsentlige ændringer ville gå ud over konkurrencen til fordel for andre formål. Grunden til 

at det er tvivlsomt, er at konkurrenceforvridningen ved en ændring af kontraktens karakter, 

typisk vil være langt større end en potentiel konkurrenceforvridning ved en ændring af en 

kontrakt på 10 % af værdien. Selv hvis hensigten bag bestemmelsen var at varetage 

økonomiske hensyn, ville det ikke være muligt at se så meget bort fra formålet om en 

ufordrejet konkurrence, at det kunne tillade ændringer af kontraktens karakter. 

Begrænsningen kan ikke tillægges betydning for EU-Lovgivers hensigt med bestemmelsen, 

da begrænsningen ville være en nødvendighed i begge tilfælde. 

Der er i Direktivets præambelbetragtning 107 knyttet en kommentar til bestemmelsen, som 

lyder: 

”… Ændringer af kontrakten, der medfører en mindre ændring af kontraktens værdi op til 

et vist niveau, bør altid være mulige, uden at det er nødvendigt at gennemføre en ny 

udbudsprocedure. Med henblik på dette og for at sikre retssikkerheden bør dette direktiv 

fastsætte »de minimis«-tærskler, under hvilke en ny udbudsprocedure ikke er 

nødvendig...”
107

 

Man kan hæfte sig ved brugen af ordet ”bør”, hvilket godt kunne indikere, at det ikke er en 

konsekvens af den nuværende retsstilling, men et ønske om hvordan den bør være. Når 
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noget ”bør være”, så er det et udtryk for, at det virker rimeligt, moralsk korrekt eller logisk, 

og beskriver ikke nødvendigvis den nuværende tilstand. Hvis målet med betragtningen 

havde været at beskrive den nuværende retsstilling, ville det have været mere klart at bruge 

vendingen ”er altid mulige” fremfor ”bør altid være mulige”. Det kunne godt tænkes, at 

dette blot er skrivemåden i præambelbetragtningerne, og at der derfor ikke kan tolkes noget 

ud fra det, men tidligere i samme præambelbetragtning skrives der: ”En ny 

udbudsprocedure er nødvendig, hvis der foretages væsentlige ændringer i den oprindelige 

kontrakt …”
108

 (Min fremhævning). Med den vending beskrives den nuværende retsstilling 

klart, og der er heller ikke tvivl om, at væsentlige ændringer også før Direktivet krævede en 

ny udbudsprocedure. Omvendt lyder det i præambelbetragtning 110: ”Disse strukturelle 

ændringer bør ikke automatisk nødvendiggøre nye udbudsprocedurer …”
109

 (Min 

fremhævning). Der blev i Pressetext taget stilling til, hvorvidt strukturelle ændringer 

nødvendiggjorde en ny udbudsprocedure, hvilket taler for, at retsstillingen har været 

forholdsvis klar. Det blev konstateret i Pressetext, at interne omstruktureringer ikke 

automatisk nødvendiggør en ny udbudsprocedure, men at det afhænger af en konkret 

vurdering.
110

 Retsstillingen har altså været forholdsvis klar for interne omstruktureringer, 

spørgsmålet er så, om det også har været klart, at omfanget udstrakte sig til de oplistede 

tilfælde i præambelbetragtningen. Det er bestemt ikke entydigt, om EU-Lovgiver har givet 

deres hensigt til kende ved at bruge ordet ”bør”, men kunne godt være en indikation på, at 

de med bagatelgrænsen ændrede på den daværende retsstilling. 

Det nævnes også, at bagatelgrænsen har til henblik at øge retssikkerheden. Jeg har tidligere 

beskrevet, hvorfor en øget retssikkerhed fører til besparelser hos begge parter, og at en øget 

retssikkerhed også forfølger målet om at gøre udbudsreglerne mere simple. En øget 

retssikkerhed kan være udtryk for, at man erkender, at både ordregiveren og tilbudsgiveren 

har interesse i at undgå enhver risiko for, at opgaven skal genudbydes, og at de derfor vil 

være tilbøjelige til at tillægge en vis risiko på selv små ændringer, som aldrig vil være 

væsentlige. Det kan dog også være udtryk for, at man erkender, at ændringer omkring 
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bagatelgrænsen kan være væsentlige, men at det ikke ville være proportionelt, at tillægge 

mindre ændringer den risiko som er forbundet med at foretage væsentlige ændringer. Det 

kan altså være et udtryk for, at man skåner ordregiveren for at vurdere disse ændringer, som 

er på kanten af at være væsentlige, ud fra en betragtning om, at det overordnet set ikke vil 

være proportionelt i forhold til påvirkningen af konkurrencen. At bagatelgrænsen har til 

formål at øge retssikkerheden, kan altså ikke tillægges nogen betydning for fortolkningen, 

da det både kan være et argument for, at hensigten har været at lave en 

undtagelsesbestemmelse, og et argument for at hensigten har været at lave en generel regel. 

I Kommissionens Forslag til Direktivet er bestemmelsen markant anderledes, både 

ordlyden og grænsen har ændret sig i det endelige direktiv. I forslaget lyder bestemmelsen: 

”Når ændringens værdi kan udtrykkes i pengeværdi, anses ændringen ikke for at være 

væsentlig, hvis værdien ikke overstiger grænserne fastsat i artikel 4 og er under 5 % af den 

oprindelige kontrakts pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved udbuddets generelle 

karakter. Hvis der foretages flere på hinanden følgende ændringer, vurderes værdien ud 

fra den samlede værdi af de på hinanden følgende ændringer.”
111

 

I forslaget står der direkte, at ændringen ikke anses for væsentlig, hvis værdien af 

ændringen er under 5 % af den oprindelige kontrakts pris. Det har været et udtryk for en 

klar kodificering af retspraksis. Havde bestemmelsen beholdt ordlyden, ville der ikke være 

nogen tvivl om, hvad EU-Lovgivers hensigt havde været. Hvorvidt det havde været korrekt 

at antage, at ændringer på op til 10 % af kontraktens oprindelige pris ville være 

uvæsentlige, er en anden diskussion. 

Det er også iøjnefaldende, at bagatelgrænsen i Kommissionens Forslag til Direktivet er på 5 

% for alle typer kontrakter, modsat bagatelgrænsen i Direktivet, hvor den er på 10 % for 

tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og 15 % for bygge- og anlægskontrakter. Der er 

altså sket en markant ændring fra forslaget til det endelige direktiv. Det er derfor værd at 

overveje, om hensigten også har ændret sig fra forslaget til det endelige direktiv.  
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I forslaget er det åbenlyst, at Kommissionen har ment, at ændringer under 5 % af den 

oprindelige kontraktpris altid er uvæsentlige, og derfor af hensyn til retssikkerheden for 

ordregiver og tilbudsgiver bliver det gjort klart, at man altid kan foretage disse ændringer, 

hvilket er praktisk, da det åbner op for, at man uden risiko for at foretage væsentlige 

ændringer, kan lave mindre justeringer af kontrakten undervejs. Det betyder at alle detaljer 

i kontrakten, ikke skal være fastlagt på forhånd.
112

 Det er i overensstemmelse med tidligere 

retspraksis, hvor kun væsentlige ændringer krævede en ny udbudsprocedure. 

Kommissionens formål med Direktivet er bl.a. at sikre en mere effektiv udnyttelse af det 

offentliges midler, dette skal ske ved mere fleksible procedurer og ved en forenkling af 

udbudsreglerne, hertil hører også et mål om at give ordregivere bedre mulighed for at 

varetage samfundsmæssige mål gennem deres indkøb.
113

 Det er disse overordnede hensyn, 

som ligger bag forslaget. 

Forslaget gennemgik en ændring frem til det endelige direktiv, og det skyldes forhandlinger 

mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Det er derfor relevant at se på deres 

kommentarer og ændringer til Kommissionens forslag, da det kan give en bedre indikation 

af om ændringerne i bagatelgrænsens omfang, har ændret den fra, at være udtryk for at alle 

ændringer under grænsen er uvæsentlige, til at betyde at væsentlige ændringer undtages. 

I december 2012 blev Rådets forslag til ændringer offentliggjort,
114

 og Rådets forslag 

minder i stor grad om bestemmelsen i Direktivet. I Rådets forslag til art. 72, stk. 4 står der: 

“Where the value of a modification can be expressed in monetary terms, the modification 

shall not be considered to be substantial within the meaning of paragraph 1, where its 

value does not exceed the thresholds set out in Article 4 and where it is below 10% of the 

initial contract value for service and supply contracts and below 15% of the initial contract 

value for works contract, provided that the modification does not alter the overall nature of 

the contract of framework agreement. Where several successive modifications are made, 
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the value shall be assessed on the basis of the net cumulative value of the successive 

modifications. ”
115

 

Bagatelgrænsen er her blevet ændret, til det som ses i Direktivet, men det interessante er, at 

der stadig står, at ændringerne ikke skal anses for at være væsentlige. Rådet har altså ikke 

ment at en ændring under grænserne fremsat i Rådets forslag, kan være en væsentlig 

ændring. Bestemmelsen må derfor fra Rådets side være ment som en kodificering af 

tidligere retspraksis, selvom den er blevet markant udvidet siden Kommissionens forslag 

som indeholdte en bagatelgrænse på blot 5 %. Hvis Direktivet havde beholdt denne ordlyd, 

ville der ikke være nogen tvivl om hensigten bag bestemmelsen, det kan derfor godt undre, 

at de har valgt at ændre ordlyden, særligt fordi bagatelgrænsen jo bl.a. har til formål at øge 

retssikkerheden.  

Kommissionens forslag blev også behandlet i Parlamentet af udvalget om ”Indre Marked 

og Forbrugerbeskyttelse”, som i januar 2013 offentliggjorde deres ændringsforslag.
116

 I 

Parlamentets forslag blev der også foreslået en ændring af bagatelgrænsen i art. 72, stk. 4, 

som lyder: 

”Når ændringens værdi kan udtrykkes i pengeværdi, anses ændringen ikke for at være 

væsentlig, hvis værdien ikke overstiger grænserne fastsat i artikel 4 eller er under 10 % af 

den oprindelige kontrakts pris, forudsat at ændringen ikke ændrer ved udbuddets generelle 

karakter. Hvis der foretages flere på hinanden følgende ændringer, vurderes værdien ud 

fra den samlede værdi af de på hinanden følgende ændringer.”
117

 

Også i Parlamentets forslag bliver det udtrykkelig nævnt, at ændringerne ikke skal anses for 

at være væsentlige, der er altså en umiddelbar enighed om, at bevare ordlyden, der klart 

beskriver, at ændringer under bagatelgrænsen ikke kan være væsentlige, hvilket har den 

betydning, at bestemmelsen ikke er en undtagelsesbestemmelse. 
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Desuden foreslår de også at hæve bagatelgrænsen fra 5 % i Kommissionens forslag til 10 

%, og ændre grænseværdierne til ikke længere at være kumulative. Det betyder, at en 

ændring der overstiger grænserne fastsat i art. 4, godt kan være uvæsentlig, hvis den udgør 

mindre end 10 % af den oprindelige kontrakts pris. 

Der er altså både blandt Parlamentet og Rådet, blevet vist en vilje til at hæve 

bagatelgrænsen fra 5 %, men samtidig holde fast i at der ikke er tale om væsentlige 

ændringer. 

Kommissionen, Parlamentet og Rådet indgår i triolog forhandlinger i løbet af 2013, og 

ender ud med et forslag til direktivet.
118

 Det indeholder en bestemmelse om bagatelgrænsen 

der er i overensstemmelse med den i Direktivet.  

Det er ud fra ændringsforslagene klart, at der har været et ønske om en højere 

bagatelgrænse, og der har samtidig været enighed om, at ændringerne under de respektive 

bagatelgrænser ikke var væsentlige ændringer, men ordlyden har ændret sig. Spørgsmålet 

er så, om man har ændret ordlyden, fordi man har erkendt, at man ikke med så høj en 

bagatelgrænse, kan garantere, at ændringerne er uvæsentlige. Med det menes, om EU-

Lovgiver har erkendt, at bagatelgrænsen er en undtagelse til den generelle regel om, at 

væsentlige ændringer kræver nyt udbud. 

Den usikkerhed bag hensigten med bagatelgrænsen og om den skal opfattes som en 

undtagelse eller en generel regel, kan have stor betydning for retssikkerheden. Det var 

målet med Direktivet bl.a. at sikre en mere effektiv udnyttelse af det offentliges midler, og 

dette mål kunne f.eks. følges ved at øge retssikkerheden. Derfor virker det underligt, hvis 

EU-Lovgiver bevidst har valgt at ændre ordlyden af bestemmelsen til noget mindre 

konkret, da det går imod målet om at sikre en mere effektiv udnyttelse af de offentlige 

midler og målet om en forenklet udbudsprocedure. På den baggrund må det antages, at der i 

forhandlingerne er blevet diskuteret, hvorvidt bestemmelsen stadig har karakter af at være 

en kodificering af retspraksis, når bagatelgrænsen er blevet hævet fra 5 % til den 
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nuværende grænse. Det kan undre, hvorfor det ikke fremgår af bestemmelsen om 

ændringerne anses for uvæsentlige eller ej, men blot at ændringerne ikke skal udsættes for 

en vurdering. En forklaring kan være, at det skyldes ”konstruktiv uklarhed”, som Steen 

Treumer mener, er et hyppigt fænomen i forhandlingerne, der leder op til EU-

Lovgivning.
119

 Det er et udtryk for, når der bruges tvetydige formuleringer for at fremme 

forhandlingerne, man lader det med andre ord være åben for fortolkning, hvis det ikke kan 

lykkedes at komme til enighed. 

Der er ikke et klart svar på, hvad hensigten har været bag den nuværende bagatelgrænse, 

men den oprindelige hensigt har for alle forslagene været, at bagatelgrænsen skulle være en 

kodificering af retspraksis, og derved være et udtryk for at ændringer under grænsen er 

uvæsentlige. Det antages derfor også at have været den oprindelige hensigt bag 

bagatelgrænsen i det endelige direktiv, men ændringen i ordlyden må alligevel tale for, at 

der har været uenighed under forhandlingerne, om hvorvidt ændringerne under grænsen 

altid vil være uvæsentlige. Når Kommissionen først havde foreslået, at bagatelgrænsen 

skulle være på 5 %, og betegnede de ændringer som uvæsentlige, virker det sandsynligt, at 

de har været uenige med at en ændring på f.eks. 9 % af den oprindelige kontrakts pris, også 

altid vil være uvæsentlig. Det virker på baggrund af den betragtning til, at hensigten bag 

bagatelgrænsen ikke var realiserbar. 

I Udbudslovens § 180 som implementerer art. 72, stk. 2 i Direktivet er ordlyden ændret til 

at ligne den i forslagene, da der står: 

”Ændringer af en kontrakt eller rammeaftale anses ikke som ændringer af grundlæggende 

elementer, når værdien af ændringerne er lavere end …”
120

 

Grundlæggende elementer dækker i Udbudsloven over begrebet væsentlige ændringer, så i 

bestemmelsen står der ligesom i forslagene klart, at ændringer under bagatelgrænsen ikke 

er væsentlige. Det styrker min konklusion om, at dette har været hensigten bag 

bagatelgrænsen. Det er nu relevant at undersøge hvad bagatelgrænsen i realiteten bør være, 
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da der på baggrund af Forslagene er gode grunde til at formode, at bagatelgrænsen i 

realiteten bryder med tidligere retspraksis. 

5.2.2.2. Er ændringer under bagatelgrænsen altid uvæsentlige 

Jeg konkluderede, at der ud fra Pressetext altid skulle foretages en konkret vurdering af, om 

en ændring var væsentlig, og at der derfor ikke kunne udledes en bagatelgrænse fra 

dommen. Selvom Pressetext tog udgangspunkt i gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet, så er det ikke ensbetydende med, at en bagatelgrænse er 

uforenelig med de to nævnte principper. Har man f.eks. fra EU-Lovgivers side konkluderet 

at samtlige ændringer under 10 % for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter og 15 % 

for bygge- og anlægskontrakter, altid vil være uvæsentlige, hvis man foretog en konkret 

vurdering som den i Pressetext, som nu er implementeret Direktivet, så vil bagatelgrænsen 

reelt være i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. 

Spørgsmålet er altså om bagatelgrænsen i art. 72, stk. 2, som undtager ændringer for 

vurderingen i art. 72, stk. 4, er i overensstemmelse med selve bestemmelsen i art. 72, stk. 4, 

eller om bagatelgrænsen er en undtagelse til bestemmelsen. Forstået på den måde, at 

såfremt de ændringer der er undtaget vurderingen i art. 72, stk. 4, alligevel ikke ville være 

omfattet af bestemmelsen, ved ikke at opfylde en af betingelserne i art. 72, stk. 4, litra a-d, 

så vil bagatelgrænsen være i overensstemmelse med bestemmelsen i art. 72, stk. 4, og 

derfor blot være en generel regel. Omvendt hvis bagatelgrænsen undtager ændringer, som 

hvis de blev vurderet efter art. 72, stk. 4, ville opfylde én eller flere af betingelserne for at 

være væsentlige, så vil det betyde, at bagatelgrænsen ikke er en generel regel, men i stedet 

er en undtagelsesbestemmelse. 

Først vurderes det, om en ændring på mindre end henholdsvis 10 % eller 15 % for de 

respektive kontrakttyper ville have givet mulighed for, at andre ansøgere end de oprindeligt 

udvalgte havde fået adgang til at afgive tilbud, eller om det ville have givet ordregiveren 

mulighed for at acceptere et andet tilbud, end det oprindeligt accepterede. Dette er den 

første betingelse i væsentlighedsvurderingen i Direktivets art. 72, stk. 4, litra a. Jeg vil af 

hensyn til enkeltheden fremover i dette afsnit henvise til en ændring af en kontrakt på 9 %, 
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som et eksempel på en ændring af en kontrakts oprindelige pris der er under 

bagatelgrænsen i Direktivet. Dette eksempel skal forstås som et udtryk for samtlige mulige 

ændringer under bagatelgrænsen. En ændring på 9 % af en kontrakt vil nok sjældent give 

andre ansøgere mulighed for at deltage i udbuddet,
121

 særligt fordi ændringen også har en 

øvre grænse, som er tærskelværdierne i art. 4, det kan modsat heller ikke fuldstændig 

afvises, at der eksisterer virksomheder, som på grund af en ændring på 9 % ville afgive et 

tilbud. For at finde et konkret svar på om det reelt gør en forskel for virksomhederne, 

kræves der en større markedsundersøgelse, som ligger uden for dette speciales omfang. 

Bestemmelsen vedrører dog også de allerede afgivne tilbud, og der må en ændring på 9 % 

af f.eks. prisen være af betydning, da netop betalingsvilkårene udgør en vigtig betingelse i 

den offentlige aftale.
122

 Der må antages at være situationer, hvor en ændring på 9 % af 

kontrakten kunne have haft påvirket valget af det vindende tilbud. En kontrakt kan efter 

ordlyden i art. 72, stk. 2, efterfølgende ændres således at ordregiveren skal betale 9 % mere 

for ydelsen. For at en sådan ændring aldrig kunne være væsentlig, vil det kræve, at en 

vindende tilbudsgivers tilbud altid er mere end 9 % bedre end det næstbedste tilbud. Er det 

ikke tilfældet at tilbuddet er så meget bedre, så ville ændringen jo betyde, at det næstbedste 

tilbud ville have været bedre, og ville derfor have påvirket hvem der vandt. Det virker ud 

fra den betragtning sandsynligt at antage, at ikke alle vindende tilbud er mindst 9 % bedre 

end det næstbedste tilbud.  

Betragtningen er dog ikke sand, hvis man argumenterer for, at en ændring, hvor 

ordregiveren betaler 9 % mere, som nævnt ovenfor, ændrer kontraktens karakter, og derfor 

ikke vil være omfattet af bagatelgrænsen. Der skal dog meget til for at ændre en kontrakts 

karakter, dette fremgår også af eksemplet, som der bruges i Rapport fra udvalg om dansk 

udbudslovgivning, december 2014, s. 787, om en kontrakt der indeholder en option, der 

ændrer kontrakten fra at omhandle køb af 10 busser til at omhandle køb af 100 busser.
123

 

Ændringen i eksemplet er en forøgelse på 1000 % af den oprindelige kontrakt, hvilket 
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danner en idé om, hvilket omfang der skal til, for at en kvantitativ ændring kan ændre 

kontraktens karakter. En kvantitativ ændring på 9 % vil derfor ikke udgøre en ændring af 

kontraktens karakter.  

Antagelserne om at disse forholdsvis mindre ændringer ville påvirke konkurrencen, kan 

være baggrunden for, at Kommissionen oprindeligt foreslog en bagatelgrænse på 5 % for 

alle kontrakttyper.
124

 Kommissionen har nok bevidst foreslået en mindre bagatelgrænse, da 

større ændringer potentielt kunne have indflydelse på, hvem der vandt kontrakten, hvilket 

også stemmer overens med teorien om, at bagatelgrænsen ændrede sig fra en generel regel 

til at være en undtagelsesbestemmelse i takt med, at grænsen blev hævet til 10 % og 15 %.  

Dernæst er en ændring omfattet af art. 72, stk. 4, litra c, hvis den betydeligt udvider 

kontraktens anvendelsesområde. En forudsætning for at kunne anvende bagatelgrænsen er, 

at ændringens værdi kan udtrykkes i pengeværdi,
125

 da ændringens betydning for 

konkurrencen, som udgangspunkt, bliver vurderet ud fra, hvor stor en værdi den har i 

forhold til den oprindelige kontrakt. Det ville være nemt at forestille sig en situation, hvor 

kontraktens værdi forblev nogenlunde den samme, men hvor anvendelsesområdet blev 

betydeligt udvidet, f.eks. ved en kvalitativ ændring. Sådanne ændringer vil dog klart falde 

ind under begrænsningen til bagatelgrænsen, som også nævnt ovenfor, da de ændrer 

kontraktens karakter, og derfor ikke vil være omfattet af bagatelgrænsen. Det vil være mere 

tvivlsomt, om en kvantitativ ændring på 9 % af kontrakten kan ændre kontraktens 

anvendelsesområde, der må umiddelbart antages at skulle mere til, her henvises til samme 

argumenter som ovenfor. 

Da betingelsen i art. 72, stk. 4, litra d, kun omfatter udskiftning af leverandøren, er den ikke 

relevant i denne sammenhæng. 

Til sidst er der betingelsen i art. 72, stk. 4, litra b, som betyder, at en ændring er omfattet af 

bestemmelsen såfremt den ændrer kontraktens økonomiske balance til fordel for 

tilbudsgiveren. Denne bestemmelse er umiddelbart det stærkeste argument for, at 
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bagatelgrænsen er en undtagelsesbestemmelse, da bagatelgrænsen ikke tager højde for, 

hvem der får fordel af ændringerne. Sue Arrowsmith beskriver det som overraskende, og 

som et muligt smuthul, da det gør ordregiveren i stand til at give tilbudsgiveren en betaling 

efter kontraktindgåelsen, som ikke skal modsvares af noget betydeligt. Hun argumenterer 

videre for, at en sådan brug af bestemmelsen nok vil være i uoverensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet.
126

  

Der er ikke tvivl om, at der efter ordlyden i art. 72, stk. 2, er mulighed for at ændre 

kontraktens økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren. Det undrer mig dog at der 

hverken i forslaget, eller det endelige direktiv, er taget stilling til dette problem, for hvis 

ordregiveren kan give 9 % af kontraktens værdi til tilbudsgiveren uden nødvendigvis at få 

en modsvarende ydelse, så underminerer det jo den konkurrence, som der har været inden 

kontraktindgåelsen, og åbner op for, at ordregiveren kan diskriminere mellem 

virksomheder. Det må dog nævnes, at ordregiverens muligheder for at begunstige en 

tilbudsgiver er underlagt begrænsninger i Traktaten og konkurrencelovens regler om 

statsstøtte,
127

 men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis EU-Lovgiver har undladt at regulere 

problemet, med den formodning at det løses af statsstøttereglerne. 

Hensigten bag bagatelgrænsen var, at den skulle være en generel regel, og at ændringerne 

under grænsen ikke var væsentlige, men dette stemmer ikke overens med at tillade 

ændringer, som ændrer den økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren. Selv i 

Kommissionens forslag opstår samme problem, da der ikke er nogen begrænsning for, at en 

ændring på under 5 % af kontraktens pris kan ændres til fordel for tilbudsgiveren, men her 

står der alligevel i bestemmelsen, at ændringen ikke er væsentlig. Det må dog overvejes, 

om ændringer under bagatelgrænsen er for små til at ændre den økonomiske balance i 

kontrakten. I Lovbemærkningerne til Udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 2 står der at 

bestemmelsen: ”… omfatter enhver ændring, der kan have økonomisk betydning…”.
128

 Ud 
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fra dét må det antages, at også mindre ændringer kan ændre den økonomiske balance, og i 

sær ændringer på op til 10 % og 15 % af kontraktprisen.  

Det tyder på, at det ikke har været meningen med bestemmelsen at tillade ændringer, der 

ændrer den økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren. Sue Arrowsmith har muligvis 

ret i, at sådanne ændringer vil blive begrænset af proportionalitetsprincippet ved ikke at 

tillade ordregiveren at give mere for en ydelse, end hvad der er proportionelt. 

Det giver dog anledning til andre problemer, hvis den korrekte opfattelse er, at 

bagatelgrænsen ikke tillader ændringer, der ændrer den økonomiske balance til fordel for 

tilbudsgiveren på grund af proportionalitetsprincippet. For hvis det er tilfældet, så vil 

konsekvensen være, at en ændring under bagatelgrænsen skal vurderes efter Direktivets art. 

72, stk. 4, litra b. Det strider jo direkte mod hvad der reelt står i art. 72, stk. 2: ”Desuden 

kan kontrakterne, uden at det er nødvendigt at kontrollere, om betingelserne i stk. 4, litra 

a)-d), er opfyldt, også ændres”
129

 (min fremhævning). Den undtager jo netop ændringer 

under grænsen fra at blive vurderet af betingelserne i stk. 4, litra a-d.  

Hvis det har været hensigten, at man skal vurdere, om en ændring under bagatelgrænsen 

ændrer den økonomiske balance, så ville det være oplagt, at man i stedet kun havde 

undtaget ændringerne fra en vurdering efter betingelserne i stk. 4, litra, a, c og, d. Det er 

desuden ikke særlig hensigtsmæssigt at underlægge ændringer under bagatelgrænsen en 

vurdering efter principperne, selvom det er konkluderet, at den vurdering er forskellig fra 

den, der nu findes i Direktivets art. 72, stk. 4. Formålet med bagatelgrænsen er, som det 

fremgår af præambelbetragtning 107, bl.a. at sikre retssikkerheden. Det ville stride imod 

formålet og den generelle funktion af bagatelgrænsen som en ”safe harbor” bestemmelse, at 

underlægge ændringerne en vurdering, som i grove træk minder om den vurdering, den 

undtages fra. Jeg nævner dog selv tidligere, at bagatelgrænsen også kunne fungere, hvis 

ændringerne blot udsættes for en lempeligere vurdering end de øvrige ændringer, hvilket 

teknisk set ville være tilfældet her. En vurdering efter Pressetext er som sagt mere fleksibel 

og derfor også en mildere vurdering, men den er også mere usikker. Det giver derfor ikke 

                                                 
129

 Citeret fra Direktivets art. 72, stk. 2. 



52 

 

mening, at EU-Lovgiver undtager ændringen fra vurderingen i art. 72, stk. 4, for så i stedet 

at underlægge den en mere usikker vurdering efter principperne, når formålet bl.a. har 

været at øge retssikkerheden. 

Enten er bagatelgrænsen ikke et udtryk for, at ændringerne under grænsen er uvæsentlige. 

Da den ikke er forenelig med i sær Direktivets art. 72, stk. 4, litra b, men også tvivlsomt 

foreneligt med art. 72, stk. 4, litra a. Det vil have den betydning at art. 72, stk. 2, er en 

undtagelse og ikke en generel regel. 

Alternativt så er bagatelgrænsen et udtryk for, at ændringerne under grænsen er 

uvæsentlige, men hertil må høre andre begrænsninger til anvendelsen af bagatelgrænsen, 

f.eks. må det være et krav, at ændringerne reelt opfylder betingelsen i art. 72, stk. 4, litra b, 

selvom de er undtaget vurderingen i art. 72, stk. 4. 

5.2.3. Delkonklusion 

Det virker sandsynligt, at hensigten bag bagatelgrænsen har været, at den skulle gælde som 

en generel regel og ikke en undtagelse. Dette synspunkt støttes af ordlyden i forslagene til 

Direktivet, der beskriver ændringer under bagatelgrænsen som ikke væsentlige. Det virker 

desuden også som den mest fornuftige måde at opnå formålet om mere retssikkerhed. 

Ordregiveren ville have godt af at have en safe harbor bestemmelse, som fjernede risikoen 

der er forbundet med at lave ændringer i kontrakten, hvilket virker til at være formålet med 

bestemmelsen ud fra præambelbetragtning 107. Ændringen i bestemmelsens ordlyd fra 

forslagene til Direktivet, er en indikation på, at EU-Lovgiver under forhandlingerne har 

indset, at bestemmelsen ikke var forenelig med principperne om gennemsigtighed og 

ligebehandling, hvorfor det blev nødvendigt at lave den til en undtagelsesbestemmelse.  

Selvom hensigten sandsynligvis har været at lave en safe harbor bestemmelse, er resultatet 

nok, at den er blevet til en undtagelsesbestemmelse. Det vigtigste argument for dette 

synspunkt er, at bagatelgrænsen gør det muligt at ændre den økonomiske balance til fordel 

for tilbudsgiveren, hvilket er en af de afgørende betingelser for, at der er tale om en 

væsentlig ændring i art. 72, stk. 4. Såfremt det er muligt at ændre den økonomiske balance 

til fordel for tilbudsgiveren, er der altså ikke nogen tvivl om, at bagatelgrænsen er en 
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undtagelsesbestemmelse, da ændringerne under en vurdering potentielt ville blive 

karakteriseret som væsentlige. Såfremt det ikke er muligt at ændre en kontrakt til fordel for 

tilbudsgiveren, grundet f.eks. proportionalitetsprincippet, så betyder det rent praktisk, at de 

ændringer som ellers er undtaget en vurdering efter art. 72, stk. 4, alligevel skal vurderes 

efter principperne. Eftersom at art. 72 i Direktivet i store dele baserer sig på Pressetext, som 

igen baserer sig på principperne, bør Direktivet jo i sig selv være udtryk for principperne. 

Det betyder at ændringer under bagatelgrænsen, reelt vil blive udsat for en vurdering af, om 

de er væsentlige, uanset at pointen med bagatelgrænsen har været at undtage dem for den 

vurdering. I praksis vil bagatelgrænsen altså ikke have nogen effekt, hvis den skal ses som 

en kodificering af retspraksis, grundet argumentationen ovenfor. 

Det må på den baggrund konkluderes, at bagatelgrænsen er en undtagelse til den generelle 

regel om, at væsentlige ændringer kræver nyt udbud. Ændringer under bagatelgrænsen er 

som konsekvens heraf potentielt væsentlige, og er af den grund et brud på tidligere 

retspraksis. Det betyder også, at undtagelsen ikke som udgangspunkt kan rummes indenfor 

gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet, men at den må støttes af andre hensyn.  
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Kapitel 6 - Konsekvenserne af den danske implementering 

Udbudsloven implementerer Direktivet i dansk ret. Til udarbejdelsen af et forslag til 

Udbudsloven, nedsatte regeringen i 2013 et udbudslovsudvalg (Herefter Udvalget). 

Udvalget har i deres rapport nævnt, at lovudkastet på mange måder skulle udformes, så det 

stort set var enslydende med Direktivets tekst. Baggrunden for dette var at skabe mere 

klarhed og mindske risikoen for fortolkningstvivl.
130

 Efterfølgende nævnes det dog, at 

udvalget på en række punkter har valgt at forenkle direktivteksten med henblik på at 

tydeliggøre reglerne.
131

 Der er altså fokus på at præcisere Direktivet. 

Udvalget nævner senere, at reglerne for ændringer af kontrakten kan medvirke til at 

begrænse omkostningerne for både ordregiver og tilbudsgiver,
132

 hvilket stemmer godt 

overens med mine tidligere bemærkninger om hensigten bag bagatelgrænsen og generelt 

effekten af en god retssikkerhed. Udvalget kommer også selv ind på effekten af en øget 

klarhed i regelsættet,
133

 og vurderer, at det især vil spare ordregiveren for omkostninger, 

som denne ellers ville skulle indregne som risiko. 

På trods af udvalgets hensigt om at præcisere og på mange punkter gøre Udbudsloven 

enslydende med Direktivet, så er der alligevel en markant forskel på ordlyden i 

Udbudslovens implementering af Direktivets art. 72. I Udbudslovens § 178, stk. 2 står der: 

”En ændring af en kontrakt eller rammeaftale anses for at være en ændring af 

grundlæggende elementer, når den bevirker, at kontraktens eller rammeaftalens karakter er 

væsentlig forskellig fra den oprindelige kontrakt”.
134

 Hvilket stemmer overens med 

Direktivets beskrivelse af en væsentlig ændring. Den væsentlige uoverensstemmelse 

kommer dog i forlængelse heraf, som lyder: ”Medmindre andet følger af §§ 179-183, anses 

en ændring altid for at være en ændring af grundlæggende elementer, når …”.
135

 Det må 

ud fra en modsætningsslutning betyde at ændringer omfattet af §§ 179-183 ikke skal 
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betragtes som væsentlige.
136

 Dette fremgår også af lovbemærkningerne til Udbudslovens § 

178, hvor det bekræftes, at en ændring af en kontrakt under alle omstændigheder ikke vil 

anses for at være væsentlig, hvis den kan henføres til en af undtagelsesbestemmelserne i §§ 

179-183.
137

 

Det fremgår også af selve undtagelsesbestemmelserne, at ændringerne ikke skal anses for at 

være væsentlige, f.eks. står der i Udbudslovens § 180 (bagatelgrænsen): ” Ændringer af en 

kontrakt eller rammeaftale anses ikke som ændringer af grundlæggende elementer, når 

værdien af ændringerne er lavere end …”.
138

 

Bagatelgrænsen beskrives altså som en af ”undtagelsesbestemmelserne” i 

lovbemærkningerne. Hvilket godt kan undre, da den i Udbudsloven netop er skrevet som 

det, jeg ovenfor beskrev, som en generel regel, eller en safe harbor bestemmelse som siger, 

at alle ændringer under bagatelgrænsen er uvæsentlige. Dette gælder dog for samtlige 

undtagelsesbestemmelser i Udbudsloven, inklusiv § 181, om supplerende leverancer, hvor 

værdien kan være op til 50 % af den oprindelige kontrakt. Der kan næppe herske tvivl om, 

at en ændring, på op til 50 % af en kontrakts værdi, kan blive anset for at være en væsentlig 

ændring. Derfor må bestemmelsen i § 181 være en undtagelsesbestemmelse, hvilket også 

stemmer overens med bestemmelsens placering i det gamle direktiv,
139

 hvor det tilsvarende 

var en undtagelsesbestemmelse. 

Ordlyden i undtagelsesbestemmelserne i Udbudsloven er derfor forkert, da den giver udtryk 

for, at ændringerne ikke er væsentlige ændringer. Ordlyden bør derfor ikke fortolkes som et 

udtryk for, at ændringerne er uvæsentlige i sig selv, men blot et udtryk for at de ikke skal 

lide konsekvenserne af at være en væsentlig ændring, som vil være at der kræves et nyt 

udbud. Det betyder, at ændringer under bagatelgrænsen også kan være væsentlige 

ændringer, på samme måde som ændringer under 50 % af værdien for supplerende ydelser 

kan være væsentlige ændringer. 
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Der virker til at være en vis grad af selvmodsigelse i Udbudsloven på dette område, da 

beskrivelsen af bestemmelserne som alle værende ”undtagelsesbestemmelser”, taler for, at 

de undtager væsentlige ændringer fra at kræve et nyt udbud. Dette hænger ikke sammen 

med, at ændringerne i bestemmelserne er beskrevet som uvæsentlige, da uvæsentlige 

ændringer ikke ville have et behov for at være undtaget. 

Det virker klart at en bestemmelse som § 181, ville være en væsentlig ændring omfattet af 

konsekvenserne, hvis bestemmelsen ikke undtog den. Dertil kommer også at hensigten bag 

bagatelgrænsen har været at lave en safe harbor bestemmelse. For bl.a. at forfølge de 

nævnte formål om at skabe større retssikkerhed for ordregiveren og tilbudsgiveren og på 

den måde begrænse parternes omkostninger, hvilket burde tale imod, at bestemmelsen blev 

nævnt som en undtagelsesbestemmelse på højde med de andre undtagelser.
140

 Den burde 

være et udtryk for en generel regel, og et udtryk for at ændringer under grænsen ikke er 

væsentlige, men det virker ikke til, at hverken Danske eller Europæiske lovgivere har været 

konsekvente i deres beskrivelse af bagatelgrænsen. 

Ordlyden i Udbudsloven er meget misvisende i forhold til Direktivet, da Direktivet 

beskriver ændringerne i Udbudslovens §§ 179-183, som tilladelige, men ikke nødvendigvis 

uvæsentlige. Denne forskel i formuleringen og tvetydige begreber fra lovgiverne kan have 

en reel indflydelse på retsstillingen, særligt i forhold til muligheden for at kombinere en 

ændring af leverandør med andre ændringer, men også i forhold til fortolkningsgraden af 

reglerne. 

6.1. Udskiftning af leverandør kombineret med øvrige ændringer 

Udbudsloven er som nævnt ikke helt i overensstemmelse med Direktivet, og dette giver 

anledning til tvivl angående fortolkningen af bestemmelserne, og hvordan 

undtagelsesbestemmelserne skal forstås i sammenhæng med hinanden. 

Udbudslovens § 182, implementerer Direktivets art. 72, stk. 1, litra d, som giver mulighed 

for at skifte den oprindelige leverandør med en anden under visse betingelser som 

beskrevet i afsnit 4.2.7. Den generelle hovedregel er, at en udskiftning af den oprindelige 
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leverandør som udgangspunkt er en væsentlig ændring.
141

 Udbudslovens § 182 beskriver 

ændringen af leverandør som en uvæsentlig ændring, såfremt det sker efter: 

1. ”klar, præcis og entydig ændringsklausul eller -mulighed, jf. § 179, eller 

2. hel eller delvis indtrædelse i den oprindelige leverandørs rettigheder som følge af 

den oprindelige leverandørs omstrukturering, herunder i form af overtagelser, 

fusioner, erhvervelser eller insolvens, når de oprindelige kriterier for kvalitativ 

udvælgelse opfyldes, og når udskiftningen ikke medfører andre grundlæggende 

ændringer af kontrakten og ikke har til formål at omgå anvendelsen af denne 

lov”
142

  (Mine fremhævninger) 

Opstår der behov for at ændre en leverandør, f.eks. som følge af insolvens som har været 

særligt relevant i nyere tid, så må udskiftningen ikke medføre andre væsentlige ændringer 

af kontrakten. Ud fra dette bliver det særligt relevant i praksis, om man anser de øvrige 

undtagelsesbestemmelser for at være potentielt væsentlige ændringer, som Direktivet giver 

udtryk for, eller om man ligesom i Udbudsloven ser dem som uvæsentlige ændringer.  

Jeg vil i det følgende fokusere på muligheden for at kombinere en udskiftning af 

leverandøren efter § 182 med en ændring i kontraktens værdi under bagatelgrænsen efter § 

180. Denne kombination vil ofte være en nødvendighed ved en udskiftning af leverandøren 

grundet insolvens, da en leverandørs konkurs typisk vil medføre en forringelse af ydelsen 

op til konkursen og desuden potentielt medføre, at leveringen stopper fra den ene dag til 

den anden.
143

 Det betyder, at det vil være svært for en ny leverandør blot at overtage 

kontrakten, uden at der sker visse ændringer, f.eks. vil en fristforlængelse ofte være 

påkrævet, da kontrakten vil stå stille som konsekvens af den oprindelige leverandørs 

konkurs. Derudover vil der også være et behov for, at den nye leverandør reparerer de 

mangler, der måtte være opstået som følge af den oprindelige leverandørs konkurs.
144

 Det 

vil sjældent lade sig gøre at finde en leverandør, der uden ændringer vil acceptere at 

indtræde i den konkursramte leverandørs sted. Uden muligheden for at tilpasse og rette op 
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på kontrakten, vil det ganske enkelt ikke kunne betale sig rent kommercielt at indtræde i 

kontrakten.
145

 Det er desuden også værd at huske på, at der forinden indgåelsen af 

kontrakten har været en udbudsprocedure, som den nu konkursramte leverandør vandt på 

baggrund af hans tilbud, og hvis en anden leverandør skulle overtage uden at foretage 

væsentlige ændringer, så forudsætter det, at han i stor grad kan matche det vindende tilbud. 

Det vil være vanskeligt, da der jo har været en grund til, at den oprindelige leverandør 

vandt tilbuddet i første omgang. 

Det virker til, at Udbudsloven forsøger at imødekomme dette praktiske behov, ved f.eks. at 

beskrive ændringer under bagatelgrænsen som uvæsentlige. Umiddelbart er det et udtryk 

for, at ændringer under bagatelgrænsen godt kan foretages i forlængelse af en udskiftning af 

leverandøren. 

I forarbejderne til Udbudslovens § 182 står der: 

”Udskiftning af leverandør er efter stk. 1, nr. 1, tilladt som følge af en klar, præcis og 

entydige ændringsklausul eller -mulighed i overensstemmelse med § 179. På samme måde 

er ændringer af kontrakten i overensstemmelse med §§ 180, 181 og 183 tilladt samtidigt 

med udskiftning af en leverandør i overensstemmelse med § 182, hvis betingelserne i de 

enkelte bestemmelser er opfyldt.”
146

 

Det står meget klart, at de øvrige undtagelsesbestemmelser kan kombineres med 

udskiftningen af leverandøren. Opfattelsen synes også at være støttet af Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, der i en pressemeddelelse nævner, at det vil være lovligt at foretage 

ændringer i de eksisterende kontrakter, hvis det ikke er muligt, at finde en ny leverandør 

der er villig til at påtage sig opgaven under de oprindelige vilkår.
147

 Der findes dog en 

række af argumenter, der taler imod dette synspunkt, og jeg har igennem specialet nævnt et 

par af dem allerede. For det første er ordlyden ikke den samme i Direktivet, der er en klar 

formodning for at undtagelsesbestemmelserne i Direktivet ikke er udtryk for uvæsentlige 
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ændringer. Det kan begrundes med at bestemmelsen i art. 72, stk. 1, litra e’s placering i 

Direktivet, som undtager uvæsentlige ændringer, ikke ville give nogen mening, hvis 

undtagelsesbestemmelserne var udtryk for uvæsentlige ændringer. Det ville være langt 

mere oplagt at starte bestemmelsen med at undtage uvæsentlige ændringer, og derefter liste 

undtagelserne som eksempler på uvæsentlige ændringer.
148

 Det ville desuden være i 

overensstemmelse med den lovteknik, der er brugt i art. 72, stk. 4, som først beskriver 

væsentlige ændringer, og derefter giver eksempler på ændringer, der vil være væsentlige.
149

 

Derudover giver det desuden ikke nogen mening, at der i Udbudslovens § 182, nr. 1 står, at 

en udskiftning af leverandøren kan ske som følge af en klar, præcis og entydig 

ændringsklausul og henviser til § 179. Hvis undtagelsesbestemmelserne ikke er udtryk for 

væsentlige ændringer, så burde der vel ikke henvises til muligheden for at ændre i 

overensstemmelse med § 179, så burde den jo være tilladt som følge af at være en 

uvæsentlig ændring. Den er med andre ord overflødig, hvis retsstillingen er, som dansk 

lovgiver påstår, og hvis det er et bevidst lovteknisk valg, så burde der også være en 

henvisning til alle de øvrige undtagelsesbestemmelser. Jeg er overbevist om, at grunden til 

at der henvises til § 179, er at der i Direktivets art. 72, stk. 1, litra d, står det samme som i § 

182 i Udbudsloven, at en ændring af leverandøren er tilladt, hvis det sker som følge af en 

utvetydig ændringsklausul, og henviser til art. 72, stk. 1, litra a. Bestemmelsen giver 

mening i Direktivet, da undtagelsesbestemmelserne giver udtryk for, at ændringerne er 

væsentlige, men ikke i Udbudsloven.  

Dansk lovgiver virker til at have haft til hensigt at beskrive ændringer omfattet af 

undtagelsesbestemmelserne som uvæsentlige grundet ordlyden i både Forslaget til 

Udbudsloven og Udbudsloven selv, samt beskrivelsen af at undtagelsesbestemmelserne kan 

kombineres med f.eks. skift af leverandøren. De har dog samtidig valgt at implementere 

dele af Direktivet direkte, selvom bestemmelserne med den anderledes fortolkning ikke 

giver meget mening. Det tyder på at dansk lovgiver har fejltolket Direktivets bestemmelser.  
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Jeg har tidligere konkluderet at ændringer efter Direktivets bestemmelser potentielt vil være 

væsentlige, særligt fordi de kan ændre den økonomiske balance til fordel for leverandøren. 

Det vil betyde at ordlyden i Udbudsloven er forkert, og endvidere have den konsekvens at 

øvrige ændringer, som sker i forbindelse med en udskiftning af leverandøren, uanset om de 

er under bagatelgrænsen, skal vurderes efter § 178, for at sikre at der er tale om uvæsentlige 

ændringer. 

6.1.1. Delkonklusion 

Får ordregiveren behov for at kombinere en ændring af leverandøren med en af de øvrige 

undtagelsesbestemmelser, bør han være meget påpasselig, da Udbudsloven på dette område 

ikke er i overensstemmelse med Direktivet. Ordregiveren bør i øvrigt være opmærksom på, 

at bagatelgrænsen også kan indeholde væsentlige ændringer, og derfor vil blive efterprøvet, 

hvis den kombineres med en udskiftning af leverandøren, da en ændring ifølge 

Udbudslovens § 182, nr. 2 ikke må være væsentlig. Ud fra en lex specialis betragtning må 

Udbudslovens § 182 gælde over den generelle regel i § 180, når der er tale om udskiftning 

af leverandør. Steen Treumer forholder sig også skeptisk til muligheden for at foretage 

væsentlige ændringer i kombination med en udskiftning af leverandøren, men holder dog 

muligheden åben for, at der måske kan være praktiske hensyn, der taler for, at der sker en 

lempeligere vurdering af ændringernes væsentlighed.
150

 Dette vil være en afvejning af 

hensyn, der må tages af Domstolen.  

Havde konklusionen omvendt været, at ændringer under bagatelgrænsen er uvæsentlige, så 

havde der ikke været nogen diskussion om, hvorvidt ændringer under bagatelgrænsen 

kunne kombineres med en udskiftning af leverandøren. For så var de tilladte, da de ikke 

ville være væsentlige.  

En ordregiver bør af disse grunde overveje at implementere en mulighed, for at foretage 

ændringer ved en udskiftning af leverandøren, i udbudsmaterialet. Denne metode vil være i 

overensstemmelse med Direktivet, og sikrer også ligebehandlingen og gennemsigtigheden 

af udbudsprocessen.  
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6.2. Påvirkningen af retsstillingen  

Ved at konkludere at bagatelgrænsen er en undtagelsesbestemmelse, påvirker dette som 

nævnt ovenfor f.eks. retsstillingen i forhold til mulighederne for at ændre en kontrakts 

værdi i sammenhæng med en udskiftning af leverandøren. Ordregiveren vil ikke længere 

have den retssikkerhed, som bagatelgrænsen normalt tilbyder, da en ændring i forbindelse 

med udskiftning af leverandøren vil blive vurderet efter Udbudslovens § 178 eller 

Direktivets art. 72, stk. 4. Dette er dog betinget af, at en afgørelse bliver taget ud fra 

Direktivet og ikke Udbudsloven, da Udbudslovens ordlyd giver udtryk for, at 

bagatelgrænsen ikke er en undtagelsesbestemmelse ved at skrive, at ændringerne er 

uvæsentlige. 

Der gælder princippet om EU-konform fortolkning, som betyder at Udbudsloven skal 

fortolkes i overensstemmelse med Direktivet, og at såfremt der er uoverensstemmelser, så 

gælder EU-retten over national ret.
151

 Dette princip blev slået fast i 1984, i dommen C-

14/83 Von Colson, hvor EU-Domstolen udtalte: 

”… Heraf følger, at ved anvendelsen af national ret, især af bestemmelserne i en national 

lov, der særligt er vedtaget for at gennemføre direktiv 76/207, er den nationale domstol 

forpligtet til at fortolke intern ret i lyset af direktivets ordlyd og formål og at fremkalde det 

resultat, der tilstræbes ved traktatens artikel 189, stk. 3.”
152

 (Min fremhævning) 

Denne forpligtelse fremgår også af Forslaget til Udbudsloven, hvor der står, at 

Udbudsloven skal fortolkes i overensstemmelse med Direktivet, således som dette til 

enhver tid fortolkes af EU-Domstolen.
153

 Så der er ikke nogen tvivl om, at Klagenævnet for 

Udbud og Domstolene vil være forpligtet til at tilsidesætte den danske udbudslovs 

fortolkning af bagatelgrænsen til fordel for fortolkningen i Direktivet. Dette gælder desuden 

også for kombinationen af væsentlige ændringer og en udskiftning af leverandøren, også 

her vil Direktivets bestemmelser have forrang. Det har naturligvis den konsekvens at 

ordregivere ikke kan forholde sig udelukkende til Udbudsloven, selvom bestemmelserne 
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virker meget klare i fortolkningen. Hvis en ordregiver baserer sig på Udbudslovens 

fortolkning, og foretager ændringer under bagatelgrænsen samtidig med en udskiftning af 

leverandøren, vil han risikere, at de øvrige ændringer bliver vurderet efter art. 72, stk. 4 i 

Direktivet. Såfremt ændringerne klassificeres som væsentlige, vil han blive pålagt at 

udbyde kontrakten på ny. 

En anden konsekvens er, at bagatelgrænsen ændrer karakter fra at være en generel regel til 

at være en undtagelsesbestemmelse. Det betyder, at den som udgangspunkt vil være 

underlagt en restriktiv fortolkning.
154

 Bestemmelsens placering i Direktivet kan dog godt 

skabe tvivl om, hvorvidt den skal fortolkes på lige fod med de øvrige 

undtagelsesbestemmelser, eller om den skal tolkes mindre restriktivt. Det giver ikke 

mening, at bagatelgrænsen er skrevet i art. 72, stk. 2, mens de øvrige undtagelser er skrevet 

i art. 72, stk. 1, hvis de alle skal tolkes som undtagelsesbestemmelser på lige fod med 

hinanden. Det virker til, at hensigten bag bagatelgrænsen har spillet en rolle i dens 

placering i Direktivet. Formålet har ikke været at skabe en undtagelsesbestemmelse, som 

det har været med de øvrige undtagelser, hvilket taler for, at Domstolene vil tillægge den en 

mindre restriktiv fortolkning end de øvrige undtagelsesbestemmelser. 

Konsekvensen af en restriktiv fortolkning, grundet at bestemmelsen er en undtagelse, vil 

være, at man ikke kan ændre ud over det som er tilladt i bestemmelsen. Bagatelgrænsen vil 

altså være udtryk for en klar grænse. Havde bestemmelsen været en generel regel, ville det 

åbne op for, at man muligvis kunne ændre ud over bagatelgrænsen og stadig være undtaget 

en vurdering efter art. 72, stk. 4. Dette synspunkt vil ud fra en modsætningsslutning af art. 

72, stk. 2 dog ikke være sandt. Hvis art. 72, stk. 2, undtager ændringer under 

bagatelgrænsen fra en vurdering, vil en modsætningsslutning betyde, at ændringer over 

bagatelgrænsen ikke er undtaget fra en vurdering. En modsætningsslutning er generelt mest 

anvendelig for undtagelsesbestemmelser, da generelle regler eller almindelige principper 

oftest vil tale for en udvidende fortolkning eller analogislutning.
155

  Så ser man 

bagatelgrænsen som en generel regel, som var tilfældet i eksemplet, vil det tale for, at 
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bagatelgrænsen fortolkes udvidende, hvilket som nævnt ovenfor, kunne åbne op for, at 

ændringer over bagatelgrænsen var tilladt. 

6.2.1. Delkonklusion 

Det er ikke muligt endeligt at konkludere hvilken fortolkning Domstolene vil tillægge 

bagatelgrænsen. Dens placering taler for, at den skal fortolkes mindre restriktivt end de 

øvrige bestemmelser, men dog stadig som en undtagelsesbestemmelse. Den praktiske 

betydning vil dog næppe være stor, da bestemmelsen antageligt vil blive betragtet som en 

undtagelsesbestemmelse, med den effekt at den skal ses som en absolut grænse. Selv med 

en mindre restriktiv fortolkning, vil det næppe åbne muligheden for at gå ud over grænsen. 

Det kunne dog tænkes, at det ville påvirke muligheden for at kombinere ændringer under 

bagatelgrænsen med andre væsentlige ændringer alt efter omstændighederne.  

Ordregivere bør være meget opmærksomme på Direktivets bestemmelser i forhold til 

Udbudsloven, da Klagenævnet for Udbud og Domstolene vil være forpligtet til at dømme i 

overensstemmelse med Direktivet. Derudover bør bagatelgrænsen ikke fortolkes 

udvidende, da den må anses for at være en undtagelsesbestemmelse. Den bør dog samtidig 

fortolkes lempeligere end de øvrige undtagelsesbestemmelser, grundet hensigten bag 

bagatelgrænsen og bestemmelsens placering i art. 72 som er adskilt fra de øvrige 

undtagelser. 
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Kapitel 7 - Direktivets opgør med tidligere retspraksis for 

ændringer af kontrakten 

Jeg har tidligere konkluderet, at Pressetext ikke indeholder nogen bagatelgrænse,
156

 men at 

dommen lagde op til, at der altid skulle foretages en konkret vurdering. Derudover har jeg 

ført argumentation for, at bagatelgrænsen må anses for at være en undtagelsesbestemmelse, 

som må være båret af andre hensyn end gennemsigtighed og ligebehandling. Ud fra mine 

betragtninger er det klart, at Direktivet bryder med tidligere retspraksis, ved ikke kun at 

indeholde en vurdering af om en ændring er væsentlig eller ej, men nu også undtager visse 

væsentlige ændringer, denne opfattelse deles desuden af Pjotr Bogdanowicz.
157

 Der skal 

ifølge Direktivet først foretages en vurdering af, om en ændring ligger under 

bagatelgrænsen, hvis den gør det, så er den undtaget, hvis ikke, så skal den vurderes efter 

betingelserne i Direktivets art. 72, stk. 4, som i stor grad er baseret på de momenter som 

EU-Domstolen lagde vægt på i Pressetext. Vurderingen skal tage stilling til om ændringen 

er væsentlig, er den ikke væsentlig, er den undtaget efter art. 72, stk. 1, litra e. Er ændringen 

derimod væsentlig, ville den efter Pressetext kræve et nyt udbud, men efter Direktivet kan 

den undtages, hvis den hører under en af de øvrige undtagelsesbestemmelser i art. 72, stk. 

1, litra a-d. Generelt er betragtningen at Direktivet nu undtager visse væsentlige ændringer, 

som efter vurderingen i Pressetext ville kræve et nyt udbud. Spørgsmålet er derfor, om EU-

Domstolen vil godkende disse undtagelser til den tidligere retspraksis. I dette afsnit vil jeg 

vurdere, om der findes et eller flere legitime hensyn, der kan støtte, at bagatelgrænsen 

bryder med tidligere retspraksis, herunder proportionalitetsprincippets betydning og 

formålet med udbudsretten. Derefter vil jeg tage stilling til, om EU-Domstolen bør og vil 

godkende, at Direktivet går videre end tidligere retspraksis. 
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7.1. Hensynet bag bagatelgrænsen 

I afsnit 5.2.2.1 argumenterer jeg for, at EU-Lovgivers hensigt bag bagatelgrænsen har været 

at lave en generel regel, som kun omfatter ændringer, der ville være uvæsentlige. 

Derudover argumenterer jeg for, at bestemmelsen ændrer sig undervejs i forhandlingerne, 

og at disse ændringer medfører, at bestemmelsen ændrer karakter, fra at være en generel 

regel, til at være en undtagelse.  

Formålet med udbudsretten er i Pressetext at sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser og 

sikre adgang til en ufordrejet konkurrence i samtlige medlemsstater.
158

 Til at forfølge 

formålene anvendes principperne om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet, samt gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet. Ud fra principperne 

udleder EU-Domstolen en pligt til at udbyde kontrakten på ny, hvis ændringer i en kontrakt 

medfører, at bestemmelserne i kontrakten bliver væsentligt forskellige fra bestemmelserne i 

den oprindelige kontrakt.
159

 

En regel som har den effekt, at væsentlige ændringer ikke medfører en pligt til at udbyde 

kontrakten på ny, vil være en undtagelse til den regel EU-Domstolen udledte af 

gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet. Som nævnt tidligere er principperne 

udledt af Traktaten, som har forrang for udbudsdirektiverne. En undtagelsesbestemmelse 

der undtager ændringer fra en regel, der er udledt af principperne, vil derfor kræve et 

hensyn, der ligeledes er udledt af Traktaten. EU-Lovgiver kan med andre ord ikke blot 

indføre bestemmelser, der strider imod Pressetext, uden at støtte dem på et andet hensyn fra 

Traktaten, da Direktivets regler ellers ville være i uoverensstemmelse med Traktaten.  

Traktaten indeholder princippet om proportionalitet, det fremgår direkte af art. 5 TEU, og 

princippet indebærer at der skal foretages en afvejning mellem på den ene side frihandels- 

og konkurrencebetragtninger og på den anden side samfundsmæssige hensyn.
160

 Dette 

kunne altså være hensynet bag bagatelgrænsen, og vil blive behandlet nedenfor. 
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Derudover kan det være nødvendigt at se på formålet med udbudsretten, da principperne 

som tidligere nævnt ikke er et formål i sig selv, men et middel til at opnå formålet. Jeg vil 

derfor undersøge, om der er indikationer på, at der er sket en ændring i formålet med 

udbudsretten, her tænkes særligt på, om udbudsretten er nået et stadie, hvor optimering af 

processen spiller en større rolle end før. Jeg vil under afsnittet rette særlig fokus på 

lovgivernes interesse for en effektiv udnyttelse af det offentliges midler. Betydningen af en 

ændring af formålet, vil givetvis også føre til en ændring af princippernes betydning. 

7.1.1. Proportionalitetsprincippet i forhold til bagatelgrænsen  

I udbudsretten er det overordnede formål som sagt at sikre et indre marked for offentlige 

kontrakter, dette indebærer et marked med fri bevægelighed og en effektiv konkurrence. 

Direktiverne implementerer regler, der tager udgangspunkt i principperne om 

gennemsigtighed og ligebehandling som middel til at opnå det overordnede formål. 

Principperne sikres ved at pålægge ordregivere at anvende de forud fastsatte procedurer for 

indgåelse af offentlige kontrakter, dette sikrer, at tilbudsgiverne behandles lige, og at 

ordregiveren ikke usagligt favoriserer den ene frem for den anden.
161

 Fordelen ved 

udbudsretten er, at indkøb fra det offentlige bliver udsat for konkurrence fra hele Europa. 

Den effektive konkurrence skulle gerne medføre, at priserne for produkterne bliver så gode 

som muligt, konkurrencen skulle også gerne medvirke til, at virksomhederne bliver presset 

til at videreudvikle og optimere deres produkter. Gennemsigtigheden og ligebehandlingen 

sikrer dernæst også, at korruptionen mindskes, da en ordregiver skal have objektive og 

saglige begrundelser for at forskelsbehandle.
162

 

Hensynet til ordregiverne har generelt været lavt, da man ud fra betragtningerne ovenfor 

mener, at en ordregiver generelt sikres den ønskede ydelse til den bedste pris og kvalitet, 

når udbudsreglerne bliver fulgt.
163

 En udbudsprocedure er ofte ressourcekrævende og som 

udgangspunkt ikke mulig at fravige, og i forhold til ændringer af kontrakten er sanktionen 

for at have foretaget en væsentlig ændring meget byrdefuld for begge parter. En manglende 

fleksibilitet kan føre til, at en ordregiver kan være låst fast på valget mellem at føre en 
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kontrakt videre, hvor der er opstået problemer, som betyder, at kontrakten ikke længere er 

optimal, eller alternativt være nødsaget til at genudbyde kontrakten. Ingen af disse 

muligheder er særlig attraktive for ordregiveren. Der er altså et behov for, at udbudsretten 

ikke fuldstændig uproportionelt pålægger ordregiveren at følge procedurer, der kun 

tilgodeser ligebehandling og gennemsigtighed. 

Det er denne afvejning mellem hensynet til det frie marked og konkurrencen og på den 

anden side de samfundsmæssige hensyn, herunder også hensynet til værdispild, som 

proportionalitetsprincippet varetager. Proportionalitetsprincippet er ikke kun relevant for 

ordregiveren, når denne f.eks. skal opstille kriterier for virksomhederne. Den er også 

relevant, når man skal fortolke de EU-retlige regler. En forudsætning for at EU-Domstolen 

vil anderkende bagatelgrænsen for en undtagelsesbestemmelse, er at bestemmelsen kan 

støttes af proportionalitetsprincippet. 

Proportionalitetsprincippet har været det bagvedliggende hensyn for enkelte bestemmelser i 

udbudsretten gennem tiden, men princippet er særligt blevet fremhævet i det nye 

Direktiv.
164

 Det nævnes nu i forbindelse med de øvrige principper om ligebehandling, 

gennemsigtighed og ikke-diskrimination.
165

 Da proportionalitetsprincippet typisk er en 

afvejning mellem flere legitime hensyn med udgangspunkt i de konkrete omstændigheder, 

kan det være svært nøjagtigt at gøre op, hvor meget hensynene hver især vægter. Jeg er ikke 

bevidst om nogen sag, hvor EU-Domstolen har foretaget denne afvejning af 

bagatelgrænsen, og vil derfor i stedet tage udgangspunkt i den øvrige lovgivning, som også 

har proportionalitetsprincippet som det bagvedliggende hensyn. Særligt vil jeg se på 

bestemmelsen i Direktivets art. 32 om udbud med forhandling uden offentliggørelse af en 

udbudsbekendtgørelse, hvilket reelt er en direkte tildeling. Denne procedure er særligt 

restriktiv, men er nærliggende at sammenligne med undtagelsesbestemmelserne i art. 72, da 

den overordnede vurdering i Pressetext for, hvornår en ændring krævede et nyt udbud, var 

om kontraktens bestemmelser, var væsentligt forskellige fra den oprindelige kontrakt, og 

dermed konstituerede en indgåelse af en ny kontrakt. Hvis en væsentlig ændring efter art. 

                                                 
164

 Se. Pjotr (2016), s. 197 
165

 Direktivet, art. 18, stk. 1 



68 

 

72 skal anses for at være en indgåelse af en ny kontrakt, og ændringen er undtaget fra at 

kræve et nyt udbud, så må der reelt være tale om tildeling af en kontrakt uden 

offentliggørelse, og bør derfor være sammenlignelig med art. 32. 

Reglerne i Direktivets art. 72, stk. 1, litra b, om muligheden for at modtage supplerende 

ydelser fra den oprindelige leverandør, stammer desuden fra art. 31, stk. 4 i 2004-

udbudsdirektivet, som svarer til art. 32 i Direktivet. Dette må yderligere støtte opfattelsen 

af, at hensynet bag de to artikler bør være sammenlignelig. 

Muligheden i Direktivets art. 32 gælder kun i særlige tilfælde, som det fremgår af 

bestemmelsen, og er en undtagelsesbestemmelse til den generelle regel, om at et udbud 

kræver offentliggørelse.
166

 Det fremgår også af præambelbetragtning 50,
167

 at udbud med 

forhandling uden forudgående offentliggørelse kun skal anvendes ved helt ekstraordinære 

omstændigheder. Præambelbetragtningen nævner, at det skal skyldes begivenheder, som 

ordregiveren ikke kunne forudse, eller begivenheder der er særligt tvingende, og derfor ikke 

gør det muligt at lave en offentliggørelse. Det er også tilladt, såfremt det fra begyndelsen er 

klart, at en offentliggørelse ikke ville udløse mere konkurrence eller bedre resultater. Det 

hensyn som varetages her, er i samme kategori, som det hensyn bagatelgrænsen varetager. 

Man vil med begge bestemmelser reelt spare ordregiveren for omkostninger, som 

angiveligt er unødvendige for at opretholde en ufordrejet konkurrence. 

Jeg vil ikke systematisk redegøre for art. 32 i Direktivet i dette speciale, men jeg vil forsøge 

at fremhæve, hvor balancen mellem hensynet til ordregiverens behov og hensynet til 

konkurrencen ligger. Det er den samme afvejning, som EU-Domstolen kommer til at 

foretage for anvendelsen af bagatelgrænsen som en undtagelsesbestemmelse. Det bør derfor 

give en idé om, hvorvidt det er realistisk, at hensynet bag bagatelgrænsen vil blive 

anderkendt af EU-Domstolen fremadrettet. 

I praksis har EU-Domstolen valgt at fortolke reglerne for tildeling uden offentliggørelse 

indskrænkende. I sagen C-250/07, Kommissionen mod Grækenland, nævner EU-Domstolen 
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at bestemmelsen skal fortolkes strengt, og at bevisbyrden for at betingelserne i 

bestemmelsen er opfyldt, påhviler ordregiveren.
168

 I sagen C-84/03, Kommissionen mod 

Spanien, nævner EU-Domstolen også bestemmelsen som en undtagelse, og at den kun bør 

anvendes i de klart afgrænsede tilfælde.
169

 Derudover uddyber de, at en undtagelse til de 

rettigheder som er fastsat i Traktaten, herunder ligebehandling og gennemsigtighed, skal 

fortolkes indskrænkende.
170

  

Ud fra konklusionen om at bagatelgrænsen potentielt undtager væsentlige ændringer, er den 

altså også en undtagelse til de rettigheder som er fastsat i Traktaten, og skal derfor, på linje 

med undtagelsen for tildeling uden offentliggørelse, fortolkes indskrænkende. Dette skal 

dog ses i lyset af betragtningerne i afsnit 6.2, der taler for, at bagatelgrænsen skal tolkes 

mindre indskrænkende. Bagatelgrænsen vil dog som udgangspunkt ikke finde anvendelse 

ud over grænseværdierne som udtrykkeligt er nævnt i bestemmelsen.  

Det bør også nævnes at denne betragtning af undtagelsesbestemmelserne i Direktivet, som 

udgangspunkt udelukker, at der kan foretages andre ændringer, end dem der er oplistet i art. 

72, stk. 1 og stk. 2. Det fremgår klart af ordlyden i art. 72, stk. 5, at andre ændringer end de 

førnævnte kræver en ny udbudsprocedure. Spørgsmålet bliver derefter, om art. 72, stk. 5, 

skal fortolkes indskrænkende ligesom de undtagelsesbestemmelser, som den henviser til, 

eller om man ud fra en betragtning af art. 72, stk. 5, som værende en generel regel, kan 

argumentere sig til, at den kan fortolkes udvidende til også at omfatte andre undtagelser. 

Muligheden for at art. 72, stk. 5 kan fortolkes udvidende, ville dog underminere den 

indskrænkende fortolkning af de øvrige undtagelsesbestemmelser, men denne 

problemstilling er ikke i yderligere omfang genstand for dette speciale.
171
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Muligheden for at tildele kontrakten uden offentliggørelse, er utrolig begrænset, og gælder 

stort set kun tilfælde, hvor man forinden kan bekræfte, at der ikke ville være nogen 

konkurrence, og at manglende offentliggørelse derfor ikke ville påvirke konkurrencen. 

Dette kan dog ikke siges om bagatelgrænsen, da væsentlige ændringer under 

bagatelgrænsen netop vil være et udtryk for, at konkurrencen kunne have set anderledes ud. 

Bagatelgrænsen har desuden et meget bredt anvendelsesområde, da den kun er begrænset 

af, ikke at må ændre kontraktens karakter. Den vil således kunne benyttes i tilfælde, hvor 

der har været en meget stor og tæt konkurrence. En benyttelse af bagatelgrænsen vil 

potentielt påvirke konkurrencen væsentligt i tilfælde med en tæt konkurrence, hvilket i 

realiteten gør den langt mere skadelig for konkurrencen, end muligheden for at tildele en 

kontrakt uden offentliggørelse. 

Sagt med andre ord har proportionalitetsprincippet førhen ikke haft den store vægt overfor 

hensynet til ligebehandlingen og gennemsigtigheden, da det stort set kun var i tilfælde, hvor 

ligebehandlingen og gennemsigtigheden ikke blev skadet, at man tog hensyn til 

ordregiverens omkostninger. Dette er også i overensstemmelse med den opfattelse, at det 

overordnede formål med udbudsretten er at sikre det indre marked og en effektiv 

konkurrence, og en afledt effekt af det formål vil være at ordregiverens midler bliver brugt 

mere effektivt.
172

 Det ville ud fra den betragtning være forkert at tilsidesætte 

gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet til fordel for ordregiverens omkostninger. 

Ud fra tidligere retspraksis er det derfor svært at forestille sig, at proportionalitetsprincippet 

alene kan begrunde hensynet bag bagatelgrænsen, da dette strider imod EU-Domstolens 

tidligere beskyttelse af gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet. Generelt har EU-

Domstolen været meget tilbageholdene med at varetage ordregiverens praktiske behov, hvis 

dette ville påvirke konkurrence, hvilket ses i sagen C-549/14, Finn Frogne mod 

Rigspolitiet. I sagen opstod der problemer med at få leverandøren til at opfylde kontrakten, 

som havde en samlet værdi på ca. 527 mio. kr., hvorefter parterne indgik et forlig til en 

samlet værdi på ca. 85 mio. kr. med henblik på at bringe kontrakten til ophør. Det blev 

aftalt, at ydelserne skulle leveres i mindre omfang og over en kortere periode, og at det 
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oprindelige vederlag reduceres tilsvarende. Beslutningen om at indgå et sådant forlig er i 

aftaleretligt regi en klog økonomisk beslutning, da det sparer parterne for en dyr retssag 

som følge af misligholdelsen. Udbudsretligt vil alternativet til forliget have været enten at 

fortsætte kontrakten under de oprindeligt (dårlige) forhold, eller at ophæve kontrakten og 

lave et nyt udbud, hvilket også ville indebære en retssag om den gamle kontrakt, så igen en 

ret dårlig økonomisk løsning. EU-Domstolen slår dog fast, at selvom ændringen af 

kontrakten ikke skyldes en bevidst vilje hos parterne om at ændre forholdene i kontrakten, 

men skyldes viljen til at finde en økonomisk forsvarlig løsning, så kan det ikke begrunde en 

tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.
173

 EU-Domstolen tager altså ikke hensyn til, at 

ordregiverens øvrige muligheder ville medføre store omkostninger, men henviser i stedet 

til, at ordregiveren kunne have inkluderet en mulighed for ændringer af kontrakten i 

udbudsmaterialet,
174

 hvilket i så fald ville have været i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet. Det ville stride imod denne tidligere praksis fra EU-Domstolen, 

hvis de accepterede bagatelgrænsen på baggrund af proportionalitetsprincippet. Ændringer 

som dem under bagatelgrænsen bør ifølge EU-Domstolen inkluderes i udbudsmaterialet, da 

hensynet til ligebehandlingsprincippet vægter tungere. 

Derudover er hele formålet med proportionalitetsprincippet at afveje hensyn mod hinanden, 

hvilket som udgangspunkt kræver en konkret vurdering. Det vil derfor, som udgangspunkt, 

være nødvendigt, at lave en konkret vurdering ved anvendelsen af bagatelgrænsen, for at 

afklare den egentlige betydning som ændringen ville have for konkurrencen, kontra de 

omkostninger et nyt udbud ville medføre, hvis bestemmelsen støttes på baggrund af 

proportionalitetsprincippet. Sagt med andre ord kan proportionalitetsprincippet næppe 

støtte en safe harbor bestemmelse, medmindre bestemmelsen er udtryk for at alle 

potentielle ændringer under grænsen ville påvirke konkurrencen uproportionelt lidt til at 

begrunde et nyt udbud. Dette ville kræve at Lovgiver har tænkt det værst tænkelige 

scenarie, hvor nytten for ordregiveren er så lille som mulig, og hvor påvirkningen af 

konkurrencen er så stor som mulig, og konkluderet at dette ”worst case scenario” er i 
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overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, for så ville alle øvrige ændringer også 

være tilladte. Det virker dog usandsynligt, at dette har været tilfældet.  

En ændring på 10 % kan være afgørende for konkurrencen i en branche med tæt 

konkurrence, men tæt på ubetydelig i en branche hvor konkurrencen er lav, hvilket taler for 

at vurderingen i forhold til proportionalitetsprincippet burde være forskellig alt efter 

omstændighederne. Det er dog mere realistisk, at denne betragtning kunne begrundes i 

Kommissionens oprindelige forslag til bagatelgrænsen,
175

 hvor grænsen blot var 5 % af 

kontraktprisen for alle typer af kontrakter. Et ”worst case scenario” for en ændring på 5 % 

af kontraktprisen vil trods alt være mindre skadende for konkurrencen end et ”worst case 

scenario” for 10 %.   

Det er generelt et problem, hvis lovgiver forsøger at øge retssikkerheden ved at give klare 

entydige bestemmelser, og samtidig forsøger at øge fleksibiliteten. En fast og klar regel vil 

som udgangspunkt ikke være særlig fleksibel, og en manglende fleksibilitet er, som 

konkluderet ovenfor, et problem, hvis reglen skal støttes på proportionalitetsprincippet. Da 

det forudsætter, at der skal ske en konkret vurdering. Ændringen i bagatelgrænsen fra 5 % 

til 10 % og 15 % er et godt eksempel på, at EU-Lovgiver har ønsket at give ordregiveren 

større fleksibilitet, men samtidig ønsket at lave en fast bestemmelse. Ønsket om faste 

bestemmelser ses også ved Direktivets implementering af momenterne fra Pressetext som 

faste betingelser, her modsvares det dog med mindre fleksibilitet. 

Ud fra betragtningerne ovenfor, med særlig henvisning til EU-Domstolens tilgang i Finn 

Frogne, må det konkluderes, at proportionalitetsprincippet ikke alene kan begrunde 

bagatelgrænsens funktion som en undtagelsesbestemmelse, da EU-Domstolen næppe vil se 

et belæg for, at skulle ændre deres praksis ud fra det hensyn alene. 

7.1.2. Udbudsrettens formål i forhold til bagatelgrænsen 

Formålet med udbudsretten har, som nævnt i afsnit 2, en betydning for hvordan reglerne 

skal fortolkes. Hidtil har det overordnede formål været at sikre det indre og marked og sikre 
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en ufordrejet konkurrence.
176

 EU-Domstolen har tillagt dette formål stor betydning, og har 

ikke taget det store hensyn til ordregiverens omkostninger, da det ses som en afledt effekt 

af et indre marked og en ufordrejet konkurrence, at ordregiverens midler bliver brugt mest 

effektivt. Jeg vil i dette afsnit, i grove træk, behandle den diskussion der har været om 

formålet med udbudsretten, en dybdegående analyse ligger dog uden for dette speciales 

omfang. Jeg vil fremhæve de momenter, der taler for, at udbudsrettens formål er blevet 

udvidet, og dermed muligvis fremadrettet vil betyde, at EU-Domstolen vil tage mindre 

hensyn til konkurrencen og mere hensyn til disse øvrige formål. Sue Arrowsmith 

argumenterer for det modsatte, hun mener ikke EU har kompetencen til at varetage et 

hensyn om ”value for money”, og at disse sekundære formål er et resultat af, og ikke et 

formål med, udbudsretten.
177

 

Muligheden for at varetage miljø og sociale hensyn blev indskrevet i 2004-

udbudsdirektivet,
178

 det var første skridt mod varetagelsen af sekundære hensyn. I 

dokumenterne op til Direktivet bliver der flere gange lagt vægt på ”efficiency in public 

spending” og ”cost-efficiency”, og det tyder på, at der bliver introduceret et nyt mål med 

reglerne. 

Kommissionen fik udarbejdet flere studier som baggrund for ”The Impact Study”,
179

 som 

ledsagede deres forslag til Direktivet, herunder omfattede 2 ud af 7 studier, analyser om 
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”cost-benefit” ved udbudsprocedurerne.
180

 I The Impact Study oplistes 3 generelle formål, 

som søger at 1) fremme konkurrencen på tværs af medlemslandende, 2) give den bedste 

værdi for pengene, mens samtidig at opnå de bedste indkøb for samfundet, med andre at få 

mest muligt ud af skattepengene, 3) bekæmpe korruption.
181

 Under de specifikke formål 

står 1) forbedre “the cost efficiency” for offentlige udbudsregler og -procedurer.
182

 Der har 

altså allerede på dette stadie, forud for det endelige direktiv, været fokus på en effektiv 

udnyttelse af det offentliges midler, og samtidig hintet at der skal ske en ændring på dette 

område ved at skrive, at det skal forbedres. 

I Grønbogen om modernisering af EU’s politik for offentlige indkøb,
183

 som er en del af det 

politiske arbejde op til vedtagelsen af Direktivet, er der lagt stor vægt på at bruge 

udbudsretten som et politisk middel med en vigtig rolle i Europa 2020-strategien. I Europa 

2020-strategien understreges det, at politikken for offentlige indkøb skal sikre en mere 

effektiv brug af offentlige midler.
184

 Det nævnes endvidere, at mange aktører har efterspurgt 

en effektivisering af udbudsretten, og at lovgivningsforslaget vil have til formål at forenkle 

og modernisere EU-reglerne for offentlige indkøb.
185

 Derudover beskriver de udviklingen 

af udbudsretten. De tidligere direktiver har sikret gennemsigtige og ikke-diskriminerende 

procedurer, og har haft til formål at sikre, at økonomiske aktører drager fuld fordel af de 

grundlæggende frihedsrettigheder. De nævner derefter, at 2004-udbudsdirektiverne 

varetager en række andre mål, som miljøbeskyttelse og beskyttelse af sociale standarder. 

Efter den betragtning skriver de, at der er brug for en modernisering, så udbudsretten 

stemmer bedre overens med bl.a. den økonomiske sammenhæng.
186

 Til at forfølge denne 

modernisering introducerer de målet om at udnytte det offentliges midler mere effektivt. 
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Målet beskrives først ud fra den generelle betragtning, at en effektiv konkurrence skal sikre, 

at ordregiveren får den bedste udnyttelse af sine midler. Derefter nævner de dog, at det 

samtidigt er afgørende at forøge effektiviteten af indkøbsproceduren, da en effektiv 

indkøbsprocedure kan reducere den tid og de midler, som ordregiveren må ofre. De nævner 

også, at en effektiv procedure vil være til fordel for de øvrige økonomiske aktører.
187

 

Kommissionens Forslag til Direktivet gengiver i store dele de betragtninger, som er blevet 

fremlagt i grønbogen, og nævner også at direktiverne i stor grad har nået deres mål om at 

føre til større gennemsigtighed, mere konkurrence, og resulteret i målbare besparelser via 

lavere priser.
188

 Der er dog stadig blevet stillet krav om en forenkling af reglerne, og en 

forøgelse af effektiviteten. Derudover gengives det, at reglerne skal gøres bedre egnede til 

at tage hensyn til bl.a. den økonomiske situation.
189

 Hensynet til en effektiv brug af det 

offentliges midler er også skrevet ind i Direktivets præambelbetragtning 2. 

Alt i alt er der meget, der tyder på, at der fra EU-Lovgivers side har været stor interesse for 

at opfylde diverse politiske mål ved hjælp af udbudsretten, og at der lægges op til, at der 

skal gælde nye regler med nye hensyn. 

Som Sue Arrowsmith henviser til, kan det være tvivlsomt om EU-retten overhovedet kan 

varetage sådanne ovennævnte hensyn, eller om det bør være overladt til medlemslandene. 

EU-Domstolen har i en lang række sager lagt vægt på, at det generelle formål med 

udbudsretten har været at sikre det indre marked og sikre en effektiv konkurrence, også 

under perioden hvor 2004-udbudsdirektivet, som varetog de miljømæssige og sociale 

hensyn, var gældende. Der er altså ikke noget der tyder på, at EU-Domstolen sidestiller 

disse sekundære formål med de generelle formål. 

Hensynet til miljøet og det sociale påvirker ikke nødvendigvis konkurrencen negativt, det 

er blot ét af flere hensyn, som ordregiveren kan varetage. Hensynet til at der skal være en 

effektiv udnyttelse af det offentliges midler, kan forstås på flere måder. Det kan det være en 

hentydning til, at det offentlige skal undgå dårlige eller unødvendige indkøb, men det kan 
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også være en hentydning til, at der skal skæres ned på de omkostninger, der er forbundet 

med at foretage et indkøb. Jeg vil ikke yderligere behandle den første forståelse, da jeg her 

er enig med Sue Arrowsmith om, at EU ikke har kompetencen til, at bestemme hvad det 

offentlige køber. Jeg mener dog, at der findes argumenter for, at EU har kompetencen til at 

mindske omkostningerne forbundet med udbudsprocedurerne. 

Det nævnes i grønbogen, at de tidligere udbudsdirektiver har nået deres mål, det er altså 

lykkedes at skabe rammen for udbudsretten, og nævner det næste mål som værende en øget 

effektivitet. Rammerne for udbudsretten er principperne, som sikrer at man kan handle frit 

mellem landene og med en effektiv konkurrence. Når det mål er opfyldt, som det fremgår 

af grønbogen, så er spørgsmålet, hvordan man opnår et endnu bedre resultat. En oplagt 

forbedring og styrkelse af den opnåede frihed ville være at optimere processen, f.eks. ved at 

nedbringe transaktionsomkostningerne og begrænsningerne i udbudsretten, dog stadig med 

fokus på at bevare det bagvedliggende mål om en effektiv konkurrence.
190

  

Bagatelgrænsen som er genstand for specialet, betyder at ordregiveren undgår den risiko, 

som ellers ville være forbundet med en ændring af kontrakten, denne risiko ville normalt 

blive værdisat og indgå som en udgift for den af parterne, der bærer risikoen. Derudover 

undgår ordregiveren også omkostninger, der ville være forbundet med et nyt udbud, såfremt 

ændringerne under bagatelgrænsen viser sig at være væsentlige. Væsentlige ændringer 

påvirker dog konkurrencen, og et af de generelle formål er trods alt at sikre en ufordrejet 

konkurrence.  

Jeg konkluderede i afsnit 7.1.1, at EU-Domstolen ikke alene ud fra 

proportionalitetsprincippet kunne begrunde bagatelgrænsen. I dette afsnit har jeg 

konkluderet, at brugen af disse øvrige hensyn kræver at de er i overensstemmelse med det 

generelle formål med udbudsretten. Det er derfor nødvendigt, at disse nye formål, som en 

effektiv udnyttelse af det offentliges midler, også kan begrundes i det generelle formål om 

at sikre en ufordrejet konkurrence, hvis bagatelgrænsen skal accepteres af EU-Domstolen. 

                                                 
190
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En mindskelse af transaktionsomkostningerne forbundet med et udbud, må på sigt optimere 

konkurrencen, da en effektiv konkurrence kun eksisterer, hvis aktørerne rent faktisk ønsker 

at deltage i konkurrencen. Sagt med andre ord skal virksomhederne jo betale visse 

omkostninger, hver gang de deltager i et udbud. Dette er f.eks. omkostninger forbundet 

med udarbejdelsen af tilbuddet, men kan også være de omkostninger, som opstår på grund 

af risiko for at kontrakten ophæves. Når disse omkostninger får en given størrelse, kan det 

afholde især SMV’er fra at deltage i udbuddet, hvilket leder til en dårligere konkurrence. 

Der er altså en overordnet positiv effekt på konkurrencen og det indre marked ved at gøre 

proceduren mindre restriktiv og f.eks. tillade ordregiveren at foretage visse mindre 

ændringer i kontrakten. Selvom dette i det isolerede tilfælde kan påvirke konkurrencen 

negativt, kan muligheden for at foretage ændringerne overordnet have en positiv effekt på 

konkurrencen. Det betyder også, at hensynet til en effektiv udnyttelse af det offentliges 

midler ved at begrænse risikoen forbundet med kontrakten, er begrundet i det generelle 

formål med udbudsretten, hvilket giver EU-Lovgiver den nødvendige kompetence. 

Der lader til at være sket en ændring i målet med udbudsretten. Tidligere har der været stor 

fokus på rammerne for udbudsretten, men fremadrettet lader det til, at EU-Lovgiver ønsker 

mere fokus på en optimering af procedurerne, hvilket på lang sigt kan resultere i en bedre 

konkurrence. 

7.2. Delkonklusion 

Der er saglige argumenter for, at bagatelgrænsen kan begrundes i Direktivets nye formål 

om at effektivisere udbudsprocedurerne. Så længe der er tale om en optimering af 

udbudsreglerne, vil det kunne rummes under det generelle formål om at sikre en ufordrejet 

konkurrence. Bagatelgrænsen som en undtagelsesbestemmelse lægger dog op til, at EU-

Domstolen skal tage stilling til, om den øgede retssikkerheds langsigtede positive effekt på 

konkurrencen, kan begrunde at konkurrencen i enkelte tilfælde kan blive fordrejet. EU-

Domstolen har tidligere accepteret, at man tager hensyn til ordregiverens omkostninger, 

som ved udbud med forhandling uden offentliggørelse. Forskellen er dog, at der som 

udgangspunkt ikke er nogen skade på konkurrencen ved brug af proceduren. Så snart det 
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potentielt kunne påvirke konkurrencen, har EU-Domstolen været meget tilbageholdene med 

at tage hensyn til ordregiverens behov, som det kunne ses i Finn Frogne. I dommen 

henviste EU-Domstolen til ordregiverens mulighed for at skrive ændringer ind i 

udbudsmaterialet, og gav dermed ordregiveren ansvaret for at forudse behovet for 

eventuelle ændringer. Det må dog erindres, at muligheden for at skrive ændringer ind i 

udbudsmaterialet sætter krav om, at det står i klare og entydige klausuler. Det skal derfor 

klart være afdækket, i hvilke tilfælde det er muligt at benytte sig af ændringerne. Som 

nævnt tidligere kan en komplet kontrakt ikke laves, det er ikke muligt at forudsige alle 

fremtidige begivenheder, som vil kræve en ændring. Det er derfor i praksis ikke en særlig 

holdbar løsning at give ordregiveren ansvaret for at forudsige samtlige behov for 

ændringer.  

Det bliver i sidste ende et spørgsmål om, hvorvidt EU-Domstolen anderkender den positive 

effekt på konkurrencen, som angiveligt vil være et resultat af bestemmelser som 

bagatelgrænsen, eller om de holder fast i deres tidligere praksis, hvor de tillagde 

ordregiveren ansvaret for at mindske risikoen ved hjælp af klausuler i udbudsmaterialet. 

Det virker ikke sandsynligt at EU-Domstolen vil vægte de politiske tiltag, som EU-

Lovgiver præsenterer i grønbogen og Forslaget til Direktivet, som muligvis er begrundet i 

formålet med udbudsretten, men uden at EU-Lovgiver har redegjort herfor, tungere end 

deres tidligere bedømmelser, som er begrundet i det generelle formål med udbudsretten.  
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Kapitel 8 - Konklusion 

Det blev gennem retspraksis fastlagt, at begrænsningerne der følger af principperne om 

gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet, også gælder efter kontraktindgåelsen, 

hvilket indebærer, at ændringer af kontrakten ikke må fordreje konkurrencen.  

EU-Domstolen vurderede ud fra en række momenter i Pressetext, om ændringerne af 

kontrakten var væsentligt forskellige fra de oprindelige bestemmelser, med den konsekvens 

at kontrakten skulle anses for at være en ny kontrakt, som skulle have været udbudt. EU-

Domstolen gav ikke udtryk for, at der var en bagatelgrænse for vurderingen, da selv 

ubetydelige ændringer blev vurderet ud fra momenterne.  

Direktivet skulle fungere som en præcisering af retspraksis, men gennem dette speciale er 

det blevet konkluderet, at Direktivet ikke foretager samme konkrete vurdering som den i 

Pressetext. I Direktivet er momenterne gjort til betingelser, med den virkning at en ændring 

skal karakteriseres som væsentlig, hvis blot ét af momenterne er opfyldt. Udover ændringen 

i vurderingen har Direktivet introduceret nye regler, som bagatelgrænsen.  

Gennem dette speciale blev det konkluderet, at bagatelgrænsen var tænkt som en generel 

regel, der skulle gøre det lettere for ordregiveren, at identificere hvilke ændringer han 

kunne foretage sig, uden at de ville være væsentlige. Dette blev især støttet på ordlyden i 

forslagene til Direktivet.  

Bagatelgrænsen vil ud fra væsentlighedsvurderingen i Direktivet også undtage ændringer, 

som potentielt er væsentlige, da ændringerne under bagatelgrænsen f.eks. kan ændre den 

økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren. Eftersom at momenterne er gjort til 

betingelser i Direktivet, betyder det, at alene dét moment gør at ændringen kan være 

væsentlig. Ud fra denne betragtning vil bagatelgrænsen være i uoverensstemmelse med 

tidligere retspraksis, som er baseret på principperne om gennemsigtighed og 

ligebehandling, og som betød, at væsentlige ændringer krævede et nyt udbud. 

Bagatelgrænsen kan derfor ikke være andet end en undtagelsesbestemmelse.  
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EU-Domstolen kan dog vælge at se bort fra ordlyden i Direktivet, og vælge at vurdere om 

en ændring er væsentlig ud fra momenterne, som det blev gjort i Pressetext. Dette ville 

betyde, at bagatelgrænsen reelt kunne være en generel regel, da ændringer der ændrer den 

økonomiske balance til fordel for tilbudsgiveren ikke nødvendigvis er en væsentlig ændring 

ud fra vurderingen i Pressetext. Ud fra Pressetext skal der dog altid foretages en konkret 

vurdering, hvilket som udgangspunkt betyder, at EU-Domstolen ikke vil anderkende 

bagatelgrænsen, selv hvis de vælger at se bort fra ordlyden i Direktivet. 

Går man ud fra ordlyden i Direktivet, så vil bagatelgrænsen altid være en 

undtagelsesbestemmelse. Dette har en stor konsekvens for fortolkningen af Udbudsloven, 

da bagatelgrænsen i Udbudslovens § 180 er skrevet som en generel regel. Udbudslovens 

ordlyd betyder, at ændringer under bagatelgrænsen f.eks. ville kunne kombineres med 

udskiftning af leverandøren. Dette er ikke tilfældet, når bagatelgrænsen tolkes som en 

undtagelsesbestemmelse, da udskiftning af leverandøren ikke må medføre andre væsentlige 

ændringer. 

At bagatelgrænsen ses som en undtagelsesbestemmelse, vil kunne få stor betydning for den 

fremtidige retsstilling, da de hensyn som bagatelgrænsen varetager, ikke er hensyn, som 

EU-Domstolen før har tillagt særlig vægt. Det vil altså kræve, at EU-Domstolen 

anderkender, at formålet med udbudsretten har ændret sig, eller godtager, at en simplere 

procedure på lang sigt vil gavne konkurrencen, og derfor ikke være i direkte 

uoverensstemmelse med det generelle formål for udbudsretten. 

På baggrund af tidligere retspraksis, herunder særlig Finn Frogne sagen, virker det 

usandsynligt, at EU-Domstolen vil godkende, at bagatelgrænsen undtager potentielt 

væsentlige ændringer. Det vil betyde, at EU-Domstolen enten vælger, at der trods ordlyden 

i bagatelgrænsen, som undtager ændringer fra en vurdering, skal foretages en vurdering af 

ændringerne for at klarlægge, om der er tale om væsentlige ændringer. Dette ville dog 

betyde, at bagatelgrænsen er uden effekt, da formålet netop var at undtage ændringer fra en 

sådan vurdering. Alternativt vil EU-Domstolen se igennem ordlyden af Direktivets art. 72, 

stk. 4, og i stedet anvende den vurdering som stammer fra Pressetext, hvor betingelserne 
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indgår som momenter. Problemet med at anderkende bagatelgrænsen ud fra denne 

betragtning, er at EU-Domstolen i Pressetext lagde op til at der altid skulle foretages en 

konkret vurdering. EU-Domstolen ville være nødt til at genoverveje bagatelgrænsen, da det 

efter vurderingen i Pressetext vil være et krav, at samtlige ændringer under bagatelgrænsen 

ikke betyder at bestemmelserne i kontrakten er afgørende forskellige fra den oprindelige 

kontrakt. Bare ud fra den betragtning at EU-Domstolen nøje vurderede de ubetydelige 

ændringer i Pressetext, som var langt under 10 % af kontraktens pris, vil det være 

usandsynligt at forestille sig at EU-Domstolen ville komme frem til ovenstående 

konklusion.  

EU-Domstolen vil altså fremadrettet være nødt til enten at acceptere en ændring i formålet 

med udbudsretten og adoptere en ny tilgang til vurderingen af ændringer af kontrakten, 

eller være nødt til at underkende ordlyden i Direktivet. Det virker mest nærliggende at EU-

Domstolen vælger at underkende ordlyden i Direktivet, og holde fast i deres tidligere 

retspraksis. 

Ordregivere bør derfor nøje implementere muligheder for at ændre kontrakten i 

udbudsmaterialet, og være særligt opmærksom på at ændringer under bagatelgrænsen 

sandsynligvis trods ordlyden i Direktivet og Udbudsloven, vil blive vurderet efter 

momenterne i Pressetext. 
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