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(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Dansk Erhverv opfordrer til at indføre prisreguleringsklausuler i kontrakter med 
offentlige kunder 
 
Kontrakter med det offentlige er ikke blevet prisjusteret, selvom der er sket en stig-
ning på priserne på energi og råvarer. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til at indføre de 
fornødne klausuler og prisreguleringsmekanismer, når kontrakterne udarbejdes, og 
foreslår nogle eksempler på klausuler, der kan benyttes i kontrakter med offentlige 
kunder, såsom prisregulering, indeksregulering, fast regulering af priser mm. Offent-
lige kunder kan foretage prisjusteringer på op til 50 % på eksisterende kontrakter 
ifølge udbudslovens § 183, hvis ændringen ikke kunne forudses.  
Kilde: Danskerhverv.dk, 9. marts 2023, af Michael Borring Andersen. 
   
 
EU-Domstol: Udelukket tilbudsgiver har ingen ret til at klage over tildelingsbe-
slutning 
 
EU-Domstolen har afgjort, at en tilbudsgiver, der er blevet endeligt udelukket fra del-
tagelse i udbudsproceduren, ikke har ret til at klage over tildelingsbeslutningen. Sagen 
drejede sig om et udbud om helikopterredningstjenester i Italien, hvor en økonomisk 
aktør blev udelukket på grund af manglende opfyldelse af mindstekravene for eg-
nethed. Dommen bekræfter tidligere praksis og fastslår, at når en udelukkelse er en-
delig, er der ikke længere nogen retlig interesse i at klage over tildelingsbeslutningen.  



Kilde: Kammeradvokaten.dk, 9. marts 2023, af Marianne Trojahn Kølle og Victoria Vi-
borg Lose. 
 
   
Behov for mere uddannelse indenfor grønne indkøb i det offentlige 
   
Ifølge Dansk Erhverv er der brug for mere uddannelse til de kommunale indkøbere, så 
de kan blive mere kvalificeret til at vælge grønne løsninger. I dag står kommunernes 
indkøb for 117 milliarder kroner og det samlede offentlige indkøb på omkring 400 mil-
liarder kroner. Dansk Erhverv har kortlagt, hvordan de danske kommuners indkøb le-
ver op til de grønne intentioner og peger på at et kompetenceløft er nødvendigt, så de 
kan stille de nødvendige spørgsmål og krav til producenterne.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 23, 9. marts 2023, af Jesper Sa-
broe. 
 
 
Forbigået tilbudsgiver: Region Sjælland brød loven i udbudsproces for sygehus-
vaskeriudstyr 
 
Region Sjælland har brudt loven i udbudsprocessen for indkøb af udstyr og maskiner 
til det kommende sygehusvaskeri ved Holbæk, ifølge firmaet Jensen Denmark, der 
tabte udbuddet. Virksomheden har sendt en klage til Klagenævnet for Udbud. Fem 
klagepunkter er nævnt, blandt andet at tildelingsbeslutningen er ulovlig og derfor skal 
annulleres. Jensen Denmark mener, at “Regionen begrunder sine valg med ting, som 
ikke er i overensstemmelse med lovgivningen”, og “selve tilbudsdelen er ikke foregået 
korrekt”. Vinderen af udbuddet er spanske Girbau SA.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 3, 8. marts 2023, af Martin Olsen. 
 
 
Klagenævnet afviser tilbudsgivers klage over ordregivers manglende håndhæ-
velse af kontrakt om husstandsindsamlet plast 
 
Klagenævnet for Udbud afgjorde, at selvom en tilbudsgiver oplevede vanskeligheder 
med at overholde kravene i en kontrakt, betød det ikke, at ordregiveren havde frafal-
det kravene. Kontrakten var om behandling af hustandsindsamlet plast, og den 



vindende tilbudsgiver havde problemer med at etablere en krævet behandling til gen-
anvendelse. En forbigået tilbudsgiver klagede og hævdede, at mindstekravet var æn-
dret, men klagen blev afvist, da udbudsretten ikke regulerer kontraktretlige spørgs-
mål. Afgørelsen viser, at vanskeligheder med overholdelse af krav ikke betyder, at 
mindstekravet er frafaldet.  
Kilde: Kammeradvokaten.dk, 7. marts 2023, af Marianne Trojahn Kølle og Nicole Nør-
gaard Johnsson. 
 
 
Affaldsudbud kan måske ske med deltagelse af HCS 
 
Den udskældte affaldsordning skal i udbud igen og ifølge en specialist i offentlige ud-
bud kan det ske med deltagelse af HCS, hvis kontrakt er blevet ophævet. Det afvises 
dog af Bofa. Den nye udbudsaftale minder i store træk om den aftale HCS havde, før 
den blev ophævet, hvilket kan gøre dem til favorit. Forudsat at de får lov til at byde, 
hvilke de ifølge Steen Jensen kan, da der ikke er faldet dom eller kendelse.  
Kilde: Bornholmstidende.dk, side 5, 6. marts 2023, af Jesper Dollerup Merved. 
   
 
Klagesag om antigentest afgøres for milliarder – men uden at parterne får noget 
ud af afgørelsen 
 
I midten af 2023 forventes sagen mellem Dialab og Region Midtjylland at blive afgjort. 
Det er sagen om indkøb af antigentest for op til 2 milliarder kroner der afgøres. Selve 
Kammeradvokaten har været inddraget i sagen og repræsenterer Region Midtjylland, 
også selvom ingen af partnerne får noget ud af afgørelsen. Det er udbudsloven § 80, 
stk. 5 om katastrofeudbud der er sagens kerne og om hvorvidt Region Midtjylland 
kunne droppe udbud og købe antigentest hos fire forskellige udvalgte leverandører.  
Kilde: Medwatch.dk, 3. marts 2023, af Christian Bundgaard. 
 
 
Hvordan persontypetests kan forbedre samarbejdet i byggeprojekter 
  
En ny publikation af Værdibyg forklarer, hvordan man kan bruge persontypetests til at 
forbedre samarbejdet i byggeprojekter og styrke samarbejdet med eksterne 



samarbejdspartnere. Publikationen viser tre cases om, hvordan entreprenører og Na-
tionalbanken har brugt personprofiler i byggeprojekter. Nationalbanken anvendte 
persontypetests i totalrådgiverudbud på renovering og restaurering af Arne Jacobsens 
fredede bygning. De positive erfaringer fører til planer om yderligere anvendelse af 
testene i byggeprojekter.  
Kilde: Vaerdibyg.dk, 2. marts 2023, af Andreas Holst-Olesen. 
   
 
Klage over vundet kontrakt på renovering af metrotog afvist af Klagenævnet 
 
En klage over en vundet kontrakt på renovering af metrotog blev afvist af Klagenæv-
net, da tilbudsgiverens angivelser om en specifik leverandør og en generel copyright-
disclaimer ikke udgjorde forbehold. Tilbuddet var baseret på den bedste løsning til sy-
stemerne, og copyright-disclaimeren var en standardklausul om ophavsret. Klagenæv-
net fastslog, at generelle copyright-disclaimers ikke anses som konkrete forbehold, 
der kunne udelukke tilbuddet.  
Kilde: Kammeradvokaten.dk, 2. marts 2023, af Marianne Trojahn Kølle og Nicole Nør-
gaard Johnsson. 
 
   
I Indien er alt altid lige på trapperne, har det danske erhvervsliv opdaget 
  
Blandt deltagerne på det fire dages erhvervsbesøg er blandt andet kronprinseparret 
og klimaminister Lars Aagaard. Her vil Indien annoncere deres første udbud på hav-
vindmøller. På en skala, der er dobbelt så stor som Danmarks nuværende. Danske 
vindchefer har hjulpet Indien med den tekniske del af udbuddet. Udbuddet bliver 
imidlertid udskudt, op til flere gange, til stor frustration for de danske embedsmænd. 
Business as usual i Indien ifølge Lars Aagaard, som forventer at projektet lykkes, da 
det er et prestigeprojekt.  
Kilde: Politiken.dk, 28. februar 2023, af Sebastian Stryhn Kjeldtoft. 
   
 
Medicoindustrien: Et fremtidssikret sundhedsvæsen stoppes af offentlige ind-
køb 
   



Vicedirektør i Medicoindustrien Lene Laursen skriver at de mange betingelser det of-
fentlige indkøb stiller, gør at mange ikke kan bruge pengene dér, hvor de giver den 
største samfundsmæssige værdi. Der er brug for at gentænke vores måde at købe ind 
i sundhedsvæsnet, så vi kan få bugt med den nuværende krise. Det er ikke fordi der 
ikke sidder gode kompetente indkøbere, men betingelserne spænder ben for en 
bedre brug af pengene, hvilket blandt andet går udover vores innovation.  
Kilde: Sundhedsmonitor.dk, 28. februar 2023, debatindlæg af Lene Laursen Vicedirek-
tør, Medicoindustrien. 
 
 
Ny bæredygtighedsrapportering skal sikre at leverandører ikke drukner i ukoor-
dinerede offentlige rapporteringskrav 
  
I et debatindlæg i Altinget skriver Ellen Marie Friis Johansen og Morten Jung, hhv. CSR-
chef og markedschef for offentlig-privat samarbejde, Dansk Erhverv, at når private 
virksomheder leverer til det offentlige, så skal de ikke modtage en masse ukoordine-
rede rapporteringskrav. De mener derfor, at det er yderst vigtigt, at kommende krav 
til bæredygtighedsrapportering oversættes til offentlige indkøb i praksis. Men de ma-
ner til forsigtighed, så de krav som det offentlige stiller i udbud, ikke ender i en ekstra 
rapporteringsbyrde for virksomhederne.  
Kilde: Altinget.dk, 27. februar 2023, af Ellen Marie Friis Johansen og Morten Jung. 


