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Overblik  

• Udgangspunkt - § 178 – Pressetext doktrin 

 

• Den "nemme" undtagelse - § 180 

 

• Særregler i bl.a. 

 

• § 181 – supplerende ydelser 

• § 183 – uforudseelige behov 

  

 



Forbud mod ændring af grundlæggende 
elementer (Pressetext-doktrin) 

• § 178, stk. 2, nr. 

 

1) Ændret konkurrencefelt eller andet resultat (andre deltagere 
eller en anden vinder) 

 

2) ændring af kontrakten økonomiske balance til leverandørens 
fordel 

  

3) ændringen som medfører betydelig udvidelse af kontraktens 
anvendelsesområde (flere eller andre ydelser) 
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Formodningsregel § 180 

• § 180 nr. 1 og 2, samt stk. 3 

• Ændring af kontrakt anses ikke som ændring af grundlæggende 
elementer, når værdien af ændringerne er lavere end 

 

- 1) Tærskelværdierne i § 6, og 

 

- 2) 10 pct. af den oprindelige tjenesteydelses- eller 
vareindkøbskontrakter / 15 pct. af værdien af den oprindelige bygge- 
og anlægskontrakter 

 

- Stk. 3. Ændringer i henhold til stk. 1 må dog ikke ændre kontraktens 
overordnede karakter. 

 

 
Page 4 
© Bird & Bird LLP 2015 



Den klare formodning 
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§ 178 

 
 

§ 180 



Gråzone 1 – mellem § 180 og § 178 

 

 

 

 

 

 

Page 6 
© Bird & Bird LLP 2015 

 
Ulovlig 

 
 

Lovlig  180 



Gråzone 2  - Beregning af ændringens 
værdi 

 

• § 180, stk. 2 – ændringerne lægges sammen 

 

• Hvad så med besparelser/neutrale tilpasninger? 
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Nettoværdiprincip 



Gråzone 2  - fortsat 

• Er der scenarier, hvor karakteren  af  ændringer, som grundet 
nettoværdimetoden overholder værdierne i  180 nr. 1 og 2, 
alligevel er problematiske? 

 

- § 180,  stk. 3 – overordnet karakter 

- Andet (proportionalitet, ligebehandling og gennemsigtighed) 
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Supplerende ydelser - § 181 

• Ændringer anses ikke som ændringer af grundlæggende 
elementer og tillades derfor hvis: 

 

Ændringer fra den oprindelige leverandør vedrører supplerende 
ydelser/leverancer i kontrakten, som er nødvendige for gennemførelsen 
af kontrakten, og når anvendelse af en anden leverandør, 

 

1) Ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk elle 
teknisk art, og 

2) Vil forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af 
ordregivers omkostninger 

3) Værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den 
oprindelige kontrakt. 
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Uforudseelige behov - § 183 

• Ændringer anses ikke som ændringer af grundlæggende 
elementer og tillades derfor hvis: 

   

1) Behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig 
ordregiver, 

 

2) Kontraktens overordnede karakter ikke ændres, og 

 

3) Værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den 
oprindelige kontrakt. 
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Case 1 

En 4 årig it-kontrakt med drift og vedligehold. I år 2 er ordregiver så 
glad for samarbejdet med leverandøren, at man ønsker i alt 6 års 
samarbejde. 

 

 

Hvilken vej skal man gå? 
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Case 2 

En ordregiver med en simpel aftale på programmel og en for 
ordregiver lukrativ løbende hardwareleverance, går efter flere års 
overvejelser sammen med en anden offentlig myndighed. Den fortsatte 
brug af programmel af begge parter kræver en fordobling af antal 
brugere (licenser). 

 

Hvilken vej skal man gå? 
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Spørgsmål 
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