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− Før 1. januar 2016:

− Retstilstand om ændringer udviklet i domspraksis. 

− Ingen nedskrevne regler!

− Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2013 udgivet en 
vejledning.

INTRODUKTION
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− I dag
−Udbudsloven  Nedskrevne regler om ændringer.
−Reglerne gælder for alle ændringer!

INTRODUKTION
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Simpel regel:

−”Ændring af grundlæggende elementer” = nyt udbud.

−”Ændring af grundlæggende elementer”?

REGLERNE KORT
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Definition:

”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.”

REGLERNE KORT
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 De fire kasser.

 Tilhører man en kasse ændring af grundlæggende 
elementer  nyt udbud.

 Undtagelse: ”Medmindre andet følger af §§ 179-183”.

REGLERNE KORT
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Undtagelserne:
−Ændringsklausuler § 179

−Bagatelgrænsen § 180

− Supplerende anskaffelser § 181

− Særlige former for leverandørskifte § 182

−Uforudsigelige ændringer § 183
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− Udbudsdirektivet har anden hovedregel.

− Udbudsdirektivet:
 Situationer, der er nævnt i art. 72, stk. 1 og 2, er tilladte uden fornyet 

udbud.

− Forskel: 
 Ændringer nævnt i udbudslovens §§ 179-183 er aldrig væsentlige. 
 De samme ændringer er tilladelige, men ikke nødvendigvis uvæsentlige 

ændringer.

− Er forskel kun af teoretisk interesse? 

FORSKEL FRA UDBUDSDIREKTIVET?
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Særlige leverandørskifter (§ 182):

1. Leverandørskifte i medfør af en ændringsklausul, og

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.

LEVERANDØRSKIFTE I FORBINDELSE MED KONKURS
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−Betingelser for overdragelse: 

o Oprindelige kriterier for kvalitativ udvælgelse opfyldes.

o Udskiftningen ikke medfører andre grundlæggende 
ændringer af kontrakten. 

o Ikke har til formål at omgå anvendelsen af denne lov.

LEVERANDØRSKIFTE I FORBINDELSE MED KONKURS
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Fristforlængelse = væsentlig ændring/ændring af 
grundlæggende elementer?

−Udbudsdirektivet: Ja => kan kun tillades ved genudbud.

−Udbudsloven: Nej => kan tillades uden genudbud. 

LEVERANDØRSKIFTE I FORBINDELSE MED KONKURS
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