
BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER

KONTRAKTVÆRDI1

> 3.000.000 kr. og  
< 40.100.744 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 40.100.744kr.

ORDREGIVER: 2

Staten og kommunal 
eller regional 
myndighed

ORDREGIVER: 2

Offentligretligt 
organ

Der kan frit vælges 
mellem 
underhåndsbud, 
offentlig eller 
begrænset licitation, 
jf. tilbudsloven.3+4

EU-udbud, jf. 
forsyningsvirksomh
edsdirektivet (se 
implementerings-
bekendtgørelsen).

Husk, at 
tilbudslovens § 3, 
stk. 2 og § 7 også 
finder anvendelse i 
EU-udbud

Offentlig eller 
begrænset licitation, 
jf. tilbudsloven.3

KONTRAKTVÆRDI1

< 300.000 kr.

Kontrakten er ikke 
omfattet af 
procedurereglerne i 
tilbudsloven. 

Husk: Selvom der 
ikke gælder 
egentlige 
procedureregler, 
skal kontrakten 
afspejle 
markedsvilkår.

KONTRAKTVÆRDI1

≥ 300.000 kr. og < 
3.000.000 kr.

Der kan frit vælges 
mellem 
underhåndsbud, 
offentlig eller 
begrænset licitation, 
jf. tilbudsloven.3

1: Kontraktværdien skal opgøres ekskl. moms. 
2: Udbudsguiden gælder alene for ordregivere, som udøver en aktivitet omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet 

og som indkøber til brug for denne aktivitet.
3: Husk: Hvis en kontrakt har grænseoverskridende interesse (dvs. potentielt kan interessere tilbudsgivere i andre              

EU medlemsstater), er der pligt til at sikre en "passende grad af offentlighed.” 
4: Hvis arbejdet (projektet) får støtte efter lov om almene boliger mv., eller efter lovgivningen om byfornyelse, skal 

der gennemføres en licitation. Tilsvarende gælder for bygge- og anlægsarbejder, der får tilsagn om offentlig 
støtte, herunder garantier eller udgiftsrefusion, at den myndighed, der har ydet støtten kan bestemme, at der 
skal gennemføres en licitation.

5: Ved varer- og tjenesteydelseskontrakter sondres der ikke mellem offentligretligt organ og kommunal/regional 
myndighed, idet reglerne er de samme for disse typer af ordregivere. 

VARER OG TJENESTEYDELSER 5

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 500.000 kr.
< 3.211.338 kr.

KONKTRAKTVÆRDI 
≥ 3.211.338 kr.

Med klar 
grænseoverskride
nde interesse

Uden klar 
grænseoverskride
nde interesse

Indkøbet skal ske 
på 
markedsmæssige 
vilkår, jf. 
udbudslovens 
afsnit V.

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

KONKTRAKTVÆRDI 1

< 500.000 kr.

EU-udbud, jf. 
forsyningsvirksomhedsdirektivet (se 
implementeringsbekendtgørelsen)

Med klar 
grænseoverskride
nde interesse

Uden klar 
grænseoverskride
nde interesse

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten skal 
afspejle 
markedsvilkår.

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER (BILAG XVII-TJENESTEYDELSER) 5

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 500.000 kr.
< 7.450.900 kr.

KONKTRAKTVÆRDI1

≥ 7.450.900 kr.

Med klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Uden klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Indkøbet skal ske 
på 
markedsmæssige 
vilkår, jf. 
udbudslovens 
afsnit V

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

KONKTRAKTVÆRDI 1

< 500.000 kr.

”Light-udbud”, jf. 
forsyningsvirksomhedsdirektivet (se 
implementeringsbekendtgørelsen).

Med klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Uden klar 
grænseoverskrid-
ende interesse

Ingen 
udbudspligt.
Kontrakten skal 
afspejle 
markedsvilkår

Kontrakten skal 
annonceres, jf. 
udbudslovens 
afsnit IV.

UDBUDSGUIDE: INDKØB TIL BRUG FOR FORSYNINGSAKTIVITET 
GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2022

Mød os på LinkedIn-gruppen
Hortens Udbudsrettens A-Z

Hortens Udbudshotline:
Tlf.: 3334 4422


