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Høringssvar vedrørende ændring af elektronisk kommunikation i ud-

bud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne 

med klar grænseoverskridende interesse 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har med høringsbrev dateret den 16. juni 

2022 fremsendt høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse 

af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb un-

der tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og anmodet om at 

modtage høringssvar senest den 27. juni.  

 

Forslag til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunika-

tion i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med 

klar grænseoverskridende interesse berører TEKNIQ Arbejdsgiverne medlemsvirk-

somheders mulighed for at deltage i offentlige udbud.  

 

Minimer transaktionsomkostningerne for ordregiver og tilbudsgiver  

TEKNIQ Arbejdsgiverne har medlemmer, der oplever det som tungt og omkost-

ningsfuldt at byde ind på offentlige opgaver og udbud. Det kan være for opgaver 

og udbud både over og under tærskelværdierne. Derfor vil TEKNIQ Arbejdsgiverne 

gerne understøtte, at flere virksomheder får mulighed for at deltage i løsningen af 

opgaver for det offentlige.  

 

Usikkerhed og kompleksitet i offentlige udbudsprocesser øger transaktionsom-

kostningerne til tilbudsafgivningen og er forklaringen på, at nogle virksomheder 

fravælger at afgive tilbud på offentlige opgaver. Unødvendige detaljer i udbuds-

materiale og kravspecifikation, særligt ved udbud af tjenesteydelser, bør undgås. 

Der er ligeledes høje transaktionsomkostninger forbundet for ordregiver på ind-

køb og tjenesteydelser.  

  

Mange SMV’er vil gerne have mulighed for at byde ind på opgaver, som er i en 

størrelsesorden, hvor de kan være med i konkurrencen. På grund af høje transak-

tionsomkostninger ved at afgive tilbud afstår mange SMV’er for at byde ind på 

mindre udbudsopgaver, eksempelvis kommunale udbud.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500  Valby  
 
Sendt pr. mail til ok@kfst.dk  
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Fremme SMV’ers tilgang til offentlige udbud  

For at fremme SMV’ers adgang til offentlige udbud deler TEKNIQ Arbejdsgiverne 

ambitionen om, at der skal være en nedre grænse for annonceringspligt for ind-

køb med klar grænseoverskridende interesse. Ved at minimere transaktionsom-

kostninger medføres besparelser for den offentlige ordregiver og private virksom-

heder.   

 

Derfor vil en fjernelse af annonceringspligten i BEK nr. 1572 af 30/11/2016 i § 10, 

stk. 1, med indsættelse efter »afsnit IV«: », som har en anslået værdi på mindst 

250.000 kr. eksklusive moms,« bidrage til SMV’ers mulighed for at deltage i min-

dre udbud samt minimere transaktionsomkostninger for begge parter.  

 

Brug for styrket markedsdialog med relevante private leverandører  

Offentlig ordregiver kan styrke indsatsen for at minimere transaktionsomkostnin-

gerne ved i højere grad selv at afdække markedet og føre markedsdialog med re-

levante private virksomheder, før de udbyder en opgave eller indhenter tilbud.   

 

Hertil skal private virksomheder ligeledes gøre en indsats for at hjælpe med at 

gøre opmærksom på løsninger og tjenesteydelser, som virksomheden kan tilbyde 

ved at indgå i dialog med offentlige ordregivere jf. udbudsdirektivet, 

direktiv nr. 2014/24/EU, artikel 30 konkurrencepræget dialog. En øget dialog mel-

lem offentlig ordregiver og virksomhederne kan også foregå via kommunale Er-

hvervsråd. I lokale Erhvervsråd føres dialog med repræsentanter fra små- og store 

virksomheder samt vidensinstitutioner for i fællesskab at udvikle erhvervsstrateg-

etiske indsatsområder i kommunen.  

 

Energibesparelser og klimaforbedringer i den offentlige sektor  

Det er ofte små forbedringer af de tekniske installationer, der skal til for at opnå 

markante energibesparelser. Mindre tekniske installationer indenfor el- og vvs-

branchen såsom reparation og udskiftning af systemer og vedligehold kan opnå 

markante energibesparelser i offentlige energibesparelse projekter med en min-

dre økonomisk ramme.  

 

Offentlige ordregivere mødes af økonomisk virkelighed, hvor hård prioritering i de 

kommunale budgetter er et vilkår. Derfor mener TEKNIQ Arbejdsgiverne, at det er 

vigtigt at minimere transaktionsomkostningerne i offentlige udbud, således den 

grønne omstilling ikke går i stå – eller sættes på pause.  

 

Fjernelse af annonceringspligt  

På den baggrund opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne til at minimere transaktions-

omkostningerne til gavn for både offentlige ordregivere og private virksomheder 

ved at fjerne annonceringspligten i udbud under 250.000 kr. eks. moms under 
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tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. Derudover at offent-

lige ordregivere øger indsatsen for at styrke dialogen med private virksomheder.  

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen  

Underdirektør  

 
 


