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Forord 

2. udgave 

Forord 
Forord 
Bogen omhandler de udbudsretlige regler for indgåelse af offentlige kontrak-
ter. Bogen inddrager både de EU-retlige og nationale udbudsregler, herunder 
praksis fra hhv. EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud. Titlen på bogen 
er siden første udgaven ændret fra Grundlæggende Udbudsret til Udbudsret 
for at signalere, at bogen også i stor udstrækning omfatter mere end udbuds-
rettens grundlæggende elementer. Således dækker bogen også over mere ak-
tuelle emner og diskuterer retstilstanden på området.  
 Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til fag om udbudsret på 
cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har derfor hovedvægt på en ju-
ridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet 
for Udbud og domstolene i et sådant omfang, at den vil være relevant for per-
soner, der til daglig beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.  
 Jeg skylder flere personer en stor tak for at læse forskellige udkast til dele 
af bogen. Ansvaret for fejl og mangler er naturligvis mit eget. 
 Rasmus Horskjær Nielsen (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) og ph.d.-
studerende ved Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, for sparring (og 
uenigheder) om alverdens problemstillinger, og for at opdatere kapitel 15 om 
tildeling, som også er emnet for Rasmus’ ph.d.-afhandling, der indleveres i 
efteråret 2021.  
 Betina Tångberg Jørgensen (Socialstyrelsen) for gode kommentarer til ka-
pitel 6 og 7, Laura Svaneklink (SKI) for feedback på kapitel 18, Jesper B. 
Christiansen (Energinet) for gode input til bl.a. kapitel 8 og kapitel 14, og 
Lasse Stender (Region Nordjylland) for gode kommentarer til bl.a. kapitel 7, 
kapitel 12 og kapitel 18.  
 Min mand Michael for ofte at stille (praktiske) udbudsretlige spørgsmål, 
jeg ikke kan svare på. 
 Til Astrid, Storm og Sophie for at have skabt liv, glæde og frustrationer på 
hjemmearbejdspladsen anno 2020/2021.  
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 Bogen dedikeres til min tidligere ph.d. vejleder, professor Steen Treumer, 
som døde efter lang sygdom i en alt for tidlig alder den 16. august 2021. Med 
et imponerende forfatterskab og en stor indsats for at etablere og udbygge 
udbudsretlige netværk satte Steen for alvor udbudsretten på det hjemlige aka-
demiske landkort. Jeg skylder Steen stor tak for et hav af interessante udbuds-
retlige drøftelser og for stor opbakning til og tro på min forskning. Jeg vil 
savne din tørre humor og dine store tanker. 
 Manuskriptet til bogen er afleveret juni 2021, og materiale fremkommet 
herefter er ikke medtaget. Rettelser og forslag til forbedringer til de enkelte 
kapitler modtages meget gerne på mail: carina.hamer@jur.ku.dk  

København, juni 2021 
Carina Risvig Hamer 
Lektor, ph.d., Københavns Universitet 
www.udbudslov.dk 
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Forord 

1. udgave 

Forord 
Forord 
Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implemen-
teret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016. 
 Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til faget udbudsret på 
cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har således hovedvægten på en 
juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenæv-
net for Udbud og domstolene i et sådant omfang, at den vil være relevant for 
personer, der til daglig beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger. 
 Jeg er privilegeret at have dygtige personer i mit netværk med specialvi-
den om forskellige dele af udbudsretten, der har været villige til at læse dele 
af bogens kapitler og komme med input til forbedringer. Ansvaret for fejl og 
mangler er naturligvis mit eget. Jeg skylder således flere personer tak for at 
læse forskellige udkast til dele af bogen. Tom Sandberg Jørgensen, special-
konsulent hos Forsvarets Materieltjeneste, for kommentarer til kapitel 8 og 
særligt forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Anne Dorthe Baunerhøj, udbudsju-
rist og CSR-ansvarlig, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, for 
kommentarer til kapitel 18 om miljø og sociale hensyn. Martin Møller Grøn-
bæk, teamchef for kontraktstyring, Statens og Kommunernes Indkøbs Service 
A/S, for kommentarer til bl.a. kapitel 5 om rammeaftaler og kapitel 20 om 
ændringer af kontrakt. Claus Ipsen, konsulent ved Implement Consulting 
Group, for kommentarer til kapitel 11 om dialog og kapitel 8 om forsyning. 
Thomas Ginnerup-Nielsen, bid manager, CBRAIN, for kommentarer til kapi-
tel 12 om udbudsmateriale. Laura Nyhuus Svaneklink, chefkonsulent, Dansk 
Industri, har været igennem store dele af bogen og har ud over kommentarer 
til konkrete problemstillinger givet værdifuld sparring på skrivestil og meto-
devalg. Rasmus Horskjær Nielsen, specialkonsulent hos Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, for at udarbejde kapitel 9 om in-house, for kommentarer 
til flere kapitler og generel sparring om udbudslovens mange aspekter. 
 Chapter 19 regarding competition law and public procurement has been 
written by Albert Sánchez Graells, PhD, Senior Lecturer in Law, University 
of Bristol, to whom I am grateful for taking time to participate and for always 
being available for discussing procurement related topics. 
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 Særlig tak til min mand Michael for at lægge øre til mange ideer, eksem-
pler og udbudsretlige problemstillinger, for kommentarer til flere kapitler og 
ikke mindst forståelse for en travl periode op til aflevering af manuskriptet. 
 Studentermedhjælperne Nicoline Mark Hofman og Xenia Saxil Andersen 
takkes for hjælp med bogens tegninger, litteraturliste og domsregister. 
 Rettelser og forslag til forbedringer til de enkelte kapitler modtages meget 
gerne på mail: carh@sam.sdu.dk. 
 Manuskriptet til bogen er afleveret januar 2016, og større materiale frem-
kommet herefter er ikke medtaget. 

København, januar 2016 
Carina Risvig Hamer 
Lektor, ph.d., Syddansk Universitet 
www.udbudslov.dk 
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KAPITEL 1 

Hvad er udbudsret? 

Kapitel 1. Hvad er udbudsret? 

1. Indledning 
1. Indledning 
Udbudsret dækker over en lang række regler, der finder anvendelse, når det 
offentlige køber ind. Hver dag indkøber det offentlige Danmark for godt 1 
mia. kr.,1 hvilket svarer til, at der købes et kampfly hver eneste dag. De fleste 
offentlige indkøb omhandler dog langtfra kampfly, men derimod indkøb, der 
skal være med til at sikre, at det offentlige kan varetage sine opgaver. Det dre-
jer sig f.eks. om opførelse af nye skoler, nye hospitaler, madservice, rengøring 
på f.eks. plejehjem og anskaffelser af it-systemer til f.eks. økonomistyring og 
meget mere. På EU-plan er det anslået, at de offentlige myndigheder bruger 
ca. 14 % af EU’s BNP på indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og an-
lægsarbejder.2 Det er altså store beløb, det offentlige køber ind for. Derfor er 
det også vigtigt, at skatteydernes penge forvaltes hensigtsmæssigt, og at det 
sikres, at indkøb i den offentlige sektor foregår så effektivt som muligt. 
 Udbudsreglerne er med til at sikre, at der skabes gennemsigtighed om of-
fentlige indkøb og teste, om opgaverne løses bedst til prisen. Reglerne regule-
rer det offentliges indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsar-
bejder af en vis værdi, når indkøbet foretages hos en ekstern part. Udbudsreg-
lerne handler alene om, hvordan der foretages offentlige anskaffelser, og ikke 
hvad det offentlige anskaffer sig. 
 Udbudsreglerne består hovedsageligt af en række EU-direktiver, udbuds-
loven og tilbudsloven. Lige så vigtigt er det dog, at udbudsreglerne suppleres 
af en række grundlæggende principper, herunder særligt principperne om 
gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet. 
 
1. Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport »Status for Offentlig Konkurrence 

2020«, der angiver, at den offentlige sektor hvert år køber varer og tjenesteydelser for 
godt 380 mia. kr. 

2. Se EU-Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/growth/single-market/ 
public-procurement_nn (sidst besøgt juni 2021). 
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 Bogens struktur er, så vidt det har været muligt, opbygget efter, hvornår 
kapitlernes problemstillinger opstår i en udbudsproces. Lidt simplificeret vil 
bogen behandle følgende spørgsmål: 

– Hvem der skal følge udbudsreglerne og hvornår (kapitel 2-9) 
– Hvordan tilrettelægges – og gennemføres – et udbud (kapitel 10-17) 
– Hvordan kan sekundære hensyn, som f.eks. miljøhensyn tages i betragt-

ning i et udbud (kapitel 18) 
– Hvornår må der foretages ændringer i en indgået kontrakt (kapitel 19) 
– Aktindsigt og klager over et udbud (kapitel 20-21). 

I dette indledende kapitel vil udbudsreglernes formål (afsnit 2), de udbudsret-
lige retskilder (afsnit 3) og de udbudsretlige principper (afsnit 4), blive gen-
nemgået. Disse elementer danner grundlag for forståelse af, hvad udbudsret 
er og udgør fundamentet for fortolkningen af de udbudsretlige problemstil-
linger i de øvrige kapitler.  

2. Udbudsreglernes formål 
2. Udbudsreglernes formål 
Udbudsretten bygger både på en EU-retlig del (traktaterne og udbudsdirekti-
verne) og en national del (udbudsloven og tilbudsloven). De forskellige rets-
kilder forfølger ikke altid de samme formål. Man kan lidt simplificeret sige, 
at der er en række EU-retlige formål med udbudsreglerne (afsnit 2.1) og en 
række nationale formål (afsnit 2.2). De EU-retlige formål er de primære for-
mål, da de nationale regler i stor udstrækning er en implementering af EU-
retlige regler. Derfor vil de EU-retlige formål også have størst betydning ved 
fortolkningen af reglerne.  

2.1. Udbudsreglernes (primære) EU-retlige formål 
EU kan vedtage foranstaltninger med henblik på oprettelse af det indre mar-
ked eller sikring af dets funktion.3 EU’s udbudsdirektiver er netop vedtaget 
med hjemmel i de af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmådes 
(TEUF) bestemmelser, der indebærer, at EU kan vedtage foranstaltninger 
med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og admini-
strative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.4 
 
3. TEUF artikel 26, stk. 1. 
4. Retsgrundlaget for EU’s kompetence til at regulere på udbudsområdet findes i TEUF 

artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114. 
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Udbudsreglerne skal derfor ses i det lys, at de har til formål at skabe (og sik-
re), at der findes et indre marked for offentlige kontrakter med fri bevægelig-
hed for varer, tjenesteydelser, etableringsretten mv.5 
 Udbudsdirektiverne indeholder derfor en række regler for indgåelse af of-
fentlige kontrakter med det mål at fremme konkurrencen om offentlige opga-
ver samt skabe lige adgang for virksomheder i hele EU til at få del i de of-
fentlige kontrakter. Reglerne medvirker således til at sikre, at medlemsstater 
ikke favoriserer egne nationale virksomheder, men giver virksomheder i alle 
EU-medlemsstater lige adgang til offentlige kontrakter. 
 Om udbudsreglerne på EU-plan har EU-Domstolen udtalt, at udbudsdirek-
tiverne først og fremmest har til formål at »... fjerne hindringerne for den frie 
udveksling af tjenesteydelser og varer og følgelig tilsigter at beskytte interes-
serne for de erhvervsdrivende, der er etableret i en medlemsstat, og som øn-
sker at tilbyde goder eller tjenesteydelser til ordregivende myndigheder i en 
anden medlemsstat«,6 og at »hovedformålet med fællesskabsbestemmelserne 
om offentlige aftaler er at sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser og ad-
gang til en ufordrejet konkurrence i samtlige medlemsstater«.7 Udbudsregler-
nes primære formål er således også, ifølge EU-Domstolen, at medvirke til 
skabelsen af det indre marked, og at der skal ske en åben og fair konkurrence 
om offentlige kontrakter for derved at sikre fri bevægelighed i EU, herunder, 
at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter. Effektiv kon-
kurrence medvirker til lavere priser, bedre produkter, innovation, effektivise-
ring mv. 
 Konkurrence og lige adgang til offentlige kontrakter søges sikret ved, at 
udbudsreglerne indeholder krav om gennemsigtighed og ligebehandling i ud-
budsprocessen. Dermed har virksomheder adgang til de samme informationer 
på samme tid, hvormed der sikres ens vilkår for virksomheder til at kunne 
byde på offentlige kontrakter. 

 
5. Om det indre marked angives i TEUF artikel 26, stk. 2, at »Det indre marked indebæ-

rer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjeneste-
ydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.« 

6. Jf. C-237/99, Kommissionen mod Frankrig, pr. 41. 
7. C-454/06, Pressetext, pr. 31, samme formulering anvendes i bl.a. C-553/15, Undis 

Servizi, pr. 28, C-3/19, Asmel Soc. cons. a r.l., pr. 58. Se også Kommissionens Ex-
planatory Memorandum til det første forslag til det første bygge- og anlægsdirektiv 
(Supplement to Bulletin of the European Economic Community No 9/10, 1964/12), 
hvor Kommissionen angiver, at formålet med direktivet er at »... remove restrictions 
on freedom of establishment and freedom to supply services for the benefit of public 
works contractors«. 
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 Det er almindeligt antaget, at udbudsreglerne også har andre fordele end at 
fjerne hindringer for det indre marked, således udtalte EU-Kommissionen al-
lerede i en grønbog fra 1996, at »En mere åben politik inden for offentlige 
indkøb frembyder naturligvis også en lang række andre, men måske også 
mindre iøjnefaldende fordele. Redelige, ikke-diskriminerende og gennemsig-
tige procedurer for indgåelse af offentlige indkøbskontrakter reducerer risiko-
en for svindel og korruption i den offentlige forvaltning.«8 Der er altså andre 
fordele af politisk og samfundsøkonomisk betydning, vundet ved overholdel-
se af udbudsreglerne, f.eks. at hindre korruption. Det er derfor også forskel-
ligt i de enkelte medlemsstater, hvad der i øvrigt søges opnået ved at foretage 
et udbud. Således kan en medlemsstat have stor fokus på at mindske korrup-
tion, mens andre medlemsstater har strategiske indkøb, som f.eks. miljøhen-
syn og sociale hensyn højt på den politiske dagsorden. 
 EU’s udbudsregler har, som EU-retten generelt, udviklet sig i en retning, 
hvor en række andre hensyn end lige adgang for virksomheder til offentlige 
kontrakter har fået større betydning. I sit forslag til 2014-udbudsdirektivet 
angav Kommissionen, at forslaget havde to supplerende formål:9 

1. Mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler for at sikre de bedst mu-
lige resultater af indkøb med hensyn til penge. 

2. Give ordregiverne bedre mulighed for at anvende offentlige indkøb til 
støtte for fælles samfundsmæssige mål, såsom miljøbeskyttelse, bedre res-
source- og energieffektivitet, bekæmpelse af klimaændringer, fremme af 
innovation, beskæftigelse og social integration samt sikring af de bedst 
mulige betingelser for tilvejebringelse af sociale tjenester af høj kvalitet. 

Kommissionen anerkender således, at udbudsreglerne ikke kun forfølger 
formålet om at sikre det indre marked, herunder fri bevægelighed for virk-
somheder, men at udbudsreglerne også tilgodeser andre mål, herunder effek-
tiv udnyttelse af offentlige midler, og andre samfundsmæssige mål som f.eks. 
miljø og sociale hensyn. Disse hensyn er desuden angivet i Traktaten.10 Ud-

 
8. Grønbogen »Offentlige indkøb i EU – Overvejelser for fremtiden« KOM (96) 583 en-

delig udgave af 27. november 1996. Se sammendraget pkt. 1. 
9. Se Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige 

indkøb, KOM (2011) 896 endelig, s. 2. (Herefter refereret til som Kommissionens 
forslag til 2014-udbudsdirektivet). Kommissionens forslag er bl.a. blevet diskuteret af 
forskellige forfattere i Grith Ølykke, Carina Risvig og Christina Tvarnø (red.) »EU 
Procurement Directives: Modernization, Growth & Innovation« Djøf Forlag 2012. 

10. Se f.eks. artikel 9 TEUF og artikel 11 TEUF. 
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budsdirektivet indeholder således også flere bestemmelser, hvor der gives 
fleksibilitet til, at ordregivere kan varetage hensyn, som miljø og sociale hen-
syn (se herom i kapitel 18). Ikke desto mindre må hovedformålet med EU’s 
udbudsregler fortsat være at sikre den fri bevægelighed og styrke det indre 
marked. 
 Det er dog omdiskuteret i litteraturen, hvilke formål udbudsdirektiverne 
har. Det traditionelle synspunkt, som der er argumenteret for ovenfor, og som 
bl.a. også Arrowsmith argumenterer for, er, at bl.a. økonomiske hensyn ikke 
er EU-retlige formål, da EU ikke har kompetence til at forfølge sådanne mål. 
Det er alene op til medlemsstaterne, om de ønsker at varetage økonomiske 
hensyn – value for money. Arrowsmith argumenterer ligeledes for, at formålet 
med udbudsreglerne er at hindre barrierer til det indre marked og ikke skabel-
sen af konkurrence som et formål i sig selv.11 Modsat bl.a. Sanchez-Graells, 
der angiver, at konkurrence har et selvstændigt formål i udbudsdirektiverne, 
og at udbudsreglernes primære formål er at sikre effektiv konkurrence om of-
fentlige kontrakter.12 Caranta argumenterer for, at udbudsreglerne i kraft af, 
at også Lissabontraktaten har udviklet sig fra kun at have som formål at und-
gå barrierer for det indre marked til, at udbudsreglerne også skal varetage 
miljø og visse sociale hensyn.13 Og endelig anfører Comba, at udbuds-
direktivet, hvor der eksplicit også henvises til, at udbudsdirektivet har til for-
mål, at sikre en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler, har gennem-
gået en udvikling, der indebærer, at økonomiske hensyn har fået større betyd-
ning. Han anfører dog også, at »[a]ll the other new objectives of the Directive 
(green, social, innovative, corruption) can be connected to specific EU polici-
es. Efficiency in public spending cannot, because it rests exclusively with the 
competence of Member States«.14 De forskellige tilgange til noget der ellers 

 
11. Se f.eks. Sue Arrowsmith »The Purpose of the EU Procurement Directives: Ends, 

Means and the Implications for National Regulatory Space for Commercial and Ho-
rizontal Procurement Policies« (2011-2012), vol. 14, Cambridge Yearbook of Euro-
pean legal studies. 

12. Albert Sánchez Graells »Public Procurement and the EU Competition Rules« 2. ud-
gave, Hart 2015. Nedenfor i afsnit 4.7 diskuteres desuden, hvorvidt konkurrence kan 
ses som et selvstændigt princip i udbudsreglerne. 

13. Roberto Caranta »The changes to the Public Contract Directives and the story they 
tell about how EU law works« Common Market Law Review, 2015, nr. 52, s. 391-
460. 

14. Se Mario Comba »Variations in the scope and the new EU public Procurement Di-
rectives of 2014: Efficiency in public spending and a major role of the approximati-
ons of laws« i François, Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising 
Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015. 
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burde være ganske simpelt, viser, at udbudsreglerne varetager flere formål, og 
at reglerne kan anskues på flere måder. Udbudsreglernes formål hænger dog 
tæt sammen med EU’s kompetence til at regulere et område, hvorefter det må 
tillægges særlig betydning, at udbudsdirektiverne er vedtaget med hjemmel i 
Traktatens bestemmelser om det indre marked. I tilfælde af, at der skal fore-
tages formålsfortolkning af en bestemmelse i udbudsdirektivet, vil styrkelse 
af det indre marked og lige adgang for virksomheder til kontrakter derfor 
skulle tillægges størst betydning. 

2.2. Udbudsreglernes (sekundære) nationale formål 
Samtidig med de EU-retlige formål kan den enkelte medlemsstat søge at ska-
be selvstændige formål med udbudsreglerne. Således vil nogle medlemsstater 
have stor fokus på at undgå korruption, mens andre vil have større fokus på 
økonomiske hensyn og andre på, at der varetages sekundære hensyn, som 
f.eks. miljø og sociale hensyn. 
 Økonomiske hensyn vil for det meste indgå i den enkelte ordregiveres 
overvejelser, når der skal foretages en anskaffelse, og faktisk vil ordregiver i 
langt størstedelen af sine anskaffelser være forpligtet til at inddrage økonomi-
ske hensyn, henset til at kontrakten skal tildeles til den tilbudsgiver, der har 
afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (se herom i kapitel 15). Der-
udover indeholder de forvaltningsretlige principper også krav om, at ordregi-
vere skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket også kan sætte nogle be-
grænsninger på, hvad det offentlige køber (se nedenfor afsnit 4.8 for uddyb-
ning af de forvaltningsretlige principper). 
 De offentlige indkøb går desuden i en retning, hvor andre ikke-
økonomiske hensyn ønskes inddraget. Det kan være politiske ønsker om at 
inddrage f.eks. miljø- og sociale hensyn, eller et ønske om at tilrettelægge 
indkøb så SMV’er har bedre muligheder for at deltage. Sociale hensyn kan 
have forskellige udformninger, som f.eks. skabelse af lærepladser, handicap-
venlighed, retfærdige lønvilkår, herunder undgå social dumping, hvor en le-
verandør benytter sig af billigere udenlandsk arbejdskraft, end hvad der er til-
gængelig dér, hvor ydelsen skal foretages. Det er med ovenstående i tankerne, 
at udbudsloven formålsbestemmelse, behandlet nedenfor skal vurderes. 

2.2.1. Udbudslovens formålsbestemmelse 
Udbudslovens § 1 angiver, at formålet med loven er, at »... fastlægge proce-
durerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås 
den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler«. Lovbemærkningerne til 
bestemmelsen angiver om formålsbestemmelsen, at »Loven har således til 
formål at skabe de bedst mulige rammer for konkurrencen om de offentlige 
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indkøb, så disse kan foregå så effektivt som muligt og med lavest mulige ud-
budsomkostninger for både ordregiverne og leverandørerne. Der kan ikke 
støttes selvstændigt ret på formålsbestemmelsen.«15 Baggrunden for at inklu-
dere en formålsbestemmelse var, at en sådan bestemmelse ville sætte en klar 
overordnet ramme for den konkrete anvendelse af reglerne i udbudsloven.16 
 Formålsbestemmelsen er interessant, fordi den repræsenterer et andet for-
mål end udbudsdirektivernes, der som omtalt ovenfor i afsnit 2.1 har som det 
overordnede formål at sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser og adgang til 
en ufordrejet konkurrence i samtlige medlemsstater, hvilket ikke helt kan 
sidestilles med at have til formål, at der opnås den bedst mulige udnyttelse af 
offentlige midler (gennem konkurrence).  

Et mindretal i Folketinget ønskede, at formålsbestemmelsen inkluderede en henvisning til, 
at udbud også skal bidrage til en intelligent, bæredygtig og inklusive vækst, samt at miljø 
og menneske- og arbejdstagerrettigheder skal indgå som krav i alle udbud og kontrakter. Et 
forslag, der ikke blev vedtaget.17 

Med en angivelse i udbudsloven af, at hovedformålet med udbudsloven er at 
sikre den bedste udnyttelse af offentlige midler (via konkurrence), har lovgi-
ver samtidig også slået fast, at det er op til den enkelte ordregiver at vurdere, 
hvor stor vægt denne ønsker at ligge på sekundære hensyn som miljø og soci-
ale hensyn. Således vil det være op til den enkelte kommunes politik, om 
kommunen i sine indkøb skal købe økologisk, bæredygtigt osv. Udbudsloven 
har efter formålsbestemmelsen ikke til formål at fremme sådanne hensyn – 
selvom de almindelige bemærkninger i indledningen til lovforslaget bl.a. 
fremhæver bæredygtighed i den offentlige sektor som et vigtigt element.18 
 Det fremgår af lovbemærkningerne til § 1, at der ikke kan støttes selv-
stændig ret på formålsbestemmelsen. Klagenævnsloven gælder ligeledes ikke 
for klager over overtrædelse af udbudslovens § 1, jf. klagenævnslovens § 1, 

 
15. Jf. lovforslag L 19 »Forslag til udbudsloven« fremsat i Folketinget 7. oktober 2015, 

s. 56. 
16. Se Udbudslovsudvalgets rapport, der kan findes på https://udbudslov.dk/ 

udbudsregler/udbudslov/ (sidst besøgt juni 2021). Om udbudslovsudvalget se neden-
for i afsnit 3.3. 

17. Se betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. november 
2015. 

18. Jf. lovforslag L 19 »Forslag til udbudsloven« fremsat i Folketinget 7. oktober 2015, s. 
36, hvor det angives: »Der er samtidig et stort potentiale i at anvende den offentlige 
efterspørgsel, så den fremmer kvalitetsudvikling, innovation og bæredygtighed i både 
den offentlige sektor og det private erhvervsliv.« 
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stk. 4.19 Det betyder, at Klagenævnet for Udbud og domstolene ikke kan til-
lægge det betydning, om ordregivere på bedste vis har sikret, at der blev skabt 
en effektiv konkurrence om opgaven, og dermed sikret den bedst mulige ud-
nyttelse af de offentlige midler. Det betyder f.eks. også, at hvordan en ordre-
giver har valgt at tilrettelægge sit indkøb, ikke kan blive genstand for selv-
stændig prøvelse efter lovens § 1.20 
 Uanset at udbudslovens formålsbestemmelse ikke er identisk med ud-
budsdirektivets overordnede formål, vil udbudsdirektivets formål oftest være 
sikret ved, at ordregiver iagttager de udbudsretlige principper, der også er an-
givet i udbudslovens § 2. Udbudslovens formålsbestemmelse viser måske 
nærmere, at man fra dansk side ser udbudsreglerne som et redskab til at ud-
nytte offentlige midler mest effektivt, hvor man på EU-plan ser udbudsreg-
lerne mest som et redskab til at åbne det indre marked for offentlige kontrak-
ter. Man kunne dog også anføre, at økonomiske hensyn, sociale hensyn og 
miljøhensyn er mere salgbare politiske hensyn end, at EU’s udbudsregler skal 
sikre styrkelsen af det indre marked, og lige adgang for virksomheder til of-
fentlige kontrakter. Med dette i tankerne kan man sige, at udbudslovens detal-
jerede og komplicerede regelsæt søges »solgt« med formålet om at sikre ef-
fektive indkøb i stedet for formål om at sikre udenlandske virksomheder ad-
gang til offentlige kontrakter. I sidste ende er formålsbestemmelsen ikke an-
det end en hensigtserklæring, der set med juridiske briller derfor virker over-
flødig. 

3. Udbudsrettens regelsæt og kilder 
3. Udbudsrettens regelsæt og kilder 
Udbudsretten er reguleret både på international plan, på EU-plan og på natio-
nalt plan. 

 
19. Jf. også kendelse af 8. marts 2017, Stadsing A/S mod Roskilde Kommune. I sagen 

havde klager nedlagt påstand om, at Roskilde Kommune havde handlet i strid med 
princippet om effektivitet i udbudslovens § 1 ved ikke at meddele selskabet aktindsigt 
i elementer i det vindende tilbud, som ville sætte Stadsing A/S i stand til at efterprøve 
rigtigheden af kommunens tildelingsbeslutning. Klagenævnet henviste til, at »Det 
følger af lov om Klagenævnet for Udbud § 1, stk. 4, at loven ikke gælder for klager 
over overtrædelse af udbudslovens § 1.« Klagenævnet afviste derfor påstanden. 

20. Om udbudslovens formålsbestemmelse se også Carina Risvig Hamer »Om formåls-
fortolkning når formålet kan fortolkes ...« i Nis Jul Clausen, Jørgen Dalberg-Larsen, 
Bent Ole Gram Mortensen & Hans Viggo Godsk Pedersen (red.) »Ikke kun retsfiloso-
fi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller« Djøf Forlag 2016, s. 207-218. 
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 På EU-plan er lovgivning som bekendt inddelt i primærret og sekundær 
ret. Primærret består af traktaterne, traktaternes principper samt Charteret om 
grundlæggende rettigheder.21 Sekundærret består af forordninger, direktiver 
og beslutninger.22 
 I udbudsretten har både primærret og sekundærret stor betydning. På EU-
plan findes en række udbudsdirektiver (se herom i afsnit 3.2), men også trak-
taterne og de afledte principper har stor betydning for offentlige indkøb (af-
snit 3.1). På national plan er udbudsdirektivet implementeret i dansk ret ved 
udbudsloven, der desuden indeholder flere rent nationale regler (afsnit 3.3). 
Derudover findes der flere andre danske regler af udbudsretlig relevans, her-
under særligt klagenævnsloven (afsnit 3.4), men der findes også en række øv-
rige danske regler (afsnit 3.5). 
 På international plan findes flere traktater, hvoraf særligt Government 
Procurement Agreement i WTO-regi (World Trade Organization) er relevant 
for indkøb i Danmark (afsnit 3.6). 
 Ud over egentlige retskilder bidrager domme fra EU-Domstolen (afsnit 
3.7), praksis fra Klagenævnet for Udbud og de danske domstole (afsnit 3.8), 
Kommissionens fortolkningsmeddelelser (afsnit 3.9), udtalelser og vejlednin-
ger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (afsnit 3.10) og litteratur mv. til 
forståelsen af udbudsreglerne. 

3.1. Traktaterne 
Traktaterne23 indeholder ikke specifikke regler for indgåelsen af offentlige 
kontrakter, men Traktatens bestemmelser om fri bevægelighed skal dog iagt-
tages ved indgåelse af offentlige kontrakter.24 Det drejer sig særligt om artikel 
 
21. Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (2000/C 364/01). 

Charteret blev en del af primærret, da Lissabontraktaten trådte i kraft. Se artikel 6, 
stk. 1 TEU. 

22. Se artikel 288 TFEU. For yderligere om de EU-retlige kilder se f.eks. Paul Craig & 
Gráinne de Búrca »EU Law – Text, Cases and Materials« 7. udgave, Oxford Univer-
sity Press 2020, Ulla Neergaard og Ruth Nielsen »EU Ret« 8. udgave, Karnov Group 
2020, Karsten Engsig Sørensen & Jens Hartig Danielsen »EU-Retten« 7. reviderede 
udgave, Djøf Forlag 2019. 

23. EU-Traktaten (TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 
(2008/C 115/01) (TEUF). 

24. Jf. også udbudsdirektivets præambelbetragtning 1: »Tildeling af offentlige kontrakter 
af eller på vegne af medlemsstaternes myndigheder skal ske i overensstemmelse med 
principperne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og 
navnlig fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydel-
ser, samt de principper, der er afledt heraf, såsom ligebehandling, ikkeforskelsbe-
handling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed.« 
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34 TEUF (fri bevægelighed af varer), artikel 49 TEUF (etableringsfrihed) og 
artikel 57 TEUF (fri bevægelighed af tjenesteydelser) samt det generelle for-
bud mod diskrimination på grund af nationalitet i artikel 18 TEUF, der inde-
holder et generelt princip om ikke-diskrimination (se herom i afsnit 4.1).  
 Om Traktatens bestemmelser om fri bevægelighed i relation til offentlige 
indkøb har EU-Domstolen eksempelvis udtalt, at Traktatens artikel 30 (nu ar-
tikel 34 TEUF) er til hinder for, at en ordregiver i forbindelse med udbud af 
et byggeri indsætter en bestemmelse om, at der skal anvendes et bestemt fa-
brikat, såfremt denne bestemmelse ikke ledsages af bemærkningen eller der-
med ligestillet.25 I en anden sag, Storebæltssagen,26 havde ordregiveren indsat 
en klausul i udbudsmaterialet, hvorefter tilbudsgiveren (entreprenøren) var 
forpligtet til i størst muligt omfang at anvende danske materialer og forbrugs-
gods, dansk arbejdskraft og materiel. EU-Domstolen fandt, ikke overrasken-
de, at en sådan klausul var i strid med Traktatens bestemmelser om fri bevæ-
gelighed. 
 Også Klagenævnet for Udbud har taget stilling til traktaternes regler om 
fri bevægelighed i udbudssager. I klagenævnets kendelse af 18. september 
2007, Kortegaards Planteskole A/S mod Kolding Kommune, fandt klagenæv-
net f.eks., at ordregiver havde handlet i strid med Traktatens bestemmelser 
om varernes frie bevægelighed ved at fastsætte, at højstammede træer skulle 
være af dansk herkomst. Se også kendelse af 15. oktober 2019, HCS A/S 
Transport & Spedition mod Forsyning Helsingør, hvor klagenævnet fandt, at 
ordregiver ikke lovligt kunne stille krav om, at tilbudsgivere fra andre med-
lemsstater, som agtede at foretage affaldsforbehandling i deres hjemland, 
skulle opfylde de danske regler. Dette fandt klagenævnet var i strid med arti-
kel 56 TEUF.  
 Ud over Traktatens regler om fri bevægelighed finder Traktatens alminde-
lige principper om bl.a. ligebehandling, gennemsigtighed, gensidig anerken-
delse, ikke-diskrimination, proportionalitet samt effektivitetsprincippet an-
vendelse ved indgåelse af offentlige kontrakter (se herom i afsnit 4). 
 Traktatens principper har også en selvstændig betydning i forbindelse med 
indgåelse af kontrakter, der er undtaget fra udbudsdirektiverne helt eller del-
vist, f.eks. kontrakter, hvis værdi er under tærskelværdierne i udbudsdirekti-
verne (kapitel 6), kontrakter, der er omfattet af light-regimet i udbudslovens 
afsnit III (kapitel 7), og tjenesteydelseskoncessioner (kapitel 8). I disse situa-
tioner har EU-Domstolen fastslået, at ved indgåelse af sådanne kontrakter 

 
25. Se C-359/93, Unix, samt C-59/00, Bent Mousten Vestergaard. 
26. C-243/89, Kommissionen mod Danmark, Storebælt. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



3. Udbudsrettens regelsæt og kilder 

 41 

skal Traktatens principper iagttages, hvilket indebærer en række forpligtelser 
for ordregiveren forud for indgåelse af kontrakten. EU-Domstolen har dog 
også fastslået, at disse forpligtelser kun finder anvendelse, når kontrakten har 
en klar grænseoverskridende interesse.27 De udbudsretlige principper er kort 
uddybet nedenfor under afsnit 4. 

3.2. Udbudsdirektiverne 
Udbudsreglerne består i store træk af fire udbudsdirektiver: 

– Udbudsdirektivet28 
– Forsyningsvirksomhedsdirektivet29 
– Koncessionsdirektivet30 
– Forsvars- og sikkerhedsdirektivet.31 

Udbudsdirektiverne regulerer alene, hvordan en ordregiver skal indgå offent-
lige kontrakter, og ikke hvad en ordregiver skal købe, ligesom direktiverne 
ikke regulerer konsekvenserne af en tilsidesættelse af udbudsreglerne. Sidst-
nævnte er reguleret i to kontroldirektiver, der omhandler minimumskrav til 
medlemsstaternes klagesystemer og sanktioner for overtrædelse af udbuds-

 
27. Jf. f.eks. C-507/03, Kommissionen mod Irland (An post), pr. 29. For uddybning om 

klar grænseoverskridende interesse se kapitel 6, afsnit 2. 
28. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. februar 2014 om offentlige udbud og 

om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, EUT L 94 af 28. marts 2014, s. 65, herefter re-
fereret til som 2014-udbudsdirektivet eller blot som udbudsdirektivet. 2014-
udbudsdirektivet erstatter direktiv 2004/18/EF, der herefter vil blive omtalt som 
2004-udbudsdirektivet. 

29. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om frem-
gangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, trans-
port samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF, EUT L 94 af 
28. marts 2014. 

30. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling 
af koncessionskontrakter, EUT L 94 af 28. marts 2014. 

31. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samord-
ning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgå-
else af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på for-
svars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF. 
Direktivet blev implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 
2011 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 12. november 2013 om ordregive-
res indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter 
på forsvars- og sikkerhedsområdet). 
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reglerne.32 Kontroldirektiverne er implementeret i lov om Klagenævnet for 
Udbud (afsnit 3.4).33 

Kort overblik over udbudsdirektivernes udvikling34 
Der har siden 1971 eksisteret udbudsregler på EU-plan, hvor det første udbudsdirektiv, 
der alene omhandlede bygge- og anlægskontrakter, trådte i kraft.35 
 I 1977 trådte det første direktiv om indkøb af varer i kraft,36 og i 1993 trådte det før-
ste direktiv om tjenesteydelser i kraft.37 De tre direktiver har gennemgået flere ændrin-
ger, og i 2004 blev de tre udbudsdirektiver samlet til et udbudsdirektiv.38 
 I 1989 blev kontroldirektiverne vedtaget, der i 2007 gennemgik en større revision. 
 Det første forsyningsvirksomhedsdirektiv er fra 1993. 
 I 2009 trådte forsvars- og sikkerhedsdirektivet i kraft. 
 I 2014 blev de seneste udgaver af udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirek-
tivet offentliggjort. Samtidig blev der vedtaget et helt nyt direktiv om koncessioner. 
 Siden 1. januar 1973 har Danmark været med i EF og senere EU. Der fandtes dog 
også udbudsregler i Danmark inden vi tiltrådte EU. Disse fandtes i form af licitationslo-
ven, der senere er blevet afløst af tilbudsloven, og fandt alene anvendelse for bygge- og 
anlægskontrakter. 

 
32. Direktiv nr. 89/665/EØF af 21. december 1989 og direktiv nr. 92/13/EØF af 25. fe-

bruar 1992, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 
92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i for-
bindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (EU-Tidende nr. L 335 af 20. decem-
ber 2007, s. 31). 

33. Lov nr. 492 af 1. juli 2010 lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv., som senest 
ændret ved lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven). Se lovbekendtgørelse 
nr. 593 af 2 juni 2016. 

34. For en mere detaljeret gennemgang af udbudsdirektivernes historik kan der henvises 
til Sue Arrowsmith »The Law of Public and Utilities Procurement« 3. udgave, Ox-
ford University 2014, særligt kapitel 1 samt for en udvikling af udbudsdirektivernes 
fokus se Mario Comba »Variations in the scope and the new EU public Procurement 
Directives of 2014: Efficiency in public spending and a major role of the approxima-
tions of laws« i François, Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising 
Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015. 

35. Direktiv 71/305/EØF af 26. juli 1971 om offentlige bygge- og anlægskontrakter, OJ L 
185/5. 

36. Rådets direktiv 77/62/EØF af 21. december 1976 om samordning af fremgangsmå-
derne ved offentlige indkøb, OJ L13/1. 

37. Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler, OJ L 209/1. 

38. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om sam-
ordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, of-
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Udbudsdirektiverne finder anvendelse, når kontraktens værdi overstiger de i 
direktiverne fastsatte tærskelværdier (EU’s tærskelværdier).39 Er kontraktens 
værdi under EU’s tærskelværdi, kan nationale regler, som udbudslovens kapi-
tel IV og V eller tilbudsloven finde anvendelse (se herom i kapitel 6). 
 Direktiver skal som bekendt implementeres i national ret, hvilket for ud-
budsdirektivet er sket ved udbudsloven, mens de øvrige udbudsdirektiver er 
implementeret ved bekendtgørelser, som også 2004-udbudsdirektivet var før 
udbudsloven trådte i kraft (se herom i kapitel 8). De forskellige implemente-
ringer af udbudsdirektiverne kan give anledning til en række fortolknings-
spørgsmål, da mange af reglerne i direktiverne er udtryk for de udbudsretlige 
principper. 

3.2.1. Præambelbetragtninger 
Til udbudsdirektivet er der, som ved de fleste andre direktiver, knyttet en 
række præambelbetragtninger (også kaldet for præambler eller blot for be-
tragtninger). I alt indeholder udbudsdirektivet hele 138 betragtninger. Be-
tragtninger er ikke egentlige retskilder i den forstand, at der kan støttes selv-
stændigt ret på dem. EU-Domstolen har udtalt, at »betragtninger kan være et 
vejledende moment ved fortolkningen af en retsregel, men kan ikke i sig selv 
være en retsregel.«40 
 Betragtninger anvendes ofte ved fortolkningen af en bestemmelse i et di-
rektiv, og ofte kan de ses lidt som direktivernes forarbejder.41 På samme må-
de er udbudsdirektivets betragtninger ofte gentaget i udbudslovens lovbe-
mærkninger (dog uden at angive, at teksten faktisk stammer fra udbudsdirek-
tivets betragtninger), hvorved betragtninger dermed også bliver en naturlig 
del af udbudslovens forarbejder.42 

 
fentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, herefter 
2004-udbudsdirektivet. 

39. Tærskelværdierne justeres ved en forordning hvert andet år, og de gældende tærskel-
værdier kan til enhver tid findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemme-
side. Se kapitel 4 for uddybning om tærskelværdierne. 

40. C-215/88, Casa Fleischhandels-GmbH, pr. 31. Se også f.eks. C-134/08, Tyson Par-
ketthandel, pr. 16; »Indledningsvis bemærkes, at betragtningerne til en fællesskabs-
retsakt ikke er retligt bindende og hverken kan påberåbes til støtte for at fravige be-
stemmelserne i den pågældende retsakt eller til støtte for en fortolkning af disse be-
stemmelser, der er i åbenbar strid med deres ordlyd.« 

41. Om forarbejder i EU-retten, se Niels Fenger »Forarbejders retskildeværdi i EU-
retten« U 2014B.293. 

42. Se nærmere Carina Risvig Hamer & Rasmus Horskjær Nielsen »Kan man stole på 
udbudslovens lovbemærkninger?« U 2020B.114. 
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 Betragtninger er ofte et udtryk for et politisk kompromis, og mange gange 
er de så detaljerede, at de (havde det ikke været, fordi de var angivet som be-
tragtninger) rent faktisk burde læses som egentlige retsregler.43 Det er svært 
at fastlægge den generelle rækkevidde af præambelbetragtninger. At den dan-
ske lovgiver har valgt også at indsætte præambelteksten i lovbemærkninger-
ne, synes dog at styrke deres retskildemæssige værdi. Det samme gør klage-
nævnets hyppige henvisninger til præambelbetragtningerne.  

3.3. Udbudsloven 
Udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016.44 Loven implementerer ud-
budsdirektivet,45 men indeholder også en række danske særregler, som ikke 
er at finde i udbudsdirektivet. 
 Der er tanken med udbudsloven, at der med en samlet lov skabes større 
klarhed om, hvad reglerne indebærer, og at lovens lovbemærkninger, jf. lov-
bemærkningerne selv, »... bidrager til at tydeliggøre forståelsen af reglerne 
bl.a. gennem brug af eksempler i overensstemmelse med dansk retstradition«. 
Lovforslaget angiver, at dette skulle gøre det nemmere for ordregiverne at 
anvende loven i praksis«.46 Der kan dog også sagtens argumenteres modsat, 
henset til, at udbudsloven og udbudsdirektivet kan have uoverensstemmelser, 
og dermed besværliggøres det, at ordregivere alligevel skal forholde sig til 
udbudsdirektivet, når gældende ret skal fastlægges. Ligesom det kan være 
svært at argumentere for, at en lov på næsten 200 bestemmelser skaber klar-
hed, blot fordi der laves en samlet lov. Endelig kan det påpeges, at der stadig 
findes regler i tilbudsloven, ordregivere skal iagttage (se kapitel 6, afsnit 5) 
samt klagenævnslovens regler om standstill, hvorfor regelforenklingen kan 
være svær at få øje på. 
 Udbudsloven blev (første gang) fremsat i Folketinget den 18. marts 
2015.47 Da der imidlertid blev udskrevet valg til Folketinget i maj 2015, bort-

 
43. Steen Treumer kalder denne situation for »provisions in disguise«, se Steen Treumer 

»Evolution of the EU Public Procurement Regime« i François, Lichère, Roberto Car-
anta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf 
Forlag 2015, s. 21. 

44. Ved lov nr. 1564 af 15. december 2015, udbudsloven. 
45. Ikke alle udbudsdirektivets regler er implementeret. Enkelte valgmuligheder er ude-

ladt, ligesom der også er en række regler, der forpligter enten Kommissionen eller 
medlemsstaten til visse handlinger (som f.eks. justering af tærskelværdier, statistiske 
oplysninger, samarbejde etc. Disse bestemmelser er heller ikke implementeret. 

46. Jf. lovforslag L 19 »Forslag til udbudsloven« fremsat i Folketinget 7. oktober 2015, s. 
36. 

47. L 164 »Forslag til udbudslov« fremsat i Folketinget den 18. marts 2015. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 




