
Annoncering og indhentning af tilbud efter tilbudsloven og EU-udbud 

Tærskelværdier m.m. (2012 og 2013) 
 
 
 

Beløbene er angivet ekskl. moms. 
 
A) Bygge- og anlægsarbejder  Tærskelværdi for EU-udbud: 37.245.500 kr. 
 

 Under 300.000 kr.: Ingen regler ud over traktatens almindelige principper om forbud med 
diskrimination og forskelsbehandling og regler om gennemsigtighed. 

 Over 300.000 kr. og under 3. mio. kr.: Der kan indhentes underhåndsbud på opgaven, 
min. 2 bud og max. 3 bud. Et 4. bud kan dog indhentes, hvis udbyder har forbeholdt sig ret 
til dette og buddet indhentes udenfor lokalområdet. 

 Over 3. mio. kr. og under EU`s tærskelværdi:  
HR: Arbejdet skal udbydes i offentlig eller begrænset licitation. Der kan ikke indhentes 
underhåndsbud.  
U = tilbudslovens § 12, stk. 3. (delarbejder i begrænset omfang / arbejder hvor arbejdets 
omfang, kvalitet eller tidsforløb kun vanskeligt kan fastlægges / tilfælde hvor der ikke er 
kommet bud på en licitation / kun en bestemt virksomhed kan udføre arbejdet / supplerende 
arbejder i visse tilfælde) 

 Over EU`s tærskelværdi: Reglerne i EU`s udbudsdirektiv følges. 
 
 
B) Tjenesteydelser Tærskelværdi for EU-udbud: 1.489.820 kr. 
 
Arkitekt-, ingeniør- eller anden rådgivningsbistand er en tjenesteydelse, der skal i EU-bud, 
såfremt det forventede rådgiverhonorar overstiger den af EU fastsatte tærskelværdi.  

 

 Under 500.000 kr.: Ingen regler ud over traktatens almindelige principper om forbud med 
diskrimination og forskelsbehandling og regler om gennemsigtighed 

 Over 500.000 kr. og under EU`s tærskelværdi: Annonceringspligt, jf. tilbudsloven § 15 c. 

 Over EU`s tærskelværdi: Reglerne i EU`s udbudsdirektiv følges. 
 

 
C) Indkøb Tærskelværdi for EU-udbud: 1.489.820 kr. 
 

 Under 500.000 kr.: Ingen regler ud over traktatens almindelige principper om forbud med 
diskrimination og forskelsbehandling og regler om gennemsigtighed 

 Over 500.000 kr. og under EU`s tærskelværdi: Annonceringspligt, jf. tilbudsloven § 15 c. 

 Over EU`s tærskelværdi: Reglerne i EU`s udbudsdirektiv følges. 
 

 
 
 
Tilbudsloven hedder formelt "Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og 
offentligt støttede kontrakter" og kan hentes på www.retsinfo.dk eller via Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens hjemmeside: www.kfst.dk. 
 
 
 
 

http://www.retsinfo.dk/
http://www.kfst.dk/


Ad A) Bygge- og anlægsarbejder: 
 
Licitation:  

 Offentlig licitation: 
En ubestemt kreds opfordres gennem annonce i trykt eller elektronisk medie til inden samme 
frist og på samme skriftlige udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende 
tilbud. Hvis mindstekrav stilles, skal disse og hvilken dokumentation der kræves for opfyldelse 
heraf, oplyses.  
Tildelingskriterium skal oplyses (laveste pris/økonomisk mest fordelagtige bud). 

 

 Begrænset licitation: 
Der rettes henvendelse til et direkte antal (5-7) tilbudsgivere. Der skal som minimum indbydes 
3 tilbudsgivere. Mindst en skal være udenfor lokalområdet.  
Udbyderen skal oplyse tilbudsgivere om, hvor mange der er indbudt. 

 
Underhåndsbud:  
Adskiller sig fra offentlig og begrænset licitation bl.a. ved: 

 at ikke alle udbudsbetingelser behøver at være identiske for alle tilbudsgivere, fx tidspunkt 
for afgivelse af tilbud 

 at tilbuddene derfor ikke åbnes på samme tid, 

 at kravet om oplæsning af priser og eventuelle forbehold ikke gælder for underhåndsbud, 

 at forhandlingsretten er fri og ikke afhængig af om det er en pris- eller kvalitetskonkurrence, 

 og at udbyder ved brug af kriteriet økonomisk mest fordelagtige bud ikke er forpligtet til at 
give oplysning om underkriterier eller disses vægtning eller prioritering. 

 
Ved indhentning af underhåndsbud skal udbyderen oplyse, om der er tale om en priskonkurrence 
eller en kvalitetskonkurrence (men har ikke pligt til at angive underkriterier). 
 
Læs mere om reglerne i Tilbudsloven i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning til 
Tilbudsloven.  
 
Ad B) Tjenesteydelser og C) Indkøb 
 
Annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varekøb over 500.000 kr.  
Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af varer og 
tjenesteydelser mellem 500.000 kr. og EU's tærskelværdi. 
 
De såkaldte bilag IIb tjenesteydelser, som bl.a. omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning i 
forbindelse med bygge- og anlægsopgaver, er uanset kontraktstørrelse ikke omfattet af EU's 
udbudsregler, men skal følge reglerne i Ttilbudsloven, når rådgiverhonoraret skønnes at overstige 
500.000 kr. 
 
Annonceringspligten indebærer, at menighedsrådet – som grundlag for valg af rådgiver - som 
minimum offentliggør en annonce, der indeholder følgende:  

 En beskrivelse af opgaven  

 Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning eller prioritering)  

 Evt. krav til tilbudsgiveren  

 Kontaktperson  

 Tidsfrist 
 
Læs mere om annonceringspligten for indkøb af varer og tjenesteydelser i Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens vejledning om annonceringspligten.  
 
 

http://www.kfst.dk/index.php?id=15232
http://www.kfst.dk/index.php?id=15232
http://www.kfst.dk/index.php?id=27772


Annoncering skal ske på Udbud.dk 
Fra 1. april 2012 har alle offentlige indkøbere pligt til at annoncere indkøb af varer og 
tjenesteydelser efter tilbudslovens afsnit II på udbud.dk. Det følger af bekendtgørelse om 
ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale 
udbudsplatform. 
 
På udbud.dk skal offentlige indkøbere fra 1. april 2012: 

 Annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser efter tilbudsloven 

 Oplyse om fremtidige indkøb for staten  
 
På udbud.dk kan offentlige indkøbere: 

 Offentliggøre EU-udbud – udbud.dk sender videre til TED 

 Annoncere mindre udbud under 500.000 kr. 

 Offentliggøre licitationer af bygge- og anlægsopgaver 

 Oplyse om fremtidige indkøbsplaner for regioner og kommuner 
 
Læs mere på www.udbud.dk  
 
Læs også vejledningen ”Tilbudsloven – kort sagt” 
 
 

http://www.udbud.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140823
http://www.udbud.dk/

