
VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER  

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for 

vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der kun er væsentlige administrative konsekvenser ved 

bekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har derfor haft et udkast til bekendtgø-

relsen i præhøring.  

Samlet set vurderer TER, at bekendtgørelsen kan have administrative konsekvenser for erhvervslivet, som 

overstiger 4 mio. kr. årligt, og der vil derfor blive foretaget en AMVAB-måling for at kvantificere lettelserne 

nærmere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og TER er i dialog herom. 

Skatter og afgifter mv. 

Ikke relevant 

Administrative konsekvenser 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsen kan have administrative konsekvenser 

for erhvervslivet, som overstiger 4 mio. kr. årligt. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har 

bekræftet denne vurdering og er efterfølgende kommet med følgende udtalelse: 

TER vurderer, at udkastet medfører løbende administrative lettelser, løbende administrative byrder samt 

administrative omstillingsbyrder for erhvervslivet. TER vurderer, at udkastet samlet kan medføre administra-

tive lettelser på over 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Det betyder, at der skal foretages en AMVAB-

måling for at kvantificere lettelserne nærmere. TER er i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om 

processen.  

Bekendtgørelsen implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25/EU, som har til formål at skabe 

mere fleksible udbudsprocedurer i tråd med udbudsdirektivet 2014/24/EU samt forslag til ny udbudslov. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at forsyningsområdet omfatter ca. 292 udbud årligt, og at der 

estimeres ca. 1,16 ordregivende virksomheder og ca. 3,74 tilbudsgivende virksomheder pr. udbud.  Samlet 

set omfattes således ca. 324 ordregivende forsyningsvirksomheder (offentligt ejede selskaber og private 

selskaber) samt ca. 1100 tilbudsgivere årligt af bekendtgørelsen.  

De administrative lettelser består i, at dokumentation for egnethed nu skal foregå igennem et standardiseret 

format i form af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD), som tilbudsgiver udfylder som foreløbigt 

bevis på, at man lever op til den efterspurgte dokumentation for egnethed. Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen oplyser, at tilbudsgiver allerede i dag afgiver en tro- og loveerklæring med hensyn til udelukkelsesgrunde 

i forbindelse med tilbudsgivning. TER vurderer derfor, at der for tilbudsgiver kan være en administrativ lettel-

se forbundet med brugen af ESPD’en, særligt da der lægges op til, at tilbudsgiver kan genbruge en allerede 

afgivet ESPD. TER vurderer dog, at lettelserne afhænger af den endelige udformning af ESPD’en. Endvide-

re vurderer TER, at der vil være en omstillingsbyrde for tilbudsgivere, når de skal overgå til at benytte 

ESPD’en. De løbende administrative lettelser og omstillingsbyrderne vil derfor blive endeligt kvantificeret, når 

den endelige udformning af ESPD’en foreligger.  

Endvidere indføres det med forslag til ny udbudslov, at det som udgangspunkt kun er vindende tilbudsgiver, 

som skal levere endelig dokumentation for egnethed, herunder for økonomisk og teknisk formåen.  Den en-

delige dokumentation kan leveres i form af en serviceattest, som skal rekvireres hos Erhvervsstyrelsen. Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at dokumentation for økonomisk og teknisk formåen samt service-



attesten i et vist omfang allerede anvendes i dag. Dog vil der som følge af udbudsdirektiverne skulle ske 

tilpasninger af indholdet i serviceattesten. TER vurderer, at ændringerne til serviceattesten kan medføre 

administrative byrder for de virksomheder, som rekvirerer en serviceattest, idet medarbejdere i virksomhe-

dens bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan formodes at skulle afgive individuelt samtykke for Erhvervssty-

relsens indhentning af deres straffeattestoplysninger.  

Antages det, at der for de ca. 292 udbud kun er én vindende tilbudsgiver, som skal aflevere endelig doku-

mentation, vurderer TER, at der kan være administrative lettelser for ca. 800 tilbudsgivere årligt svarende til 

tiden brugt på at rekvirere serviceattest og få afgivet samtykkeerklæring fra relevante ledende medarbejdere. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at ordregiver dog kan bede tilbudsgivere om at fremskaffe dele 

eller hele dokumentationen undervejs i tilbudsprocessen. Endvidere formodes det, at visse tilbudsgivere vil 

fortsætte med at levere den fulde dokumentation, da nogle kan opfatte det som en fyldestgørende del af 

deres tilbudsgivning. TER vurderer på den baggrund, at de administrative konsekvenser forbundet med den 

endelige udmøntning af serviceattesten vil blive foretaget parallelt med vurderingen i henhold til udbudslo-

ven, hvoraf kravet om serviceattesten fremgår.  

Udkastet medfører også marginale administrative byrder for de ca. 324 ordregivende forsyningsvirksomhe-

der. Byrderne består i, at ordregivende forsyningsvirksomheder fremover skal oplyse, hvorvidt udbuddet 

gives i form af særskilte delkontrakter, og hvorvidt tilbudsgiver kan byde på en, flere eller alle delkontrakter, 

samt hvordan tildeling heraf finder sted. Oplysningerne vil skulle afgives i forbindelse med ordregivers udar-

bejdelse af udbudsdokumenterne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at det endnu ikke vides, 

hvor mange af de 292 udbud, der udbydes som delkontrakter. TER vurderer dog ikke, at byrden for de or-

dregivende virksomheder er væsentlig.   

Ovenstående foreløbige bemærkninger angår kun udkastets administrative konsekvenser. Erhvervsstyrelsen 

sender et officielt høringssvar - herunder med en eventuel opdateret vurdering af udkastet administrative 

konsekvenser - når det sendes i offentlig høring. 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

KFST skønner, at bekendtgørelsen ikke medfører væsentlige øvrige efterlevelsesomkostninger for erhvervs-

livet.  

Adfærdsmæssige virkninger 

KFST skønner, at bekendtgørelsen ikke medfører adfærdsmæssige virkninger. 

Konsekvens på samfundsniveau 

KFST skønner, at bekendtgørelsen ikke medfører væsentlige afledte effekter, som kan have en effekt på 

BNP. 

  



 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske konse-
kvenser for er-
hvervslivet 

Skatter, afgifter mv.: Ikke relevant 

 

Øvrig efterlevelse: Nej 

  

Skatter, afgifter mv.: Ikke relevant 

 

Øvrig efterlevelse: Nej 

  

Administrative kon-
sekvenser for er-
hvervslivet 

Løbende lettelser: Ja 

Det vurderes, at de administrative byrder 
og lettelser vil føre til en samlet lettelse 
på mere end 4 mio. kr. årligt.  

Omstillingsbyrder: Ja  

 

Løbende byrder: Ja 

 

 


