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Svar på høring vedr. forslag til udbudslov 
 
Arkitektforeningen afgiver hermed høringssvar på baggrund af det på 
høringsportalen.dk offentliggjorte materiale. 
 
Materialet er af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dateret den 5. 
december 2014 og fristen for bemærkninger er den 8. januar 2015. Det giver 
en høringsperiode på godt og vel en måned, henover julen, hvilket er alt for 
kort til at sikre, at høringsparterne har tid og mulighed for at udarbejde et 
fyldestgørende og gennemarbejdet høringssvar, når der er tale om så 
omfattende et lovforslag. Dette gælder ikke mindst høringsparter, der ikke 
har været en del af det indledende udvalgsarbejde.  
Dette kan få negativ indflydelse på lovkvaliteten. 
 
Generelle bemærkninger 
Arkitektforeningen mener at det er positivt, at man forud for lovforslaget har 
valgt at sammensætte et bredt udvalg af interessenter som har udarbejdet et 
udkast til udbudsloven. Denne inkluderende proces er vigtig i forhold til at 
skabe ejerskab blandt de virksomheder som arbejder inden for rammerne af 
den kommende udbudslov.  
 
Siden 1992, da udbudsreglerne kom, har offentlige udbydere ikke brugt dem 
optimalt. Vi oplever, at forholdet mellem indkøber og leverandør er blevet så 
kompliceret, at vores branche er truet ikke bare på indtjening, men også på 
vores innovation og kreativitet, som er afgørende for at bringe Danmark ud 
af krisen. 
 
Arkitektforeningen er således meget enig i ordene fra Udvalg om dansk 
udbudslovgivnings rapport, s. 5: ”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.” 
 
Overordnet håber Arkitektforeningen, at den nye udbudslov vil lede til en 
fortolknings- og praksisændring blandt offentlige udbydere. Hidtil har der 
været en uheldig tendens til, at arkitektstanden udsættes for urimelige 
udbuds- og konkurrencevilkår, i form af tunge og ofte overflødige 
udbudsdokumenter, unødvendige dokumentationskrav, samt snævre og 
overdetaljerede programbestemmelser, som medfører at arkitekterne ikke 
får ordentlig plads til at bruge deres faglighed og dermed skabe de bedst 
mulige løsninger. Disse unødige og ofte urimelige udbuds- og 
konkurrencevilkår for arkitektstanden, leder i sidste ende til dårligere 
arkitektonisk kvalitet i løsningerne i forbindelse med udbud. Hvis ikke den 
nye udbudslov bliver mere lempelig og samarbejdsorienteret i praksis, kan 
det frygtes, at den nytænkning som har gjort dansk arkitektur til en 
verdensomspændende succes, på længere sigt vil stagnere. 
 
I en tid, hvor det private byggeri nærmest er gået i stå, har det offentlige 
byggeri en meget central rolle, men byggeriet er, som følge af 
udbudsreglerne, underlagt en stram regulering, som hindrer næsten enhver 
dialog mellem potentielle aftaleparter. 



 

 

 
Det betyder, at den offentlige bygherre ensidigt dikterer alle udbuds-og 
aftalevilkår - stort set uden at tilbudsgiverne har indflydelse på aftalens 
indhold. Dermed kan de offentlige bygherrer udnytte deres købermagt til at 
presse aftalevilkårene. Samtidig er det i dag alt for omkostningstungt at 
afgive tilbud til det offentlige. 
 
Arkitektforeningen håber derfor, at tiltagene i lovforslaget vil bidrage til at 
reducere transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud. Ikke mindst 
ved at reducere omkostningerne forbundet med dokumentation. Det bør 
overvejes om ikke der skal laves en måling eller evaluering af dette, når loven 
har været i kraft et par år. 
 
Livscyklusomkostninger 
Arkitektforeningen har længe anbefalet, at der bringes et mere langsigtet 
perspektiv ind i udbudsreglerne, der vil styrke den bæredygtige grønne 
omstilling: Det virker absurd, at de hidtidige udbudsregler kun har været 
fokuseret på anskaffelsesomkostninger eller anlægsudgifter. I stedet bør man 
selvfølgelig anlægge en totaløkonomisk betragtning.  
 
Hvad nytter det, hvis et nyt bibliotek eller hospital måske er billigt at opføre, 
hvis det skal renoveres om fem år, fordi man ikke skeler til 
levetidsberegninger i udbudsmaterialet? Det er både skidt for 
samfundsøkonomien og klimaet på lidt længere sigt. 
 
Arkitektforeningen bifalder det derfor kraftigt, at ordregivere nu får 
mulighed for at tildele opgaver på baggrund af vurdering af 
livscyklusomkostninger (omkostninger, der er knyttet til alle stadier af 
produktionen af den vare, ydelse eller det bygge- og anlægsarbejde, der 
indkøbes) og ikke blot på grundlag af anskaffelsespriser. 
 
Det er ydermere positivt, at de omkostninger, der skal tages hensyn til, ikke 
kun omfatter direkte udgifter, men også eksterne miljøomkostninger, hvis de 
kan værdisættes og verificeres.  
 
Det er vigtigt at sikre den praktiske anvendelighed af Europa-
Kommissionens forventede fælles metode til beregning af 
livscyklusomkostninger, som ordregiveren vil skulle gøre brug af, hvis de 
vælger at tildele opgaver på baggrund af livscyklusomkostninger.  
 
Projektkonkurrencer  
Overordnet kan Arkitektforeningen ikke se de store ændringer i forholdene 
vedrørende projektkonkurrencer. Dette er udmærket, da reglerne efter 
foreningens opfattelse er anvendelige.   
 
Udbud med forhandling 
Arkitektforeningen er positivt indstillet overfor at bestemmelserne om 
udbud med forhandling bliver udvidet, idet dette kan repræsentere en 
styrket dialogproces i udbuddene. Det er i tillæg hertil udmærket, at det 
tydeliggøres, at der er adgang til at forhandle om alle tilbudselementer med 
undtagelse af elementer, der er fastsat som ufravigelige krav 
(minimumskrav) samt tildelingskriterier og eventuelle underkriterier. 
 
Det er dog vigtigt at understrege, at denne udvidelse ikke skal lede til 
misbrug i form af bl.a. unødige krav og urimeligt dokumentationsarbejde til 
leverandører, fx arkitekter, i de tidlige faser af udbuddet.   
 
Desværre er mange arkitektkonkurrencer allerede kendetegnede ved 
detaljerede og udpenslede konkurrenceprogrammer med ditto 



 

 

afleveringskrav. Dette kunne muligvis forsvares, hvis de detaljerede 
afleveringer havde indflydelse på udvælgelsen af vinderprojektet. Men det 
lader ikke til at være tilfældet, og vores mangeårige erfaring som 
konkurrencerådgivere bekræfter os gang på gang i, at det er den skarpe, 
kreative og arkitektonisk gennemtænkte ide, der karakteriserer et 
vinderprojekt. Samtidig er det vores opfattelse, at arkitekt- og 
ingeniørvirksomhederne under udarbejdelsen af deres konkurrenceforslag 
bruger cirka 30 procent af deres tid og ressourcer på at producere overflødig 
dokumentation. Et kæmpespild for alle parter. 
 
Arkitektforeningen deler således det fremsatte mål om at 
transaktionsomkostningerne ikke bliver unødigt høje. Arkitektforeningen 
finder det derfor ligeledes fornuftigt, at der indføres et krav om, at en 
ordregiver – hvis der ønskes deltagelse af mere end fem tilbudsgivere i en 
fleksibel procedure – kort skal begrunde, hvorfor dette er fundet 
hensigtsmæssigt. Dog er det vigtigt at understrege, at arkitektkonkurrencer 
omvendt ikke bør have færre end fem tilbudsgivere, og at mindst én af disse 
gerne skal være en nyere eller mindre virksomhed, fx valgt fra wildcardlisten, 
således at vækstlaget også gives en chance i konkurrencen.   
 
Innovationspartnerskaber 
Arkitektforeningen deler håbet om at innovationspartnerskaber kan bidrage 
til at få mest muligt ud af de offentlige midler og opnå bredere økonomiske, 
miljømæssige og samfundsmæssige fordele med hensyn til at skabe nye 
idéer, omsætte dem til innovative varer og tjenesteydelser og dermed 
fremme bæredygtig økonomisk vækst.  
 
Oprettelsen af innovationspartnerskaber og den heraf følgende mulighed for 
at indgå længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på at udvikle 
og indkøbe et innovativt produkt eller en ydelse, virker således som et 
fremskridt. Forhåbentligt kan det også føre til en mere fleksibel proces, hvor 
det fx snarere er problemet end løsningen, der sendes i udbud, forstået 
således at det er behovets funktionalitet snarere end en mere fast form, 
deltagerne skal byde ind med. Her kan skeles til begrebet funktionsudbud, 
som længe har været diskuteret i arkitektbranchen. 
 
Erfaringen fra arkitektbranchen er, at de snævre og overdetaljerede 
programbestemmelser medfører, at bygherrerne låser sig fast i 
programmerne. På den måde bremses innovationen, idet man ofte blot får 
løsninger på allerede kendte behov, frem for nye løsninger på nye og kendte 
behov.  
Den veltilrettelagte konkurrence bør først og fremmest sikre, at arkitekterne 
får mulighed for at skabe nye former og funktioner i en kreativ proces. Der 
skal naturligvis være et konkurrenceprogram, der sætter rammerne for 
konkurrencen og opgaven, men det er afgørende, at løsningen ikke er fastlagt 
og fuldstændig defineret, inden de kreative udviklingsprocesser er sat i gang. 
Mere innovative udbud fordrer, at man skruer ned for kravspecifikationerne, 
samtidig med at man skruer op for beskrivelsen af de konkrete udfordringer i 
opgaven. 
 
Mærker 
Arkitektforeningen ser det som et fremskridt, at der sker en forenkling af 
reglerne ved at ordregiver i stedet for at skulle indsætte de specifikke 
kriterier for opfyldelsen af et relevant mærke som i dag, fremover blot kan 
kræve, at det ønskede projekt skal være forsynet med et specifikt mærke. Det 
er dog klogt, at der oplistes muligheder for at dispensere, fx hvis det kan 
dokumenteres, at en løsning lever op til kriterierne for mærket, selvom 
tilbudsgiveren ikke selv har dette mærke. 
 



 

 

 
 
Evalueringsmetoder 
Arkitektforeningen ønsker mest mulig gennemsigtighed i forbindelse med 
udbud, hvorfor vi støtter, at lovforslaget indebærer et krav om, at en 
ordregiver på forhånd i udbudsmaterialet skal beskrive den valgte 
evalueringsmetode samt beskrive, hvad der tillægges betydning ved 
tilbudsevalueringen. 
 
Tærskelværdier 
Arkitektforeningen har længe været fortaler for at tærskelværdierne for 
hvornår udbudsloven skal anvendes burde hæves betydeligt, så mindre 
opgaver kunne løses mere smidigt. Derfor kan det ærgre, at der ikke er tiltag 
i denne retning i lovforslaget. 
 
Dog anerkender vi, at der ser ud til at være et fremskridt i form af de nye 
regler for indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien, hvor det 
mere simple regelsæt, forhåbentlig vil føre til større enkelhed og smidighed, 
som det er beskrevet i de almindelige bemærkninger til lovforslaget på s. 73.  
 
Arkitektforeningen stiller sig meget gerne til rådighed i forhold til spørgsmål 
om arkitektkonkurrencer og udbud.  
 
Med venlig hilsen 

Annette Blegvad 

Leder af Politik & Analyse 
Akademisk Arkitektforening 

 


