
Når forsyningsselskaber foretager ITindkøb, er det ofte afgørende for udbuds pligten, 
om indkøbet skal foretages efter udbudsloven eller forsyningsvirksomheds direktivet. 
Er indkøb af varer og tjenesteydelser eksempelvis omfattet af udbuds loven, er 
grænsen for, hvornår processen skal gennemføres som et EUudbud, ca. 1,5 mio. kr., 
mens den tilsvarende grænse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet er over 3,1 mio. 
kr. Vi giver her et overblik over de udbudsretlige rammer for en itanskaffelse.

UDBUDSLOVEN ELLER FORSYNINGS
VIRKSOMHEDS DIREKTIVET
Mange opfatter det som mere attraktivt 
at være omfattet af forsynings-
virksomheds direktivet end udbuds-
loven, idet den højere tærskelværdi, de 
kortere frister, og de generelt friere 
regler giver mere fleksible rammer for 
at indgå de ønskede kontrakter og 
begrænse omkostningerne til indkøbs-
processen. Men hvilke aktiviteter er 
omfattet af forsynings virksomheds-
direktivet?

I grove træk skal indkøb til brug for 
affalds- og spildevandsselskaber 
foretages efter udbudsloven, mens 
indkøb til drikkevand-, varme- og 
elselskaber i udgangspunktet vil være 
omfattet af forsyningsvirksomheds-
direktivet. Serviceselskaber, der 
viderefakturerer hele indkøbet til et 
selskab/aktivitet, omfattet af forsynings-
virksomhedsdirektivet, vil formentlig 
kunne følge dette regelsæt, mens 
serviceselskabers indkøb i øvrige 
tilfælde som regel vil være omfattet af 
udbudsloven.

MULTIFORSYNINGER
Især i multiforsyningsselskaber, eller de 
såkaldte 

“delte serviceselskaber”, vil den samme 
IT-løsning ofte betjene flere forskellige 
selskaber/aktiviteter, der er omfattet af 
henholdsvis det ene eller andet 
regelsæt. Det kan f.eks. være et 
afregningssystem, der benyttes til både 
vand- og spildevandskunder, eller en 
IT-driftsleverandør, der drifter hele 
forsyningskoncernens IT-miljø. I disse 
tilfælde kan det være afgørende for 
valg af regelsæt, hvad der er kontraktens 
hovedgenstand. 

Til afklaring heraf vil det i praksis bl.a. 
være relevant at se på, hvordan 
udgifterne til IT-indkøbet fordeles 
mellem de involverede forsynings-
selskaber. Udgangspunktet for denne 
vurdering kan naturligt være den 
fordelingsnøgle, som parterne generelt 
anvender til at fordele 
serviceselskabets udgifter mellem de 
relevante selskaber, medmindre den 
pågældende anskaffelse særligt er til 
glæde for et eller flere af selskaberne. 
Hvis størstedelen af udgifterne 
afholdes af selskaber omfattet af 
forsyningsvirksomheds direktivet, kan 
det samlede udbud ofte foretages efter 
dette lempeligere regelsæt. I modsat 
fald, eller hvis kontraktens 
hovedgenstand ikke kan fastlægges, 
må kontrakten udbydes efter reglerne i 

udbudsloven. 

OVERVEJELSER OM TILRETTELÆGGELSE 
AF ITANSKAFFELSER
Når det er afklaret, hvilket regelsæt 
IT-indkøbet er omfattet af, vil næste 
skridt være at overveje den konkrete 
udbudsproces. Hvis indkøbet overstiger 
den relevante tærskelværdi for 
EU-udbud, er det vores anbefaling, at 
“udbud med forhandling” overvejes 
som udbudsform til IT-anskaffelser. Det 
skyldes, at størstedelen af forsynings-
selskabers IT-indkøb vedrører løsninger, 
der skal specialtilpasses til forsynings-
selskabet. Det kan eksempelvis være, 
fordi løsningen skal integreres i 
forsyningens øvrige IT-miljø, eller fordi 
der skal ske konvertering af data fra 
den nuværende løsning til den nye. I 
disse tilfælde kan der være meget at 
vinde ved at foretage en mundtlig 
forhandling med tilbudsgiverne om, 
hvordan de bedst kan matche 
forsynings selskabets behov. 

Siden 1. januar 2016 kan forsynings-
selskaber i øvrigt vælge udbud med 
forhandling som udbudsform for 
sådanne udbud, uanset om udbuddet 
er reguleret af udbudsloven eller 
forsyningsvirksomhedsdirektivet n
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