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Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for udbud 

 

 

ITD, foreningen International Transport Danmark, der repræsenterer de professionelle danske 

vejgodstransportører, takker for Deres mail af 20. juni 2011 om høring om udkast til 

bekendtgørelse om Klagenævnet for udbud og muligheden for at afgive høringssvar.  

 

ITD har et større antal medlemsvirksomheder, der som led i deres virksomhed kører vintertjeneste, 

renovationskørsel eller kørsel i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsarbejde m.m. 

 

Indledningsvist vil ITD gerne bemærke, at vi som brancheorganisation byder ethvert initiativ 

velkommen, der understøtter den frie konkurrence og sikrer en effektiv håndhævelse af 

udbudsreglerne. 

 

ITD har følgende bemærkninger til udkastet; 

 

Vedr. udvidelse af den faste kreds af myndigheder og organisationer, der indstiller sagkyndig 

medlemmer til nævnet, mener ITD at dette vil tilføre Klagenævnet for Udbud en bredere og mere 

nuanceret fagkundskab, hvilket forhåbentlig delvist vil opveje ændringen af Håndhævelsesloven, 

der netop er trådt i kraft d. 1. juli 2011, og som reducerer antallet af sagkyndige, der deltager i 

behandlingen af klagesager fra 2 til 1.  

 

Vedr. hævelsen af klagegebyret fra kr. 4000 til kr. 10.000 vil dette med stor sandsynlighed 

medvirke til at sagsbehandlingstiden forkortes i overensstemmelse med Konkurrencepakkens 

formål. Dette kan være en følge af at Klagenævnet for Udbud tilføres ressourcer, eller at 

klagefrekvensen dykker.  

 

ITD anerkender behovet for kortere sagsbehandlingstider og flere ressourcer, men frygter at dette 

sker på bekostning af tilbudsgivernes retssikkerhed, med det foreliggende forslag. Klagesager i 

forbindelse med udbud indeholder naturligt en vis procesrisiko, og ITD frygter at en forhøjelse af 

klagegebyret i disse sager vil afholde endnu flere tilbudsgivere fra at indgive klage. En 

tilbageholdenhed opleves allerede på grund af reglernes status af EU-regulering og kompleksiteten 

på udbudsområdet, men også frygten for fremadrettet, at blive stemplet og udelukket fra 

kontrakter på grund af klage over en given ordregiver. 

 

En vigtig forudsætning for at fremme konkurrencen og produktiviteten i den private og offentlige 

sektor, er at udbud afholdes og kontrakter tildeles i overensstemmelse med Udbudsdirektiverne, og 

at overtrædelser heraf indbringes for Klagenævnet for Udbud og eventuelt sanktioneres.  

 

 



 

Vedr. pensionering af medlemmer af formandsskabet, støtter ITD ændringen af § 1 stk. 5, således 

at denne kan sidde perioden ud og dermed afslutte påbegyndte sager. 

 

Herudover har ITD ikke yderligere kommentarer, men henviser i det hele til vores høringssvar af 

26. april 2011 til forslag om ændring af Håndhævelsesloven. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

International Transport Danmark 

 

 

 

Sandra Nørgaard Bertelsen 

Juridisk konsulent 

 

 

 

 

 

 

 


