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K E N D E L S E 

 

 

”Kontrakt om energikortlægning og energihandleplan” 

 

 

Sagens faktiske omstændigheder 

Qaasuitsup Kommunia har på sin hjemmeside offentliggjort udbuddet af kon-

trakt om energikortlægning og energihandleplan. Fristen for indlevering af tilbud 

var oprindelig sat til den 20. oktober 2011, men fristen er angiveligt ændret på 

hjemmesiden til den 28. oktober 2011. I forbindelse med udbuddet er det blevet 

oplyst til klager, at udbuddet ville følge Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 

2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, senest ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011 (herefter tilbudsloven). 

 

Den 6. oktober 2011 blev klageren opmærksom på udbuddet og indleverede 

den 28. oktober 2011 et tilbud. 

 

På et ikke nærmere angivet tidspunkt herefter blev kontrakten tildelt en anden 

tilbudsgiver end klageren. 

 

Klageren har på den baggrund indbragt sagen for Klagenævnet for Udbud un-

der henvisning til, at udbyderen har tilkendegivet, at tilbudsloven skal finde an-

vendelse. 

 

Klageren har i forbindelse med sin klage anført, at udbyderen har tilsidesat væ-

sentlige regler i tilbudsloven. Nævnet har forstået klagen således, at grundlaget 

for denne er navnlig, at det ikke har været muligt at overvære åbningen af tilbud, 

at princippet om ligebehandling har været tilsidesat, som følge af langsommelig 

besvarelse af spørgsmål, at vurderingen af de valgte kriterier er uklare, og at 

klageren er blevet nægtet indsigt i det af andre tilbudsgivere afleverede materia-

le. 

 

Indklagede er ikke blevet hørt i forbindelse med klagen, da nærværende afgø-

relse alene vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Klagenævnet for Udbud er kom-

petent til at behandle klagen. 

 

Klagenævnet udtaler: 

Klagenævnet for Udbud kan behandle klager over tilsidesættelse af tilbudslo-

ven. Tilbudsloven omfatter alene offentlige og offentligt støttede bygge- og an-

lægskontrakter. Bygge- og anlægsarbejder er snævert forstået som arbejder, 

der har til formål at tilvejebringe et bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i 

en bebyggelse eller på et bygværk eller anlæg. Tilbudsloven omfatter ikke råd-

givning. 
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Tilbudsloven kan aftales at gælde for private bygge- og anlægsarbejder med 

den virkning, at klagenævnet kan behandle klager over sådanne udbud. Dette 

fremgår af tilbudslovens § 1, stk. 4 sammenholdt med stk. 5. Denne bestem-

melse omfatter alene muligheden for private udbydere eller andre udbydere i 

forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde, som loven som udgangspunkt 

ikke finder anvendelse på, at aftale lovens anvendelse, jf. bemærkningerne til 

bestemmelsen. Bestemmelsen kan ikke udstrækkes til også at gælde andre ty-

per af kontrakter end bygge- og anlægskontrakter. 

 

Den i klagen omhandlede kontrakt vedrører energikortlægning og en energi-

handleplan. Denne kontrakttype er ikke omfattet af tilbudsloven. Der kan i øvrigt 

ikke antages at være hjemmel i tilbudsloven til at aftale, at loven skal finde an-

vendelse på andre opgaver end bygge- og anlægskontrakter med den virkning, 

at klagenævnet skal anses for kompetent til at behandle klager over udbuddet. 

 

På denne baggrund afvises klagen, jf. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 

om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren § 27, stk. 3. 

 

Herefter bestemmes: 

 

Klagen afvises. 

 

 

 

Thomas Trier Hansen 

 

 

 

–  –  –      –  –  –      –  –  – 

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

 

Klagenævnet for Udbud, den 28. november 2011. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Janus Køster 

Sekretær for Klagenævnet for Udbud 

 

 

 

 


