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ARBEJDSKLAUSULER 
ER KOMMET FOR AT BLIVE
”Borgmestrene i de 4 største danske byer siger samstemmende, at indførelsen af 

arbejdsklausuler i de kommunale bygge- og anlægsudbud har givet sikkerhed for 

ordentlige løn- og arbejdsvilkår på de kommunale byggepladser. Entreprenører, 

som ikke har ordnede forhold, frasorteres nu i udbudsprocessen eller efterfølgen-

de af hovedentreprenøren. Arbejdsklausulerne har altså den ønskede præventive 

effekt. Desuden er det blevet lettere for kommunerne som bygherre at løse de 

problemer og konflikter, der måtte opstå om løn- og arbejdsvilkår, tidligt undervejs 

i en byggeproces. Dialogen med entreprenørerne er forbedret, og der er stor forstå-

else for kommunernes krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det samme gælder 

dialogen med de lokale fagforeninger og arbejdsmarkedets parter i øvrigt.”

FRANK JENSEN, JACOB BUNDSGAARD, PETER RAHBÆK JUEL OG THOMAS KASTRUP-LARSEN DEN 20. DECEMBER 201 6.

Ud fra ovenstående citat kan vi i BAT kon-
kludere, at arbejdsklausuler er kommet for 
at blive, og de virker.

For godt 16 år siden begyndte vi i Bygge-, 
Anlægs- og Trækartellet at opfordre kom-
muner og de daværende amter til at indføre 
arbejdsklausuler i deres udbud og bygge- og 
anlægskontrakter. Det skete med udgangs-
punkt i ILO-konvention 94’s bestemmelser 
om løn- og arbejdsvilkår for udenlandske 
arbejdstagere og udenlandske virksomheder. 

Tæt på 80 af landets 96 kommuner bruger 
således arbejdsklausuler om løn- og arbejds-
vilkår ved udbud. Ikke bare i byggeriet, men 
også ved andre typer af udbud, hvor kommu-
nen er kunde. På www.arbejdsklausuler.dk 
kan man finde anvisninger og gode eksem-
pler på arbejdsklausuler.

Det er især de største kommuner, som 
bruger arbejdsklausuler. Regionerne er også 
med og for staten er det nu en klar forplig-
tigelse, som blev kraftigt understreget i 
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2014 med revisionen af bekendtgørelsen og 
vejledningen til ILO konvention 94. 

I Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar har man desuden skabt en ”model-

klausul”, som betyder, at mange private 
bygherrer også kommer med på ”arbejds-
klausulvognen”. Institutionelle, private 
bygherrer er det allerede. Det gælder eksem-
pelvis mange af pensionskasserne.

En række byggevirksomheder har allerede 
selv taget konsekvensen og indført egne ar-
bejdsklausuler overfor deres underentrepre-
nører. Det gælder eksempelvis MT Højgaard, 
Hoffmann og Enemærke & Petersen.

I forbindelse med arbejdsklausulerne om 
løn- og arbejdsvilkår, som jo støtter op om 
den danske model og modvirker social dum-
ping og snyd og svindel i øvrigt, så følger der 
også ofte et krav om kædeansvar med. 

Kædeansvar skal være en integreret del 
af en arbejdsklausul
Kædeansvaret sikrer, at hvis ansatte hos 
en underentreprenør bliver snydt for løn, 
feriepenge, pension med mere, så kan man 
henvende sig til hovedentreprenøren for at 
få sine penge.

Kædeansvaret er utroligt forkætret i Dan-
mark. Der er nogen herhjemme, der tror, at 
det strider imod både den danske model og 
nærmest også imod naturlovene. Imidlertid 
har Klagenævnet for Udbud blåstemplet 
en kædeansvarsbestemmelse i et konkret 
udbud fra Region Hovedstaden. Desuden 
har 8 EU-lande samt Norge velfungerende 
kædeansvarsmodeller, som både arbejds-
giver- og arbejdstagerorganisationer i de 
respektive lande er begejstrerede for. I BAT 
er vi mest inspireret af den tyske kædean-
svarsmodel, fordi den placerer alt ansvar 

I Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar er en række offentlige og private 
bygherrer, entreprenørselskaber og 
rådgivere enige om, at byggeri i Danmark 
skal foregå under ordnede vilkår. Der er 
således udarbejdet en ”modelklausul” for 
løn- og arbejdsvilkår:

“Entreprenøren skal sikre, at ansatte 
hos Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører, som i Danmark 
medvirker til at opfylde kontrakten, er 
sikret løn (herunder særlige ydelser), 
arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke 
er mindre gunstige end dem, der gælder 
for arbejde af samme art i henhold til en 
kollektiv overenskomst indgået af de inden 
for det pågældende faglige område mest 
repræsentative arbejdsmarkedsparter 
i Danmark, og som gælder på hele det 
danske område. Entreprenøren skal 
sikre, at ansatte hos Entreprenøren og 
eventuelle underentreprenører orienterer 
de ansatte om de gældende arbejdsvilkår”. 

Resten af klausulen kan findes her:  
http://byggerietssamfundsansvar.dk/
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OSLO-MODELLEN
Også i andre lande forlanger bygherrer ordnede vilkår for de ansatte. F.eks. stiller bystyret i Oslo en række 
krav til leverandører af ydelser til kommunen, også kaldet Oslomodellen:

KRAV TIL SPRÅK. Stilles for å sikre at alle arbeidstakere forstår aktuelle krav til sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø. Kommunikasjonen mellom nøkkelpersoner på prosjekt skal foregå på norsk, og minst én 
person i hvert arbeidslag skal forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.
 
KRAV TIL BRUK AV LÆRLINGER. Minimum 10 prosent av arbeidstimene på fagområder med 
behov for lærlingplasser, skal utføres av lærlinger. Her går Oslo lenger enn andre tilsvarende modeller.

KRAV OM Å BRUKE FASTE ANSATTE. Skal man få kontrakt med Oslo kommune skal arbeidet i 
hovedsak utføres av fast ansatte hos leverandørene og ikke innleide.

KRAV TIL LØNN MELLOM OPPDRAG. Innleide arbeidere som jobber på kontrakter for Oslo skal ha 
garantert tarifflønn mellom oppdrag i kontraktsperioden. Bruk av innleie/bemanningsbyråer skal skriftlig 
forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver. 

KRAV OM FAGLÆRTE HÅNDVERKERE. Minst 50 prosent av de ansatte på prosjekter skal være 
faglærte. 

KRAV TIL ANTALL LEDD UNDERLEVERANDØRER. En hovedleverandør kan maks ha ett ledd 
under seg. Enkeltmannsforetak og innleid arbeidskraft regnes som et ledd i leverandørkjeden. 

KRAV TIL LØNN OG ARBEIDSFORHOLD. Kontrakt med Oslo kommune krever at arbeidsgiver 
minst gir like god lønn som allmenngjorte satser der dette finnes eller landsomfattende tariffavtale for 
den aktuelle bransjen.

KRAV OM UTBETALING TIL BANKKONTO. Dette skal gjøre hvitvasking og skatteunndragelse 
vanskeligere. Tilsvarende skal alle kjøp knyttet til kontrakten skje elektronisk og ikke med kontanter.

KRAV OM HMS-KORT. Arbeidere skal ha dette i orden fra første dag på oppdrag, og det skal framgå 
av kortet hvem som er arbeidsgiver.

KRAV OM FORSIKRING. Leverandører må dokumentere at arbeiderne er dekket av ulykkesforsikring.
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hos hovedentreprenøren i forhold til alle 
underentreprenører. Desuden har den tyske 
model været en tur igennem EU-Domstolen 
og blevet erklæret medholdelig i forhold til 
EU-retten. Det skete i Wolff og Müller-dom-
men fra 2004.

Ved implementeringen af Håndhævelses-
direktivet fik vi i Danmark ”Arbejdsmar-
kedets Fond for Udstationerede” (AFU). 
AFU er dog på ingen måde et tilstrækkeligt 
kædeansvar, eftersom det ikke placerer et 
entydigt ansvar hos hovedentreprenøren. 
Det dækker heller ikke alle arbejdstagere. 
Desuden er der store rabatter at score for ho-
vedentreprenøren, når underentreprenøren 
misligholder sine forpligtigelser. Det er et 
særdeles hullet og ufuldstændigt økonomisk 
kædeansvar. Det kan vi gøre bedre!

På den baggrund har advokatvirksomhe-
den Horten udarbejdet en vejledning til, 
hvordan en bygherre kan tilbageholde beløb 
til dækning af fagretlige afgørelser. Me-
troselskabet og Hovedstadens Letbane har 
således indført koblingen til de fagretlige 
afgørelser i klausuler fra maj 2016: 
Horten-vejledning om tilbagehold, se 
www.arbejdsklausuler.dk

I BAT opfordrer vi derfor til, at alle der 
bruger arbejdsklausuler også bakker ar-
bejdsklausulernes præventive effekt op 
med et håndgribeligt fuldt kædeansvar for 
hovedentreprenøren. Det er ikke konkurren-
ceforvridende, og det er EU-retsligt medhol-
deligt!

Hovedentreprenørens ansvar for sine un-
derentreprenørers misgerninger er i øvrigt 

noget, som vi i forvejen kender inden for 
byggeriet. En hovedentreprenør har således 
ifølge de almindelige kontraktforpligtigelser 
i AB92 ansvaret for sine underentreprenø-
rers gøren og laden, når det gælder pris, 
kvalitet og tid. Den gode grund hertil er 
naturligvis, at en byggeherre ikke skal rende 
fra Herodes til Pilatus, hvis et eller andet er 
gået galt, men kan nøjes med at henvende 
sig ét sted, hvis man har valgt en hoveden-
treprenør. Sådan skal det også være med et 
økonomisk kædeansvar!

Kontrol og sanktion
De fleste kan formulere en god og ordentlig 
arbejdsklausul. Den vanskeligere del hand-
ler om at få virksomhederne til at forstå, at 
man som bygherre, nu også mener det alvor-
ligt og, at man som bygherre også beskriver 
kontrolforanstaltninger, udfører konkret 
kontrol og har passende sanktioner, hvis 
entreprenørerne ikke lever op til kravene. 
Her bør vi alle blive bedre. 

Vi ser til stadighed entreprenører og un-
derentreprenører som prøver at smyge sig 
udenom de krav, som de selv har skrevet 
under på at ville opfylde og overholde. 

Dobbelt bogholderi, falske lønsedler, 
”moneycollectors” på lønningsdag, 2-3 an-
sættelseskontrakter (en til myndighederne 
i hjemlandet, en til danske myndigheder og 
så den ”der gælder”), falske timesedler, ikke 
registrerede folk på pladsen, trusler overfor 
ansatte der vil tale med myndigheder eller 
fagforeningen. Eksemplerne på omgåelse, 
snyd og svindel er mange. Derfor skal kon-
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trollen være på omgangshøjde med svindel-
numrene.

En af måderne at komme svindel til livs 
på er ved en effektiv og vedholdende infor-
mation til de udenlandske arbejdstagere om 
deres rettigheder på det danske arbejdsmar-
ked. Det ved vi har positiv effekt. Fagfor-
bund og fagforeninger vil gerne hjælpe med 
til at tilvejebringe denne information og tale 
med de udenlandske arbejdstagere derom.

Det er vigtigt, at kontrollanter har deres 
almindelige gang på byggepladsen, således 
de vinder de ansattes fortrolighed og skaffer 
sig viden og indsigt om de reelle forhold på 
pladsen. 

På lidt større pladser kan man indføre 
personlige adgangskort/ID-kort, ud- og 
indstempling og en portvagt. Andre gange 
kan man foretage personkontroller. Det er 
vigtigt, at der er en ajourført virksomheds- 
liste og medarbejderliste på ethvert byggeri, 
og at det tydeligt fremgår, hvis ansvar det 
er, at den er ajourført.

Alle afgørelser fra Arbejdstilsynet på en 
byggeplads skal tilgå Bygherren, således 
denne har indsigt i sikkerheden og således 
bedre kan leve op til sine ansvar efter Ar-
bejdsmiljøloven.

Det er vigtigt, at kontrolenheden fra dag ét 
indhenter samtykkeerklæringer fra samtlige 
ansatte for at kunne kontrollere nedenstå-
ende. Det er et krav i forhold til Dataforord-
ningen.

Man skal som minimum kontrollere: 
•  Registrering i CVR/RUT
•  Er der overenskomst?
•  Hvem der er på pladsen, hvem er de ansat 

hos?
•  Lønsedler (løn, overtid, SH, pension, 
 feriebetaling m.m.) 
•  Lønudbetaling/bankoverførsler, sikre sig 

at ”lønnen” når frem!
•  Timeregnskab/timesedler
•  Ansættelseskontrakt 
•  Skattebetalinger 
•  Dokumentation for indbetaling af 
 sociale bidrag her i landet og til et eventu-

elt hjemland 
•  Lovpligtige forsikringer, herunder A1 
 blanketten
•  Bor de ulovligt?
•  Eventuelle ulovlige modregninger i lønnen 

(kost, logi, transport, værktøj, arbejdstøj 
med mere). 

Eksemplerne på snyd er mange og ofte 
forekomne. Den måde der omgås krav på er 
dynamisk. Derfor skal kontrollen til stadig-
hed tilpasses den virkelighed den indgår i. 
Derfor er kontroldelen helt essentiel for at 
opnå den ønskede effekt af klausuler. 

Sanktionerne kan være alt fra en løftet 
pegefinger og en besked på at bringe forhol-
dene i orden til, at virksomheden smides af 
pladsen. Det sidste skete tidligt i 2017 på 
Niels Bohr Bygningen i København, hvor 
Bygningsstyrelsen smed det spanske instal-
lationsfirma ”Inabensa” på porten. Imidler-
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tid bør bygherren i denne proces sørge for 
at holde penge tilbage, der så kan dække 
arbejdernes løntilgodehavender med mere. 
Senest har TDC, som også benytter arbejds-
klausuler, smidt en serbisk underentrepre-
nør af pladsen, fordi virksomheden ikke 
overholdt overenskomsten.

Kontrol af arbejdsklausuler er stadigvæk 
et forholdsvis nyt fænomen, og derfor er der 
endnu også meget at lære for alle, der be-
skæftiger sig med det. Vi kan hurtigt klage 
over for dårlig eller mangelfuld kontrol. Men 

vi kan også sætte os sammen og gøre hinan-
den klogere på, hvad der er der foregår, og 
hvordan vi bedst muligt bekæmper det, som 
vi vil undgå. 

Der kan med fordel dannes følgegrupper 
til kontroldelen som består af bygherren, 
dem der udfører kontrollen, de lokale fagfor-
eninger eller forbund, Skat, Arbejdstilsynet 
og arbejdsgiverorganisationer, således alle 
altid er bedst muligt forberedt på det snyd, 
den svindel og den omgåelse af arbejdsklau-
suler der finder sted.
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Også lærlingeklausuler vinder bredt indpas. 
Der findes både frivillige partnerskabsaftaler 
og direkte krav om, at der skal bruges lærlin-
ge i mange offentlige udbud. Nogen ønsker 
imidlertid at se de to måder at gøre tingene 
på som modsætninger, der gensidigt udeluk-
ker hinanden. I BAT foretrækker vi en regu-
lær lærlingeklausul, fordi det virker stærkere 
end frivillige hensigtserklæringer. Imidler-
tid er der en stor styrke i, at partnerskaber 
udvikles på baggrund af lærlingeklausuler 
og medvirker til, at vi når målsætningen om 
flere praktikpladser. Se www.arbejdsklausu-
ler.dk for konkrete formuleringer.

Tre-partsaftalen indfører et måltal for, hvor 
mange lærlinge hver enkelt virksomhed skal 
have. Måltallet skal blandt andet opgøres 
i forhold til virksomhedens omsætning og 
størrelse og den branche virksomheden er 
i. Måltallet skal være synligt. Det vil være 
naturligt om dette måltal på sigt kan indgå i 
vurderingen af om virksomhederne lever op 
til den stillede lærlingeklausul.

w

DE UNGE SKAL UDDANNES

Konkret er en lærlingeklausul en tekst, 
som indgår i kontrakten. Den kan se ud 
som denne, der stammer fra Foreningen 
Byggeriets Samfundsansvars 
modelklausul:

“Entreprenøren er forpligtet til at sikre, 
at mindst [X årsværk], der anvendes til 
at opfylde Kontrakten, jf. nedenstående, 
besættes med arbejdstagere, som 
tilhører persongruppen af lærlinge.
Ved lærlinge forstås arbejdstagere, 
med hvem Entreprenøren eller 
eventuelle underleverandører indgår 
eller har indgået en uddannelsesaftale. 
Uddannelsesaftalen skal indgås som led 
i et uddannelsesforløb, som lærlingen 
følger, og skal være rettet mod, at 
lærlingen opnår personlige, sociale og 
faglige kvalifikationer, som understøtter 
lærlingens uddannelsesforløb, og som 
giver grundlag for beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet”.

Se mere her: 
http://byggerietssamfundsansvar.dk/

EKSEMPEL PÅ
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ARBEJDSMILJØ
- DET 3.KLAUSUL-BEN
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Det er kun den halve sandhed, hvis bygher-
rer siger, at arbejdsmiljø er noget, håndvær-
kerne og de udførende firmaer tager sig af. 

Faktum er, at bygherren har en række 
grundlæggende pligter ifølge arbejdsmiljø-
loven, og at bygherren har rig mulighed for 
at sætte en høj arbejdsmiljøstandard for 
byggeprojektet.

Ved at efterspørge god arbejdsmiljøkom-
petence og -praksis i hele byggeprocessen 
kan den offentlige bygherre være med til at 
nedbringe det alt for høje antal arbejdsska-
der i bygge- og anlægsvirksomheder. Tidlig 
dialog med de udførende firmaer kan være 
med til at finde løsninger, der også holder 
i praksis. Faktisk er god dialog mellem alle 
aktører i byggeprojektet helt afgørende for at 
skabe en effektiv byggeproces og fastholde 
en høj arbejdsmiljøstandard. Erfaringer fra 
byggeprojekter viser også, at involvering af 
de ansatte og arbejdsmiljø-organisationen 
på byggepladsen giver et bedre byggeflow og 
færre konflikter.

Bygherreforeningen anbefaler, 
at bygherren ”præciserer betydningen 
af et godt arbejdsmiljø på byggepladsen 
med udgangspunkt i bygherrens 
arbejdsmiljøpolitik.”

KILDE: ANBEFALINGER OM 
BYGHERRENS KOORDINERING AF 

ARBE JDSMILJØ (2 014)

Brug regler om udbud til gavn for 
arbejdsmiljøet
EU’s udbudsdirektiv og de danske udbuds-
regler åbner rig mulighed for, at bygherren 
fastlægger krav om arbejdsmiljø, allerede 
når byggeopgaven udbydes. Krav ved udbud 
kan bl.a. formuleres som arbejdsmiljø-klau-
suler eller arbejdsmiljømål i udbudsmateri-
alet. 

Når bygherren tænker arbejdsmiljø ind fra 
første færd, motiveres rådgivere og projek-
tende til at indarbejde en høj arbejdsmiljø- 
standard i projektet. Bygherren kan fx bede 
rådgivere og projekterende om at gøre sig 
umage med at eliminere risici i udførelses-
fasen, allerede inden arbejdet sættes i gang. 
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Bygherren kan også fremme sikkerhed og 
sundhed ved at sørge for tilstrækkelig tid og 
resurser til arbejdsmiljøkoordinering i pro-
jekteringsfasen. Kvalificeret projektering er 
et effektivt middel til at forebygge ulykker, 
nedslidning og risici fra farlig kemi. 

Nej til konkurrence på dårligt 
arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø bør være en positiv konkurren-
ceparameter i byggeriet. Bygherren kan via 
sit udbud påvirke arbejdsmiljøet i positiv 
retning og opstille et værn mod virksomhe-
der, der konkurrerer på dårligt arbejdsmiljø. 

For BAT er det vigtigt, at byggeopgaver går 
til rådgivere, projekterende og udførende 
firmaer, der seriøst arbejder for at skabe ord-

nede forhold i branchen, også hvad angår 
sikkerhed og sundhed. 

Mange kommunale bygherrer har ikke 
tradition for at tænke arbejdsmiljømål ind 
i udbudsmaterialet til projekterende eller 
udførende. Det er derfor vigtigt, at kommu-
nale bygherrer får bedre indsigt i de reelle 
muligheder, der er for at tænke arbejdsmiljø 
ind fra starten af byggeprojektet.

Få det bedste ud af offentlige penge
Et godt arbejdsmiljø betaler sig for hele 
byggeriets værdikæde. Når der er styr på 
arbejdsmiljøet, er der samtidig bedre styr 
på byggeprocessen. Produktiviteten bliver 
højere, og det bliver lettere at overholde 
tidsfrister. Der bliver færre fejl og mangler, 
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og kvaliteten af det færdige bygværk stiger.
For offentlige bygherrer er der ekstra øko-

nomisk gevinst ved at lægge en høj arbejds-
miljøstandard ind i udbuddet. En væsentlig 
del af omkostningerne ved nedslidning og 
arbejdsskader falder nemlig tilbage på de 
offentlige kasser i form af øgede udgifter 
til sygedagpenge, revalidering og førtids-
pension samt udredning, behandling og 
genoptræning. Så for offentlige bygherrer er 
der både god etik, men også god økonomi i 
at sikre en høj arbejdsmiljøstandard i hvert 
eneste byggeprojekt. 

Det er ikke så svært
Bygherrers udbudsmateriale skal gøre det 
helt klart for rådgivere, projekterende samt 
udførende, hvilke mål bygherren forventer 
at få opfyldt i forbindelse med byggeprojek-
tet.

Arbejdsmiljø-klausuler og arbejdsmiljømål 
handler grundlæggende om at sikre, at alle i 
værdikæden lever op til arbejdsmiljølovens 
krav. Samtidig er det også tilladt, at bygher-
ren fastlægger arbejdsmiljøkrav, der ligger 
over lovens niveau, fx vedrørende støj, støv, 
kemiske produkter, maskinsikkerhed og 
forebyggelse af manuelle løft. 

Hvis bygherren har stillet præcise ar-
bejdsmiljøkrav i udbuddet, vil det være helt 
selvfølgeligt at udelukke virksomheder, der 
ikke kan indfri kravene. Det er vigtigt, at 
bygherren fører løbende kontrol med, om 
projekterende og udførende efterlever krave-
ne i projektmaterialet og i lovgivningen om 
arbejdsmiljø. Det er også oplagt, at bygher-
ren fastlægger sanktioner, der træder i kraft 
ved manglende efterlevelse.

Inspiration 
Bygherrer kan med fordel udarbejde arbejds-
miljøklausuler på baggrund af et værktøj, 
der er udarbejdet af COWI, se
https://udbudsportalen.dk/sikker-
hed-paa-byggepladser/

Klausulerne omfatter bl.a. krav om ar-
bejdssprog, gennemført uddannelse om 
arbejdsmiljø, skærpet tilsyn med underentre-
prenørers arbejdsmiljø og hyppigere sikker-
hedsrundering. Klausuler kan også omfatte 
krav om indkvartering og sikkerhedskort.
Læs også om byggeprocessen og bygherrens 
pligter på www.byggeproces.dk

Eksempler… 
• Del-kriterier i kriterierne for udvælgelse: 

Reference til firmaets erfaringer og kom-
petencer vedr. arbejdsmiljø, strukturer og 
resurser til at efterleve regler, erfaring fra 
håndtering af arbejdsmiljø i tidligere pro-
jekter inklusive statistik

• Tildelingskriterier: Vægtning af arbejdsmil-
jø som et blandt flere kriterier, fx med 15 %

En krone ekstra til god planlægning
tidligt i byggeprojektet vil give dobbelt 
op i gevinst på grund af bedre flow, 
færre fejl, bedre kvalitet, mindre 
sygefravær og godt arbejdsmiljø.
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KRAV TIL ARBEJDSMILJØ KAN INDGÅI ALLE DELE AF ET UDBUD: 
Information om opgaven, kravspecifikation, udbuds-betingelser, udvælgelseskriterier og 
tildelingskriterier. 

Udvælgelseskriterier er rettet mod tilbudsgivernes økonomiske og tekniske formåen og faglige 
dygtighed, erfaring, effektivitet og pålidelighed. Der er tale om en egnethedsvurdering af 
virksomheden. Her vil det være muligt at stille krav om dokumenteret arbejdsmiljøviden og 
-erfaringer.

Tildelingskriterier bruges ved vurdering af det enkelte tilbud, herunder valg af entreprenør. De to 
centrale tildelingskriterier er ”laveste pris” og ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.  Er der tale 
om ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, skal det fastsættes, hvad der er det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud. Det sker gennem delkriterier. Delkriterierne kan variere med opgaven og kan 
bl.a. være håndtering af arbejdsmiljø ved særligt farligt arbejde i projektet og frist for udførelse.

KILDE: UDBUDSPORTALEN MED TILPASNING VED BAT
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