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§54: Reserverede kontrakter til beskyttede værksteder og 

bestemte socialøkonomiske virksomheder 
 

Jf. udbudslovens § 54, kan en ordregiver stille krav om, at det alene er beskyttede værksteder eller bestemte 

socialøkonomiske virksomheder, der kan deltage i et udbud efter udbudslovens afsnit II. 
 

Bestemmelsen kan anvendes  

Ved alle slags udbud over udbudslovens tærskelværdier, som for vareindkøb og tjenesteydelser er ca. 1 mio. kr. 

for statslige myndigheder og ca. 1,5 mio. kr. for regionale og kommunale myndigheder.1   

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at bestemmelsen også kan anvendes ved indkøb under 

udbudslovens tærskelværdier.  

 

Hvem kan byde? 

Beskyttede værksteder eller virksomheder, hvis hovedformål er social og faglig integration af handikappede 

eller dårligt stillede personer.   

 Det er uden betydning, hvordan virksomheden er organiseret. Afgørende er alene, om de lever op til ét 

af ovennævnte krav.  

Det er endvidere et krav, at mindst 30 pct. af de beskæftigede hos virksomheden er enten handikappede eller 

dårligt stillede personer.   

 De 30 pct. skal beregnes ud fra antal beskæftigede eller ansatte i virksomheden. Hvis virksomheden 

har fem ansatte, og to er omfattet af førnævnte persongruppe, vil kravet derfor være opfyldt.2  

Med handikappede forstås personer som på baggrund af arten eller omfanget af deres handikap, ikke kan 

udøve erhvervsmæssig virksomhed på normale vilkår.  

Dårligt stillede personer kan være ledige og personer, der tilhører dårligt stillede mindretal, eller grupper, der på 

anden vis er marginaliseret. Dette kan eksempelvis være misbrugere. 

 

Øvrige bestemmelser  

 Ordregiver skal i udbudsbekendtgørelsen henvise til, at der er tale om en reserveret kontrakt.  

 Udbuddet skal overholde de regler, som gælder for udbud over udbudslovens tærskelværdier, og som 

er beskrevet i lovens afsnit II.  

                                                           
1
 Se de præcise tærskelværdier i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning (januar 2016), s. 31 (figur 4.1).  

2
 Det er ved opgørelsen underordnet, om der er tale om hel- eller deltidsansatte. Det er endvidere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at 

personer ansat i løntilskud eller i fleksjob også indgår i forbindelse med beregningen. 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L19/20151_L19_som_vedtaget.pdf
http://bedreudbud.dk/
http://kooperationen.dk/socialoekonomi/service-og-raadgivning/

