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Executive Summary 

The Danish government has in the recent years been focusing on an increase on the use of pub-

lic-private partnerships as a solution for conducting large and complex project in cooperation 

between the public sector and the private sector. 

This thesis aims to clarify how the PPP-contract can be designed in order to efficiently support 

cooperation between the parties and thereby promote the benefits that are embedded in the 

PPP idea.  

The biggest advantage of the PPP idea is the holistic approach, where the solution of tasks im-

plies an fusion of design, construction and operation, where the public sector and the private 

sector in cooperation has the opportunity to share and utilize their respective experiences and 

skills.  

The thesis shows that the PPP idea can be promoted by cooperation. The resultat of an analysis 

of the aspect of cooperation in a legal and economic perspective shows, however, that it should 

be recognized, that effective cooperation between the parties can not be achieved without sub-

mitting the cooperation to an advanced and customized contract regulation.  
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Kapitel 1 

1.1 Indledning  

Varetagelse af offentlige opgaver bliver i høj grad overdraget til den private sektor. En for-

holdsvis ny kontraktsform er kommet på banen med henblik på, at det offentlige og det private 

skal indgå i et udvidet samarbejde. Formen er kendt som offentligt-privat partnerskab, der 

endnu ikke er særlig udbredt i Danmark.  

Samarbejdsformen er allerede bredt anvendt uden for Danmarks grænser under navnet Public 

Private Partnership (PPP). Denne succesfulde anvendelse har medført et politisk engagement 

for at få samarbejdsformen mere gjort tilgængelig i Danmark.  

Som følge af denne bevågenhed om de positive effekter ved samarbejde mellem den offentlige 

og den private sektor fremlagde VK-regeringen i 2011 en strategi for offentlig-privat samarbej-

de1. Af denne publikation fremgår det, at strategien skal øge væksten og produktiviteten igen-

nem konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver og gøre samarbejde mellem offentlige og 

private parter nemmere.   

Som følge af strategien blev der fremlagt et initiativ til, at ”… udvikle en række værtøjer, som 

skal gøre de forskellige faser i et offentligt-privat samarbejde lettere…”2. Derudover henviste 

regeringen til et ønske om en ”… styrket indsats for offentlige-private partnerskaber.”3. Dette 

har resulteret i en, af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, netop offentliggjort standardmodel 

for offentligt-privat partnerskaber med en tilhørende standardkontrakt4.  

Initiativerne har skabt større opmærksomhed om offentlige opgaver udført i offentligt-privat 

partnerskab. På baggrund af denne øgede opmærksomhed omkring offentligt-privat partner-

skab og de hertil anvendte kontrakter, som lader den juridiske kontraktsret omfavne den total-

økonomiske tankegang, findes det særdeles interessant at lade kontrakten for et offentligt-

privat partnerskab være genstand for en cand.merc.jur-afhandling.  

  

                                                             

1 Strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde, online adgang: http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/offentlig-
privat-samarbejde-ops/ 

2 Ibid. side 22 

3 Ibid. side 25 

4 OPP-standardmodellen, online adgang: http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/opp-standardmodellen/ 
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1.2 Problemfelt 

I en kontrakt for offentligt-privat partnerskab er alle faser af projektet sammensat i én aftale, 

hvilket øger fokus på de totaløkonomiske fordele, som projektet kan udløse. Et andet særligt 

kendetegn er det øgede fokus på samarbejde mellem parterne i kontraktperioden. 

Der er et ønske om at benytte denne kontraktsform til projekter af en vis størrelse og komplek-

sitet, idet OPP-kontrakten med fokus på samarbejde findes velegnet til at sikre en optimering af 

den offentlige parts ønsker for det givne projekt og af projektet som helhed.     

Henset til ovenstående tese findes det derfor interessant at undersøge, hvorvidt det påståede 

udvidede fokus på samarbejde kommer til udtryk i udvalgte OPP-kontrakter. Derudover findes 

det interessant at undersøge, hvilke økonomiske fordele OPP-kontrakten medfører og om dis-

se fordele kan påvirkes positivt af samarbejdsaspektet indeholdt i OPP-tankegangen. Dette 

leder op til afhandlingens problemformulering. 

 

1.2.1 Problemformulering   

Hvordan kan man ved udformningen af en OPP-kontrakt understøtte samar-

bejde og fremme de fordele for parterne, der er indbygget i OPP-

tankegangen? 

For at analysere og besvare afhandlingens problemformulering besvares følgende under-

spørgsmål: 

1. Hvori ligger OPP-kontraktens potentiale og hvorledes opnås en optimal udnyttelse 

her af?  

 

2. Hvorledes forpligtes parterne af OPP-konktrakternes bestemmelser om samarbejde, 

og på hvilke punkter afviger bestemmelserne fra baggrundsretten?  

 

3. Hvor i bestemmelserne, inddraget i spørgsmål 2, kan incitamentet for parterne til at 

samarbejde forstærkes?  

 

4. Hvilke overvejelser bør inddrages i konciperingen af bestemmelser om samarbejde i 

en OPP-kontrakt med henblik på at understøtte samarbejde og fremme de fordele for 

parterne, der er indbygget i OPP-tankegangen? 

Spørgsmålene søges besvaret i et kontraktsretligt og kontraktøkonomisk perspektiv. Spørgsmål 

1 besvares i kapitel 3, spørgsmål 2 og 3 besvares i kapitel 4 og spørgsmål 4 besvares i kapitel 5.   



  Offentligt-privat Partnerskab  

i et kontraktsretligt og kontraktøkonomisk perspektiv   
 

Side | 8  

 

1.3 Erhvervsjuridisk metode 

Afhandlingen tager udgangspunkt i den tværfaglige disciplin erhvervsjuridiske metode til ana-

lyse og afklaring af den ovenfor opstillede problemformulering med tilhørende underspørgs-

mål. Metoden har til formål at kombinere juridisk og økonomisk metode, på en sådan måde, at 

udledning af gældende ret ved den retsdogmatiske metode suppleres med en økonomisk analy-

se af problemstillingen igennem anvendelse af økonomiske modeller og teorier5.  

Analyseniveauet er på virksomhedsplan, nærmere betegnet mellem to kontraherende parter i 

en OPP-kontrakt, hvor parternes egenoptimering er analyseobjekt6. Den erhvervsjuridiske 

metode, der anvendes i afhandlingen, indeholder en anvendelse af den retsdogmatiske metode 

og den kontraktøkonomiske metode.  

Forudsætningen for at anvende den kontraktøkonomiske metode under erhvervsjuridiske me-

tode er, at synsvinklen anlægges fra virksomhedsplan. Denne synsvinkel anførers i den kon-

traktøkonomiske metode ved, at analysen sker mellem aktørerne, som i nærværende afhand-

ling er de kontraherende "virksomheder".  

Det specificeres, at den ene part i en OPP-kontrakt er en offentlig myndighed, men der er ikke 

tale om en offentlig myndighed, der agerer på et offentligretligt område. Kontrakter for offent-

ligt-private partnerskaber bruges ofte ved større bygge- og anlægsprojekter, der kan karakteri-

seres som kontrakter af entydigt privatretlig karakter7. Herved kan den offentlige myndighed 

anses som en virksomhedsaktør og henføres under ovenstående metodiske tilgang.  

I afhandlingen benyttes den erhvervsjuridiske metode til at klarlægge, på hvilken måde parter-

ne skal koncipere kontrakten for så vidt angår bestemmelser om samarbejde. Ved hjælp af en 

økonomisk opstillet model vurderes, hvor det optimale niveau af samarbejde findes, hvorefter 

juraen benyttes som et styringsinstrument8 for partnerne til at tilnærme sig dette niveau igen-

nem kontrakten. 

Retsdogmatisk metode har en central rolle i den erhvervsjuridiske metode9 og har til formål at 

udlede gældende ret, som i kombination med den opnåede viden fra den økonomiske analyse 

skal benyttes af virksomheden til at optimere parternes handlinger. Den retsdogmatiske meto-

de benyttes overordnet i afhandlingen til at klarlægge retsvirkningen af samarbejdsbestemmel-

serne i kontrakten.  

                                                             

5 Østergaard 2003; 280 

6 Ibid. 

7 Andersen 2006; 433   
8 Østergaard 2003; 281 

9 Ibid.; 280 
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Nedenfor gennemgås den retsdogmatiske metode og de økonomiske teorier, hvorefter den 

konkrete anvendelse heraf præsenteres i afsnittet om metodisk fremgangsmåde. 

 

1.3.1 Den retsdogmatiske metode 

Den retsdogmatiske metode bruges i denne afhandling til at udlede retsvirkningen af OPP-

kontrakternes bestemmelser om samarbejde. 

Den retsdogmatiske metode har til formål at udlede gældende ret, hvorfor der foretages en 

systematisk gennemgang og analyse af de relevante retskilder, som det må forventes en dom-

mer lægger til grund for sin vurdering i en given sag. Modsat den økonomiske metode gennem-

føres den retsdogmatiske metode uden på samme måde at anlægge en bestemt synsvinkel eller 

definere et bestemt marked med givne forudsætninger.  

I udgangspunktet er den af metoden fundne gældende ret uafhængig af analyseniveauet for de 

supplerende økonomiske teorier og modeller. Synsvinklen for den juridiske analyse bestemmes 

dog af den økonomiske analyses synsvinkel på problemstilling, hvor den valgte synsvinkel også 

er styrende for den retsdogmatiske metode.     

Retsdogmatikken rangordner retskilderne efter værdi, således retskilderne systematisk ind-

drages efter tyngde og værdi for det ovennævnte formål med analysen.  

En OPP-kontrakt er en formueretlig gensidig bebyrdende kontrakt, hvor parterne udnytter 

deres retsevne til at påtage sig forpligtelser og tilegne sig rettigheder. 

Retsgrundlaget for parternes er kontrakten, som er underlagt de almindelige aftale- og obliga-

tionsretlige regler. Hovedreglen er aftalefrihed efter Danske Lov 5-1-1. Ved opstået uklarhed 

om aftalens retsvirkning benyttes læren om fortolkning og udfyldning. Baggrundsretten er 

relevant for fortolkning og udfyldning af en OPP-kontrakt. Kontrakten dækker over faser af 

forskellige juridisk karakter, hvorfor baggrundsretten er typebestemt alt efter, i hvilken fase af 

kontraktsforløbet uklarheden opstår.  

Baggrundsretten tager udgangspunktet i lovgivning for det pågældende område. Afhandlingen 

indeholder en analyse af OPP-kontrakten for så vidt angår projekterings- og anlægsfasen, hvor-

for entrepriseretten udgør baggrundsretten. 

Entrepriseretten er præget af standardvilkår, som kan karakteriseres som agreed documents10.  

                                                             

10  Iversen 2005; 11 
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Retsområdets dominering af denne type standardvilkår og disses betydning herfor har bevir-

ket, at de Almindelige betingelser, har fået karakter af udfyldende regler11. Med relevans for 

denne afhandling er Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirk-

somhed (AB 92), udfærdiget af Boligministeriet 10/12/1992 og Almindelige betingelser for 

totalentreprise (ABT 93) udfærdiget af Boligministeriet 22/12/1993. ABT 93 bygger på AB 92's 

bestemmelser, dog med tilføjelse af bestemmelser om forhold, der gør sig særligt vigtigt inden 

for totalentreprise. Det gør sig herfor gældende, at fortolkningsbidrag til AB 92 også kan finde 

anvendelse på ABT 93, hvor betingelserne er sammenfaldende, herunder særligt betænkning 

nr. 1246 fra udvalget til revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- 

og anlægsvirksomhed af 1972 om AB 92.     

I nærværende afhandling vil førnævnte betænkning og betænkning nr. 1266 fra udvalget til 

revision af almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed om 

ABT 93, almindelige betingelser for totalentreprise inddrages, som fortolkningsbidrag til AB-

bestemmelserne. Selvom betænkningerne ikke har karakter af lovmotiver, findes de alligevel at 

være vigtige fortolkningsbidrag for entrepriseretten12.  

Den retsdogmatiske metode inddrager ligeledes retspraksis. OPP-kontrakter har endnu ikke 

været genstand for domstolsprøvelse, særlig henset til, at det mellem parterne oftest aftales, at 

tvist skal løses ved voldgift. Retspraksis vil blive benyttet i det omfang, det kan belyse forhold, 

hvoraf de almindelige obligationsretlige principper og andre fortolkningsbidrag kan overføres 

til en OPP-kontrakt. Som følge af den begrænsede anvendelse af OPP-kontrakter findes der 

ikke at være statueret en særlig kontraktspraksis tillige med sædvaner og kutymer inden for 

OPP-kontraktsområdet. 

I det omfang retspraksis benyttes vil konklusionerne, på baggrund heraf, tage højde for den 

værdi som det pågældende retspraksis kan tillægges. Det er for afhandlingen anerkendt, at 

retspraksis fra Højesteret kan tillægges størst retskildemæssige værdi.  

Civile voldgiftskendelser vil ligeledes blive inddraget. Det anerkendes, at kendelserne har svag 

præjudikatværdi13, dog kan kendelserne alligevel benyttes til fortolkning af entrepriserettens 

branchekutyme og sædvane, der kommer til udtryk i gennem voldgiftskendelser, da de almin-

delige betingelser fastsætter regler om tvistløsning af voldgiftsretten, hvorfor tvist hovedsagligt 

bliver truffet herved.  AB 92 er en revision af de almindelige betingelser fra 1972, hvorfor vold-

giftskendelser fra før 1992 ligeledes kan inddrages til belysning af retsområdet.    

                                                             

11 Ibid; 12 
12 Iversen 2005; 1 
13 Nielsen 2011; 172 
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Juridisk litteratur er ikke en retskilde, men dette bidrager til forståelse af lovgivning og juridi-

ske principper om den for afhandlingen relevante baggrundsret. Juridisk litteratur vil i høj 

grad blive benyttet i afhandlingen til forståelse og diskussion af afhandlingens juridiske pro-

blemstillinger.  

Retsdogmatikken fremsætte en række fortolkningsprincippet, som anlægger formodninger for, 

hvorledes fortolkningen af en uklarhed skal løses. Disse principper vil senere gennemgås og 

benyttes i analysen af samarbejdsbestemmelsernes retsvirkning.  

 

1.3.2 Kontraktøkonomisk metode og økonomisk teori  

Den kontraktøkonomiske analyse er forankret i omkostningsteorien, hvor transaktionsom-

kostningsteorien og principal-agentteorien inddrages. Disse teorier suppleres med inddragelse 

af principperne i Coase-teoremet. 

Coase-teoremet inddrages ved præsentationen af OPP-kontraktens økonomiske potentiale. 

Teoremet blev i 196014 defineret af Ronald H. Coase og er i dag en essentiel del af retsøkono-

mien.  

Coase-teoremet siger: 

 "Hvis ejendomsrettighederne er veldefinerede og der ikke findes transaktionsom-

kostninger, vil parterne, uafhængig af deres forhandlingsstyrke, gennem for-

handling frembringe et pareto-optimal15 resultat"16.  

Parterne vil med andre ord indgå den optimale kontrakt, som afspejler den optimale allokering 

af ressourcer, uanset den initiale ressourcefordeling og parternes forhandlingsstyrke. Teoremet 

er betinget af, at ejendomsrettighederne er veldefinerede, at der ikke findes transaktionsom-

kostninger, og den implicitte antagelse om fuld rationalitet hos parterne. I afhandlingen modi-

ficeres teoremet til at tage sit udgangspunkt i et dynamisk sum-spil, hvorefter denne danner 

vurderingsramme for kontraktens økonomiske værdi, senere uddybet og betegnet som udnyt-

telse af kontraktens OPP-potentiale. 

For at gøre teoremet anvendeligt, som vurderingsramme for den enkelte kontrakt, modificeres 

Coase-teoremet endvidere således, at den stærke og meget indgribende antagelse om transak-

tionsomkostninger fjernes, hvorefter der i analysen skal tages højde for de til OPP-kontrakten 

bundne transaktionsomkostninger. Hertil inddrages transaktionsomkostningsteorien. 

                                                             

14 Se Coase, Ronald. "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, v. 3, n°1 pp. 1-44, 1960 
15 Begrebet forklares uddybende i kapitel 3 
16 Frit oversat efter Eide 2008; 137 
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Transaktionsomkostningsteorien flytter analyseenheden ind i virksomheden og fokuserer på 

virksomhedens enkelte transaktioner. Teorien er udviklet i 197517 af Oliver E. Williamson, som 

anser transaktionsomkostninger som alle de omkostninger, der afholdes med henblik på gen-

nemførslen af en kontrakt, herunder også ex post fra kontraktindgåelsen.  

Af teorien følger det, at transaktionsomkostninger er afledt af, at parterne er begrænset ratio-

nelle og handler opportunistisk, hvilket også udgør antagelserne i teoriens hårde kerne. I prak-

sis er det svært at kvantificere transaktionsomkostninger, men der er mulighed for at vurdere, i 

hvilken retningen kontraktens indhold påvirker dem, hvorfor denne teori kan overføres til 

kontraktøkonomien.  

For både at tage højde for kontraktens værdi og de forbundne transaktionsomkostninger, ind-

drages fagområdet driftsøkonomi. Driftsøkonomien tager sit udgangspunkt i et økonomisk 

efficiensprincip, hvoraf følger, at en effektiv forvaltning af parternes knappe ressourcer vil 

medføre et optimalt forhold mellem ressourceindsats og indsatsresultat18.  

Den endelige vurderingsramme vil tage udgangspunkt i den deskriptive model, der følger af 

omkostningsteorien, som er læren om hvorledes omkostninger varierer med den producerede 

mængde19, hvorefter inputtet sættes til at være samarbejde og outputtet sættes til at være hen-

holdsvis synergigevinster ("indtægt") og transaktionsomkostninger ("udgift"). Modellens værdi 

ligger for analysen i dens systematiske afklaring af kontraktbestemmelsernes efficiens, jf. just 

nævnte definition. 

I forlængelse af ovenstående vurdering af bestemmelsernes efficiens med henblik på udnyttelse 

af OPP-potentialet, inddrages principal-agentteorien som redskab til at optimere bestemmel-

serne. Teorien tager, med den enkelte kontrakt som analyseenhed, udgangspunkt i et princi-

pal-agentforhold, hvor det antages, at der foreligger asymmetrisk information mellem parter-

ne, der begge er begrænset rationelle, risikoaverse og som har modsatrettede interesser, hvilket 

kan medføre opportunistisk adfærd20. Principalen har, som følge af dette, et agentproblem, der 

er møntet på principalens manglende mulighed for eller urentable overvågning af agenten, 

som følge af agentens mulighed for morald hazard21. Dette kan løses ved at lade kontrakten 

indeholde incitamenter for parterne, herunder både i negativ og positiv form22. 

                                                             

17 Se Oliver Williamson (1975) Markets and Hierarchies, analysis and antitrust implications, a study in the economics 
of internal organization 
18 Lynggaard 2006; 22 
19 Ibid.; 106 
20 Sornn-Friese 2007; 129 

21 "Begrebet stammer fra forsikringsbranchen og refererer til, at folk som bliver forsikrede ofte har en tendens til at 
ændre adfærd på en måde, der er ufordelagtig for og fører til større udbetalinger for forsikringsselskaberne" jf. 
Knudsen 1997; 167 
22 Et negativt incitament skabes via sanktioner og pligtpålæggelse, hvorimod et positivt incitament skabes ved opnåelse 
af en gevinst, såsom for eksempel en bonusudbetaling.  
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I denne afhandling anvendes teorien, modsat udgangspunktet med et over-under-

ordenelsesforhold, på to mere ligeværdige parter, idet begge parter skal præstere, som følge af 

kontraktens gensidige bebyrdende karakter, hvorfor agentproblemet går begge veje. Teorien 

anvendes som redskab til at nærme sig en incitamentsforenelig kontrakt, der er udformet såle-

des, at det i størst mulig omfang bliver i de respektive parters egeninteresse at handle i over-

ensstemmelse med, hvad der findes mest efficient med henblik på at udnytte OPP-

potentialet23. 

1.3.2.1 Analysens hårde kerne-principper 

Der er for hele analysen en række generelt gældende aktørforudsætninger. Parterne anses for 

at være rationelle, men dog kun begrænset rationelle. Med dette skal forstås, at parterne er 

profitmaksimerende i deres handlinger, men begrænses i af deres intellekt, herunder evnen til 

at forudse alle fremtidige hændelser, og mangel på information24. I tilstræbelsen efter profit-

maksimering vil parterne handle opportunistisk ved fortrinsvis at søge en optimering af egen-

interesser25. Parterne anses endvidere for at være risikoaverse, hvorved den enkelte part kun 

ønsker at påtage sig risiko, såfremt denne kompenseres herfor26. For parterne gælder et 

asymmetrisk informationsforhold, det vil sige den ene part har mindre viden, om den anden 

part, end sidstnævnte selv har27. 

 

  

                                                             

23 Denne modicifiering er under navnet det tosidet opportunisme probleme endvidere blevet behandlet af Greg Dow, 
jf. Knudsen 1997; 274. 
24 Milgrom 1992; 596 
25 Ibid.; 601 
26 Ibid.; 603 
27 Knudsen, 1997; 164. 
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1.4 Afgrænsning  

Afhandlingen har alene fokus på offentlige-private partnerskaber, som følger af den begrebs-

ramme, der er præsenteret i kapitel 2. Der vil således ikke være en yderligere specificering af 

OPP-kontraktens indhold. En egenthedsvurderingsvurdering af OPP-kontrakten i forhold til 

andre løsningsmuligheder vil heller ikke bliver foretaget. 

Det offentlige konkurrenceudsættelse af de opgaver, der grundet deres karakteristika og værdi, 

findes egnede til blive udført ved et offentligt-privat partnerskab, vil i udgangspunktet altid 

være underlagt regulering efter udbudsretten. Afhandlingens kontraktsretlige perspektiv tager 

dog sit udgangspunkt i obligationsrettens almindelige og specielle del, hvorfor udbudsretlige 

aspekter, bortset fra en overordnet gennemgang af muligheden for udbud efter konkurrence-

præget dialog, ikke vil blive inddraget.  

Derudover vil OPP-kontrakternes indhold vedrørende henholdsvis juridiske sanktioner, der er 

til rådighed ved misligholdelse, og samarbejdsmodeller ved tvistløsning, ikke blive inddraget i 

afhandlingen. 

Det i afhandlingen inddraget studium om forhandlingsmiljøer vil kun blive gengivet i overord-

nede linjer med fokus på studiets konklusioner, hvorfor der ikke foretages en tilbundsgående 

vurdering af studiets anvendte metode.  

For de anvendte økonomiske teorier er der foretaget afgræsninger indenfor teorierne, idet din-

se ikke anvendes stringent og fuld ud, da der alene tages udgangspunkt i de dele, der findes 

relevant for afhandlingen. Den relationelle kontraktteori og parternes personlige relationer vil 

ikke blive inddraget i afhandlingen.   

 

1.4.1 Metodisk fremgangsmåde 

I kapitel 2 præsenteres OPP-modellen og dens karakteristika. Der findes ikke en egentlig juri-

disk eller økonomisk definition af nærværende kontraktsform, hvorfor dennes særegnede ken-

detegn, og de heraf afledte økonomiske fordele, gennemgås for at give en tilnærmende be-

skrivelse af OPP-kontraktsformen. Det fremhæves, at samarbejde og tilrettelæggelsen af fælles 

mål er de vigtigste drivere for at udnytte OPP-kontraktens totaløkonomiske fordele. 

I kapitel 3 understøttes forudsætningen, dels af en præsentation af, hvorledes samarbejde om 

fælles mål under en modificeret udgave af Coase-teoremet optimerer OPP-kontrakts værdi. 

Optimeringen af kontraktens værdi kan ske, hvis parterne opnår en fælles vilje, hvilket overfø-

res fra et studium om forhandling i et integreret forhandlingsmiljø versus distributivt forhand-

lingsmiljø. Der argumenters endvidere for, hvorfor ovennævnte kan anvendes på samarbejds-
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aspektet i et offentligtprivat partnerskab. Der sættes herefter spørgsmålstegn ved ovennævnte 

postulat, idet det anfægtes, at der mellem parterne kan opstilles fælles mål og således skabe et 

fuldkomment integreret samarbejdsmiljø.  

I kapitel 3 bliver afhandlingens økonomiske vurderingsmodel endvidere præsenteret. Model-

len tager udgangspunkt i omkostningsteorien og forklarer sammenhænget mellem parternes 

samarbejdsindsats og de heraf afledte synergigevinster, der følger af det modificerede Coase-

teorem og transaktionsomkostninger, der følger af transaktionsomkostningsteorien. Vurde-

ringsmodellens optimale niveau af samarbejde og begrebet OPP-potentialet defineres i forlæn-

gelse heraf. Modellen inddrages i kapitel 4, hvor den som supplement til den juridiske analyse 

fungerer som vurderingsramme for, i hvilket omfang bestemmelserne om samarbejde medvir-

ker til, at parternes samarbejdsniveau tilnærmer sig modellens ovenfor nævnte efficient opti-

male niveau af samarbejde.  

Udvalgte OPP-kontrakter blive gennemgået i kapitel 4 med henblik på, at danne grundlag for 

relevante forhold, der bør overvejes ved konciperingen af en OPP-kontrakt. Disse forhold præ-

senteres i kapitel 5. 

I kapitel 4 anvendes den retsdogmatiske metode til at afgøre, hvordan OPP-kontrakternes be-

stemmelser om samarbejde vil blive fortolket i tilfælde af uklarhed om deres indhold tillige til 

at afgøre, hvorledes de afviger fra baggrundsretten. Til brug herfor gennemgås generelle for-

tolkningsstandarder, fortolkningsregler og baggrundsretten. 

Analysens resultater underlægges en kontraktøkonomisk vurdering med udgangspunkt i oven-

nævnte vurderingsmodel, hvorefter det klargøres, i hvilket omfang bestemmelserne fremmer 

parternes samarbejde med henblik på at optimere OPP-kontraktens værdi. 

Som redskab til at optimere bestemmelserne med henblik på at tilnærme sig det optimale ni-

veau af samarbejde anvendes principal-agentteorien. Med udgangspunkt i ovennævnte resulta-

ter vil overvejelser til modificering af bestemmelserne ske ved at inkorporere både negative og 

positive incitamenter. 

Ud fra analysen i kapitel 4, vil der i kapitel 5 blive givet en præsentation af, hvad parterne i et 

offentligt-privat partnerskab bør overveje ved konciperingen af OPP-kontraktens bestemmel-

ser om samarbejde. Dette gøres med udgangspunkt i standardkontrakten som konciperings-

skabelon. 
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1.4.1.1 Fokusområde 

Afhandlingens fokusområde er OPP-kontrakterne, der præsenteres i kapitel 2. I kapitel 4, hvor 

OPP-kontrakterne gennemgås anlægges en ex post tilgang, hvor afhandlingen alene beskæfti-

ger sig med parternes samarbejde i kontraktsperioden. Analysens fokus vil være på OPP-

kontrakternes projekterings- og etableringsfase, da parternes samarbejde her er mest frem-

træden. Kontraktens øvrige faser inddrages, hvor disse findes relevante, særlig henset til forde-

len ved den totaløkonomiske tilgang ved at sammentænke flere faser og de incitamentsmulig-

heder, der ligger i at have et helhedsfokus. 

Kapitel 5 tager udgangspunkt i konciperingen af en OPP-kontrakten, hvorfor der her i sagens 

natur må anlægges en ex ante tilgang. Det findes hensigtsmæssigt at inddrage ovennævnte ex 

post tilgang ved koncipering, idet parterne allerede ved konciperingen bør overveje, hvorledes 

OPP-kontraktens bestemmelser vil blive fortolket ved fremtidige uklarheder herom 
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2. Kapitel 2 

2.1 Karakteristika for et offentligt-privat parterskab 

2.1.1 Den manglende entydige definition 

På den politiske agenda har Offentligt Privat Partnerskab været højt prioriteret siden 200328. 

Som led i regeringens investeringsplan fra 2003, blev der et år senere fremlagt en Handlings-

plan for Offentligt Privat Partnerskab. Her blev der blandt andet fremlagt forskellige initiati-

ver til forbedring af brugen af OPP-modellen.  

OPP-modellens fremtræden, særligt i den politiske verden, har ikke frembragt en økonomisk, 

juridisk eller politisk entydig og klar definition af en OPP-kontrakt. Betegnelsen synes at hen-

vise til alle former for kontrahering mellem de offentlige myndigheder og private aktører, hvor 

den mellem parterne indgået kontrakt i højere grad har karakter af at have særligt fokus på 

samarbejde og flere faser af et projekt samlet i én kontrakt.  

Det følger således også af Kommissionens Grønbog om OPP fra 2004 som begreb, at ”Der fin-

des på fællesskabsplan ingen definition af begrebet offentlig-privat partnerskab ("OPP"). 

Betegnelsen henviser generelt til de forskellige former for samarbejde mellem de offentlige 

myndigheder og den private sektor med henblik på finansiering, opførsel, renovering, for-

valtning eller vedligeholdelse af infrastrukturer eller levering af tjenesteydelser."29.  

I handlingsplanen for OPP fra 2004 beskrives Offentligt Privat Partnerskab, som "… en form 

for udlicitering, der bl.a. er kendetegnet ved, at finansiering, design, etablering og drift 

sammentænkes i udbuddet af projektet, og at projektet igangsættes på baggrund af en sy-

stematisk, økonomisk funderet deling af risici mellem den offentlige og private part …"  

Det kan fremhæves, at helhedsaspektet i OPP er centralt, hvilket Erhvervsstyrelsen (tidligere 

Erhvervs- og Byggestyrelsen) i 2005 har som én af tre betingelser for et OPP-projekt. Betingel-

serne lyder således30: 

1. Helhedsfokus:  Finansiering, design (eller projektering), udførsel og drift 

er samlet i udbud. 

2. Privat finansiering: Den private del af investeringen i projektet er substantiel 

 

                                                             

28 Finansministeriet februar 2003, Investeringsplan; 27-32 
29 KOM(2004) 327 endelig; 3 

30Erhvervs- og Byggestyrelsen 2005; 16 
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3. Riskodeling: Der foretages en systematisk, økonomisk funderet deling af 

risici mellem den offentlige og den private part, således at 

en given risisko allokeres til den part, der bedst kan forud-

se og håndtere risikoen. 

Denne helhedstankegang er tidligere set i modellerne BOT (Build, Operate, Transfer) og DBFO 

(Design, Build, Finance, Operate), som yderligere kan tage forskellige form. I BOT har entre-

prenøren mulighed for at benytte sin viden om holdbarhed af materialer videre fra anlægsfasen 

til driftsfasen, hvilket også er tankegangen for OPP31. DBFO modellen er konstrueret som en 

koncessionskontrakt, hvor den private part i driftsfasen får rettighederne til at drive projektet 

mod brugerbetaling32. Helhedstankegang er også at finde i den sidstnævnte model, og mulig-

heden for brugerbetaling kan også findes i forskellige finansieringsstrukturer33 for OPP-

projekter i Danmark34.  

Ideen i at sammentænke flere faser af et projekt er således overført til OPP-modellen. Denne 

sammentænkning tilføjes således med et partnerskab i en ”… kombination af det bedste fra 

den private og den offentlige sektor… ”35. En økonomisk definition af en OPP-kontrakt kan 

udledes af Bennett og Krebs definition, som lader et partnerskab være "… cooperation bet-

ween actors where they agree to work toward a specified economic-development objecti-

ve…"36.  

Aftaletypen partnerskabsaftaler kendes særdeles fra byggebranchen, hvor den almindelige 

entreprisekontrakt suppleres med sådan aftale37. Som begreb kan partnerskabsaftaler anses 

som en "… samarbejdsaftale mellem en offentlig myndighed og en privat virksomhed, når 

samarbejdets levetid ikke umiddelbart har et afgrænset tidsrum…"38. At der ved OPP-

modellen tænkes i et længerevarende kontraktforhold, omkring 25-30 års forløb, synes denne 

definition af partnerskab at være forenelig med.  

En OPP-kontrakt kan således som udgangspunkt anvendes ved alle former for samarbejde 

mellem en offentlig myndighed og en privat part om forskellige type opgaver.  Dog må OPP 

anses for at være væsentligt egnet til opgaver af særligt kompleks karakter, hvor knowhow fra 

den private sektor vil bidrage positivt i samarbejdet. Ydermere skal projektet have en vis stør-

relse, da OPP-modellen strækker sig over en længere årrække for driftsperioden39.  

                                                             

31 Tvarnø  2010; 35 
32 Ibid; 36. Se også Standardmodellen; 13.  
33 Standardmodellen 2012; 25 
34 Her kan eksempelvis nævnes et P-hus i Århus. 
35 Korsager 2006; 21 
36 Bennett 1994; 122 
37 Møgelvang-Hansen red. 2003; 250  
38 Ibid.  
39 Korsager 2006; 38-40 
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2.1.2 Offentligt-privat partnerskab som begreb i afhandlingen 

En OPP-kontrakt er som sagt en almindelig formueretlig gensidig bebyrdende kontrakt, hvor 

begge kontrahenter opnår rettigheder og forpligtelser. Det er dog blandt andet fordelingen 

mellem parterne af disse forpligtelser og rettigheder, der er særlig kendetegnende for en OPP-

kontrakt.  

Med baggrund i ovenstående præsentation af en tilnærmelse af en definition på et offentligt-

privat partnerskab anses helhedstankegangen og samarbejdsaspektet som de vigtigste karakte-

ristika, hvilket vil være knyttet til afhandlingens anvendelse af offentligt-privat partnerskab 

som begreb. 

Denne helhedstankegang i forhold til klassiske entrepriseaftalemodeller eller driftsaftaler kan 

skitseres ved følgende illustration40:  

 

Figur 1: Faser i OPP-modellen 

 

  

                                                             

40 Standardmodellen; 5.   
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Et offentligt-privat partnerskab har for denne afhandling to kontrahenter, som har indgået en 

aftale. Kontrakten mellem parterne betegnes som OPP-kontrakten. Strukturen for et offent-

ligt-privat partnerskab kan skitseres ved følgende illustration41: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Strukturen i OPP-modellen 

 

Organisatorisk er OPP-selskabet ofte sammensat af flere forskellige virksomheder ved et SPV-

selskab (Special Purpose Vehicle) således, at OPP-selskabet kan varetage alle opgaver i de for-

skellige faser i projektet. OPP-selskabet er altså dannet alene med henblik på at opfylde den 

pågældende OPP-kontrakt, hvorfor denne kontrakt står alene i OPP-selskabets portefølje. 

Afhandlingens definition på parterne følger bekendtgørelsen nr. 948 af 12/09/2006 om bygge-

rier udført i offentligt-privat-partnerskab42, som fastsætter definitionen på en bestiller og en 

OPP-leverandør.  

Ved bestiller forstås den part, der bestiller et byggeri til eget brug eller til brug for andre, jf. § 2 

og ved OPP-leverandør forstås den virksomhed eller det konsortium af virksomheder, som 

indgår aftale med bestiller om et OPP-byggeri, jf. § 3. Et OPP-byggeri er ligeledes defineret i 

bekendtgørelsen som et byggeri, der er opført på baggrund af en samlet aftale om design, etab-

lering, drift og privat finansiering af en bygning i en fastsat længere årrække, jf. § 4.  

I afhandlingen vil den offentlige part benyttes som betegnelse for bestilleren og OPP-selskabet 

benyttes som betegnelse for OPP-leverandøren, jf. figur 2. Ved anvendelsen af realydelsen 

henvises til design- og etableringsydelsen.   

                                                             

41 Naundrup 2012; 20 

42 Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1712 af 16/12-2010 om Statens Byggevirksomhed med de ændringer, der følger 
af § 3 i lov nr. 484 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 413 af 1. juni 2005. 

OPP-kontrakt 
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OPP-kontraktens omfang og komplekse realydelse medfører, at den offentlige part som oftest 

anvender konkurrencepræget dialog ved udbud, hvilket også kommer til udtryk i Kommissio-

nens vejledning til konkurrencepræget dialog, hvor det udtales, at kompleksitetsbetingelsen 

ofte vil være opfyldt i en OPP-kontrakt43.  

I den konkurrenceprægede dialog er der indlagt en forhandlingsfase mellem parterne, som i 

afhandlingen vil blive betegnet som den konkurrenceprægede dialog. For den videre læseven-

lighed og forståelse af indholdet i en konkurrencepræget dialog, vil der straks nedenfor være en 

kort belysning af de udbudsretlige aspekter, der knytter sig til udbuddet af en OPP-kontrakt. 

2.1.2.1 Den konkurrenceprægede dialog 

Den offentlige myndighed, som ønsker at udføre en opgave som et OPP-projekt er, alt afhængig 

af OPP-ydelsen, omfattet af EU's udbudsregler, direktivet 2004/18 af 31. marts 2004 om sam-

ordningen af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 

tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet)44.  

Udbudsdirektivet fremsætte i artikel 29 krav om, at for anvendelse af udbudsformen konkur-

rencepræget dialog skal den udbydende kontrakt være af særlig kompleks karakter. Dette vil 

forventeligt gøre sig gælden for udbud af et OPP-projekt, da der vil være tale om en realydelse 

af omfattende karakter, derudover vil sammentænkningen af anlægs- og driftsfasen gøre hele 

projektet af kompleks karakter.  

Udbudsproceduren er bygget på, at den offentlige myndighed præsenterer, hvilke behov og 

funktioner realydelsen skal opfylde, jf. art. 29, stk. 2. Der er således tale om funktionsbaserede 

krav, hvorpå måden realydelsen opfylder disse, stilles der ikke krav til. 

I dialogfasen, er formålet at indkredse og fastslå, hvorledes den ordregivende myndigheds 

behov bedst kan opfyldes. Parterne drøfter alle aspekter af kontrakten, jf. art. 29, stk. 3, herun-

der både de tekniske specifikationer, men ethvert juridisk element af kontrakten vil også være 

genstand for forhandling45.  

Efter dialogfasen skal tilbudsgiverne afgive tilbud ud fra de specifikke krav, der er blevet fast-

lagt i kontrakten efter forhandlingerne. Det er herefter den offentlige parts opgave at udvælge 

det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. art. 29, stk. 1 in fine, hvormed den private part, der 

skal deltage i OPP-projektet, findes46.   

 

                                                             

43 Kommissions vejledning til konkurrencepræget dialog 2005; 3 
44 Naundrup 2012; 163 
45 Kalsmose-Hjelmborg 2011; 363  
46 Kalsmose-Hjelmborg; 366 
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2.1.3 OPP-kontraktens særlige kendetegn 

2.1.3.1 Realydelsen og det totaløkonomiske perspektiv 

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Standardmodel for Offentligt Privat Partnerskab 

(OPP) 47 fremgår det, at en OPP-kontrakt er kendetegnede ved en helhedstankegang, hvor de-

sign, projektering, etablering, drift, vedligeholdelse og finansiering er samlet i én kontrakt. Det 

er en betingelse for opnåelsen af OPP-kontraktformens totaløkonomiske fordele, jf. nedenstå-

ende, at både anlæg- og driftsarbejdet udbydes samlet. Kontraktformen er således velegnet til 

realydelser inden for bygge- og anlægsområdet, som knytter sig til udførslen af offentlige opga-

ver, jf. ovenstående gennemgang.  

Realydelsen defineres ud fra funktionsbaserede krav, det vil sige en angivelse af realydelsens 

egenskaber og funktionalitet. Konkret fremføres dette gennem en række tekniske specifikatio-

ner, der anfører hvilke funktionskrav, og eventuelle udførelses- og materialekrav, som bygnin-

gen/anlægningen skal leve op til såvel anlægsfasen som driftsfasen. Det kan eksemplificeres 

ved Kliplev-Sønderborg kontrakten, som præsenteres yderligere nedenfor, hvor ukrudtsbe-

kæmpelse, som en del af driften, blev underlagt krav om, at belægningernes funktion og til-

stand og det æstetiske indtryk heraf blev bevaret, uden nærmere at stille krav til, hvorledes 

ukrudtsbekæmpelse i praksis skulle gennemføres.  

OPP-kontrakten åbner således op for innovative måder for det offentlige at organisere bygge- 

og anlægsopgaver. Den innovative måde giver sig til kende ved, at OPP-selskabet får forholds-

vise frie rammer til at udnytte den effektiviserings-, forbedrings- og innovationskraft, som er 

opnået ved erfaringer fra det kommercielle marked48. 

Idet OPP-selskabet forestår projekteringen, etableringen og driften af OPP-projektet har de 

endvidere mulighed for at løse opgaven ud fra en totaløkonomisk tankegang. Ved at have et 

helhedsfokus anerkendes det, at en beslutning som træffes i projekt- eller anlægsfasen kan 

have konsekvenser i driftsfasen. Projektet anses altså som et sammenhængende produkt, hvor 

der både er incitament til at lave omkostningseffektive beslutninger og på samme tid sikre en 

høj kvalitet.  

I Kliplev-Sønderborg projektet er det under kvalitetsbeskrivelsen af belægning på motorvejen 

under driftsfasen anført, at der ikke må være huller i vejen. Disse huller vil oftest være et resul-

tat af asfaltens sårbarhed overfor frost. OPP-selskabet har i dette tilfælde muligheden for, at 

vælge en dyrere, mere holdbar asfalt for så at kunne minimere omkostningerne for reparatio-

ner af opståede huller i driftsfasen. OPP-selskabet vil med sin viden inden for fagområdet være 

                                                             

47 Standardmodel 2012 
48 Korsager 2006; 18 
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bedst til at foretage en cost-benefit analyse af valget af asfalt, og vil med baggrund deri, kunne 

vælge den løsning, der er til størst fordel for projektets totaløkonomi. 

2.1.3.2 Samarbejde 

Fokus på samarbejde kommer til udtryk i, at det i OPP-kontrakten eksplicit er udtrykt, at par-

terne forpligtes til at samarbejde og vise hinanden loyalitet igennem hele aftalen løbetid49. Et 

OPP-projeket opererer også med en samarbejdsmodel, indeholdt en organisationsplan og be-

skrivelse af, hvorledes samarbejdet skal forløbe over kontraktens løbetid.  

Dette kan eksemplificeres ved samarbejdsmodellen i Kliplev-Sønderborg kontrakten, der er 

sammensat af en styregruppe, anlægs-/driftsledelse og udfører-/driftsorganisation. Fra an-

lægsfasen til driftsfasen er forskellen blot, at anlægsledelsen og udførselsorganisationen ud-

skiftes til henholdsvis en driftsledelse og en driftsorganisation. Til den offentlige parts tilsyn i 

driftsorganisationen tilkommer også en myndighedsfunktion og for OPP-selskabet en forvalt-

ningsfunktion. 

Dette kan illustreres ved følgende organisationsplan: 

 

 
Figur 3: Samarbejdsorganisation 
 

                                                             

49 Bygger på Kliplev-Sønderborg kontraktens generelle bestemmelse om samarbejde.  

Samarbejde i anlægsfasen Samarbejde i driftsfasen  
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Et andet eksempel kan ses i Rigsarkiv kontrakten, hvor samarbejde mellem parterne er aftalt 

på et mere generelt plan, da bestemmelserne er formuleret efter, hvad der kan forventes og 

ikke som forpligtelser for parterne, hvilket dog ikke mindsker fokus på samarbejde. I Rigsarkiv 

kontrakten findes samme fokus på samarbejde, som i Kliplev-Sønderborg kontrakten, dog hvor 

samarbejdsorganisationen er sammensat på anden måde. Det følger yderligere af Rigsarkiv 

kontrakten, at parterne eksplicit har aftalt i kontrakten, at begge er forpligtet til at understøtte 

samarbejde i hele aftalens løbetid således ydelser optimeres og konflikter så vidt muligt und-

gås.  

Rollefordelingen for de forskellige grupper i samarbejdsorganisationen følger, for modellen i 

Kliplev-Sønderborg kontrakten, at styregruppen har funktion som en bestyrelse og er det øverste 

ledelsesorgan både i anlægs- og driftsfasen. Anlægsledelsen og driftsledelsen fungerer som det nederste 

ledelsesniveau i samarbejdsorganisationen. Anlægs- og driftsledelsen har henholdsvis ansvaret for at 

gennemføre en målrettet og effektiv proces frem mod ibrugtagning og målrettet og effektiv proces til 

opfyldelse af aftalens krav i driftsfasen.  

Der er yderligere krav om, at anlægs- og driftsledelsen skal opstille og følge op på succeskriterier der 

understøtter samarbejde i den pågældende ledelses ansvarsperiode, hvilket yderligere sætter stort fokus 

på parternes samarbejde i kontraktens løbetid.  

2.1.3.3 Finansiering, betaling og ejerskab 

Finansieringen af opgaven forestås som oftest af OPP-selskabet, som først modtager betaling, 

når aktivet er færdigt og overdrages eller stilles til rådighed for den offentlige part. Den offent-

lige part betaler herefter i driftsperioden et tilrådighedstillelse- og vedligeholdelsesbeløb til 

OPP-selskabet. Såfremt ejerskabet af aktivet overgår til den offentlig part betales endvidere et 

engangsbeløb herfor, enten når aktivet er færdigt eller kontrakten udløber. 

Det efterfølgende ejerskab efter kontraktens udløb fastsættes ved en nærmere defineret exit-

model. Ejerskabet kan forblive hos OPP-selskabet, overgå til den offentlige part, eller afgøres 

ved kontraktens udløb via købs- og/eller salgsoptioner.  

Valg af modeller for finansiering, betaling og ejerskab sammensættes ud fra en række forhold, 

herunder realydelsens karakter. For Kliplev-Sønderborg projektet overgik ejerskabet af motor-

vejen ved ibrugstagning til den offentlige part, idet motorvejstrækningen i sagens natur kun 

kan anvendes til opfyldelsen af offentlige opgaver. OPP-selskabet sørger i driftsperioden for 

vedligeholdelse og drift, og skal ved kontraktens udløb aflevere motorvejen på nærmer aftalt 

kvalitetsniveau. OPP-selskabet finansierede i første omgang projektet, hvorfor den offentlige 

part betalte OPP-selskabet et engangsbeløb ved overdragelsen af ejerskabet tillige en række 

faste betalinger for vedligeholdelse under driftsperioden.  
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Anderledes er det for Rigsarkiv projektet, hvor den offentlige part efter overdragelsen ikke har 

overtaget bygningen, men i stedet er lejer af lokalerne. Der er herved i stedet tale om, at OPP-

selskabet har ansvaret for tilrådighedsstillelsen af bygningerne for den offentlige part.  

2.1.3.4 Risikofordeling 

Risikoen er, for hele kontraktens løbetid, systematisk fordelt mellem den offentlige part og 

OPP-selskabet. Risikofordelingen følger den overordnede præmis, at den part, der lettest kan 

påvirke sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed indtræffer, og som har nemmest ved at 

bære risikoen herfor, også skal varetage denne. Med baggrund i OPP-selskabets finansiering af 

projektet, og de forskellige exitmodeller for OPP-kontrakten, bærer OPP-selskabet i udgangs-

punktet hele risikoen for projektet, hvorefter det i forbindelse med den konkurrenceprægede 

dialog bliver aftalt, på hvilke områder risikoen skal gå tilbage til den offentlige part. 

I både Rigsarkiv og Kliplev-Sønderborg projekterne bærer OPP-selskabet risikoen for projektet 

medmindre det positivt er nævnt, at den offentlige part påtager sig risikoen. Den offentlige 

parts risikoansvar er tæt forbundet med forhold, som knytter sig til den offentlige forvaltning, 

herunder eksempelvis ekspropriation af arealer til brug for realydelsen og fremtidige lovæn-

dringer til gene for projektets gennemførsel.  

2.1.3.5 Tidsperspektiv 

Et OPP-projekt kan være sammensat således, at den private part først modtager betaling, når 

det pågældende byggeprojekt står færdig til anvendelse for den offentlige part. Der foreligger 

herved et incitament for den private part at gøre arbejdet hurtigere og mere effektivt for at 

opnå en indtægt hurtigst muligt. For Kliplev-Sønderborg projektet stod motorvejsanlægget 

færdigt til indvielse mere end 1½ år før sidste frist for ibrugstagning ifølge kontrakten.  
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2.2 Præsentation af konkrete OPP-kontrakter 

Den store politiske opmærksomhed på OPP-modellen kom, som ovenfor nævnt, frem i 2004 

med Handlingsplan om OPP, hvori det yderligere blev præsenteret, at ombygningen af Rigsar-

kivet blev et statsligt OPP pilotprojekt50. Derudover blev der afsat en pulje til regionale pilot-

projekter på trafikområdet, hvoraf motorvejsprojektet for Kliplev-Sønderborg er opstået. Som 

led i omstrukturering med Kommunalreformen, blev OPP-projektet for Kliplev-Sønderborg 

overdraget fra Sønderjyllands Amt til Vejdirektoratet i 200551. Disse OPP-projekter, vil være 

genstand for afhandlingens analytiske dele. OPP-projektet for Rigsarkivet bliver af praktikere 

omtalt som Rigsarkiv-modellen, da dette projekt som sagt var det første statslige OPP-

pilotprojekt i Danmark52. OPP-projektet for projektering, anlæg og drift af motorvejen ved 

Kliplev-Sønderborg er også af central karakter for OPP-projekter på trafikområdet53. Disse 

faktorer har været afgørende for at inddrage disse OPP-projekter i nærværende afhandling.  

Den stadige fokus på OPP-modellen og ønsket om udbredelsen af denne har yderligere bevir-

ket, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i samarbejde med Kammeradvokaten, har udar-

bejdet en standardkontrakt til brug for offentligt-private partnerskaber, som er offentliggjort i 

marts 201254.  

Standardkontrakterne og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Standardmodel for offentligt-

privat partnerskaber (OPP) har til formål at gøre det lettere at danne et OPP for offentlige 

myndigheder i Danmark. Standardkontrakterne har til formål at blive anvendt ved opførsel af 

større anlægsprojekter. Initiativet til denne standardmodel og de tre standardkontrakter blev 

taget i 2011, da den daværende regering fremlagte ønske om at fremme brugen af offentlig-

privat partnerskab i Danmark, jf. initiativ 1555. Der har således i flere år været et ønske om at 

fremme anvendelsen af OPP-modellen i situationer, hvor et klassisk entrepriseudbud anses for 

uhensigtsmæssig at anvende.  

Tidligere i 2004 blev bekendtgørelse nr. 1394 om anvendelsen af offentligt-privat partnerskab 

(OPP) m.v.56 vedtaget. Denne bekendtgørelse fremsætter krav om, at den statslige bygherre, i 

relevant omfang under hensyntagen til byggesagens størrelse, karakter og kompleksitet, skal 

foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres som et 

offentlig-privat partnerskab, jf. § 2 stk. 1. At der foreligger en forpligtelse for den offentlige part 

                                                             

50 Finansministeriet januar 2004, Handlingsplan for OPP; 18-19 
51 Korsager 2006; 104 
52 Korsager m.fl. 2006; 57 

53 Ibid. 
54 Tilgængelig på internetside: http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/opp-standardmodellen/fase-3/opp-
standardkontrakt/ 

55 Regeringen 2011; 25   
56 Bekendtgørelse nr. 1394 af 17/12-2004 om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplys-
ninger svarende til nøgletal med hjemmel i § 2, stk. 1, og § 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed 
m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 484 af 9. juni 2004. 

http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/opp-standardmodellen/fase-3/opp-standardkontrakt/
http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/opp-standardmodellen/fase-3/opp-standardkontrakt/
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til at foretage en egnethedsvurdering for et forstående projekt med en gennemførsel som et 

offentligt-privat partnerskab, og at det stadig har været på regeringens prioriteringsliste at 

simplificere og udbrede brugen af OPP-modellen indikerer, at standardmodellen, standard-

kontrakten og vejledningen til brugen heraf er tiltrængt for markedet.  

Standardkontrakten er agil, således parterne i et OPP-projekt kan tilrettelægge kontrakten 

efter deres behov. Standardkontraktens indhold og anvendte formulering er tydeligt inspireret 

af både Kliplev-Sønderborg kontrakten og Rigsarkiv kontrakten. Kontrakterne har således 

dannet grundlag for konciperingen af standardkontrakten, hvilket indikerer, at disse OPP-

kontrakter er førende på området. Kliplev-Sønderborg kontrakten og Rigsarkiv kontrakten 

anse dermed som værende repræsentative for den sparsomme kontraktspraksis på OPP-

området, og er derfor genstand for afhandlingens analyse.  

 

2.2.1 Motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Sønderborg 

Aftalen er indgået mellem Vejdirektoratet og OPP-selskabet på baggrund af et udbud efter 

konkurrencepræget dialog, hvor OPP-selskabet havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

på projektering, anlæg, drift samt finansiering af motorvejen Kliplev-Sønderborg. OPP-

selskabet påtager sig både anlæg og driften af motorvejsstrækningen mellem Kliplev og Søn-

derborg. Der er således tale om en OPP-struktur, hvor den private part forestår finansiering og 

opførelsen af anlægget.  

Ved ibrugtagning af anlægget modtager OPP-selskabet anlægsbetaling tillige med en løbende 

betaling over aftalens driftsperiode på 26 år. Der er således tale om offentligt ejerskab efter 

ibrugtagning, dog bærer OPP-selskabet fortsat de største risici for aftalens opfyldelse frem til 

ordinært ophør af aftalen.  Motorvejsprojektet er på nuværende tidspunkt (juli 2012) overgået 

til driftsfasen, da der er sket overdragelse til den offentlige part57.  

 

2.2.2 Det nye Rigsarkiv 

Denne OPP-kontrakt om projektering, anlæg, drift samt finansiering af magasiner til Rigsarki-

vet mv. er indgået mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og OPP-selskabet på baggrund af ud-

bud efter konkurrencepræget dialog. Det overordnede formål er en totaløkonomisk sammen-

tænkning af anlæg, vedligeholdelse og bygningsdrift af magasiner til anvendelse for offentlige 

                                                             

57 Pressemeddelelse http://www.kmgroup.dk/index.php/news-detail.77/items/transportminister-henrik-dam-
kristensen-abner-sonderborgmotorvejen.html 
 

http://www.kmgroup.dk/index.php/news-detail.77/items/transportminister-henrik-dam-kristensen-abner-sonderborgmotorvejen.html
http://www.kmgroup.dk/index.php/news-detail.77/items/transportminister-henrik-dam-kristensen-abner-sonderborgmotorvejen.html
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arkiv- og magasinformål. OPP-selskabet skal opføre bygninger med tilstødende udendørsarea-

ler og visse indretningsopgaver. Efter opførelsen af ejendommen overdrages denne ikke til den 

offentlige part, men der indgås en lejekontrakt, indeholdt i OPP-kontrakten, mellem parterne 

for driftsperioden. Der er således tale om en OPP-struktur, hvor den private part forestår fi-

nansiering og hvor der efterfølgende opretholdes privat ejerskab.  
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3. Kapitel 3 

3.1 Samarbejde som værdiskabende indsats 

Det økonomiske rationale for brugen af OPP-kontrakter er, at outputtet igennem samarbejde 

kan forøges ud fra et givent niveau af ressourcer. Med baggrund i formodningen om, at kon-

trahenterne ikke opererer i et nulsumsspil, anses samarbejde for at være den vigtigste driver 

for at få opnå succesfuld realisation af OPP-kontraktens økonomiske gevinster.  Samarbejde 

kan med andre ord øge værdien af de kapitale 2 nævnte fordele, herunder i særdeles en mak-

simering af totaløkonomien. Samarbejdet vil for parterne indeholde en høj grad af informati-

onsdeling, koordinering og forhandling.  

 

3.1.1 Hvordan skabes det optimale samarbejdsniveau i teorien? 

Den fælles vilje om samarbejde om at opnå den størst mulige samlede værdi for kontrakten er 

den vigtigste betingelse for at udnytte de fordele, der ligger i en OPP-aftale. Professor (MSO) 

Christina D. Tvarnø, Copenhagen Business School, eksemplificerer, med udgangspunkt i Coa-

se-teoremet, hvorledes samarbejde og den fælles vilje mellem parterne i et OPP kan optimere 

værdien af en forhandling58. 

Hun opstiller et scenarie, hvor to landmænd, hvoraf landmand A dyrker afgrøder og landmand 

B er kvægavler med tilstødende marker til landmands A's marker. B's kvæg bevæger sig til tider 

ind på A's marker og spiser afgrøderne, hvilket påfører A et tab (negativ eksternalitet). B skal 

herefter erstatte A's tab, og vil, som et præventivt tiltag, være nødt til at bygge et hegn mellem 

A og B's marker. 

I forlængelse af ovennævnte siger Coase-teoremet, at i en verden uden transaktionsomkostnin-

ger, hvor ejendomsrettigheder er veldefinerede, vil A og B, som rationelle parter, kunne fjerne 

eksternaliteten på en mere efficient måde ved forhandling. 

Professor (MSO) Christina D. Tvarnø tilføjer herefter, at de to landmænd nu kombinerer deres 

forretningsmål (ved en forelskelse) og dermed opnår en fælles vilje om optimering af den sam-

lede værdi af deres aktiviteter. Postulatet er således, at parternes forhandling, nu mere et sam-

arbejde med fælles vilje, vil aflede - et mere efficient resultat - best value for money.  

Modificeringen af Coase-teoremet kan sidestilles med at gå fra, hvad den økonomiske forhand-

lingsteori betegner som et distributivt forhandlingsmiljø til et integreret forhandlingsmiljø. 

Coase-teoremet kan herefter anvendes til at understøtte OPP-kontraktens værdiskabende po-
                                                             

58 Tvarnø 2010; 239ff.  
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tentiale. Sondringen inddrager Christina D. Tvarnø ikke i analysen, hvorfor denne uddybes 

nedenfor. 

Coase-teoremet er oprindeligt baseret på et statisk sumspil med udgangspunkt i et distributivt 

forhandlingsmiljø59, som er kendetegnet ved, at de kontraherende parters interesser er mod-

satrettede. Resultatet af forhandlingen er en fordelingen af kontraktens fikserede værdi, hvor 

den af forhandlingen afledte gevinst til den ene part er lig den anden parts tab. 

Udgangspunktet for teoremet ændres til et integreret forhandlingsmiljø60, som er kendetegnet 

ved et dynamisk sumspil, hvor parternes interesser ikke er fundamentalt modsatrettede, men i 

stedet integrerbare. Heri ligger der et integrerbart potentiale, idet parternes genstand for for-

handling tillader løsninger, som er værdiskabende for begge parter, eller i det mindste løsnin-

ger, hvor den ene parts gevinst ikke bliver tilsvaret af et lige så stort tab hos den anden part. 

Det integrerbare potentiale forklares uddybende senere nedenfor i afsnittet om OPP-

potentialet.  

Professor J. Keith Murnigham, Northwestern University, m.fl.61 har, ved et studium med ud-

gangspunkt i ovennævnte sondring mellem distributiv og integreret forhandlingsmiljø, blandt 

andet undersøgt outputtet/fordelene ved forhandling i et integreret forhandlingsmiljø. På bag-

grund af en antagelse, om at forhandlinger sjældent er et nulsumsspil, og en anerkendelse af 

muligheden for opportunistisk adfærd altid er til stede ved asymmetrisk information, opstilles 

og undersøges en række hypoteser.  

Studiet blev udført ved at gennemføre en række forhandlingsspil med det deraf afledte samlede 

output som genstand for analysen. Forhandlingsspillene blev gennemført i både distributive og 

integrerede forhandlingsmiljøer. Forhandlingsmiljøerne blev simuleret ved at ændre på værdi-

en for parterne af de forskellige løsningsmuligheder således, at der for værdien for løsningsmu-

lighederne i det distributive forhandlingsmiljø var en diametralt sammenhæng mellem parter-

nes gevinst, medens der for det integrerede forhandlingsmiljø i højere grad var en konsensus 

mellem parterne for så vidt angår løsningsmulighedernes værdi. 

Forhandlingsspillene vidste blandt andet, at der for erfarne parter, med besiddelse af informa-

tion om den anden part, gælder følgende62: 

 "I et distributivt forhandlingsmiljø vil parten opføre sig særdeles opportunistisk 

og have stor succes med at forøge sin egen gevinst." 

                                                             

59 Frit oversat og forklaret efter Walton 1991; 4 

60 Ibid.; 5 
61 The International Journal of Conflict Management, 1999, Vol. 10, No. 4 pp. 313-339. The information dilemma in 
negotiations: effects of experinece, incentives, and integrative potential. (Yderligere henvisning: Murnigham m.fl. 
1999) 
62 Frit oversat fra Murnighan m.fl. 1999; 322-333 
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 "I et integreret forhandlingsmiljø vil parten have stor succes med at maksimere 

den fælles gevinst." 

Studiets konklusion stemmer således overens med det modificerede Coase-teorem, der finder 

anvendelse på en OPP-kontrakt.  

Det findes anvendeligt at lade samarbejde være genstand for den samme tese og de samme 

konklusioner, som præsenteret ovenfor. Det skal ses i lyset af, at et fuldstændigt integreret 

forhandlingsmiljø, hvor der er fuld konsensus mellem parternes outcome af de forskellige mu-

ligheder, ændrer således situationen fra at være et forhandlingsmiljø til at være et samar-

bejdsmiljø om at nå det outcome, der for begge giver det højeste output. Såfremt parternes 

forhandlingsmiljø, fremadrettet betegnet som samarbejdsmiljø, udgør et hybrid mellem de to 

ydrepunkter kan det her formodes, at begge parter har en fælles interesse i samarbejde, for så 

vidt angår optimering af realydelsen, som kan komme begge parter til gode, herunder igennem 

en bedre realydelse til den offentlige part og mulige besparelse for OPP-selskabet i driftsperio-

den.  

3.1.1.1 Et integreret forhandlingsmiljø – er det muligt? 

Teorien foreskriver,at best value for money opnås i et integreret samarbejdsmiljø. Der må i 

denne forbindelse stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det i praksis er muligt at opnå et inte-

greret samarbejdsmiljø, som afleder en tilstrækkelig fælles vilje om fælles optimering? 

En OPP-kontrakt vil altid have en offentlig opgave som realydelse. Kontraktens genstand vil 

således kunne karakteriseres som faktisk forvaltningsvirksomhed63, som den offentlige part er 

forpligtet til at udføre ved lov med henblik på at varetage samfundets interesse. Det vil sige, at 

den offentlige parts interesse, og dermed dennes overordnet mål, ved indgåelse af en OPP-

kontrakt, er af samfundsmæssig karakter, hvor der gælder en maksimering af samfundets nyt-

te.  

Et OPP-selskab organiseres som nævnt oftest gennem et SPV-selskab, hvilket medfører, at 

dette igennem kontraktsperioden ikke har andre interesser end opfyldelsen af denne ene kon-

trakt. Selvom OPP-selskabet på denne måde er dedikeret til kontrakten, vil dette, som en privat 

virksomhed, alligevel have andre interesser end det rent samfundsmæssige hensyn. Her tæn-

kes på selskabets søgen efter profitmaksimering med henblik på at tilfredsstille dets stakehol-

ders, herunder i særdeleshed de i selskabet indeholdte parter, kapitalejere og långivere. OPP-

selskabet ønsker med andre ord kun at levere præcis den ydelse, og ikke mere end det, som 

selskabet er forpligtet til i henhold til kontrakten desuagtet det samfundsmæssige hensyn. 

                                                             

63 Naundrup (2011); 16 
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En fuldstændig integration af henholdsvis den offentlige part og OPP-selskabets interesser 

lader sig kun gøre, enten ved etablering af et institutionelt OPP, som er kendetegnet ved opret-

telsen af et SPV-selskab, som ejes i fællesskab af den offentlige part og den private part. Ved en 

kontraktuel OPP-konstellation vil parterne således havde en vis grad af modsatrettede interes-

ser, her mest påvirket af OPP-selskabet egeninteresse i profitmaksimering, hvilket skaber et 

samarbejdsmiljø, der har både distributive og integrative elementer. Dette medfører, jf. den 

økonomiske teori og studie, et udgangspunkt, hvor det må antages, at der, dels ikke sker en 

efficient fælles optimering af kontraktens output, dels lades rum til opportunistisk adfærd. 

.3.1.1.1.1 Behov for kontraktuel styring af samarbejde 

Ovenstående anerkendelse af parternes modsatrettede interesser vil fremadrettet være den 

gældende præmis, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at skabe et fuldstændigt integreret samar-

bejdsmiljø med parternes fælles vilje som driver. Det bør derfor forsøges at simulere et miljø, 

som har samme karakteristika og fordele som det integrerede samarbejdsmiljø. Dette kan lade 

sig gøre gennem kontraktsregulering. 

OPP-kontrakten bør tage højde for ovenstående ved at have bestemmelser, der understøtter 

samarbejdet mellem parterne, således der skabes et de facto integreret samarbejdsmiljø som 

løsning til at udnytte kontraktens økonomiske potentiale. Med andre ord kan det konstateres, 

at der foreligger et styringsbehov for samarbejdet, som gør det nødvendigt for parterne at kon-

cipere herom. Afhandlingens analytiske del er således forankret i en undersøgelse af, hvorvidt 

de nærværende OPP-kontrakter tilnærmer sig just nævnte integrerede samarbejdsmiljø, hvor-

til den økonomiske model, der udledes nedenfor, benyttes til vurdering heraf.   
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3.2 OPP-potentialet – en produktionsteoretisk tilgang 

3.2.1 Rationalet bag modellering af vurderingsmodellen 

Som nævnt skaber et distributivt samarbejdsmiljø, med modsatrettede interesser, mulighed for 

opportunistisk adfærd, medens et integreret samarbejdsmiljø, med integrerede interesser, 

skaber mulighed for at udnytte det integrative potentiale i form af synergigevinster. Ved den 

retsdogmatiske gennemgang af samarbejdsbestemmelserne vurderes det, hvorvidt de under-

støtter et integreret samarbejdsmiljø. Resultatet heraf vurderes derefter ud fra den præmis, 

som kan illustreres ved figur 364. Modellen65 skal forstås således, at et overvejende distributivt 

samarbejdsmiljø (x0) medfører en høj grad af mulighed for opportunistisk adfærd (y0 > y1) og 

en lav grad af synergigevinster (z0 < z1), medens et overvejende integreret samarbejdsmiljø (x1) 

medfører en lav grad af mulighed for opportunistisk adfærd (y1 < y0) og en høj grad af synergi-

gevinster (z1 > z0). Vurderingsmodellen, præsenteret nedenfor, lægger vægt på en maksimering 

af synergigevinsterne fremfor for en minimering af opportunistisk adfærd. Der ligger i model-

len en implicit antagelse om, at opportunistisk adfærd, som følge af et lavt niveau af samarbej-

de, er ensbetydende med, at den ene part skulker66 med videreformidlingen af information. 

 

Figur 4: Forklaringsmodel til samarbejdsmiljøer 

                                                             

64 Modellen skal alene benyttes som en pædagogisk forklaringsmodel, idet i) der ikke findes et fast ratio mellem de to 
angivne niveauer, ii) output hhv. fra opportunistisk adfærd og i form af synergigevinster ikke er direkte sammenligne-
lige..  
65 Denne og følgende modeller er egen tilvirkning på baggrund af fremlagte teori. 
66 Anvendes i principal-agentteorien: En agent skulker, når denne ikke er villige til at leve op til betingelserne specifice-
ret i kontrakten, Sornn-Freise 2008; 130  
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For at udnytte det integrerede samarbejdsmiljøs potentiale for synergigevinster, skal der ska-

bes et samarbejde omkring minimeringen af parternes asymmetriske information. Dette sker 

ved at have en høj grad af informationsudveksling og mulighed for at forene parternes viden til 

fordel for projektet. Med henblik på at lade sammenhænget mellem samarbejde og synergige-

vinster være beskrevet ud fra en outputbaserede teori anvendes produktionsteorien. Produkti-

onsteorien er læren om, hvorledes outputtet, det vil sige de økonomiske gevinster, varierer 

med parternes samarbejdsindsats67. Denne teori er således mængdeorienterede og lader effi-

ciens være betinget af maksimering af outputtet, hvilket er forenelig med det tidligere præsen-

terede modificerede Coase-teorem. 

Denne vurderingsramme for synergieffekter har dog den svaghed, at den ved sin efficiensvur-

dering ikke tager højde for de omkostninger, der er forbundet med inputtet. Dette ses ved, at 

produktionsteorien anser flere løsninger med samme outputmængde for lige gode, uanset in-

putmængde tillige med, der for Coase-teoremet gælder den stærke antagelse, at der ikke findes 

transaktionsomkostninger.  

Parternes indsats for samarbejde er forbundet med en række gennemførselsomkostninger. 

Disse omkostninger er ikke forbundet med selve opfyldelsen af kontraktens realydelse, men 

kan i stedet henføres til parterne indsats for koordinering og udveksling af information, her-

under eksempelvis indsamling og behandling af information og afholdelses af status- og for-

handlingsmøder. 

For at inddrage gennemførselsomkostningerne i vurderingsrammen anvendes omkostningste-

orien, som er læren om, hvorledes omkostningerne varierer med den producerede mængde68. 

Denne teori tager således højde for de forbundne transaktionsomkostninger, og behandler 

hvorledes parterne skal vælge deres input for at maksimere deres nettogevinst. Men andre ord 

bygger teorien på en gennemgående forudsætning om, at samarbejdet gennemføres ud fra 

ethvert niveau af synergigevinst billigst muligt. 

Anvendelsen af teorien kan eksemplificeres ud fra ovenstående figur 3, hvortil det tilføjes, at et 

overvejende integreret samarbejdsniveau (x1) frem for et overvejende distributivt samarbejds-

niveau (x0) kun er fordelagtigt i det tilfælde, hvor de marginale synergigevinster ikke overstiges 

af de marginale transaktionsomkostninger ved at øge samarbejdsindsatsen. 

I anvendelsen af den erhvervsjuridiske metode anvendes den valgte økonomiske teori som 

supplement til den retsdogmatiske analyse af OPP-kontrakternes bestemmelser om samarbej-

de, hvor denne skal inddrages som vurderingsramme for betydningen for kontraktsbestem-

melsernes retsvirkning for parterne. 

                                                             

67 Lynggård 2006; 107 
68 Lynggård, Peter: s. 106, 2006 
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I næste afsnit introduceres vurderingsmodellen. Afsnittet vil således indeholde I) en nærmere 

definition af hoved- og baggrundmodellerne og de tilhørende grundlæggende antagelser, II) en 

gennemgang af produktionsmodellen for synergigevinster og omkostningsmodellen for trans-

aktionsomkostninger, III) en præsentation af den endelige vurderingsmodel, som beskriver det 

integrerede OPP-potentiale og dets optimalpunkt, og IV) en præsentation af principal-

agentteorien som redskab til at tilnærme sig den incitamentsforenelige kontrakt. 

3.2.1.1 Modellens hårde kerne-principper 

Vurderingsmodellen er forankret i en ex post betragtning, hvorfor tidsperspektivet kan define-

res som værende kontraktens løbetid. Der ses derfor bort fra de indledende forhandlinger og 

informationsudvekslinger.  

Modellen lader sig anvende på de enkelte kontraktsbestemmelser, og vurderingen bliver såle-

des foretaget med udgangspunkt i, hvad bestemmelserne isoleret set har af effekt for kontrak-

ten. Det gøres ud fra den præmis, at hver enkelt bestemmelse vurderes ud fra dennes efficiens i 

forhold til realisering af OPP-potentiale, og ikke kontrakten som helhed. Efficiensprincippet er 

som nævnt et udtryk form, at en effektiv forvaltning af parternes knappe ressourcer vil medfø-

re et optimalt forhold mellem ressourceindsats og indsatsens afledte resultat. 

Den stærkeste antagelse for vurderingsmodellen er, at der er konflikt mellem parternes inte-

resse. Derudover følger det, at der mellem parterne er asymmetrisk information, at parterne er 

rationelle, dog kun begrænset rationelle. Parterne har endvidere risikoaversion. 

Den forklarende variabel er niveauet af samarbejde, som ligeledes anses for at være inputtet. 

De forklarede variabler, outputtet, er defineret for henholdsvis indtægter som synergigevinster 

og omkostninger som transaktionsomkostninger. 

Niveauet af samarbejde defineres ud fra udvekslingsintensiteten af viden og erfaringer, herun-

der både generel information opnået forud for kontrakten tillige med specifik information op-

nået i kontraktens løbetid. Viden og dialog antages således at være den primære driver for rea-

liseringen af synergigevinster, jf. nærmere nedenfor.  

De forklarede variabler angives ud fra kontraktsværdien. Det skal dog fremhæves, at begrebet 

ikke skal forstås således, at det er hele kontraktsværdien, men alene den værdi, der kan udle-

des som følge af samarbejdets synergigevinster, der i udgangspunktet ikke er inkorporeret i 

kontrakten. 

Nedenfor gennemgås modellerne for henholdsvis synergigevinster og transaktionsomkostnin-

ger, som efterfølgende forenes i den endelige vurderingsmodel. 
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3.2.2 Synergigevinster 

Det ønskelige integrerede samarbejdsmiljø er som nævnt forankret i et dynamisk sumspil, hvor 

der er potentiale til at fremfinde løsninger, der er værdiskabende for begge parter. Flere af 

disse løsninger kan kun udledes via samarbejde, det vil sige, hvor parterne i fællesskab udleder 

løsninger, som de hver især ikke kunne have udtænkt alene eller uden information modtaget af 

den anden part. Dette defineres som synergigevinster. 

Synergigevinster skabes primært ved udveksling af viden og erfaring. OPP-selskabets kan, så-

ledes i forbindelse med dets udførsel af opgaven, drage nytte af den offentlige parts viden og 

erfaring. Den offentlige part kan ligge inde med erfaringer fra tidligere projekter, som OPP-

selskabet kan inddrage i dets overvejelser.  

Ligeledes kan en optimal forventningsafstemning, under for eksempel anlægsfasen, skabe en 

højere nytteværdi for den offentlige part. Her tænkes på problemstillinger, hvor OPP-selskabet 

har flere løsningsforslag, og hvor den offentlige part inddrages i beslutningsprocessen således, 

at den mest nyttegivende løsning, fremfor den der opfylder kontrakten på billigste vis, vælges.  

OPP-selskabet er fundet ved hjælp af udbudsformen konkurrencepræget dialog, hvilket bevir-

ker, at parterne, i dialogfasen ved forhandlinger og projektoptimering, har realiseret nogle 

synergigevinster, som udbudsformen ligger op til. Derudover kan den viden, der opnås igen-

nem kontraktforløbet, herunder via tilsyn eller gennemgang af dokumentation og materiale, 

danne grundlag for dialog på de for kontrakten indlagte anlægsmøder, der kan resultere i op-

timering af realydelsen og som ikke kunne fastlægges forud for kontraktindgåelsen. Det er 

således ikke muligt for parterne at realisere hele OPP-potentialet allerede før kontraktindgåel-

sen.  

3.2.2.1 Synergigevinster forklaret i modellen 

Funktionerne for henholdsvis de totale og de marginale synergigevinster antages at følge afta-

gende udbyttes lov69. Denne lov medfører, at den marginale synergigevinst ved en øget indsats 

for samarbejde efterhånden vil aftage.  Det skal ses i lyset af ovenstående præsentation, hvor 

det tilføjes, at der for udveksling af erfaring og viden er en begrænsning på, hvor meget nytte 

de respektive parter kan drage heraf.  

Det kan eksemplificeres ved at afholde unødvendige møder, hvor den på mødet udvekslet in-

formation er af så ringe værdi for den modsatte part, at det ikke skabes synergigevinster, hvil-

ket symboliseres ved funktionens negative output ved et samarbejdsniveau over x2. Det medfø-

                                                             

69 Lynggaard 2006; 115 
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rer endvidere, at den maksimale totale synergigevinst findes på det niveau, hvor den marginale 

synergigevinst er lig med 0.  

Dette er illustreret i følgende figur:  

 

Figur 5: Synergigevinster 

 

3.2.3 Transaktionsomkostninger 

Transaktionsomkostningsteorien er teorien om valget af den mest effektive reguleringsramme 

for den enkelte transaktion. Til denne model anvendes teorien ikke fuldt ud, da regulerings-

rammen allerede er bestemt af den offentlige part til at lade transaktionen gennemføre ved 

markedsregulering, altså gennem en kontrakt med tredjemand70. Ifølge teoriens beskyttelses-

bælte kan den offentlige parts ønskelige realydelse anses for at være en aktivspecifik, kompleks 

transaktion med lav frekvens, hvorfor denne derfor burde organiseres inhouse71.  

At den offentlige part med rette kan gå imod teorien er, at teorien alene kigger på minimering 

af transaktionsomkostninger som redskab til profitmaksimering. Transaktionsomkostningste-

orien kigger ikke på eventuelle økonomiske gevinster. Det medgives, at transaktionsomkost-

ningerne er højere ved kontraktsregulering. Målet er herefter, i tråd med teorien, at minimere 

                                                             

70 Knudsen, 1997; 218. 
71 Knudsen, 1997; 215, 219. 
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transaktionsomkostningerne ved gennemførsel af kontrakten. Modellen anvender således teo-

riens maksimeringstese tillige med teoriens definition af transaktionsomkostninger.  

"Transaktionsomkostninger er omkostninger forbundet med at identificere, planlægge og 

udføre transaktioner."72 Henset til de tidligere præsenterede antagelser, tages der udgangs-

punkt i de i teorien definerede ex post omkostninger, som kan defineres som de ”… omkost-

ninger, der optræder efter kontraktindgåelse f.eks. omkostninger forbundet med at ændre og 

tilpasse en kontrakt til uforudsete hændelser og opportunistisk adfærd eller omkostninger 

forbundet med at etablere og forvalte den relevante reguleringsramme samt med at opbygge 

adfærdsforventninger og forpligtelser."73. Der sondres således mellem produktionsomkost-

ninger og gennemførselsomkostninger74, hvor der for denne model tages udgangspunkt i sidst-

nævnte. 

For denne analyse inddrages alle de transaktionsomkostninger, der kan henføres til informati-

onsudveksling, herunder blandt andet omkostninger forbundet med tilsyn, gennemgang af 

materiale og afholdelse af møder.  

Som uddybende eksemplificering gennemgås omkostningerne for afholdelse af møder, som 

kan deles op i tre kategorierne i) indledende omkostninger, ii) omkostninger forbundet med 

afholdelses af mødet, og iii) efterfølgende omkostninger. De indledende omkostninger anse for 

at være parternes indsamling af information forud for et møde, herunder også forberedelse af 

møderne. Parterne skal på en modtagelig måde videregive de indsamlede informationer til 

hinanden. Derudover er der omkostninger forbundet med indkaldelse til møderne. Afholdelse 

af møderne, hvor parterne skal tage stilling til den fremlagte information, vil også medføre 

omkostninger for begge parter, hvor den største post er antallet af deltagere   mødet varighed. 

Endelig vil opfølgning af møderne ved udarbejdelse af mødereferat og videregivelse af informa-

tion også medføre en række omkostninger.  

3.2.3.1 Transaktionsomkostninger forklaret i modellen 

De for kontrakten gælder transaktionsomkostninger, der er forbundet med informationsud-

vekslingen, jf. ovenstående afsnit, følger en konstant marginaludvikling, hvoraf der følger en 

lineært stigende totalomkostningskurve. Med andre ord vil marginalomkostningerne for ud-

veksling af informationer være på samme niveau, uanset om det gælder initialviden eller viden 

opnået senere i kontraktsperioden. 

                                                             

72 Sornn-Friese 2007; 104 
73 Ibid; 105 
74 Sornn-Friese 2007; 102 
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Som før inddrages mødeafholdelse til eksemplificeringen, hvor det som følge af kontrakternes 

forholdsvise faste rammer for møderne må medføre, at der ikke er store udsving i omkostnin-

gerne forbundet med afholdelse heraf. 

 

Figur 6: Transaktionsomkostninger 
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3.2.4 OPP-potentialet og vurderingsmodellens optimale punkt 

Efter at have defineret henholdsvis den forklarende variabel, i form af niveau af samarbejde, og 

de forklarede variable, outputtene i form af de marginale synergigevinster og de marginale 

transaktionsomkostninger, kan disse nu inkorporeres i den samlede vurderingsmodel. 

Denne model følger omkostnings- og produktionsteorien og viser de af samarbejde afledte 

synergigevinster under hensyntagen til transaktionsomkostninger forbundet hermed. 

 

Figur 7: Vurderingsmodel 
 

Figuren skal forstås således, at parternes initiale samarbejdsniveau ligger på x0, hvorved opnås 
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Det er vigtigt at holde sig for øje, at det kan være problematisk at kvantificere de angivne input 

og output, herunder også den direkte sammenhæng herimellem. Modellen findes alligevel hen-
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anvendes til at vurdere, hvorvidt den enkelte bestemmelse kan modificeres, således de i højere 

grad påvirker parternes samarbejdsniveau til at nå det optimale punkt, x1.   

 

3.2.5 Den incitamentsforenelige kontrakt 

Som redskab til at lade samarbejdsniveau tilnærme sig x1 anvendes principal-agentteorien. 

Afhandlingen giver herudfra et bud på, hvilke modifikationer de enkelte bestemmelser bør 

underlægges, således parterne handler i overensstemmelse med, hvad der er efficient for ud-

nyttelse af OPP-potentialet. Fra agentteorien inddrages allokering af risiko tillige med beløn-

ning til parterne, for adfærd i overensstemmelse med kontrakten75.  

Konkret anvendes teorien til at skabe den rette ansvarsdeling mellem parterne under hensyn-

tagen til deres risikoaversion. Desuden må belønningsstrukturen som følge af en realisation af 

en synergigevinst behandles, idet belønningen for en given adfærd styrker incitamentet herfor. 

Det tidligere præsenterede Coase-teorem udvides, således der ikke kun skal gælde en pareto-

optimering, hvor den ene part ikke stilles bedre, hvilket skal forstå ved, at denne ikke får en del 

af synergigevinsten. Der skal således ved en given adfærd gælde, at den afledte udnyttelse af 

synergigevinster skal komme begge parter, eller som minimum den adfærdsudvisende part, til 

gode.  

  

                                                             

75 Sornn-Friese 2008; 141 
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3.3 Delkonklusion 

Formålet med kapitel 2 og 3 har været, dels at klargøre OPP-kontraktens fordele, dels at un-

dersøge hvorledes parterne opnår en optimal udnyttelse heraf.  

Fordelen ved at realisere et projekt ved et offentligt-privat partnerskab er i høj grad de total-

økonomiske fordele, der opnås ved at samle projektering, etablering og drift. Projektet beskri-

ves ud fra funktionsbaserede krav, hvorefter parterne i fællesskab har mulighed for at udnytte 

deres effektiviserings-, forbedrings- og innovationskrafter.  

Et højt niveau af samarbejde kan optimere ovennævnte økonomiske OPP-potentiale, hvilket er 

præsenteret, både ved økonomisk teori og et studium. Det er således præsenteret ved at side-

stille OPP-potentialet med et modificerede Coase-teorem med udgangspunkt i en dynamisk 

sumspil i et integreret forhandlingsmiljø, hvor det gøres gældende, at parterne igennem sam-

arbejde kan opnå et best value for money resultat eller med andre ord udnytte OPP-

potentialet. Dette understøttes af et studium, hvor det konkluderes, at parterne i et integreret 

forhandlingsmiljø vil have stor succes med at maksimere den fælles gevinst.  

Teoriens og studiets konklusioner om succesfuld udnyttelse af OPP-potentialet er med ud-

gangspunkt i et integreret samarbejdsmiljø, hvor parterne har fælles interesser og intentioner. 

Det anerkendes, at parterne i praksis har modsatrettede interesser, hvorfor det med henblik på 

udnyttelsen af OPP-potentialet er fundamentalt, at der søges mod en tilnærmelse af et de facto 

integreret samarbejdsmiljø, hvor det optimale niveau af samarbejde opnås. 

Samarbejdsniveauets efficiens måles ud fra den angivne vurderingsmodel. Efter denne model 

følger det, at det optimale niveau af samarbejde, og dermed den optimale udnyttelse af OPP-

potentialet, findes på det niveau, hvor niveauets afledte marginale transaktionsomkostninger 

er lig niveauets afledte marginale synergigevinster. 

For at udnytte de ovenfor beskrevne synergigevinster, er det nødvendigt at analysere OPP-

kontrakternes bestemmelser om samarbejde efter den retsdogmatiske metode for på denne 

måde at fastslå, hvilken retsvirkning disse bestemmelser kan tillægges for dernæst at vurdere, 

hvorledes bestemmelserne understøtter en efficient udnyttelse af OPP-potentialet.  
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4. Kapitel 4 

4.1 OPP-kontrakten som analysegrundlag 

I dette kapitel vil udvalgte OPP-kontrakter blive gennemgået med henblik på at udlede rele-

vante forhold, der bør overvejes ved konciperingen af en OPP-kontrakt. Disse forhold præsen-

teres i kapitel 5. Fremgangsmåden er valgt ud fra den præmis, at koncipisten allerede ved ud-

arbejdelsen af kontrakten bør overveje, hvorledes kontraktens bestemmelser vil blive fortolket 

i fremtidige uklarheder herom, og desuden gør sig klar over, hvorledes baggrundsretten vil 

blive inddraget som udfyldning af kontrakten, hvor denne er tavs om en uklarhed. Professor, 

dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, støtter den præmis, idet han mener, at 

"Fortolkning og koncipering hører sammen, fordi koncipist og fortolker nødvendigvis må 

betjene sig af samme sprog under koncipering og læsning"76. Der anlægges en induktiv til-

gang, hvor der ved analysen af udvalgte OPP-kontrakter udledes nogle forhold vedrørende 

samarbejde, der generelt bør overvejes ved koncipering af en OPP-kontrakt. 

Af der tages udgangspunkt i allerede konciperede OPP-kontrakter skal ikke sidestilles med, at 

denne kontraktspraksis ved fremtidige uklarheder kan inddrages som retskilde til at afgøre, 

hvordan retsstilling herfor bør være. Det skal ses i lyset af, at en OPP-kontrakt, uanset dets 

særlige kendetegn, ikke kan anses som en bestemt type af kontrakt tillige med, at antallet af 

gennemførte OPP-projekter stadig er så begrænset, at der ikke kan statueres en egentlig prak-

sis indenfor området. Til trods for, at OPP-kontrakterne ikke kan tjene som retskilde, vil det 

være oplagt for parterne at anvende disse som inspiration til konciperingen af en ny OPP-

kontrakt. Parterne vil, uanset om den for dem omhandlende realydelse ikke er sammenlignelig 

med OPP-kontrakternes realydelse, kunne drage nytte heraf. Det er for OPP-kontrakter gæl-

dende, at indholdet af bestemmelserne om samarbejde ikke er betinget af type af realydelse, 

hvorfor disse i højere grad kan finde anvendelse i en ny OPP-kontrakt. 

De udvalgte kontrakter, præsenteret i kapitel 2, er henholdsvis kontrakterne for Kliplev-

Sønderborg og Rigsarkivet. Kontrakterne har været fremtrædende som pilotprojekter inden for 

området, hvor standardkontrakten endvidere i høj grad er udarbejdet på baggrund af disse to 

kontrakter. Kontrakterne kan således anses for at være særdeles repræsentative for den spar-

somme kontraktpraksis, der er indenfor området, hvorfor de findes hensigtsmæssige at anven-

de som grundlag for nedenstående gennemgang. 

Analysen af bestemmelserne tager udgangspunkt i den erhvervsjuridiske metode, hvor den 

retsdogmatiske metode og den i kapitel 3 definerede vurderingsmodel inddrages. 

                                                             

76 Bryde Andersen 2009; 137. 
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Det retsdogmatiske metode bruges til at afgøre, hvordan de enkelte bestemmelser vil blive 

fortolket i tilfælde af uklarhed om deres indhold tillige til at afgøre, hvorledes de afviger fra 

baggrundsretten. Udgangspunktet bliver i sagens natur taget i kontrakterne, eftersom de, efter 

princippet om kontrakternes relativitet, bliver den primære retskilde. Som værktøjer til for-

tolkningen af kontrakterne udledes først nogle generelle fortolkningsstandarder, som altid er 

gældende for OPP-kontrakter, hvorefter almindelige obligationsretlige fortolkningsprincippers 

relevans for fortolkningen af OPP-kontrakter vurderes. Der redegøres endvidere for bag-

grundsretten og dens anvendelighed, herunder i særdeleshed for projektering- og anlægsfasen. 

Dette vil senere blive inddraget, dels som udfyldning af aftalen i forhold til de situationer, der 

ikke er direkte reguleret i kontrakten, dels til sammenligning med kontraktens bestemmelser.  

Vurderingsmodellen inddrages til at give en økonomisk vurdering af bestemmelsernes rets-

virkning, herunder i hvilket omfang de giver incitament for parterne til at samarbejde. I for-

længelse heraf vurderes det, hvorvidt og hvorledes bestemmelserne skal modificeres, således 

samarbejdsniveauet tilnærmer sig det optimale punkt indeholdt i vurderingsmodellen. 

Efter en præsentation af baggrundsretten, fortolkningsstandarder og -regler, gennemgås OPP-

kontrakternes bestemmelser om samarbejde, nærmere bestemt bestemmelser om den generel-

le samarbejdspligt, mødeafholdelse, tilsyn og dokumentation. 
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4.2 Fortolkerens redskaber  

4.2.1 Udfyldning med baggrundsretten 

Kontrakten har som nævnt retsvirkning mellem parterne, men konstateres det, at OPP-

kontrakten ikke regulerer et område, som senere i kontraktforløbet viser sig relevant, kan ud-

fyldning af kontrakten ske ved hjælp af baggrundsretten.  

Som beskrevet i kapitel 2 kan de overordnede faser i en OPP-kontrakt anses for at være projek-

tering-, anlægs- og driftsfasen, hvilket ved en opdeling heraf vil kunne finde ligheder med an-

dre retsområder. Dog vil disse ligheder være svære at bestemme, såfremt en adskillelse af fa-

serne ikke kan foretages. 

En OPP-kontrakt skal anses som én samlet kontrakt, hvilket må bevirke, at forhold i driftsfasen 

for eksempel skal fortolkes i lyset af relevante forhold fra anlægsfasen. Det fremgår af Kliplev-

Sønderborg kontraktens pkt. 7.1, at ”Nærværende OPP-aftale bygger på, at OPP-selskabet 

projekterer og anlægger Anlægget, som OPP-selskabet efterfølgende driver i 26 år fra Ibrug-

tagning. Der er således tale om en samlet ydelse, hvor Anlægsarbejde og Drift sammentæn-

kes.". Dette taler for, at OPP-kontrakten ikke kan opdeles i de forskellige faser, hvilket medfø-

rer, at fortolkning og udfyldning skal ske i konsensus med OPP-kontraktens helhedstankegang.  

Endvidere opererer et OPP-projekt med andre betegnelser end den klassiske entrepriseret. I et 

OPP-projekt betegnes den offentlige part som bestiller og OPP-selskabet kan have en rolle som 

OPP-leverandør, hvilket kan indebære en rolle som bygherre, entreprenør og teknisk rådgiver. 

Denne afvigelse i termologi og rollefordeling taler for en separation fra entrepriseretten77. 

OPP-kontrakten kan alligevel konstateres at have en tilknytning til det entrepriseretlige områ-

de. I projekterings- og anlægsfasen, som tillige er afhandlingens fokusområde, vil OPP-

selskabets forpligtelser minde om totalentreprenørens forpligtelser efter entrepriseretten. 

Desuden vil realydelsen for en totalentreprise, på samme måde som realydelsen for et offent-

ligt-privat partnerskab, være baseret på funktionskrav uden nærmere fastsat metode78 og in-

deholde de samme faser, jf. kapitel 2.  

Baggrundsretten der inddrages til udfyldning bestemmes således, dels af hvilken realydelse, 

der er tale om i OPP-projektet, dels i hvilken periode tvisten opstår. For afhandlingens fokus-

område, som er projekterings- og anlægsfasen, anvendes entrepriseretten, herunder i særde-

leshed Almindelige betingelser for totalentreprise (herefter ABT 93), som den primære bag-

grundsret. 
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4.2.2 Fortolkningsstandarder  

Nedenstående gennemgang af fortolkningsdata skal være med til at danne et grundlag for den 

fortolkningsstandard, der blandt andet ligger bag fortolkningen af en OPP-kontrakt. Fortolk-

ningsstandarder er i fortolkningslæren det at strukturere et sæt retningslinjer, hvor forskellige 

hensyn til aftalens karakter og aftalens parter kategoriseres79.  Disse retningslinjer benyttes 

sammen med fortolkningsregler til fortolkning af kontraktbestemmelserne.  

Relevant for en OPP-kontrakt gennemgås parternes kommercielle status, og hvilke hensyn der 

kan tillægges parterne ved fortolkning af kontraktens bestemmelser. Til OPP-kontrakterne er 

der tilknyttet en samfundsmæssig interesse. Dette gør sig gældende uanset, hvilken realydelse 

der er tale om i et OPP-projekt, hvorfor det ydermere findes relevant at gennemgå.    

4.2.2.1 Parternes status som henholdsvis offentlig og privat part 

I fortolkningslæren kan det generelt statueres, at der tages særligt hensyn til den svage part i et 

aftaleforhold80. I forhold, hvor parternes indbyrdes styrkeforhold er mere lige, skal andre hen-

syn inddrages i fortolkningen81.  

Om det kan antages, at den offentlige part har en sådan styrke, at denne overgår OPP-

selskabet, synes OPP tankegangen, hvor begge parter anses for at bidrage til samarbejde, at 

være imod. OPP-selskabet har frie muligheder til at optimere projektet, således anlægs- og 

driftsfasen sammentænkes med innovative løsninger og markedsmæssig knowhow, som giver 

OPP-selskabet en sådan styrke, hvorfor det i fortolkningssammenhæng må anses, at parternes 

styrkeforhold er lige. Selvom OPP-selskabet, som følge af dets sammensætning, må antages af 

have stor erfaring og ekspertise indenfor det relevante projekt, gælder omvendt heller ikke, at 

OPP-selskabet overgår den offentlige part i styrke, da den offentlige part, i forbindelse med 

forudgående undersøgelser for udbud af det pågældende projekt, vil være i samråd med rådgi-

vere med erfaring på niveau med OPP-selskabet. 

Uanset styrkeforholdet anses parterne i et offentligt-privat partnerskab for at være professio-

nelle parter, hvorfor der stilles krav til begge parters forståelse af aftaleforholdet. Ved fortolk-

ning vil man således være mere tilbøjelig til at holde fast i OPP-kontraktens ordlyd og være 

mere tilbageholden med at inddrage formålsbetragtninger, som ikke er kommet klart til udtryk 

i aftalen82. 

                                                             

79 Andersen 2006; 425 

80 Lookofsky 2010; 180 
81 Andersen 2006; 431 
82 Ibid. 



  Offentligt-privat Partnerskab  

i et kontraktsretligt og kontraktøkonomisk perspektiv   
 

Side | 47  

 

4.2.2.2 Den samfundsmæssige interesse 

At den offentlige part indgår som aftalepart i en kontrakt medfører ikke nødvendigvis, at denne 

skal fortolkes anderledes end en hvilken anden kontrakt af privatretlig karakter83. Kan kon-

trakten derimod siges at have samfundsmæssige interesse, kan dette have værdi som fortolk-

ningsdatum. En OPP-kontrakt vil have en offentlig opgave, med henblik på at varetage borger-

nes interesse, som realydelse, hvorfor denne som oftest er af samfundsmæssig interesse. Det 

bør alligevel afklares, dels hvad der præcist ligger i begrebet samfundsmæssig interesse, dels 

hvilken betydning denne kan have for fortolkningen af en kontrakt.  

Det er i ph.d.-afhandlingen "Samfundsloddet" fremhævet, at "Viften af forhold der, hvis kon-

trakten påvirker dem, bevirker, at kontrakten bliver af samfundsmæssig interesse, er derfor 

bred og består af forskelligartede forhold"84. Her anses begrebet samfundsmæssig interesse 

for at have en bred betydning i juridisk sammenhæng, og omfatter blandet andet hensyn til 

statens sikkerhed, forsyning og infrastruktur samt miljø- og sociale hensyn.  

Vægtningen af den samfundsmæssige interesse som fortolkningsdatum afhænger af, hvor klart 

og tydeligt det fremgår af kontraktsforholdet. Fremgår det direkte af ordlyden af en bestem-

melse eller i præamblen kan interessen tillægges meget vægt.  En OPP-kontrakt vil som oftest 

have et indledende afsnit, der redegøre for aftalens baggrund og formål. Således er der for ek-

sempel i Kliplev-Sønderborg kontraktens pkt. 1.1. anført følgende (egen understregning):  

Ved nærværende Aftale fastlægges således vilkårene for OPP-selskabets Anlæg og 

Drift af en motorvej mellem E45 ved Kliplev og Alssundbroen ved Sønderborg, der 

i sig selv og med sine tilslutningsanlæg samt øvrige Skærende Anlæg udgør en in-

tegreret del af det danske vejnet. 

… Partnerskabets formål er endvidere at sikre mulighederne for effektive og inno-

vative opgaveløsninger i et langsigtet arbejde. Fra vejdirektoratets side er der 

lagt vægt på, at der gennem partnerskabet er sikret en løbende og for trafiksik-

kerheden betryggende drift af motorvejen. 

Den samfundsmæssige interesse fremgår ikke klart af ovennævnte bestemmelse.  I dette tilfæl-

de afhænger betydningen af interessen som fortolkningsdatum derfor af, hvad der kan kræves 

af OPP-selskabet og dets viden om kontraktens samfundsmæssige relation. Dette forudsæt-

ningssynspunkt behandles ud fra en konkret vurdering, som i særdeleshed afhænger af kon-

traktens genstand, hvor det ved opgaver, der i henhold til lov er pålagt den offentlig part, altid 

kan lægges til grund, at kontrakten har en samfundsmæssig interesse, mens der ved opgaver, 
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der ikke umiddelbart har en samfundsmæssig relation, ikke kan opstilles en forudsætning om 

burde-viden hos OPP-selskabet85.  

U.1980.343H statuerer både anvendelse af den samfundsmæssige interesse som fortolknings-

datum, desuagtet at denne interesse ikke fremgik af den i sagen omhandlende kontrakt, og at 

der stilles forholdsvis store krav til kontrahenternes burde-viden om interessen.  

I forbindelse med Horsens kommunes beslutning om udvidelse af en offentlig kystvej lagde en 

række berørte lodsejere sag an mod Horsens kommune med anbringende om, at den mellem 

kommunen og lodsejerne indgået aftale ikke hjemlede ret til kommunens beslutning om udvi-

delsen. De støttede endvidere ret på en af aftalens bestemmelser, som forpligtede kommune til 

"… ingensinde at lade tilføre fyld til opfyldning uden for vejanlægget eller anlægge nogen 

bådehavn".  

En ordlydsfortolkning af ovenstående vil være til fordel for lodsejerne, men Højesteret fandt 

alligevel aftalen til "… naturligt at måtte forstå således, at formålet med den af kommunen 

påtagne forpligtelse og den lodsejerne hermed indrømmede ret har været at sikre vejens ka-

rakter af strand- eller kystvej og undgå støjende, skæmmende eller på anden måde generen-

de anlæg uden for vejen langs dennes østlige side, medens der ikke ses at være holdepunkter 

for at antage, at den sagsøgte kommune ved aftalen har påtaget sig en videregående forplig-

telse til ikke at ændre og eventuelt udbygge den da projekterede vej". 

Højesteret finder hermed formålet til at være af samfundsmæssig interesse til trods for, at det 

ikke fremgår af aftalen. De lader endvidere dette formål veje tungere, end lodsejernes interes-

ser. Som resultat af denne fortolkning blev Horsens kommune således frifundet - udvidelsen af 

den offentlige kystvej kunne foretages uden, at Horsens Kommune mod kompensation skulle 

ekspropriere lodsejernes ret, som ellers ville følge af en ren ordlydsfortolkning af aftalens be-

stemmelse.  

Dommen viser som nævnt både, at den samfundsmæssige interesse ikke behøver at fremgå af 

kontrakten, og at der er forholdsvis store krav til parternes burde-viden om den samfunds-

mæssige interesse. At det kontraktuelle forhold i dommen er forskellige fra kontraktsforholdet 

mellem den offentlige og private part i et OPP, gør ikke dommen mindre anvendelig til at bely-

se anvendelsen af den samfundsmæssige interesse som fortolkningsbidrag.  

Det må derfor antages, at den samfundsmæssige interesse altid vil kunne inddrages som for-

tolkningsdatum til fordel for den offentlige part, også i tilfælde som i den ovennævnte Kliplev-

Sønderborg kontrakt, hvor interessen fremgår uklart. Det skal særligt ses i lyset af, at OPP-

kontrakterne som ofte omhandler realydelser, hvor den samfundsmæssige interesse er ret 

                                                             

85 Naundrup 2004; 145 
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åbenbart tilstede. Derudover stilles der givetvis store krav til OPP-selskabet om dets burde-

viden, særlig henset til ovenstående dom, hvor lodsejerne, som privatpersoner, blev pålagt 

strenge krav til deres burde-viden.  

Det vil forventes, at et OPP-selskab, som professionel part, kender til de forhold, der gør sig 

gældende for realydelsen, og vil derfor, sammenlignet med lodsejerne, alt andet lige være un-

derlagt endnu strengere krav til dets burde-viden om den samfundsmæssige interesse. 

At inddrage den samfundsmæssige interesse som fortolkningsdatum til fordel for den offentli-

ge part ved fortolkning ud fra gyldighedsreglen, som gennemgås nedenfor, kan komme til ud-

slag ved, at den offentlige part for eksempel får en udvidet adgang til at udskifte OPP-

selskabet.  Af gyldighedsreglen følger det, at med rimelig varetagelse af parternes intentioner 

og interesser bør der sigtes efter en forsættelse af aftalen. Derfor anlægges formentligt en ind-

skrænkende fortolkning af eksempelvis den offentlige parts adgang til at hæve aftalen og/eller 

udskifte OPP-selskabet.  

Af Rigsarkiv kontrakten kan den offentlige part hæve aftalen, såfremt misligholdelse fra OPP-

selskabet "… påfører SES så alvorlige gener, at OPP-selskabet ikke rimeligvis kan kræve Afta-

len opretholdt"86. Der skal således foretages en afvejning af parternes interesser, herunder den 

økonomiske konsekvenser for de respektive parter. Denne vurdering vil dog have den sam-

fundsmæssige interesse som tungtvejende element, uanset de økonomiske forhold. 

 

4.2.3 Fortolkningsregler 

Fortolkning af en kontrakt bliver aktuel for løsning af parternes forskellige opfattelse af kon-

traktsbestemmelserne. I den almindelige fortolkningslære er der udviklet generelle fortolk-

ningsregler, som benyttes til fortolkning af omtvistede kontraktsbestemmelser. De fortolk-

ningsregler, der kommer i spil kan være prioriteringsreglen, koncipistreglen og gyldigheds-

reglen. Reglerne skal benyttes i fortolkningen af bestemmelserne sammen med andet fortolk-

ningsdata87. Reglerne opstiller en række formodninger for en bestemt fortolkningsløsning til 

uoverensstemmelserne om kontraktsbestemmelsers retsvirkning88. 

4.2.3.1 Prioriteringsreglen  

I fortolkning af en indbyrdes modstrid mellem to forskellige kontraktsbestemmelser i samme 

kontraktsgrundlag, kan det blive nødvendigt at prioritere den ene bestemmelse frem for den 

                                                             

86 Kontraktens pkt. 37.2 
87 Andersen 2006; 402 

88 Naundrup 2004; 149 
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anden. Hvilken bestemmelse, der skal prioriteres frem for den anden, kan fortolkeren finde 

inspiration fra prioriteringsreglen89.  

Prioriteringensreglen opstiller en formodning for, hvorledes kontraktens elementer, ved ind-

byrdes modstridende formuleringer, skal fortolkes. Den alt overvejende formodning er, at kon-

traktens hovedbestemmelser går forud for andet kontraktsgrundlag, som kun er medtaget til at 

supplere hovedbestemmelserne. Ved præcisering af hovedbestemmelserne med mere specielle 

bestemmelser er formodningen, at de specielle bestemmelser går forud for den mere generelle 

beskrivelse, hvis de specielle bestemmelser har karakter af undtagelser eller modifikationer af 

den generelle bestemmelse90. Der foreligger her et lex specialis princip i prioriteringsreglen.  

For et aftaleforhold, der løber over en længere periode, hvor der opstår uforenelighed mellem 

to aftaledokumenter konciperet på forskellige tidspunkt i aftaleperioden, fremsætter priorite-

ringsreglen en formodning, efter lex posterior princippet, at senere udarbejdet aftaledokumen-

ter går forud for tidligere udarbejdet dokumenter91.  

I et kontraktsforhold af kompleks karakter vil parterne forventelig aftale en rangorden af det 

aftalegrundlag kontrakten bygger på. De ovenfor belyste formodningsprincipper vil supplere 

partnernes aftalte rangorden af aftaledokumenter, hvor denne ikke løser den indbyrdes mod-

strid mellem to aftaledokumenter.  

4.2.3.2 Koncipistreglen  

Når koncipistreglen kommer i spil sker fortolkningen af de omstridte bestemmelser mod kon-

cipisten. Denne regel betegnes også som uklarhedsreglen. Ræsonnementet her bag er, at for-

tolkningen mod koncipisten sker, da denne burde have forhindret uklarheden i bestemmelser-

ne. Koncipistreglen kommer særligt til anvendelse ved fortolkning af standardvilkår, hvor den 

ene aftalepart ikke har haft mulighed for at influere på kontraktbestemmelserne. Her vil det 

være nærliggende at fortolke bestemmelserne mod koncipisten af standardvilkårene. Men i 

forhold, hvor kontrakten er affattet efter forhandlinger mellem parterne vil en egentlig konci-

pist af bestemmelserne være svært at konstatere92.   

Indgåelse af en OPP-kontrakt sker på baggrund af et udbud, ofte efter proceduren konkurren-

cepræget dialog, forklaret i kapitel 2, hvor forhandling mellem potentielle tilbudsgivere og den 

offentlige part finder sted. Forhandlingen i denne konkurrence ligger i, at alle elementer af 

kontrakten er genstand for forhandling93. Der vil foreligge et udkast til kontrakten, som er ud-

formet af den offentlige part. Det vil herved kunne konstateres, at den offentlige part er konci-
                                                             

89 Andersen 2006; 411 
90 Ibid.; 413 og Gomard 2012; 276 
91 Ibid.; 412 
92 Andersen 2006; 404 

93 Kalsmose-Hjemlborg 2011; 363 
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pist af kontrakten, desuagtet at nogle bestemmelser ændres i forhandlingen. Modsat har hele 

kontrakten været genstand for forhandling, således den private part har haft mulighed for at 

påvirke kontraktens bestemmelser.  

Koncipistreglen vil have en indflydelse på fortolkningen af bestemmelserne i en OPP-kontrakt. 

Kan den pågældende bestemmelse henføres til at være et standardvilkår, vil reglen have større 

indflydelse. Såfremt det ikke kan konstateres, hvem der er koncipist til den omtvistede be-

stemmelse, må fortolkningen ske i mod den part, der havde lettest ved at undgå den omtviste-

de uklarhed94. Dette vil ydermere i en kontrakt, som har været genstand for forhandling være 

problematisk at konstatere. På den ene side har den offentlige part haft første hånd på konci-

peringen af kontrakten, hvilket kan indikere, at denne har været tættest på at undgå uklarhe-

den. Modsat har den private part haft muligheden for at ændre kontraktsbestemmelserne i 

forhandlingen, hvilket er fravalgt. Dette må bero på en konkret vurdering af den for tvisten 

fremførte bestemmelse, særlig henset til, på hvilken baggrund bestemmelsen er blevet konci-

peret.  

4.2.3.3 Gyldighedsreglen  

Gyldighedsreglen sætter fokus på parternes fælles vilje og intention forud for indgåelse af kon-

trakten. Fortolkning af uklarheder i aftaledokumenterne efter gyldighedsreglen sker med de 

forudgående intentioner for øje, således aftalen fuldbyrdes på bedst mulig vis i overensstem-

melse med intentionerne95. For gyldighedsreglen er det afgørende, at fortolkningen sikre en 

opretholdelse af kontrakten96. Hensynet bag denne fortolkningsregel ligger i at nå til en for-

tolkning af uklarheden, som giver en fornuftig og rimelig fortsættelse af aftalen, for at undgå, 

at den ene af parterne bærer en urimelig risiko, som konsekvens af en ugyldig aftale97. I tilfæl-

de, hvor forhold i kontrakten bevirker, at aftalen er ugyldig, men der stadig foreligger en fælles 

vilje til at opretholde kontrakten, vil gyldighedsreglen komme i betragtning.  

Det kan være svært at konstatere, hvilken hensigt parterne havde forud for kontraktindgåelsen  

i længerevarende kontraktforhold, uden brug af dokumentation fra tidligere forhandlinger. En 

inddragelse af tidligere materiale kan være afskåret i kontrakten ved en fuldstændighedsklau-

sul, jf. nærmere nedenfor. 

.4.2.3.3.1 Gyldighedsreglen i længerevarende kontraktsforhold 

Henset til OPP-kontraktens løbetid kan en ligefrem anvendelse af gyldighedsreglen være pro-

blematisk, idet det kan findes umuligt at fastlægge parternes fælles vilje tilstrækkelig. Det skal 

                                                             

94 Andersen 2006; 404 
95 Andersen 2006; 414 
96 Naundrup 2004; 149 
97 Andersen 2006;415 
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ses på baggrund af, at der i et længerevarende kontraktsforhold kan gå lang tid, før en tvist 

opstår. Det besværliggør muligheden for at fastslå parternes intentioner forud for kontrakt-

sindgåelsen. Endvidere kan forandringer i de faktiske forhold, for eksempel som resultat af 

parternes efterfølgende handlinger, ændre parternes oprindelige fælles vilje. Der må derfor 

foretages en korrigeret fortolkning af denne, på tidspunktet for selve fortolkningen98, hvilket 

medfører, at parternes efterfølgende handlinger skal inddrages i fortolkningen.  

Realydelserne, der er genstand for OPP-kontrakter, afleder et særdeles omstændigt og kompli-

ceret kontraktsforhold med store økonomiske konsekvenser for begge parter, hvorfor der sæt-

tes større krav til bevisførelsen ved fortolkning af en OPP-kontrakt99. Det gælder også i det 

tilfælde, hvor parterne ønsker at statuere deres egne intentioner på tidspunktet for kontrakt-

indgåelse eller deres ændrede intentioner efter kontraktindgåelse. 

Såfremt parternes fælles vilje ikke kan fastlæggelse vil fortolkningen forankres i en ordlydsfor-

tolkning for den relevante bestemmelse. Det kan dog være særdeles uhensigtmæssigt, da resul-

tatet heraf med stor sandsynlig ikke er forenelig med udviklingen i kontraktsforholdet100. 

4.2.3.4 Parternes aftalte fortolkningsregler  

Den generelle aftalefrihed gør sig gældende i dansk ret, hvorfor parterne frit kan aftale, hvorle-

des en potentiel fortolkning af kontrakten skal finde sted. Fortolkningen er delvist reguleret i 

OPP-kontrakterne, idet der er indsat bestemmelser om rangfølgen af dokumenter tillige med, 

at dokumenter forud for aftaleindgåelsen ikke kan indgå som fortolkningsdata, betegnet som 

henholdsvis prioriteringsreglen og fuldstædningsklausulen. 

.4.2.3.4.1 Prioriteringsregler i fortolkningen  

En kontraktbestemt prioriteringsrækkefølge for tilhørende bilag, vil ofte være at finde i en 

OPP-kontrakt. Dette ses eksempelvis i Kliplev-Sønderborg kontrakten. I kontraktens første 

afsnit Aftalens baggrund, formål, vilkår og definitioner er der i punkt 1.3 fastsat fortolknings-

prioritet. Den opstillede liste har i sagens natur hovedkontrakten, som første prioritet for for-

tolkningen, efterfølgende nævnes de 13 bilag i den rangorden, det er ønsket fra parterne.  

Foruden prioriteringslisten indeholder OPP-kontrakten et lex specialis princip. Bestemmelsen 

foreskriver, at dokumenter med specifikt forhold går forud for generelle beskrivelser uanset 

den oplistede rangorden.  Denne rangorden af kontraktens bilag vil komme i spil i tilfælde, 

hvor en tvist mellem parterne formår at skabe usikkerhed om to indbyrdes modsigende be-

stemmelser.  

                                                             

98 Andersen 2006; 427 

99 Ibid; 426 

100 Naundrup 2011; 42 
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.4.2.3.4.2 Fuldstændighedsklausul  

I kontrakten for opførelsen af motorvejen ved Kliplev-Sønderborg er det aftalt i punkt 1.2: 

"Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. 

Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er 

blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående udbudsprocedure, herunder 

referater fra den konkurrenceprægede dialog."  

Til fortolkning af kontraktbestemmelse i dette aftaleforhold er det ikke muligt at lægge tidlige-

re materiale til grund for fortolkningen. Dog kan forhold tale for, at en fuldstændighedsklau-

sul, som denne, kan blive tilsidesat. Såfremt en af parterne finder forhold i kontrakten, som de 

ikke mener var hensigten forud for indgåelsen af aftalen, vil en fuldstændighedsklausul ikke 

forhindre parten at søge at bevise intentionen med dokumentation fra forudgående forhand-

linger eller andre korrespondancer mellem parterne.  

I søgen efter en afklaring af parternes forudgående intentioner for indgåelse af OPP-

kontrakten findes det centralt at inddrage de forskellige faser i det forudgående udbud af en 

OPP-kontrakt. Forhandlingen i dialogfasen og det endelige afgivne tilbud fra en tilbudsgiver, 

må antages at være en indikation for, hvilke intentioner der lå forbud for indgåelse af OPP-

kontrakten for den private part. Den offentlige parts intention må anses for at være beskrevet i 

dokumentet, hvor begrundelsen for udvælgelsen af det vindende tilbud fremgår.  

Fuldstændighedsklausulen vil formentlig have den indvirkning, at forhold i kontrakten, som 

ikke er i overensstemmelse med den forudgående intention, vil være svært at bevise101. Det vil i 

dansk ret formentligt ikke blive afvist at inddrage tidligere dokumentation for at understøtte 

en påstand til trods for en fuldstændighedsklausul. Der vil dog gælde en tung bevisbyrde for 

den part der, på baggrund af materiale, der i udgangspunktet er afskåret efter fuldstændig-

hedsklausulen, ønsker at statuere en anden intention for parterne, end OPP-kontrakten giver 

udtryk for102. 

4.2.4 Sammenfatning  

Til fortolkning af OPP-kontraktens samarbejdsbestemmelser kan det generelt inddrages, at der 

er tale om en kontrakt indgået af professionelle parter, der er tale om et længerevarende kon-

traktforhold tillige med kontraktens samfundsmæssige interesse, som oftest vil være datum til 

fordel for den offentlige part.  

                                                             

101 Møgelvang-Hansen 2011; 236-237 
102 Møgelvang-Hansen 2011; 236-237 
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Fortolkningen vil også indebære en inddragelse af de almindelige fortolkningsregler, herunder 

prioriteringsreglen, koncipistreglen og gyldighedsreglen, hvor sidstnævntes inddragelse af 

parternes fælles intentioner vil have størst betydningen for fortolkningsresultatet. Des længere 

tvisten opstår inde i kontraktsforholdet, jo sværere bliver det formentligt at fastslå parterne 

forudgående intentioner for kontraktindgåelsen, særlig henset til den kontraktsbestemte fuld-

stændighedsklausul.  

På områder, hvor kontrakterne er tavse, inddrages baggrundsretten, herunder i særdeleshed 

den almindelige obligationsretlige loyalitetsforpligtelse, med de heraf afledte forpligtelser og 

entrepriseretten.  
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4.3 Parternes generelle pligt til at samarbejde 

Som led i besvarelsen afhandlingens problemformulering og analyse af, i hvilket omfang par-

terne i en OPP-kontrakt forpligtes til at samarbejde, og hvorledes denne forpligtelse afviger fra 

eller konvergere mod baggrundsretten, findes det relevant at beskrive den generelle loyalitets-

forpligtelse i kontraktsforhold. 

Det belyses ydermere, hvorledes loyalitetsforpligtelsen bedømmes inden for entrepriseretten, 

og hvilke særlige karakteristika forpligtelsen kan tillægges inden for dette retsområde. Oplys-

ningsforpligtelsen, som udspringer af loyalitetsforpligtelsen, vil selvstændigt belyses som sid-

ste del i nærværende afsnit.  

 

4.3.1 Den generelle loyalitetsforpligtelse i kontraktsforhold    

I dansk ret gælder et generelt loyalitetshensyn i aftaleforhold mellem de kontraherende par-

ter103. Det loyale hensyn til sin medkontrahent findes i forskellige former i den almindelige 

købe-, obligations- og aftaleret. Aftaleparterne er forpligtet til at handle i interesse for modpar-

ten, hvilket blandt andet kommer til udtryk i købelovens104 regler om sælgerens loyale oplys-

ningspligt105.  

I kontraktforhold, som ikke reguleres af købeloven, findes der tilmed en pligt for parterne 

imellem at oplyse hinanden loyalt om forhold, der kan have indvirkninger på aftaleforhold. 

Dette er reguleret i en vis grad af bestemmelsen i aftalelovens § 30106, hvor parten svigagtigt 

tilbageholder oplysninger, som er relevant for aftaleforholdet.  

Den generelle loyalitetsforpligtelse anses endvidere for at være en almindelig anerkendt grund-

sætning indenfor obligationsretten, hvorfor den finder anvendelse på formueretlige skyldfor-

hold107, herunder også alle civilretlige kontraktsforhold. Den generelle loyalitetsforpligtelse vil 

fremadrettet blive benævnt som loyalitetsforpligtelsen. 

Det altovervejende hensyn i kontraktsforhold er, at parterne opfylder deres primære ydelser, 

dog med den modifikation, at denne ikke opfyldes ved samtidig tilsidesættelse af loyalitetsfor-

pligtelsen108. Ræsonnementet her bag ligger i, at en part i et aftaleforhold ikke har opfyldt sin 

kontraktforpligtelse, såfremt opfyldelse heraf samtidig giver medkontrahenten et tab. Dette ses 

                                                             

103 Lookofsky 2005; 67 og Bryde Andersen 2002; 472f. 

104 Lovbekendtgørelse nr. 237 af 28/3/2003 om køb, ændret ved Lov nr. 523 6/6/2007 og Lov nr. 718 af 25/6/2010. 
105 Kruse 2009; 156 

106 Lovbekendtgørelse nr. nr. 781 af 26/8/1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, ændre ved 
Lov nr. 1376 28/12/2011.  
107 Lookofsky 2010; 17 
108 Lookofsky 2005; 69 
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for eksempel i sælgers omsorgspligt for varer, der på grund af købers forhold ikke kan afleveres 

til køber, jf. købeloven § 33.  

I tråd med ovenstående er det nærtliggende at holde sig til professor, dr. jur. Torsten Iversens, 

Aarhus Universitet, opdeling af loyalitetspligten i en række kategorier, herunder samarbejds-

forpligtelsen og oplysningsforpligtelsen109, som er relevante for afhandlingen. Oplysningsfor-

pligtelsen gennemgås uddybende i et senere afsnit, mens aspekter ved den generelle samar-

bejdsforpligtelsen belyses med udgangspunkt i nedenstående dom. 

Følgende dom fra Sø- og Handelsretten illustrer, hvorledes en part ved fortielse og ikke opfyl-

delse af kontraktens samarbejdsbestemmelser bringes i misligholdelse.  

Dommen SH2006.H 92/04 tager stilling til, hvorledes en samarbejdskontrakt skal fortolkes og 

indeholder en streng oplysningspligt. Kontrakten var indgået af to parter med det for øje, at de 

skulle ”samarbejde loyalt” om indkøb af returpapir til brug for produktion af genbrugspapir. 

Sagsøger, agentturgiveren, nedlægger påstand om tilbagebetaling af kommission, som følge af 

sagsøgers berettigede opsigelse af en agentaftale.  

Den sagsøgte agent bestrider i sagen, at Samarbejdskontrakten med rette kunne opsiges med 

den begrundelse, at sagsøgte havde indgået forhandlinger om en anden agenturaftale med et 

returpapirselskab udenfor kontraktens indkøbsområde. Det blev ikke fundet godtgjort, at sag-

søgte havde indgået nogen endelig agenturaftale under Samarbejdskontraktens løbetid, men 

Sø- og Handelsretten udtalte dog, at den sagsøgte burde have, i medfør af Samarbejdskontrak-

tens § 1 og den almindelige loyalitetsforpligtelse, der gælder for et agentforhold, fortalt om de 

foranliggende forhandlinger med det andet returpapirselskab. Sø- og Handelsretten fandt her-

ved, at det var berettiget at bringe samarbejdet til ophør.  

Der var således tale om en misligholdelse af kontrakten på grund af manglende videregivelse af 

informationerne og ikke opfyldelse af samarbejdsforpligtelsen.  

I økonomisk henseende vil aktørerne handle i egen interesse og udvise opportunistisk adfærd, 

jf. kapitel 3. At der findes en loyalitetsforpligtelse i dansk ret bevirker, at aftaleparterne ikke 

kun kan handle i egen interesse, men at parterne er forpligtet til en vis grad at handle i hinan-

dens interesse, hvilket yderligere kan ses som en forpligtelse til at samarbejde med sin med-

kontrahent110 i tråd med ovennævnte dom.  

Når en part udviser illoyal adfærd, der medfører en manglende opfyldelse af samarbejdsfor-

pligtelsen, så vil vurderingen af en egentlig misligholdelse af kontrakten, jf. ovennævnte dom, 

                                                             

109 TBB2008.103 
110 Lookofsky 2005; 68 
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bero på en vurdering af den konkrete situation, herunder hvilke normer, der er gældende, og 

på hvilken måde parterne har indrettet sig herpå, indenfor det pågældende kontraktsforhold. 

Sø- og Handelsretten lagde, i førnævnte dom, vægt på den almindelige loyalitetsforpligtelse i et 

agentforhold, hvilket indikerer, at loyalitetsforpligtelsen er forskellig fra branche til branche og 

afhængig af det pågældende kontraktsforhold.  

En vurdering af parternes adfærd, ydermere om der er udvist illoyal adfærd, må derfor være 

kontekstbestemt.  For en OPP-kontrakt vil parternes status som professionelle kunne inddra-

ges i vurderingen, idet parterne her har en klar opfattelses af, hvad der anses for sædvanlig og 

forsvarlig adfærd111.  Det er endvidere relevante at inddrage, om parternes i praksis har indret-

tet sig anderledes end OPP-kontraktens indhold, særlig i tilfælde, hvor uoverensstemmelsen 

opstår sent i kontraktsforholdet. 

4.3.1.1 Loyalitetsforpligtelsen i entrepriseretlige kontraktsforhold 

Professor, dr. jur., Torsten Iversen fremhæver endvidere, at loyalitetsforpligtelsen klart er en 

del af kontrakten, jo mere kontrakten fordre samarbejde mellem parterne. Det fokuseres her 

på den win-win-situation, der for eksempel kommer af samarbejde mellem entreprenøren og 

bygherren i entrepriseforhold i modsætning til forholdet mellem køber og sælger, hvor det at 

handle i hinandens interesser kan svække egeninteresser i aftaleforholdet112. Indenfor entrepri-

seretten er der således tale om et aftaleområde, som er et udslag af loyalitetsforpligtelsen, hvil-

ket ses ved, at der for de almindelige betingelser indenfor entrepriseretten er tale om agreed 

documents, der er tilvejebragt ved samarbejde mellem parternes brancheorganisationer113.  

Loyalitetsforpligtelsen er særdeles fremtrædende i entrepriseretten, hvilket yderligere kommer 

af den entrepriseretlige aftalemodel ofte har karakter af et kompliceret og længerevarende 

aftaleforhold114. Denne loyalitetsforpligtelse kan karakteriseres ud fra, hvad der kan forventes i 

det entrepriseretlige aftaleforhold, og hvilke adfærdsnormer parterne kan tillægges115. Der gæl-

der her en udvidet loyalitetsforpligtelse. 

Loyalitetsforpligtelsen kommer i entrepriseretten blandt andet til udtryk ved, at entreprenøren 

er underlagt en agtpågivenhedsforpligtelse og yderligere en undersøgelsespligt. Dette følger af 

ABT 93 § 15, stk. 1 og 2, tilsvarende i AB 92, at entreprenøren skal give meddelelse til bygher-

ren, såfremt arbejdet ikke kan udføres på den pågældende måde, som det er fremlagt af byg-

                                                             

111 Lookofsky 2005; 68 

112 Iversen, 2008; 1 
113 Iversen 2008; 4 

114 Hansen 2008; 188 
115 Ibid. 
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herren. Denne forpligtelse minder om det kontraktretlige princip caveat emptor116, som for-

pligter aftaleparten at sætte sig ind i, hvilken ydelse og krav hertil, der er omfattet af aften.  

Dette kan belyses af KFE 1975.76 DIV, hvor entreprenøren kun blev tilkendt halvdelen af den 

af entreprenøren krævede merbetaling. Nedsættelse i merbetalingen blevet foretaget som følge 

af entreprenørens manglende efterlevelse af caveat emptor-princippet, dels ved ikke at give 

bemærkninger til uoverensstemmelser i projektmaterialet, dels ved manglende indhentning af 

bygherrens stillingtagen forud for arbejdets begyndelse. 

Denne agtpågivenhedsforpligtelse udspringer af kravet om at handle i medkontrahentens inte-

resse. At aftalepartens adfærd skal afspejle en hvis agtpågivenhed knytter sig til, at loyalitets-

forpligtelse i entrepriseretlig sammenhæng især pålægger aftaleparterne at samarbejde.  

I KFE 82.277 VBA om udførsel af havnebassin, blev det, i forbindelse med entreprenørens krav 

om tidsfristforlængelse, anført, at "… det er entreprenørens pligt at søge arbejdet færdiggjort 

til tiden med kvalificeret indsats, men dette kræver bygherrens positive medvirken" (egen 

understregning), hvilket bevirkede, at entreprenøren fik medhold i tidsfristforlængelse og byg-

herrens krav om dagbøder ikke blev taget til følge.  

I KFE 87.48 VBA blev en bygherres krav på betaling af entreprenøren for meromkostninger, 

som følge af bygherrens ophævelse af samarbejdet med entreprenøren, afvist. Det blev anført, 

at "… da bygherren ikke havde vist nogen form for imødekommenhed over for entreprenø-

rens rimelige krav om ændringer i arbejdsgangen, fandtes ansvaret for samarbejdets ophør 

ikke ensidigt at kunne lægges på entreprenøren…" (egen understregning).   

I de belyste afgørelser er der ikke statueret misligholdelse af aftalen alene på baggrund af illoy-

al adfærd og brud på loyalitetsforpligtelsen. Manglende opfyldelse af loyalitetsforpligtelsen har 

i stedet medvirket til nedsættelse eller afvisning af krav fra aftaleparten, som ikke har medvir-

ket til at samarbejde loyalt. 

4.3.1.2 Den generelle oplysningsforpligtelse 

Loyalitetsforpligtelse indeholder også forpligtelsen til at oplyse om forhold, der er relevant for 

den anden part. Oplysningsforpligtelsen er således en mere konkret forpligtelse i forhold til at 

handle i medkontrahentens interesse.   

Den generelle oplysningsforpligtelse ses tydeligt i lovgivningen inden for forbrugerbeskyttel-

sesreglerne. Der er flere steder i lovgivningen, hvor sælgeren er forpligtet til at oplyse om for-

hold, der kan være relevant for forbrugerens bedømmelse af ydelsen. Dette kommer direkte til 

                                                             

116 Ibid; 202 
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udtryk i købelovens § 76, stk. 1, nr. 3, som finder anvendelse på forbrugerkøb, men som endvi-

dere et udtryk for det almindelig obligationsretlige princip om sælgers generelle oplysnings-

pligt, hvorfor pligten også gælder udenfor købelovens anvendelsesområde117.  

At en medkontrahent i et aftaleforhold fortier oplysninger kan ikke uden videre statueres som 

en misligholdelse af den loyale oplysningsforpligtelse. Der skal være tale om en culpøs (forsæt-

ligt eller uagtsomt) fortielse af oplysninger eller burde-vide om det pågældende aftalefor-

hold118. For at statuere en tilsidesættelse af oplysningsforpligtelsen, skal der endvidere være 

tale om forhold og oplysninger, som er relevant for modkontrahenten119.  

Bedømmelsen om en aftalepart culpøst har holdt oplysninger tilbage for den anden aftalepart 

beror på en samlet ”… vurdering af, hvem der må anses »nærmest« til at afklare det pågæl-

dende tema.”120, hvilket minder om en fortolkning af aftalebestemmelser efter uklarhedsreg-

len.  Dette vil være et forhold, som er relevant forud for kontrakt indgåelse.  

Oplysningsforpligtelsen skærpes efter kontrakt indgåelse121, da loyalitetsforpligtelsen er define-

ret som en pligt til at tage rimelige hensyn til medkontrahentens interesser, hvilket må forhøjes 

efter kontraktindgåelsen. De førnævnte lovbestemte regler om oplysningsforpligelsen beror på 

sælgers pligt til at oplyse om forhold forud for kontraktindgåelsen. I længerevarende aftalefor-

hold, må forpligtelsen ændre sig således, at hver aftalepart efter kontraktsindgåelse er forplig-

tet til at videregive oplysninger, som er relevante for medkontrahentens bedømmelse af aftale-

forholdets forløb.  

4.3.1.3 Sammenfatning 

Loyalitetsforpligtelsen indeholder en forpligtelse til blandt andet at give oplysning og samar-

bejde med henblik på at varetage modpartens interesser. Loyalitetsforpligtelsen er fremtræ-

dende i entrepriseretten, og der gælder endvidere et skærpet krav til forpligtelsen, når man 

agerer i et kontraktsforhold. Den implicitte loyalitetsforpligtelse kan næppe påberåbes alene, 

med mindre der er tale om en illoyal adfærd, der efter en culpavurdering, er af særlig grov ka-

rakter. 

Misligholdelse af oplysningspligten følger som sagt en culpavurdering for tilbageholdelse af for 

modparten væsentlige oplysninger. Da oplysningspligten udspringer af den generelle loyali-

tetsforpligtelse om at vise loyalt adfærd overfor sin medkontrahent, bør retsvirkning af mang-

lende opfyldelse af denne forpligtelse også følge en culpavurdering122. Dette kommer af om 

                                                             

117 Gomard 2012; 52 og Lookofsky 2010; 61 

118 Lookofsky 2010; 61 

119 Ibid; 61 
120 Ibid; 62 

121 Bryde Andersen 2005; 121 

122 Lookofsky 2010; 69 
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tilsidesættelsen af loyal adfærd kan betragtes som væsentlig i forhold til den ydelse, som parten 

skal præstere. 

 

4.3.2 Loyalitetsforpligtelsen indeholdt i OPP-kontrakten 

Der gælder som ovenfor fremlagt en ulovreguleret loyalitetsforpligtelse mellem kontraherende 

parter. Denne loyalitetsforpligtelse, og den heraf afledte forpligtelse til at samarbejde, kan dog 

reguleres af parterne i kontrakten, eftersom denne efter indgåelse vil være parternes primære 

retskilde og dermed gå forud loyalitetsforpligtelse. Samarbejdet er i Kliplev-Sønderborg kon-

trakten reguleret ved pkt. 3.1: 

Parterne er forpligtede til at samarbejde og vise hinanden loyalitet under hele Af-

talens løbetid. Forretningsorden og andre ordensmæssige og processuelle regler 

for samarbejdet fremgår af bilag 4. 

I Rigsarkiv kontraktens pkt. 6.1 og 6.2 er følgende anført: 

 Parterne er forpligtet til i hele Aftalens løbetid at understøtte et samarbejde, såle-

des alle ydelser stedse optimeres og konflikter så vidt muligt undgås. 

Samarbejdet organiseres i overensstemmelse med Forretningsorden for samar-

bejde (bilag 6). 

Bestemmelserne er gældende for hele kontraktforholdet. Selvom det materielle indhold uddy-

bes en smule for Rigsarkiv kontraktens vedkommende, idet den specifikt henviser til en sam-

arbejdsforpligtelse vedrørende kontraktens realydelse og mægling ved uoverensstemmelse 

mellem parterne, er begge bestemmelsers indhold udformet på et overordnet niveau.  

Indholdet af bestemmelserne konkretiseres til dels i respektive bilag. Her præsenteres den 

valgte samarbejdsmodel, herunder blandt andet de forskellige styregruppers sammensætning, 

mødefrekvenser og betingelser for indholdet af mødeagenda. Kontrakten indeholder ingen 

sanktionsbestemmelser for parternes misligholdelse af samarbejdsmodellens retningslinjer. 

Foranlediget af ovenstående, må formodning således være, at samarbejdsbestemmelserne ikke 

har en selvstændig retsvirkning for parterne, men i stedet kan anvendes som supplement ved 

påberåbelsen af kontraktens øvrige bestemmelser. Denne formodning tilsluttes også af Lektor, 

ph.d, Karsten Naundrup Olesen, Syddansk Universitet, som mener, at så bredt formulerede 

klausuler næppe er virksomme og alene kan"… tjene til at henlede parternes opmærksomhed 
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på pligten til at samarbejde"123. Bestemmelserne kan således ses som et udtryk for den allere-

de gennemgået loyalitetsforpligtelse. 

Uanset om pligten til at samarbejde er konkretiseret, vil parterne altid have pligt til at varetage 

hinandens interesser, jf. ovenstående afsnit. Loyalitetsforpligtelsen har dog dens begrænsnin-

ger, idet enhver kontraktspart må anses berettiget til primært at varetage egne interesser. Der 

findes således en grænse for, i hvilket omfang parterne er forpligtede til at varetage hinandens 

interesser124.  

Ved fortolkning af kontrakten vil en inddragelse af ovennævnte bestemmelser med udgangs-

punktet i gyldighedsreglen dog medfører, at denne grænse rykkes med det resultat, at parter-

ner i højere grad er forpligtet til at varetage hinandens interesser. Bestemmelserne vil, ved den 

anlagte fortolkning, bidrage positivt til fastlæggelsen af parternes intentioner om samarbejde, 

hvilket vil medfører en nemmere adgang til at anvende gyldighedsreglen. Bestemmelserne 

medfører derfor, med andre ord, en udvidet loyalitetsforpligtelse. 

Professor (MSO) Christina D. Tvarnø er af samme opfattelse, idet hun mener, at ved at lade 

loyalitetsforpligtelsen være udtrykt ved en bestemmelse i kontrakten er denne "… ikke længere 

alene en implicit forpligtelse gældende for aftaleforholdet, som det er tilfældet for en traditi-

onel aftale. Den almindelige obligationsretlige loyalitetsforpligtelse gælder stadig for aftale-

forholdet, endda i udvidet form, hvilket skyldes parternes eksplicitte angivelse af ønsket om 

at forpligte sig yderligere i forhold til hinanden i selve aftalegrundlaget"125 (egen understreg-

ning). Dr. jur. Ole Hansen er til dels enig i denne betragtning, men mener endvidere, at loyali-

tetsforpligtelsen kun vil være gældende i udvidet form, når parterne "… rent faktisk og i videre 

omfang end i traditionelle entrepriseforhold har etableret et åbent samarbejde"126 (egen un-

derstregning). Har parternes således ikke reelt levet op til et åbent samarbejde, kan en gene-

ralbestemmelse næppe udvide parternes forpligtelse til et loyalt samarbejde127. 

Selvom bestemmelserne ikke kan påberåbes alene af parterne, vil den deraf afledte udvidede 

loyalitetsforpligtelse være et særdeles tungtvejende fortolkningsbidrag, i de tilfælde hvor en 

eventuel tvist eller uoverensstemmelse er opstået på baggrund af påstået manglende opfyldelse 

af kontrahentens forpligtelse til at samarbejde. Illoyal adfærd og manglende opfyldelse af kon-

traktens bestemmelse herom må således behandles på samme måde som voldgiftsretten til-

                                                             

123 Naundrup 2012; 198 

124 Lookofsky 2010; 69 

125 Tvarnø 2002; 150  
126 Hansen 2005; 3  
127 Hansen 2005; 3  
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lægger i tidligere nævnte kendelser128, hvor manglende opfyldelse af loyalitetsforpligtelsen ikke 

er underlagt en selvstændig anvendelse, men dog har en stor betydning for vurderingen heraf.   

Forpligtelsen vil dog afhænge af, hvorledes parterne i det konkrete kontraktsforhold har ind-

rettet sig med henblik på at optimere samarbejdet. Foreligger der således en forpligtelse til at 

samarbejde, som er tæt knyttet til realydelsen og en ikke opfyldelse af loyalitetsforpligtelsen 

kan anses som en ikke opfyldelse af kontrakten realydelse, må den almindelige obligationsret-

lige misligholdelseslære kunne fastsætte misligholdelse af kontrakten, såfremt en væsentlig 

tilsidesættelse af loyalitetsforpligtelsen har fundet sted. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

128 KfE 82.277 og KfE 87.48 
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4.4  OPP-kontraktens specifikke bestemmelser  

Samarbejdsniveauet afgøres i afhandlingen efter udvekslingsintensiteten af viden og erfarin-

ger. For udvekslingen af viden og erfaringer anses mødeafholdelse som et essentielt tiltag, hvor 

bestemmelser, til trods for et indhold af hovedsagelig processuel karakter, herom analyseres. 

Møderne har til formål at skabe gode betingelser for dialog og fremlæggelse af viden til formål 

at fremme koordineringen og optimal virkeliggørelse af realydelsen. Da samarbejdsniveauet 

hertil endvidere skal være højere i OPP-kontrakter end parterne muligvis er vant til, bør be-

stemmelserne herom gennemgås. Information til fremlæggelse til møderne kan være et resul-

tat af forhold, der er opdaget af parterne, enten ved tilsyn og/eller gennemgang af udvekslet 

dokumentation, hvorfor disse bestemmelser ligeledes analyseres. 

 

4.4.1 Mødeafholdelse 

4.4.1.1 Baggrundsretten 

Efter ABT 93 § 19 fremgår det, at "Med mindre andet aftales, indkalder entreprenøren til 

byggemøder med bygherren og udarbejder referater, der snartest muligt sendes til bygher-

ren.". Der er i en traditionel byggeproces tale om byggemøder mellem totalentreprenøren og 

bygherren og i nogle tilfælde dennes tekniske rådgiver, med det formål at sikre, at de projekt-

mæssige krav efterleves af totalentreprenøren. Af bestemmelsen følger der således aftalefrihed 

mellem parterne for mødefrekvens og indhold, udover angivelse af årsag til spilddag efter ABT 

93 § 20, hvorfor det er op til parterne at beslutte, hvad der er relevant at fremlægge og videre-

formidle på disse møder. Rationalet bag, at baggrundsretten fremsætter særdeles aftalefrihed 

på dette område, er områdets særpræg og vigtigheden af afholdelse af byggemøder er afhæn-

gigt fra projekt til projekt.  

I udgangspunktet er det dog OPP-selskabet, der har ansvaret for indkaldelse af møder, hvilket 

ses i henhold til formuleringen i ABT 93, § 19 og desuden følger af ABT 93, § 10, stk. 2, hvoref-

ter OPP-selskabet skal præstere alle fornødne biydelser, hvilket også omfatter deltagelse i og 

referatudarbejdelse af byggemøder. 

Som et resultat af bestemmelsernes rene processuelle indhold og den aftalefrihed herom, der 

følger af baggrundsretten, er denne derfor tavs omkring sanktionering ved parternes manglen-

de opfyldelse heraf, hvorefter bestemmelserne i udgangspunktet ikke kan påberåbes til hjælp 

for en påstået misligholdelse, da denne formentlig ikke vil blive anset som væsentlig mislighol-

delse. Idet OPP-selskabet pålægges en initiativforpligtelse til afholdelse af møder, som endvi-

dere kan anses for biydelser, må OPP-selskabet være nærmest til at blive anset for ikke at have 

opfyldt sine forpligtelser. 



  Offentligt-privat Partnerskab  

i et kontraktsretligt og kontraktøkonomisk perspektiv   
 

Side | 64  

 

4.4.1.2 OPP-kontrakten 

I Kliplev-Sønderborg kontrakten fremgår af kontraktens bilag 4, hvilke administrative be-

stemmelser, der er gældende for samarbejdet. Dette bilag er en uddybning af generalbestem-

melsen om samarbejde. Det er heri gengivet, at parterne forpligtes til at samarbejde loyalt, dog 

med den tilføjelse, hvordan dette skal foregå.  

I bilagets bestemmelse om anlægsledelsesmøder fremgår følgende:  

Der afholdes anlægsledelsesmøder hver måned. Hver af parterne kan forlange 

yderligere møder efter behov. Møder indkaldes af OPP-selskabet, normalt med 14 

dages varsel (…). OPP-selskabet skriver referat fra alle møder (…) Eventuelle ind-

vendinger mod referatet skal foreligge inden 7 dage efter at referatet er udsendt, 

ellers betegnes referatet som godkendt. 

Rigsarkiv kontraktens bestemmelse om mødeafholdelse lyder: 

 Det forventes, at der vil være behov for et mødeinterval på ca. 14 dage i hoved-

parten af projekteringsfasen. 

Det er således ikke formuleret, som en forpligtelse, men er mere et udtryk for, hvilke hensigter 

parterne har med samarbejdet. Samarbejdsformen er yderligere beskrevet i afsnit 5 i bilag 6:  

 Det vil være OPP-leverandøren, der har initiativet i forbindelse med samarbejdet 

i alle organer, og dermed det OPP-leverandøren, der indkalder til møder, udar-

bejder al nødvendig dokumentation både før og efter møderne m.m. 

Her ses således samme arbejdsfordeling, som der gør sig gældende for Kliplev-Sønderborg 

kontrakten og ydermere efter baggrundretten, der også pålægger totalentreprenøren initiativ-

forpligtelsen til indkaldelse af møder og udarbejdelse af dokumentation herfor.   

Kontraktsbestemmelserne konvergerer med baggrundsretten, hvor initiativforpligtelsen læg-

ges hos OPP-selskabet, hvorefter det også kan formodes, ved inddragelse af gyldighedsreglen, 

at parternes intentioner har været, at lade mødeafholdelse og referatudarbejdelse være en biy-

delse, der skal præsteres af OPP-selskabet.  

Selvom bestemmelserne i OPP-kontrakterne er udtryk for processuelle regler, må det formo-

des, der er en udvidede adgang til at lade parterne forpligte sig hertil. Det følger af den udvide-

de samarbejdsforpligtelse, der gælder efter kontrakternes eksplicit udtrykte pligt hertil, særlig 

henset til, at arbejdsgangen for mødeafholdelse er indeholdt i bilaget tilhørende bestemmelsen 

om den generelle samarbejdsforpligtelse. 



  Offentligt-privat Partnerskab  

i et kontraktsretligt og kontraktøkonomisk perspektiv   
 

Side | 65  

 

At bestemmelser heraf kan påberåbes alene, også selvom de påberåbes i forening med parter-

nes samarbejdspligt, må dog stadig svares benægtende. Kontraktsbestemmelserne må således 

alene have til hensigt at henlede parternes opmærksomhed på at agere loyalt og være samar-

bejdsvillig under projektets løbetid. 

4.4.1.3 Kontraktøkonomisk vurdering 

For at udnytte OPP-potentialet igennem et øget niveau af samarbejde anses mødeafholdelse 

for at danne rammen for vidensdeling og informationsudveksling, jf. kapitel 3. 

Det må ud fra denne tankegang være vigtig at afholde møder i projekteringsfase og i starten på 

samarbejdet, hvor parterne hver især indestår med meget viden. Dette vil klart afhænge af 

projekt til projekt, men en klar tendens vil formentligt være, at et godt stykke inde i forløbet 

kan en stor mødefrekvens være mindre vigtig.  

Transaktionsomkostningerne for afholdelse af møder vil ikke umiddelbart stige over projekt-

forløbet. Dog kan indholdet af møderne og omkostninger til forberedelse heraf skabe flere 

transaktionsomkostninger.  

Disse processuelle bestemmelser sætter således kun rammerne for samarbejdet, hvor synergi-

gevinsterne og transaktionsomkostningerne herved i højere grad er bestemt af indholdet af 

møder, hvor andre kontraktbestemmelser, der knytter sig til samarbejdet, har større indflydel-

se på udnyttelse af OPP-potentialet.  

Såfremt der i kontraktforholdet er tilstrækkelig incitament for parterne til at vidensdele og 

oplyse medkontrahenten om relevante forhold for projektet, vil der endvidere være et incita-

ment til at deltage i de fastlagte møder. Incitamentet til at deltage i møderne afhænger således i 

høj grad af, hvilke informationer, der for eksempel afledes af nedenfor præsenterede bestem-

melser om tilsyn og dokumentation, som kan være genstand for møderne. 

Kontrakten bør alligevel skabe et incitament for parterne til at deltage i møderne, desuagtet 

den til mødet fremlagte information. Sanktioner for manglende opfyldelse af parternes samar-

bejdsforpligtelse i form af mødedeltagelse kan dog med fordel indskrives i OPP-kontrakten.  

Der kan her søges inspiration indenfor IT-retten, hvor en ny standardkontrakt, K03 for længe-

revarende IT-projekt baseret på en agil metode, for nyligt er blevet offentliggjort129. Denne 

kontrakt anvendes til en anden type realydelse end en OPP-kontrakt, men et væsentligt forhold 

                                                             

129 Tilgængelig på internetsiden: 
http://www.digst.dk/da/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/Betaversion-af-ny-agil-
standardkontrakt-K03-offentliggoeres 

http://www.digst.dk/da/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/Betaversion-af-ny-agil-standardkontrakt-K03-offentliggoeres
http://www.digst.dk/da/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/Betaversion-af-ny-agil-standardkontrakt-K03-offentliggoeres
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ved den agile udviklingsmetode inden for IT-projektudvikling er, at samarbejdsaspektet er 

meget centralt130, hvorfor en belysning heraf er relevant.  

Af kontraktens punkt 27.2 fremgår det, at "Deltager Kunden ikke i Projektet som forudsat i 

den Agile Metode og som angivet i Kontrakten, herunder med det fornødne niveau for indsigt 

(…) og medfører Kundens manglende deltagelse mv., at en eller flere af de (…) aftalte tidsfri-

ster for afprøvning og test forsinkes, er Leverandøren berettiget til en udskydelse af efterføl-

gende tidsfrister for afprøvning og test med et til forsinkelsen svarende antal dage." (egen 

understregning). 

Det specificeres yderligere, at "… Såfremt Kundens manglende deltagelse mv. udgør en væ-

sentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser efter Kontrakten, er Leverandøren endvidere 

berettiget til at opsige Kontrakten …". Derudover tilføjer kontrakten krav på erstatning, som 

følge af væsentlig misligholdelse af mødeforpligtelsen.  

Standardkontrakten forpligter Kunden til at deltage aktivt i udviklingen af og samarbejdet om 

realydelsen. Undlader Kunden at deltage aktivt i processen anses det som en misligholdelses af 

kontrakten, hvorefter Leverandøren er berettiget til at hæve konktrakten, såfremt mislighol-

delsen er af væsentlig karakter. 

Selvom realydelsen for de i afhandlingen omhandlende offentlige-private partnerskaber ikke 

på samme måde lægger op til en lige så strigent og praktisk tilgang til udviklingen, herunder 

løbende test og afprøvning, kan KO3-regulering af samarbejde alligevel med fordel være til 

inspiration for en modificering af OPP-kontrakternes bestemmelser om samarbejde. 

En lignende fokus på parternes mødedeltagelse og krav om indsigt vil med fordel kunne ind-

skrives uddybende i OPP-kontraktens bestemmelser. Idet mødebestemmelserne er af overve-

jende processuel karakter det vil være for vidtgående at lade manglende opfyldelse af denne 

forpligtelse være sanktioneret på samme måde, som i KO3.  

Fokuset bør dog alligevel blive indskrevet som en forpligtelse, således parterne vil blive op-

mærksom på vigtigheden af, ikke kun mødedeltagelsen, men også den information, der bliver 

fremlagt. Som nævnt i kapitel 3 vil transaktionsomkostningerne i mindre grad afhænge af, 

hvilken information, der bliver fremlagt. Med parternes fokus på ovenstående, er det derfor 

muligt, uden ekstra transaktionsomkostninger, at danne et bedre grundlag for indholdet af 

møderne, herunder for eksempel en bedre præsentation af, hvad den offentlige part har fundet 

af forhold ved tilsyn og/eller gennemgang af dokumentation, og dermed et bedre udgangs-

punkt for at udnytte OPP-potentialet. Det følger af kapitels 3's antagelse om at samarbejdsni-

                                                             

130 "Som følge af det tætte samarbejde mellem Parterne stiller den agile udvikling betydelig større krav til Kundens 
deltagelse", KO3-kontraktens Executive Summary. 
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veauet ikke bare højnes ved mere intens informationsudveksling, men også ved kvaliteten af 

den fremlagte information.   

 

4.4.2 Tilsyn 

4.4.2.1 Baggrundsretten 

Bygherrens tilsyn reguleres af ABT 93 § 17: Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over 

for entreprenøren med hensyn til arbejdets udførsel. Tilsynet kan give og modtage meddelel-

ser vedrørende arbejdet samt godkende eller kassere materiale eller arbejder.  

Antagelsen af tilsyn er ikke obligatorisk. Vælger bygherren at føre tilsyn, har denne valgfrihed 

mellem selv at forestå tilsynet eller overlade opgaven til tredjemand i form at en bygherreråd-

giver131. Bygherrerådgiveren vil i dette tilfælde repræsentere bygherren i form af en stillings-

fuldmagt132, hvorfor denne konstellation næppe vil have nogen ydelsesmæssig eller ansvars-

mæssig betydning for forholdet mellem bygherre og totalentreprenør133. 

Bestemmelsen giver alene bygherren mulighed for kontrollere om materialer og arbejdets ud-

førsel er kontraktmæssige, med mulighed for kassation af materialer eller arbejder, såfremt 

dette ikke er opfyldt. Bygherren har således ikke styringsbeføjelser ved selve tilsynet og kan 

dermed ikke give anvisninger angående tilrettelæggelse og udførsel af kontrakten, idet entre-

prenøren, som projektansvarlig, beholder ledelsesretten.  

I det tilfælde hvor bygherren har reelle ændringsønsker, skal denne følge proceduren i ABT 93 

§ 14, stk 2. Ændringen skal have en naturlig sammenhæng med den allerede aftalte realydelse, 

jf. ABT 93 § 14, stk. 1, og skal gennemføres med respekt for totalentreprenørens interesser i 

form at henholdsvis betalingsregulering og fristforlængelse efter ABT 93 §§ 14, stk. 3 og 24, stk. 

1, nr. 3. Da ABT 93 § 17 ikke giver bygherren adgang til en egentlig anvisningsret, medfører 

dennes foretagelse af tilsyn ikke en indskrænkning af totalentreprenørens ansvar for projektet, 

jf. ABT 93 § 18.  

Totalentreprenøren er således, uanset bygherretilsyn, ansvarlig for projektering og dermed 

pligt til at levere den en kontraktmæssig ydelse. 

 

                                                             

131 Betænkning nr. 1266 om ABT 93; side 41.  
132 Hørlyck 2011; 119 
133 Ibid.; 118 
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4.4.2.2 OPP-kontrakten 

Kliplev-Sønderborg kontraktens pkt. 2.3 fremsætter følgende: 

OPP-selskabet kan ikke begrunde Mangelfuld opfyldelse af Aftalen med, at Vejdi-

rektoratet har haft mulighed for at føre tilsyn eller at Vejdirektoratet har gen-

nemført tilsyn uden at påpege forholdet.  

Såfremt Vejdirektoratet bliver opmærksom på, at OPP-selskabets opfyldelse af Af-

talen er Mangelfuld, skal Vejdirektoratet give meddelelse herom til OPP-selskabet.  

Selv om Vejdirektoratet bliver eller burde blive opmærksom på, at OPP-selskabets 

opfyldelse af Aftalen er Mangelfuld og undlader at gøre OPP-selskabet opmærk-

som herop, kan OPP-selskabet ikke begrunde Mangelfuld opfyldelse af Aftalen 

med, at Vejdirektoratet skulle have givet meddelelse om den Mangelfulde opfyl-

delse af Aftalen. 

Rigsarkiv kontraktens pkt. 8.1 fremsættes følgende: 

SES er berettiget, men ikke forpligtet til at føre løbende kontrol med OPP-

selskabets ydelse samt med alle arbejder og leverancer, der indgår eller skal ind-

gå i ydelserne. OPP-selskabets forpligtelser i henhold til Aftalen lempes på intet 

tidspunkt, fordi SES fører/undlader at føre kontrol. Kontrollen skal tilrettelægges, 

så den ikke er til gene for OPP-selskabet.  

Bestemmelserne gengiver i store træk den gennemgåede baggrundsret, som følger af ABT 93, 

§§ 17 og 18, herunder i særdeleshed Rigsarkivets bestemmelse, som giver indtryk af, at være en 

sammenskrivning af ABT 93's bestemmelser om tilsyn.  

Kliplev-Sønderborg kontrakten konkretiserer dog den offentlige parts forpligtelse i det tilfælde, 

hvor et ukontraktmæssigt forhold opdages. Herefter er den offentlige part forpligtet til at give 

meddelelse til OPP-selskabet herom. Kontrakten er i denne sammenhæng tavs om, hvorledes 

den offentlige parts forsømmelse af denne meddelelsespligt sanktioneres. Indholdsmæssigt 

afviger den del af bestemmelsen dog ikke fra baggrundsretten, idet der, som følge af loyalitets-

forpligtelsen, følger en oplysningspligt. Bestemmelse kan således anses som værende et udtryk 

herfor.  

Kliplev-Sønderborg kontrakten går videre og fastslår, at den offentlige parts undladen af med-

delelse om et ukontraktmæssigt forhold, som denne er eller burde være bekendt med, ikke kan 

påberåbes af OPP-selskabet. Her ses også en konvergering med baggrundsretten, hvor entre-

prenørens ansvar ikke indskrænkes som følge af bygherrens tilsyn.  
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Ovennævnte bestemmelser findes at være modstridende, idet en ordlydsfortolkning af disse 

medfører, at den offentlige parts forsømmelse af dets meddelelsespligt ikke har kontraktretlige 

sanktioner eller ændrer ved OPP-selskabets ansvar, hvorefter der ikke gælder en egentlig med-

delelsespligt for den offentlige part. Derimod vil en subjektiv fortolkning af bestemmelserne, 

herunder en inddragelse af de førnævnte fortolkningsregler, give et anderledes resultat, hvor 

der overføres en del af ansvaret til den offentlige part. 

Som nævnet bestemmer koncipistreglen at en uklarhed, også i forbindelse med modstridende 

bestemmelser, skal fortolkes mod affatteren. Denne regel er dog ikke oplagt at anvende på 

denne form for kontrakt, da alle bestemmelser som udgangspunkt har været til forhandling 

mellem parterne under den konkurrenceprægede dialog, hvorfor det kan være svært af fastslå 

hvem, der er den egentlige koncipist.  

En gennemgang af OPP-kontrakterne efterlader et indtryk af ens udformede bestemmelser, 

hvorfor formodningen må være, at disse har den offentlige part som koncipist. En konkret 

afklaring heraf vil kræve, at der gives indsigt i de forudgående handlinger, hvilket dog vanske-

liggøres af de i OPP-kontrakterne indførte fuldstændighedsklausuler. Til trods herfor anses det 

for rimeligt at lade begge parter være ansvarlig for uklarheden, dersom OPP-selskabet ved 

forhandlingerne har haft muligheden for at gøre indsigelser over formuleringen. Med andre 

ord kan det siges, at OPP-selskabet stiltiende har accepteret denne formulering, hvorfor begge 

parter anses for at være affatter.  

Gyldighedsreglen lægger parternes fælles intentioner til grund for fortolkning. Ved fortolkning 

af uklarheden søges der mod at finde den mellem parterne intenderede retsstilling. I forlæn-

gelse af bestemmelsernes klare inspiration fra ABT 93 §§ 17 0g 18, som er en videreførelse af 

AB 92 § 17, er der en stærk formodning for, at den offentlige part skal holdes helt ansvarsfri. 

Dette ses i lyset af den for entreprisebyggerier gældende praksis, og afledte retsstilling, der 

følger efter AB92, § 17, stk. 4, hvorefter entreprenøren er forpligtet til at føre tilsyn, uagtet at 

bygherren fører tilsvarende tilsyn. Den fælles intention kan der forankres i, at idet OPP-

selskabet også føre tilsyn, bør det blive opmærksom på de samme forhold om mangelfuld op-

fyldelse som den offentlige part. OPP-selskabets ansvar skal derfor ikke lempes ved påberåbel-

se af manglende meddelelses fra den offentlig parts side.  

Modsat vil en inddragelse af den udvidede samarbejdspligt, der gælder efter de anvendte gene-

ralbestemmelser herom, være til OPP-selskabets fordel. Bestemmelsen anses som en et ekspli-

cit udtryk for parternes intentioner om et udvidede samarbejde, hvilket medfører, at den of-

fentlige part i højere grad er forpligtet til at følge meddelelsespligten efter Kliplev-Sønderborg 

kontraktens punkt 2.3, 2. afsnit. Selvom generalbestemmelserne er en stærk indikation for 

parternes fælles intentioner, bør parternes handlinger efter kontraktindgåelsen dog inddrages 

for at fastslå parternes eventuelle ændrede fælles vilje, som følge af kontraktens lange løbetid. 
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Parternes handlinger bør endvidere inddrages på baggrund af, at den udvidede loyalitetsfor-

pligtelse må anses som et svagt fortolkningsbidrag i de tilfælde, hvor parterne, uanset bestem-

melsen, ikke har etableret et højt niveau af samarbejde. I fravær af etablering heraf vil gyldig-

hedsreglen tage sit udgangspunkt i ovennævnte synspunkt, hvor den offentlige part under alle 

omstændigheder skal holdes ansvarsfri. 

Alt taget i betragtning vil denne uklarhed i bestemmelsen om den offentlige parts tilsynsret 

fortolkes til fordel for den offentlige part ud fra den betragtning, at baggrundsretten ikke frata-

ger entreprenørens tilsynspligt på baggrund af bygherrens tilsyn. Det modstridende element i 

bestemmelsen for Kliplev-Sønderborg kontrakten må yderlige anses for ikke at understøtte 

generalbestemmelsen for samarbejde i OPP-kontraktsforholdet.  

4.4.2.3 Kontraktøkonomisk vurdering 

Kontraktbestemmelserne er formuleret i overensstemmelse med ABT 93, hvorefter OPP-

selskabet bære det fulde ansvar for levering af en kontraksmæssig realydelse, desuagtet at den 

offentlige part fører tilsyn. Den offentlige part har derfor i udgangspunktet intet incitament til 

at føre tilsyn og videregive eventuelle brugbare informationer, der kan danne grundlag for ud-

nyttelse af OPP-potentialet. 

Det findes efficient ikke at forpligte den offentlige part til at føre tilsyn. OPP-selskabet fører i 

sagens natur selv tilsyn i anlægsfasen, idet OPP-selskabet er ansvarlig for, at der præsteres en 

kontraktmæssig ydelse. Eftersom OPP-selskabet også varetager projekteringen, kan selskabet 

ikke forvente, at den offentlige part fører tilsyn i anlægsfasen og hermed sørger for, at et 

ukontraktmæssigt forhold bringes til OPP-selskabet opmærksomhed.  

Der findes i udgangspunktet også et økonomisk ræsonnement i at holde den offentlige part 

ansvarsfri i det tilfælde, hvor denne udnytter sin ret til at føre tilsyn. Såfremt dette ikke var 

gældende, vil det stride mod almindelig kontraktøkonomi, hvor en part i udgangspunktet bli-

ver økonomisk kompenseret ved at påtage sig risiko. Den offentlige part vil her ved tilsyn skulle 

afholde en række transaktionsomkostninger, i form af kontrolomkostninger, der ikke er inkor-

poreret i kontrakten. Men andre ord betaler den offentlige part et beløb, udover kontraktsum-

men, for at påtage sig en risiko i form af en ansvarsdeling ved mangelfuldt tilsyn.   

Selvom bestemmelserne holder den offentlige part ansvarsfri ved tilsyn, ændrer det ikke ved, at 

denne som sagt skal afholde en række kontrolomkostninger herfor. Det bør derfor undersøges 

hvori incitamenter ligger for den offentlige part til at afholde disse omkostninger, idet tilsyns-

optionen alene er af kontrolmæssig karakter. Den offentlige part har ingen anvisningsret, men 

har alene ret til at give påbud om kassation af ukontraktmæssig arbejde. Kassationsretten giver 

dog ikke den offentlig part et incitament til at foretage tilsyn, idet denne har mulighed for i 
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anlægsbetalingen at foretage modregning af tab, der er afledt af manglende kassation af 

ukontraktmæssig arbejde.  

Den offentlige part vil ved tilsyn muligvis opdage forhold, der kan give inspiration til dialog på 

anlægsledelsesmøderne, eller give anledning til at udnytte dets ændringsret134 og herved danne 

grundlag for at udnytte OPP-potentialet. Skæringspunktet for, hvornår den offentlige part øn-

sker at føre tilsyn med henblik på just nævnte muligheder for synergigevinster beskrives ved 

nedenstående figur 7.   

 

Figur 8: Vurderingsmodel ved tilsyn 

 

Der tages udgangspunkt i samarbejdsniveau x0, hvor de tilhørende transaktionsomkostninger 

er givet ved ya. Her medfører samarbejdet en nettokontraktsværdi på arealet A+D. Såfremt den 

offentlig part vælger at føre tilsyn, påføres der, som sagt, en række kontrolomkostninger i form 

af stigende omkostninger forbundet med den ekstra indsats, der skal iværksættes for at ind-

samle den yderligere information. Sammenlignet med de øvrige transaktionsomkostninger, der 

er forbundet med indsamling af information, der tilkommer parterne som en naturlig proces, 

herunder udvekslingen af parternes førviden og specielt OPP-selskabet erhvervede viden under 

anlægsfasen, anses den af den offentlige parts førte tilsyn fremfundne information at være 

mere bekostelig, idet den offentlige part aktivt skal påbegynde tilsynet som en isoleret proces. 

Dette medfører at de marginale transaktionsomkostninger vil stige til niveau yb. Den ved tilsy-

                                                             

134 Eksemplificeret ved Rigsarkivs-kontraktens § 11 om SES's ændringsønsker, hvis indhold følger ABT §§ 14 og 24. 
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net fremfundet information, og udvekslingen heraf, vil endvidere, i tråd med definitionen på 

samarbejde, øget samarbejdsniveauet. Den offentlige part bør herefter føre tilsyn, såfremt de 

marginale synergigevinster, areal B, er større end de marginale transaktionsomkostninger, 

areal C.  

Selvom den offentlige part kan føre tilsyn, uden risiko for at blive holdt ansvarlig for mangel-

fuld gennemførsel, skabes der ikke et stærkt incitament hertil, særlig henset til de yderligere 

transaktionsomkostninger, tilsynstiltaget vil medføre. Det skal ses i lyset af usikkerhed om, 

hvorvidt OPP-potentialet kan udnyttes. Her tænkes på det scenarie, hvor tilsynstiltaget ikke 

frembringer yderligere, brugbar information. I dette tilfælde vil tilsynstiltaget medføre en  

reduktion i kontraktsværdien, idet de marginale transaktionsomkostninger her vil overstige de 

marginale synergigevinster. 

Der bør derfor søges hen mod en konstellation, hvor den offentlige part får et større incitament 

til at føre tilsyn med henblik på at udnytte OPP-potentialet. Det kan gøres ved at opdele tilsy-

net således, at den offentlige part overtager en del af det tilsyn, som OPP-selskabet under alle 

omstændigheder er forpligtet til. Hertil skal fordelingen suppleres af i) en risikoovergang, som 

medfører, at den offentlige part er ansvarlig for mangelfuld gennemførsel af den overførte del 

af tilsynet, og ii) en reduktion i anlægsbetalingen.  

Den offentlige part vil nu i udgangspunktet have muligheden for at gennemfører et omkost-

ningsfrit tilsyn, hvorfor incitamentet hertil vil forstærkes. Den offentlige part skal dog medreg-

ne muligheden for, at denne, som følge af en mangelfuld gennemførsel af tilsynet, lider et tab. 

Såfremt der vælges at føre tilsyn, skaber denne konstellation et nyt incitament til den offentlige 

part til, dels at gennemføre et grundigt tilsyn, dels at videregive fremfunden information, hvil-

ket vil skabe et bedre fundament for at udnytte OPP-potentialet.  

Reduktion i anlægsbetalingen skal være lig den besparelse, OPP-selskabet har, ved ikke at gen-

nemføre tilsyn for det overdragne område. Det vil medføre, at den offentlige part i realiteten 

ikke kan gennemføre et omkostningsfrit tilsyn, idet dennes kontrolomkostninger, sammenlig-

net med OPP-selskabets, er højere, og dermed også højere end reduktion i anlægsprisen. Inci-

tamentet kan dog i dette tilfælde styrkes ved at lade den offentlige part få en andel af en syner-

gigevinst, der er afledt af den offentlig parts videregivelse af information, som er fremfundet 

ved tilsynet. Herved tænkes for eksempel på den situation, hvor den offentlige part bliver op-

mærksom på forhold, der kan give besparelser i driftsperioden. Såfremt denne besparelse bli-

ver realiseret i driftsperioden, kan en deling af gevinst i form af selve besparelsen, deles mel-

lem parterne, for eksempel ved at den offentlige part kan opnå en reduktion i betalingerne i 

driftsperioden. 



  Offentligt-privat Partnerskab  

i et kontraktsretligt og kontraktøkonomisk perspektiv   
 

Side | 73  

 

4.4.3 Dokumentation 

4.4.3.1 Baggrundsretten 

ABT 93 § 11, stk. 1. giver mulighed for, at der "… I entrepriseaftalen kan fastsættes bestemmel-

ser om arten og omfanget af (…) den dokumentation for arbejdet udførsel, for udført anlæg, 

for anvendte materialers oprindelse og egenskaber (…), som entreprenøren skal afgive", 

hvorfor der i udgangspunktet er aftalefrihed herom mellem parterne. OPP-selskabet er forplig-

tet til at tilvejebringe den relevante dokumentation, idet denne anses som en del af entreprenø-

rens samlede realydelse, jf. ABT 93 § 11, stk. 1. Indgår der således bestemmelser om dokumen-

tation i OPP-kontrakten, er opfyldelse heraf således også en del af OPP-selskabets ydelse, hvor-

for en eventuel misligholdelse giver mulighed for anvendelse af mangelsregler, herunder af-

slagsbeføjelsen i ABT 93 § 31, stk. 4, jf. ABT 93 § 34135.  Selvom ABT 93 § 94 på dette område er 

møntet på dokumentation i forbindelse med levering, finder den ligeledes anvendelse på den 

dokumentation, der efter kontrakten løbende skal tilvejebringes for den offentlige part136. 

Det må formodes, at den offentlige part, ved modtagelsen af den relevante dokumentation, har 

en pligt til at gennemgå materialet og givet OPP-selskabet meddelelse i det tilfælde, hvor den 

offentlige part bliver bevist om et ukontraktmæssigt forhold. Denne forpligtelse ligger sig tæt 

op ad det almindelige kontraktretlige princip om caveat emptor, hvorefter realkreditor er un-

derlagt en undersøgelsespligt137. Selvom caveat emptor kun finder anvendelse før kontraktind-

gåelsen, følger det alligevel af loyalitetsforpligtelsen, og den heraf afledt oplysnings- og samar-

bejdsforpligtelse, at den offentlige part er forpligtet til at oplyse om ovennævnte forhold til 

hensyn for OPP-selskabet. 

4.4.3.2 OPP-kontrakten 

Bestemmelserne vedrørende OPP-selskabets pligt til at fremsende dokumentation er, bortset 

fra en redaktionel afvigelse af henholdsvis den offentlige part og OPP-selskabet, formuleret 

fuldstændigt ens i OPP-kontrakterne. Rigsarkiv kontraktens pkt. 2.2 lyder således: 

I forretningsorden for samarbejde (bilag 6) er angivet, hvilket dokumentation 

vedrørende Byggeriet og Driftsfasen, som OPP-selskabet skal levere til SES. (…) 

Herudover fremgår frister for, hvornår dokumentationen skal leveres til SES. 

SES har ret, men ikke pligt til at kommentere den fremsendte dokumentation. SES 

oplyser løbende og loyalt OPP-selskabets om kritisable forhold, som SES måtte 

blive opmærksom på. 

                                                             

135 Hørlyck 2011; 90 
136 Ibid.  
137 Hansen 2008; 202 
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Det forhold, at SES kommenterer/undlader at kommentere fremsendt dokumen-

tation ændrer ikke ved OPP-selskabets ansvar i henhold til Aftalen. 

Bilag 6 opstiller mindstekrav for, hvad OPP-selskabet, igennem både projektering- og anlægs-

fasen, skal stille til rådighed for den offentlige part, herunder projektoversigter i form at bygge- 

og arbejdsbeskrivelser, tegninger, tidsplaner og ajourførte udførelsestegninger.  

Modsat bestemmelsen om tilsyn, er ovennævnte bestemmelse tavs omkring den offentlige 

parts forpligtelse til at gennemgå dokumentationen. Det skal ses i lyset af, at regulering herom 

i realiteten er overflødig, idet den offentlige part er forpligtet, og vel også har en naturlig inte-

resse som del af processen i at gennemgå den modtagende dokumentation, hvilket fremgår, 

dels af bilagets formulering om, at dokumentation modtages til gennemsyn og kommentering, 

dels af loyalitetsforpligtelsens ovennævnte beslægtede caveat emptor-indhold. 

Derimod er den offentlige part ikke forpligtet til at kommentere den fremsendte dokumentati-

on, dog undtaget i de tilfælde, hvor den offentlige part bliver opmærksom på kritisable forhold, 

hvorefter denne er forpligtet til at oplyse OPP-selskabet herom. Som nævnt følger der af loyali-

tetsforpligtelse en oplysningspligt. Den del af bestemmelse kan således, i lighed med tilsynsbe-

stemmelsen, anses som værende et udtryk herfor. 

Bestemmelsen går, ligesom bestemmelsen om tilsyn, videre og holder den offentlige part an-

svarsfri, også i tilfælde, hvor den offentlige part ikke meddeler om kritisable forhold, som den-

ne er blevet opmærksom på. Medens tilsynsbestemmelsen på dette område konvergerer med 

baggrundsretten, divergere denne bestemmelse fra baggrundsretten. Baggrundsretten er tavs 

omkring ansvarsdeling ved tvister vedrørende dokumentation, hvorfor den offentlige parts 

undladelse af at meddele om kritisable forhold, må falde tilbage på den loyale oplysningspligt, 

hvilket medfører at den offentlige part, i tilfælde hvor der ikke er aftalt andet, misligholder sin 

forpligtelse hertil.  

Der findes også ved denne bestemmelse et modstridende element vedrørende den offentlige 

parts ansvar ved undladelse af meddelelse om opdagede kritisable forhold. Ud fra ræsonnet 

om, at selvom den offentlige part har konciperet bestemmelsen, har OPP-selskabet haft mulig-

hed for at lade den være genstand for forhandling, hvorfor de begge kan anses for affattere, 

hvilket gør, at koncipistreglen ikke afgøre hvilken part, der bør bære ansvaret for uklarheden. 

En subjektiv vurdering, med inddragelses af fortolkningsregler og OPP-kontrakternes be-

stemmelser om den generelle samarbejdsforpligtelse, vil følge samme metode, som ved til-

synsbestemmelsen. Ved inddragelsen af gyldighedsreglen vil kontraktens generelle om samar-

bejde være et tungvejende element i fastlæggelsen af parterne fælles vilje og intention.  
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Parternes intention vil, modsat tilsynsbestemmelsen, være mere vanskelig at fastslå, idet kon-

traktens bestemmelser ikke på samme måde kan anses for at være inspireret af ABT 93, idet 

der jo for området heraf følger en aftalefrihed mellem parterne, mens vurdering også her van-

skeliggøres af kontraktens fuldstændighedsklausul. Igen må parternes etableringsniveau af 

samarbejde inddrages som et tungvejende fortolkningsbidrag.  

4.4.3.3 Kontraktøkonomisk vurdering 

Idet kontrakterne bestemmer, i hvilket omfang OPP-selskabet skal tilvejebringe dokumentati-

on til den offentlige part, skal denne dokumentation anses for at være en del af totalydelsen, jf. 

ovennævnte. Der findes således et incitament til OPP-selskabet til at fremsende behørig doku-

mentation i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser, idet en mangelfuld opfyldelse 

heraf i tilfælde kan anses for at være misligholdelse fra OPP-selskabets side. Idet samarbejde til 

dels er defineret ved kvaliteten af den information, der deles med parterne, vil det medføre et 

højere niveau af samarbejde. 

Selvom den offentlige part vil gennemgå den fremsendte dokumentation, både som følge af 

den naturlige proces i samarbejdet tillige den caveat-emptor beslægtede forpligtelse, har denne 

ikke pligt til at meddele om opdagede kritisable forhold, dersom den manglende overholdelse 

af bestemmelsen ikke er sanktioneret. 

Idet den offentlige part, under alle omstændigheder, afholder transaktionsomkostninger i for-

bindelse med gennemgang af den fremsendte dokumentation, bør kontrakten således skabe 

incitament, som en naturlig forlængelse af gennemgangen, for den offentlige part til at videre-

give information om forhold, der kan have betydning for udnyttelse af OPP-potentialet. Hvis 

dette incitament ikke skabes, vil der således blive afholdt transaktionsomkostninger uden at 

samarbejdsniveauet hæves.  

Det er derfor efficient at skabe et incitament herfor, således niveauet af informationsudveks-

lingen hæves, hvilket vil medføre et højere niveau af samarbejde og grundlaget for udnyttelsen 

af OPP-potentialet. Med udgangspunkt i vurderingsmodellen, figur 6, vil parterne således ryk-

ke samarbejdsniveauet fra x0 og tilnærme sig x1.  

Incitamentet kan skabes ved at lade den offentlige part være ansvarlig for manglende medde-

lelse om kritisable forhold. Den offentlige part bør dog ikke pålægges så meget ansvar, at de for 

gennemgangens afledte synergigevinster ikke kan opveje transaktionsomkostningerne herfor. 

Der tænkes i dette tilfælde på situationen, hvor samarbejdsniveauet i vurderingsmodellen går 

udover niveau x1 for i stedet at tilnærme sig x2. 

For at give et incitament, der tager højde for just nævnte ansvarsdeling, bør den offentlige part 

således kun være ansvarlig for manglende meddelelse om forhold af en vis karakter. Bestem-
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melsen bør derfor konkretiseres ved en formulering, nærmere specifikt en ændring af bestem-

melse sidste del, hvorefter denne kun vil gælde ved manglende meddelelses af forhold, der gør 

den offentlige part opmærksom på en af OPP-selskabet ukontraktmæssig eller mangelfuld 

opfyldelse af kontrakten. 
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4.5 Delkonklusion 

Formålet med dette kapitel har været, at afklare, i hvilket omfang bestemmelserne om samar-

bejde forpligter de kontraherende parter og hvorledes denne forpligtelse afviger fra baggrunds-

retten tillige med en afklaring af, i hvilket omfang disse bestemmelser skaber incitament for 

parterne til at samarbejde og om muligt forbedres.     

Der gælder en generel loyalitetsforpligtelse og heraf en afledt forpligtelse til at samarbejde og 

oplyse om relevante forhold. Disse forpligtelser skærpes ved indgåelse af kontrakten, særlig 

henset til den eksplicit aftalte bestemmelse om at samarbejde loyalt i kontraktsperioden. Selv-

om bestemmelserne ikke kan påberåbes, vil den heraf afledte udvidet loyalitetsforpligtelse 

være særdeles tungtvejende i fortolkningen ved eventuelle opstået tvister på baggrund af par-

ternes manglende opfyldelse af samarbejdsforpligtelsen. Værdien af dette fortolkningsbidrag 

vil blive underlagt en vurdering efter gyldighedsreglen, hvor parternes intentioner vil blive 

inddraget i fortolkning, hvortil det er essentielt at medtage, hvorledes parterne har indrettet 

samarbejdet efter kontraktindgåelsen.       

Udgangspunktet for tilrettelæggelse af samarbejdet mellem parterne er aftalefrihed, hvortil 

parterne i kontrakten kan indrette samarbejdet efter behov. I udgangspunktet er det dog OPP-

selskabet, som indkalder og udarbejder det skriftlige arbejde for og efter mødeafholdelse, hvil-

ket omfattes som OPP-selskabets biydelse. Denne initiativforpligtelse for OPP-selskabet efter 

baggrundsretten ses videreført i begge OPP-kontrakter.  

Afholdelsen af møderne fremsætter rammerne for samarbejdet mellem parterne. Det er såle-

des ikke afholdelse af møderne i sig selv, der skaber synergigevinsterne, men indholdet af dis-

se. Videns- og informationsudveksling må anses som den primære drivkraft for afholdelse af 

møder. Det må derfor ud fra den tankegang om, at parterne har mest viden og information i 

startfasen, som er fremmed for den anden part, hvor mødeintensiteten bør være størst.  

Bestemmelserne bør tage udgangspunkt i KO3-standardkontraktens fokus på parternes møde-

deltagelse og krav om indsigt, og dermed indskrive den specifikke loyalitetsforpligtelse for 

parterne, til at danne et bedre grundlag for indholdet af møderne. 

At der ikke foreligger et direkte incitament til at deltage i møderne, foruden det incitament, der 

foreligger i indholdet af møderne, kan indsættes i kontraktsbestemmelserne på samme vilkår 

som sket i K03-standardkontrakten.  

Baggrundsretten fremsætter for bygherren ingen tilsynspligt, men kun en tilsynsret. Bygherren 

kan således tilrettelægge sit tilsyn af totalentreprenørens arbejde, dog uden styrelsesbeføjelse 

herover. Totalentreprenøren er ansvarlig for arbejde uafhængigt af bygherrens tilsyn. OPP-

kontrakten gengiver i hovedtræk det fremsatte af baggrundsretten. Der foreligger dog en 
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uklarhed i bestemmelsen om den offentlige parts tilsynsret. Den offentlige part er forpligtet til 

at videregive oplysninger, fremfundet under tilsyn, dog kan denne ikke drages til ansvar for 

ikke videregivelse heraf. Denne uklarhed må dog anses for ikke at kunne fortolkes, således 

OPP-selskabets tilsynspligt begrænses.       

Incitamentet til at videregive oplysninger om fundne forhold i det førte tilsyn bør forstærkes 

for den offentlige part. Dette kan gennemførers ved at forpligte den offentlige part til at føre 

tilsyn og hermed bære risikoen herfor. Dette kan opvejes ved, at den offentlige part tillige får 

del i de besparelser, som det førte tilsyn kan medføre. 

Aftalefrihed fremsættes af baggrundsretten tillige på området for videregivelse af dokumenta-

tion og omfang heraf. OPP-selskabet er forpligtet til at tilvejebringe den relevante dokumenta-

tion, da dette må anses for en del af den samlede realydelse. Den offentlige part har en forplig-

telse til at gennemgå den modtagne dokumentation, som følge af det caveat emptor-beslægtet 

indhold i loyalitetsforpligtelsen. OPP-kontrakterne fremsætter mindstekrav til dokumentati-

onsindholdet. Bestemmelserne fremsætter på samme vis, som ved tilsynsretten, ansvarsfrihed 

for den offentlige part ved manglende meddelelse om kritisable forhold. Anderledes i forhold 

tilsynsbestemmelsens konvergering med baggrundsretten, fremsætter OPP-kontrakternes 

bestemmelse om dokumentation ansvarsfrihed, som ikke er at forefinde i baggrundsretten. 

Dette modstridende element i bestemmelsen skal afklares med samme anvendelse af fortolk-

ningsreglerne, dog vil en vurdering heraf være svær at bestemme, da baggrundsretten tillægger 

området stor aftalefrihed.   

Den offentlige part afholder under alle omstændigheder transaktionsomkostninger ved gen-

nemgang af den modtagne dokumentation, hvorfor der bør være incitament til at meddele om 

kritisable forhold. Dette incitament kan skabes ved at holde den offentlige part ansvarlig for 

manglende meddelelse om forhold af en vis vigtighed og grov karakter.  
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5. Kapitel 5 

5.1 Elementer fra analysen af samarbejdsbestemmelserne  

Gennemgående for analysen i kapitel 4 er, at OPP-kontrakternes bestemmelser ikke understøt-

ter samarbejde mellem parterne på sådan en måde, at der sker en efficient udnyttelse af OPP-

potentialet. Bestemmelserne finder i høj grad inspiration fra baggrundsretten, og en afvigelse 

heraf ses kun i den offentlige parts ansvarsfrihed overfor manglende tilbagemelding på den af 

OPP-selskabets tilsendte dokumentation. Der ses også en generel tendens i, at den offentlige 

part vil blive holdt ansvarsfri, uagtet at bestemmelserne forpligter den offentlige part til loyalt 

at videregive information til OPP-selskabet. Det manglende incitament for den offentlige part 

til at samarbejde ved videregivelse af information om forhold, denne bliver opmærksom på, 

kan anses som at obstruere tilnærmelsen af et efficient samarbejdsniveau.  

Denne ansvarsdeling og i høj grad ansvarsfrihed for den offentlige part indikerer, at den reelle 

intention bag OPP-kontrakten har været at overdrage al risiko til OPP-selskabet, hvormed den 

offentlige part vil have en tilbagetrukket rolle138, hvorfor parterne endnu ikke har anerkendt 

det OPP-potentiale, som kan udnyttes ved et integreret samarbejdsmiljø. 

Bygge- og anlægsbranchen har set potentiale i øget samarbejde ved at supplere den klassiske 

entreprisekontrakt med en partneringsaftale, hvor samarbejdet danner rammen for arbejdet. 

At et lignende potentiale ikke er anerkendt i OPP-kontrakten, men fokus i stedet primært lig-

ger i de totaløkonomiske fordele som projektet også kan effektuere, bevirker, at OPP-

kontrakterne i højere grad via regulering bør understøtte samarbejde. 

Der foreligger således et styringsbehov for parternes samarbejde i OPP-projektets kontrakts-

forløb. Dette styringsbehov bør være et fokusområde ved konciperingen af en OPP-kontrakt, 

henset til ovenstående manglende anerkendelse af OPP-potentiale tillige med parternes mang-

lende erfaring med offentligt-privat partnerskaber, som fordrer et højt niveau af samarbejde.  

Der er dog ikke muligt, at koncipere en fuldkommen kontrakt, hvilket er anerkendt i økono-

misk teori139. I teorien er det anerkendt, at enhver kontrakt er ukomplet, hvilket kommer af, at 

parterne er begrænset rationelle, da det for parterne ikke er tænkeligt at forudse alle mulige 

hændelser i det fremtidige kontraktsforløb, hvilket endvidere besværliggøres af OPP-

kontraktens tidshorisont. At parterne er begrænset rationelle medfører også, at de ikke kan 

koncipere en fuldkommen incitamentsforenelig kontrakt, der opnår det optimale samarbejds-

niveau, givet ved x1 i vurderingsmodellen. Med andre ord kan parterne ikke fastsætte x1. 

                                                             

138 Se også udtalelse af projektchef ved Vejdirektoratet, Søren Andersen til Dansk Industri, DI Analyse, Offentligt Privat 
Samarbejde, redegørelse 2011. 
139 Se Oliver Hart & John Moore: Incomplete Contracts and Renegotiation, Econometrica, Vol. 56, No. 4 (July, 1988), 
755-785 og af samme forfattere Foundation of Incomplete Contracts, Review of Economics Studies (1999) 66, 115-138  
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Parterne er, som følge af konciperingsomkostninger, yderligere begrænset i konciperingen af 

OPP-kontrakten. Konciperingsomkostningerne stiger i takt med parternes ønske om at øge 

OPP-kontraktens regulering i omfang og detaljeringsgrad, idet der her kræves en større indsats 

af parterne i konciperingsfasen.  

Ved koncipering af bestemmelser om samarbejde i en OPP-kontrakt skal parterne derfor over-

veje mængden og detaljeringsgraden heraf således, at konciperingsomkostningerne ikke over-

stiger den nettoværdi der kan opnås ved udnyttelse af OPP-potentialet.  

Det kan illustreres ved figur 8, hvor det initiale samarbejdsniveau ligger på x0. Et ønske fra 

parterne om at koncipere kontrakten således, at der opnås et samarbejdsniveau, svarende til 

x½, findes kun rentabelt, såfremt konciperingsomkostningerne ikke overstiger den afledte 

vundne nettoværdi, svarende til areal B. 

 

Figur 9: Nettosynergigevinst 

 

Parterne kan som nævnte ikke fastsætte det for kontrakten optimale samarbejdsniveau, x1. Det 

er dog vigtigt, at parterne følger denne tankegang og hermed i samråd undersøger, inden for 

hvilke samarbejdsområder et OPP-potentiale kan findes. Ved anerkendelse af et OPP-

potentiale er det relevant for parterne at undersøge, i hvilket omfang standardkontrakten skal 

modificeres. Parterne bør hertil overveje, om der er behov for regulering, om denne kan opnås 

med succes og i givet fald, hvorledes bestemmelserne skal konciperes, særlig henset til oven-

nævnte begrænsning afledt af konciperingsomkostningerne.  
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5.1.1 Identificering af området for styringsbehov 

Anvendelsen af standardkontrakten medfører den fordel, at kontraktens bestemmelser er kon-

ciperede uden påvirkning af forhandlingspres, der er styret af parternes egeninteresser, hvor-

for de i udgangspunktet må anses for at være udarbejdet ud fra et mål om at optimere kontrak-

ten for begge parter. Idet standardkontrakten i sagens natur er en agil kontrakt med bred an-

vendelighed, er der dog stor sandsynlighed for, at de i kontrakten indførte bestemmelser om 

samarbejde, ikke er optimeret til gennemførslen af det konkrete projekt. 

Henset til ovenstående ønske om at holde konciperingsomkostningerne nede, bør parterne 

indledningsvis overveje hvorvidt regulering af forholdet er nødvendigt tillige om succesfuld 

regulering er muligt140.  

 

5.1.2 Behov for regulering  

Lektor, ph.d., Karsten Naundrup opremser tre generelle tilfælde, hvor der umiddelbart ikke er 

behov for regulering, som overføres, i denne afhandling, til koncipering af samarbejde af en 

OPP-kontrakt.  

Første tilfælde er, hvor parterne ikke finder forholdet relevant for udnyttelsen af OPP-

potentialet, hvorfor det, henset til konciperingsomkostningerne herfor, ikke er rentabelt for 

kontrakten. Ud fra vurderingsmodellen må det antages at være rentabelt, når OPP-potentialets 

værdi overstiger konciperingsomkostningerne, hvilket dog ikke er muligt i praksis at vurdere 

for parterne, som følge af deres begrænsede rationalitet. Parterne vil derfor være nødsaget til at 

foretage en vurdering ud fra et kriterium, om at forholdet bør reguleres, såfremt der er enighed 

om, at der er overvejende sandsynlighed for succesfuld regulering, jf. nedenfor.   

Andet tilfælde er, hvor parterne finder emnet relevant, men hvor kontraktens bestemmelser 

om samarbejdsorganer fuldt ud er tilstrækkelige til at sikre det rette niveau af samarbejde. 

Henset til parternes modsatrettede hensyn, må denne løsning under alle omstændigheder afvi-

ses.  

Tredje tilfælde er, hvor parterne finder, at baggrundsretten regulerer forholdet på tilfredsstil-

lende vis. På baggrund af analysen i kapital 4, kan det konstateres, at baggrundsretten som 

udgangspunkt ikke regulerer samarbejdet på et tilfredsstillende niveau, henset til at de gen-

nemgåede bestemmelser, som stort set afspejler baggrundsretten, bør modificeres således, at 

de i højere grad lader parterne nå det efficiente niveau af samarbejde. 

                                                             

140 Naundrup 2011, s. 58ff 
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Herefter følger det, at parterne formentlig oftest vil blive stillet overfor en vurdering lig det 

første gennemgået tilfælde. I forlængelse heraf anses det derfor, at parterne, som også begge er 

koncipister af kontrakten, ved anvendelse af standardkontrakten, nøje bør overveje, hvorledes 

samarbejdet skal reguleres, herunder i særdeleshed identificere de områder, hvor samarbejde 

kan ventes af have den mest effektive effekt på udnyttelsen af OPP-potentialet. 

Dernæst bør det overvejes, hvorvidt det relevante forhold kan reguleres med succes. Det skal 

med andre ord undersøges, om en kontraktbestemmelse kan konciperes på sådan en måde, at 

der opnås en bestemt position, altså et vist niveau af samarbejde mellem parterne. Det er her 

vigtigt at fastslå, hvilket formål bestemmelsen har, herunder i det omfang den er selvmodsi-

gende eller strider mod andre bestemmelser i kontrakten. For parternes vurdering gælder det 

ikke, at der skal opnås et bestemt niveau af samarbejde. I stedet skal det vurderes, hvorvidt en 

bestemmelse vil rykke niveauet af samarbejde i sådan en grad, at sandsynligheden for at oven-

nævnte rentabilitetskrav opfyldes. 

 

5.1.3 Overvejelser ved koncipering  

Såfremt parterne finder et forhold, til udnyttelsen af OPP-potentialet, relevant og endvidere 

har en formodning om, at forholdet kan opnå en succesfuld regulering, er næste skridt at un-

dersøge, hvorledes der ved bestemmelserne opnås en efficient regulering.  

Som nævnt er parterne bundet af loyalitetsforpligtelsen, herunder også en forpligtelse til at 

samarbejde. Standardkontrakten indeholder, ligesom de gennemgåede OPP-kontrakter, en 

bestemmelse om den generelle samarbejdsforpligtelse, hvorfor der i udgangspunktet også gæl-

der en udvidet pligt til at samarbejde. Som anført i afsnit tidligere, har en så generel formuleret 

bestemmelse alene til formål at henlede parternes opmærksomhed på samarbejde. Den gene-

relle bestemmelse skal derfor suppleres af yderligere bestemmelser, der konkretiseres parterne 

pligt til samarbejde. De supplerende bestemmelser skal regulere det af parterne ansete rele-

vante forhold, herunder hvad der skal samarbejde om og hvorledes samarbejdet skal gennem-

føres. Bestemmelsernes materielle indhold skal bygges op omkring henholdsvis en risikoforde-

ling og præcisering af en eventuel synergigevinstdeling til formål at skabe det rette incitament 

for parterne til at stræbe mod det rette niveau af samarbejde. 

Samarbejdsniveauet er givet ud fra udvekslingsintensiteten af viden og erfaringer, herunder 

både initialviden og viden, opnået i kontraktens løbetid. For det relevante forhold er det såle-

des vigtigt at få udspecificerede den information og de eventuelle fremtidige forhold, der opda-

ges af parterne, der skal være underlagt en streng oplysningspligt, hvilket bør suppleredes med 

en gentagen uddybning af loyalitetsforpligtelsen. 
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I forlængelse af konkretiseringen af hvad, der for kontrakten, er relevant information, er det 

også nødvendigt at uddybe på hvilken måde denne skal videreformidles. Dette gælder særligt 

for kontraktsforhold, hvor parterne ikke er vant til det højere niveau af samarbejde, hvorfor 

sagsgangen for informationudvekslingen, herunder i særdeles mødeafholdelse, skal konkreti-

seres. 

For at bestemmelsen skal motivere parterne til at handle i overensstemmelse med, hvad der 

findes mest efficient med henblik på at udnytte OPP-potentialet, bør denne indeholde en her-

for kultiverende incitamentsstruktur. Denne struktur skal indeholde henholdsvis negative inci-

tamenter gennem risikofordeling og positive incitamenter gennem en deling af den realiserede 

synergigevinst, hvilket er muligt som følge af parternes risikoaversion og stræben efter profit-

maksiering. 

Risikofordelingen i en OPP-kontrakt sker ud fra en præmis om, at den part, der lettest kan 

påvirke sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed indtræffer, og som har nemmest ved at 

bære risikoen herfor, også skal varetage den. Til denne præmis følger det, at OPP-selskabet i 

udgangspunktet bærer hele risikoen for projektet, hvorefter det bliver aftalt, for hvilke forhold 

risikoen skal gå tilbage til den offentlige part. For at højne niveauet af samarbejde bør parterne 

have et stærkt incitament, dels til at videregive information i form af viden og opdagede for-

hold, dels til at højne kvaliteten af den dokumentation, der videreformidles. Til hvert forhold 

bør dette incitament gives gennem en efficient risikofordeling, om at lade den offentlige part 

være underlagt en strengere oplysningspligt, herunder ved gennemgang af dokumentation og 

ved tilsyn, ved at overfører risiko ved at gøre den offentlige part ansvarlig for mangelfuld gen-

nemgang og/eller tilsyn. 

Som følge af parternes risikoaversion skal kontrakten ved en ændring af risikofordeligen lige-

ledes ændres, således den risikopåtagende part kompenseres. At parterne, efter en fælles aner-

kendelse af OPP-potentialet, har til hensigt at hæve niveauet for samarbejde findes ikke fyl-

destgørende for succesfuld optimering, hvorfor kontrakten bør konkretisere og fastslå en for-

deling af en eventuel synergigevinst, afledt af udnyttelsen af OPP-potentialet. Som eksempel 

tages der udgangspunkt i ovennævnte tilfælde, hvor den offentlige parts pålægges en streng 

oplysningspligt ved at påtage sig ansvar herfor. I dette tilfælde skal den offentlige part kunne 

opnå kompensering ved at få en andel i den synergigevinst, der kan vindes senere i driftsperio-

den.   
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5.2 Delkonklusion 

De i afhandlingen analyserede bestemmelser viser sig ikke at understøtte samarbejdet for kon-

trakten på anden måde end set i baggrundsretten. Dette understøtter ikke et integreret samar-

bejdsmiljø, hvor udnyttelsen af OPP-potentialet er muligt.  

Der foreligger herved et styringsbehov om at regulere parternes samarbejde i kontrakten. Det 

er ikke muligt for parterne at koncipere den perfekte kontrakt, men parterne kan med denne 

regulering tilnærme sig niveauet for optimalt samarbejde, således parterne tildeles større ud-

nyttelse af OPP-potentialet.  

Standardkontrakterne er som hjælp til parterne og således kun et udgangspunkt for kontrakts-

reguleringen. Af kontraktsretlige og kontraktøkonomiske overvejelser bør parterne i koncipe-

ringen undersøge, hvor behovet for yderligere regulering ligger tilmed om en succesfuld regu-

lering heraf er mulig. I forhold til supplering af samarbejdsbestemmelserne i standardkontrak-

ten, som er af agil karakter, bør parternes opmærksomhed være på en konkretisering af par-

ternes pligt for samarbejdet, hvad der skal samarbejdes om og hvorledes dette samarbejde skal 

gennemføres.  

I optimering af samarbejdsbestemmelserne bør parterne desuden inkorporere en incitaments-

struktur, der giver begge parter andel i synergigevinsten ved øget samarbejde. Denne andel 

skal fungere som kompensation for både de øgede transaktionsomkostninger, der afholdes ved 

den øgede samarbejdsindsats, og for en eventuel risikovaretagelse.    
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6. Konklusion  

Afhandlingens formål har været at afklare, hvordan man ved udformningen af en OPP-

kontrakt kan understøtte samarbejde og fremme de fordele for parterne, der er indbygget i 

OPP-tankegangen. 

OPP-kontraktens bærende fordel er helhedstankegangen, hvor projektering, etablering og drift 

sammentænkes, hvorefter parterne i samarbejde har mulighed for at udnytte deres respektive 

erfaringer og kompetencer.  

Denne fordel kan betegnes som OPP-potentialet. Det følger af kontraktøkonomisk teori og et 

udvalgt studium, at dette OPP-potentiale kan udnyttes i et integreret samarbejdsmiljø, som er 

kendetegnet ved, at parterne har fælles interesser og dermed fælles optimeringsmål. Den of-

fentlige part har samfundets interesser i fokus, hvorimod OPP-selskabet i højere grad alene 

søger profitmaksimering. Det må derfor anerkendes, at parterne har modsatrettede interesser, 

hvorfor en tilnærmelse af et de facto integreret samarbejdsmiljø bør ske igennem kontraktsre-

gulering. 

Samarbejdet skal for denne afhandling forstås som parternes dialog og udveksling af informa-

tion. Samarbejdet er for Kliplev-Sønderborg kontrakten og Rigsarkiv kontrakten er reguleret 

ved bestemmelser om den generelle samarbejdsforpligtelse og de mere specifikke bestemmel-

ser om henholdsvis mødeafholdelse, tilsyn og dokumentation.   

Loyalitetsforpligtelsen, og den heri indeholdte forpligtelse til at samarbejde og give oplysning, 

gælder for parterne i udvidet form, som følge af kontrakternes eksplicit udtrykte forpligtelse til 

at samarbejde. Bestemmelserne formodes dog ikke at have selvstændig retsvirkning ved mang-

lende opfyldelse af forpligtelsen, medmindre den illoyale adfærd er af særlig grov karakter. 

OPP-kontrakterne specifikke bestemmelser om samarbejde omhandler mødeafholdelse, tilsyn 

og dokumentation tilvejebragt af OPP-selskabet.  

Ved mødeafholdelse følger bestemmelsen baggrundsrettens aftalefrihed på området med det 

resultat, at bestemmelsen, som følge af dens overvejende procesulle indhold, ikke skaber 

egentlige retsvirkninger for parterne. Det må dog formodes, at OPP-selskabet har en initiativ-

forpligtelse til at iværksætte mødeafholdelse. 

Bestemmelsen om tilsyn følger baggrundsretten, hvoraf der følger en valgfrihed for den offent-

lige part til at føre tilsyn. Såfremt den offentlige part vælger at føre tilsyn, er denne i udgangs-

punktet forpligtet til at videregive relevant oplysning, fremfundet under tilsynet, dog uden at 

den offentlige part kan holdes ansvarlig for manglende videregivelse heraf.  
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Den offentlige part har ligeledes valgfrihed til at kommentere på dokumentation fremfundet af 

OPP-selskabet. Her gælder igen, at den offentlige part i udgangspunktet er forpligtet til at oply-

se om kritisable forhold, dog uden at OPP-selskabets ansvar ændres som følge af den offentlige 

parts manglende oplysning om kritisable forhold. Her afviger bestemmelsen fra baggrundsret-

ten, hvor OPP-selskabets ansvar kan lempes, som følge af den offentlige parst manglende op-

lysning. 

Overordnet set kan det konkluderes, som følge af den offentlige part holdes ansvarfri i oven-

nænvte tilfælde, at denne ikke forpligtes til at oplyse loyalt om kritisable forhold, opdaget en-

ten ved tilsyn eller gennemgang af dokumentation. Bestemmelserne forpligter således ikke den 

offentlig part til samarbejde i samme omfang som OPP-selskabet. 

Henset til ovenstående kan det konkluderes, at der ikke ligger det fornødne incitament for den 

offentlige part til at samarbejde. Incitament kan skabes ved at anvende en mere ligelig forde-

ling af ansvaret ved manglende opfyldelse af loyalitetsforpligtelsen. Incitamentet kan yderlige-

re styrkes ved, at lade loyalitetsforpligtelsen fremgå eksplicit af de enkelte bestemmelser, såle-

des parternes opmærksomhed i højere grad henledes på deres forpligtelse til at samarbejde. 

Eksplificeringen vil endvidere forstærke loaylitetsforpligtelsens retsvirkning imellem parterne, 

hvilket i sig selv er incitamentsforstærkende for parterne til at samarbejde. 

Særlig henset til parternes risikoaversion, og i tillæg til ovenstående, bør kontrakten inkorpo-

rere et positivt incitament ved at lade en eventuel økonomisk gevinst, afledt af samarbejde, 

dele mellem parterne. 

For at understøtte samarbejde i og fremme fordelene ved OPP-tankegangen, bør parterne ved 

koncipering af OPP-kontrakten undersøge, hvor, der for det pågældende projekt, er behov for 

regulering af samarbejde, herunder hvorvidt en succesfuld regulering er mulig.  

Afhandlingen har vist, at fordelene ved OPP-tankegangen kan fremmes ved samarbejde. Ved at 

anlægge samarbejdsaspektet et kontraktsøkonomisk og kontraktretligt perspektiv må det dog 

anerkendes, at et effektivt samarbejde mellem parterne ikke opnås uden en tilpasning af stan-

dardkontraktens indeholdte regulering af området for samarbejde.  
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