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”..equity arrangements are particularly 

effective at aligning partner incentives 

and, therefore promote greater inter firm 

knowledge transfers than contractual 

arrangements…” 

 

(Dyer & Singh, the Relational View, 1998) 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In Denmark, the use of Public-Private Partnerships (“PPP”, in Danish: offentlig-privat partnerskab “OPP”) 

has increased over the recent years; however the Danish municipalities do not utilize the model to the 

same extent as other European countries. This is mainly due to the complexity of this special public and 

private co-operation structure, the constraints that municipalities face on their capital expenditures and 

the high capital costs associated with private financing.  

 

In order to develop a hybrid model for future municipal PPPs, this thesis undertakes a study of the Danish 

municipal PPP-market, the legal environment for PPP-projects and the transaction cost and agency cost 

problems related to PPP. The object of the thesis is to examine whether and how a hybrid structure, in 

which the public party acts as a shareholder in the PPP-company, provides a more efficient PPP in terms of 

value-for-money compared to the traditional PPP-structures. Traditional PPP-models used by Danish 

municipalities involve either fully public financing or fully private financing and comprises no shareholder-

commitment from the public party. This thesis shows that these traditional models entail a fundamental 

conflict of interest between the municipality and the private parties due to differences in their utility 

functions (i.e. welfare vs. profit maximisation). The principal-agent problem and the information 

asymmetry may result in significant transaction costs ex ante as well as ex post. The primary focuses of this 

thesis are the transaction costs, which incur ex post and the necessity of sufficient safeguards to provide 

the parties with incentives to undertake relation-specific investments that will generate relational rents. 

According to principal-agent theory, the introduction of public equity commitment in the PPP-company will 

reduce the conflict of interest between the parties and thereby the risk of opportunistic behaviour, e.g. 

moral hazard or hold-up, as the interests of the parties become better aligned. The hybrid structure is 

found to be justifiable and efficiently applicable only in municipal PPP-projects concerning special-purpose 

assets (e.g. schools and hospitals) because of the high asset specificity in these projects. According to the 

framework of Williamson’s model on efficient governance structures, the PPP hybrid model requires the 

introduction of a new structure named New Hybrid, which is placed between the bilateral and the internal 

governance as it involves a combination of these different governance structures. This thesis concludes that 

the innovative and more complex hybrid PPP-governance structure will facilitate greater trust and 

transparency in the relationship between the public and the private party, consequently leading to 

additional investments in value-creating activities such as knowledge-sharing routines and relation-specific 

investments. 
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AFSNIT 1: INDLEDNING 

 

1. KAPITEL – INTRODUKTION OG PROBLEMATISERING   

Offentlige-Private Partnerskaber (”OPP”) er en samarbejdsform baseret på et samlet udbud omfattende 

finansiering, projektering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser for større offentlige bygge- og 

anlægsprojekter. Samarbejdsformen blev første gang anvendt i Danmark i 2005, og til trods for at den har 

opnået bred anvendelse uden for Danmark, og at der i øvrigt i Danmark er gode erfaringer med OPP, er de 

danske kommuner og regioner stadig tilbageholdende med at igangsætte OPP. Ifølge Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens (”KFST”) analyse Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægs-

projekter skyldes denne tilbageholdenhed tre forhold: deponeringsreglerne, ressourcekrævende processer 

og dyr finansiering. 

 

Der er generel uenighed om, hvorvidt OPP er at foretrække frem for, at det offentlige selv er bygherre. 

Erfaringer tyder på, at OPP kan skabe mere innovative løsninger og øge effektiviteten og kvaliteten af de 

offentlige bygge- og anlægsprojekter på grund af den private parts ekspertise. Derudover er det erfarings-

mæssigt en fordel, at den private part ved OPP får incitament til at tænke totaløkonomisk på grund af 

ansvaret for den efterfølgende drift, samt til at færdiggøre projektet hurtigt, idet anlægssummen først 

erlægges ved ibrugtagningstidspunktet. Dog er det en kendsgerning, at OPP-projekter i langt de fleste 

tilfælde økonomisk set er mere ressourcekrævende end bygge- og anlægsprojekter, der gennemføres uden 

OPP. Dette skyldes, at det i den traditionelle OPP-struktur er den private part, der står for tilvejebringelse af 

finansieringen til gennemførelse af OPP-projektet, hvilket medfører øgede finansieringsomkostninger. 

Omkostningerne ved privat finansiering af OPP-projekter med de nuværende renteforhold er væsentligt 

højere end tilsvarende finansiering via offentlig låntagning, hvilket i forhold til det totaløkonomiske sigte 

med OPP gør modellen med privat finansiering mindre attraktiv, hvis ikke de øgede finansierings-

omkostninger opvejes af gevinsterne ved højere effektivitet og kvalitet. I forsøget på at reducere 

finansieringsomkostningerne er der de senere år udviklet og afprøvet en alternativ OPP-model, hvor den 

offentlige part selv forestår finansieringen af OPP-projektet. Der er imidlertid ikke set anvendelse af OPP-

projekter i Danmark, hvor gennemførelsen sker ved en kombination af privat og offentlig finansiering, eller 

hvor der på anden måde opereres med en udnyttelse af disse parters forskellige ressourcer gennem en 

hybrid struktur.  
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Begrebet ”hybridmodel” anvendes i denne Afhandling om en strukturering af OPP-projekter, hvori 

finansieringen primært tilvejebringes gennem private aktører, men hvor den offentlige part indskyder 

egenkapital i OPP-selskabet og således bliver medejer.1 En lignende model er introduceret i Storbritannien 

under betegnelsen PF2 (private financing 2) for at øge OPP-projekters value-for-money.2 I PF2-projekter 

indgår den offentlige part som indirekte medejer af OPP-selskabet med en forventning om at sikre stærkere 

interessesammenfald mellem parterne, således at der skabes en bedre samarbejdsrelation og dermed en 

forbedring af projektets performance og håndtering af risici. 

 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

På baggrund af ovenstående, herunder særligt det faktum at privat finansiering er en dyrere løsning end 

offentlig finansiering, og at offentligt medejerskab formodes at kunne skabe en mere effektiv og værdi-

skabende relation mellem OPP-parterne, ønskes følgende undersøgt og analyseret: 

  

 

 

I hvilket omfang vil en hybridmodel, hvori det offentlige er medejer af OPP-selskabet og 

bidrager med finansiering, være attraktiv i danske, kommunale OPP-projekter? 

 

 

 

Ovenstående problemformulering er baseret på en hypotese om, at en hybridmodel vil være attraktiv for 

danske, kommunale OPP-projekter, fordi en sådan model vil nedbringe finansierings- og transaktions-

omkostningerne og samtidig øge parternes incitament til investering i og gennemførelse af værdiskabende 

aktiviteter, således at projekternes samlede value-for-money øges. I Afhandlingen foretages en analyse af 

hybridstrukturering af danske kommunale OPP-projekter. Analysen tager udgangspunkt i en kortlægning af 

de væsentligste karakteristika for det danske OPP-marked med henblik på at fastslå, om en hybridmodel 

kan være en mere effektiv og værdiskabende styringsform i kommunale OPP-projekter.  

 

                                                           
1 Betegnelsen ”hybrid” anvendes således ikke som en reference til begrebet, som dette er defineret af Williamson (Williamson 
1991; side 280). I Williamsons transaktionsomkostningsteori anvendes ”hybrid” om en reguleringsform, der ligger mellem de to 
øvrige reguleringsformer: markedet og hierarkiet (virksomheden) og er kendetegnet ved: ”various forms of long-term contracting, 
reciprocal trading, regulation, franchising and the like”. Hybriden repræsenterer således i Williamsons teori flere forskellige former 
for samarbejder i længerevarende kontrakter, der ligger mellem markedet og hierarkiet. Se mere herom Williamson, 1996, side 
104. 
2 UK HM Treasury; A new approach to public private partnerships; december 2012. 
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OPP-projekters value-for-money er primært et produkt af elementerne kvalitet og pris3, hvor sidstnævnte 

er en afspejling af omkostningsbasen og afkastkravet4. En hybridmodel øger således et OPP-projekts value-

for-money, hvis  

 

I. modellen opretholder samme kvalitet i projektet, som der ville være ved anvendelse af de 

traditionelle modeller, men til en lavere pris, 

II. modellen øger projektets kvalitet sammenlignet med kvaliteten ved anvendelse af de traditionelle 

modeller, uden at projektets pris øges, eller 

III. modellen opretholder samme kvalitet og pris som under de traditionelle modeller, men faciliterer 

værdiskabelse på grund af parternes relationelle forhold og efficiente organiseringsstrukturer. 

 

Selvom begge elementer, kvalitet og pris, er af betydning for OPP-projekters værdi, vil kvalitet alene 

behandles perifært i Afhandlingen, da der anlægges en ceteris paribus betragtning. I Afhandlingen 

orienteres analysen således omkring scenarie I) og III) ovenfor, det vil sige hvorvidt en hybridmodel kan 

minimere danske, kommunale OPP-projekters pris, uden at dette influerer signifikant på kvaliteten eller 

faciliterer større værdiskabelse gennem et forstærket relationelt forhold mellem kommunen og OPP-

selskabet. OPP-projekters pris består af finansieringsomkostninger, der er direkte forbundet med 

kapitaliseringen af det givne projekt herunder afkastkrav, transaktionsomkostninger, der dækker over et 

bredt spektrum af omkostninger forbundet med indgåelse og opfyldelse af OPP-aftalen, og projekt-

omkostninger, der er relateret til betalingerne i anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesfasen.  

Projektomkostningerne er ikke genstand for analyse i Afhandlingen og behandles således som en eksogen 

variabel. Finansieringsomkostningerne er alene genstand for analyse i Afhandlingen ud fra en antagelse om, 

at den offentlige part har adgang til billigere kapital end den private part, hvorfor en hybridmodel med 

offentlig medfinansiering eksempelvis gennem KommuneKredit - alt andet lige - må forventes at reducere 

de samlede kapitalomkostninger til brug for projektet. For så vidt angår analysen af transaktions-

omkostningerne, er det formålet at undersøge, hvorvidt en hybridmodel, hvori det offentlige deltager som 

medejer af OPP-selskabet, reducerer transaktionsomkostningerne, fordi der sikres konvergens mellem 

parternes interesser og skabes grundlag for en mere tillidsbaseret relation. 

 

                                                           
3 Der henvises til begrebsafklaringen for en nærmere definition af begrebet ”value for money”, som denne forstås af OECD, 
herunder hvilke elementer denne ydereligere indebærer. 
4 Et element som tid kunne også inddrages i forhold til at vurdere et OPP-projekts værdi, men vil i denne Afhandling henhøre under 
elementet pris. 
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For at kunne besvare problemformuleringen er det en nødvendig forudsætning at redegøre for, hvorvidt de 

danske lovgivningsmæssige rammer, herunder de offentlige låne- og deponeringsregler, tillader, at 

kommunen medvirker som medejer i OPP-selskabet. Dertil må belyses, hvordan danske kommunale OPP-

projekter traditionelt er organiserede, herunder hvordan risikofordelingen, incitaments-strukturerne og 

betalingsmekanismen struktureres. Med udgangspunkt i de traditionelle modeller analyseres, hvorvidt en 

hybridmodel kan struktureres, således at finansierings- og transaktionsomkostningerne nedbringes, samt 

på en måde der øger incitamentet til at foretage værdiskabende investering. I analysen fokuseres derfor på, 

hvordan det ændrede finansierings- og samarbejdsforhold i en hybridmodel skaber relational rents og 

dermed øger OPP-projekters value-for-money. 

 

1.2 AFGRÆNSNINGER 

1.2.1 DANSKE KOMMUNALE OPP-PROJEKTER 

Den offentlige part i et OPP-projekt kan være en kommune, såvel som en region eller staten. I Afhandlingen 

behandles problemstillingen alene, hvor Bestiller er en kommune. Konklusionerne kan derfor ikke 

umiddelbart udvides til at gælde statslige og regionale OPP-projekter, særligt på grund af forskelle i den 

offentlige regulering. 

Afhandlingen er afgrænset til danske OPP-projekter, hvor OPP-selskabet samt finansieringskilderne er 

danske. Ligeledes behandles kun dansk lovgivning. Afhandlingen omfatter ikke brownfield OPP-projekter 

eller projekter med brugerbetaling. 

 

1.2.2 REGULERING 

 I Afhandlingen behandles ikke de kreditretlige regler, der måtte finde anvendelse i forbindelse med 

projektfinansieringen eller de konkurrence- eller statsstøtteretlige problemstillinger, der kan identificeres i 

relation til kommunalt medejerskab i OPP-selskabet. Lejeret og erhvervslejelovgivningen, der finder 

anvendelse på udlejningsforholdet under OPP-aftalen i det omfang andet ikke er aftalt, behandles ikke i 

Afhandlingen. Eventuelle implikationer forbundet med virksomhedsoverdragelsesloven og anden 

arbejdsretlig lovgivning behandles heller ikke. Afhandlingen er begrænset fra at analysere de kapital-

markedsretlige regler, der måtte aktiveres ved en hybrid strukturering af OPP-projekter, herunder juridiske 

problemstillinger i forbindelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. 

 

Afhandlingen er afgrænset til situationer, hvor OPP-selskabet er stiftet som et aktieselskab i henhold til SEL 

§ 5, stk. 1, nr. 1. Aktieselskaber er den mest anvendte selskabsform for selskaber, som kommuner deltager i 
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finansielt eller ledelsesmæssigt, hvorfor denne afgrænsning findes at have sin berettigelse.5 Afhandlingen 

behandler ikke de selskabsretlige regler, der måtte være i forbindelse med struktureringen af OPP-

selskabet. Selskabsretten behandles alene i forbindelse med aktionærforholdet mellem den offentlige og 

den private part, hvor dette måtte være af relevans. 

 

Afhandlingen behandler som udgangspunkt kun kommunalretlige regler, i det omfang reglerne har 

betydning for struktureringen af en hybridmodel, herunder kommunalfuldmagten, lov 548 samt låne- og 

deponeringsregler, og ikke forvaltningsretten i bredere forstand. 

 

1.3 STRUKTUR 

Afhandlingen består af 7 afsnit, som alle er opdelt i nærmere afgrænsede kapitler.  

 

Afsnit 1 indleder med en overordnet introduktion til Afhandlingens emne samt til de overvejelser, der 

danner grundlag for problemformuleringen. Herefter introduceres den konkrete problemformulering samt 

afgrænsninger, som det er fundet nødvendigt at foretage for at give Afhandlingen et fokus, der kan 

behandles inden for de tids- og omfangsmæssige rammer. Endelig præsenteres den anlagte synsvinkel 

samt de empiriske data, metoder og teorier der anvendes i Afhandlingen til at besvare problem-

formuleringen. 

 

Afsnit 2 giver en generel introduktion til OPP-projekter i Danmark, således at der kan skabes klarhed over, 

hvordan OPP-projekter i praksis struktureres. Herunder introduceres de traditionelle finansieringsmodeller 

sammen med de karakteristika, der gør sig gældende for OPP-markedet i Danmark. 

 

Afsnit 3 introducerer Afhandlingens økonomiske teorier og analyserer de traditionelle OPP-strukturer i 

forhold til disse. Der redegøres for de principal-agent teoretiske aspekter, herunder risikoallokering og 

incitamentsstrukturer, hvorefter der foretages en transaktionsomkostningsanalyse. I analyserne inddrages 

visse elementer fra Dyer og Singhs teori om relationelle forhold. 

 

Afsnit 4 klarlægger de regulatoriske rammer for kommunale OPP-projekter i Danmark med henblik på at 

fastslå, om og hvordan der kan etableres og anvendes en hybridmodel. I afsnittet behandles en række 

relevante retsområder, henholdsvis bygge- og kommunalret, kommunal selskabsdeltagelse, moms- og 

                                                           
5 Erhvervsstyrelsens redegørelse; 2013; side 7. Herefter følger interessentskaber og andelsselskaber med begrænset ansvar. 



Side 12 af 116 

skatteret samt udbudsret. Endvidere belyses de af Kammeradvokaten udarbejdede standardkontrakter for 

OPP (”Standardkontrakterne”). 

 

Afsnit 5 introducerer og analyserer en hybridmodel med kommunalt medejerskab. Først opsummeres de 

regulatoriske rammer for, hvordan en hybridmodel kan struktureres, hvorefter modellen analyseres i et 

økonomisk perspektiv. Analysen fokuseres omkring minimering af transaktionsomkostninger, herunder 

gennem modellens reducering af principal-agent problemer og evne til at facilitere værdiskabende 

investeringer.  

 

Afsnit 6 indeholder Afhandlingens konklusion. 

 

Figur 1- Afhandlingens struktur 
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1.4 SYNSVINKEL 

I Afhandlingen anlægges grundlæggende en samfundsøkonomisk synsvinkel, hvor der fokuseres på, 

hvordan kommunale OPP-projekter kan struktureres som en hybridmodel for at opnå den bedst mulige 

løsning i forhold til at skabe value-for-money for kommunen. Kommunens deltagelse i OPP-projekter bliver 

således udgangspunktet for analysen. Denne synsvinkel er valgt, idet den totaløkonomiske projektering er 

et af de centrale formål med OPP. Den totaløkonomiske tankegang bygger på, at den private part har 

incitament til at sammentænke byggeri, drift og vedligehold i et langsigtet perspektiv. Det er således ikke 

altafgørende, om projektet samlet set er den billigste løsning for kommunen, men at denne opnår den 

højest mulige kvalitet for pengene, value-for-money.6 

I Afhandlingen anlægges således en helhedsbetragtning, hvor de juridiske rammer omkring OPP-projekter, 

samt finansieringen og organiseringen heraf ses i en nær sammenhæng, og hvor det er de samlede 

omkostninger og værdiskabende aktiviteter gennem projektets levetid, der er af betydning.  

 

1.5 BEGREBSAFKLARING 

I Afhandlingen opereres med flere begreber, som det findes nødvendigt at afklare indledningsvis. Nogle af 

begreberne uddybes yderligere undervejs i Afhandlingen. 

 

Aktivet: Skal forstås i overensstemmelse med Standardkontrakternes pkt. 1.3 (b) (Definitioner): ”Aktivet” er 

resultatet af de bygge- og anlægsarbejder, der etableres og stilles til rådighed for Bestiller fuldt apteret, 

herunder med tilhørende tekniske installationer. 

 

Anlægssummen: Skal forstås i overensstemmelse med Standardkontrakternes pkt. 1.3 (d eller e) 

(Definitioner): ”Anlægssummen” betyder den samlede pris for projektering, finansiering i Bygge- og 

anlægsfasen og øvrige omkostninger i tilknytning til etablering af Aktivet, jf. Den tilbudte anlægsløsning. 

 

Bestiller/kommunen/ordregivende myndighed/offentlig part: Betegnelserne anvendes om den ordre-

givende myndighed, der fremtræder som bestiller i forbindelse med OPP-projektet, og som fremgår af 

Aftalen med OPP-selskabet. 

 

                                                           
6 Se bekendtgørelse nr. 1179 af 4/10/2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, hvori ”totaløkonomiske 
vurderinger” defineres som samspillet mellem byggeudgift og driftsøkonomi med henblik på at opnå det optimale forhold og en 
samlet reduktion i byggeudgiften og driftsøkonomien, uden at der slækkes på kravet om god kvalitet i byggeriet, jf. § 2, jf. § 3, stk. 
2. 
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Bygge- og anlægsfasen/Anlægsfasen: Skal forstås i overensstemmelse med Standardkontrakternes pkt. 1.3 

(h) (Definitioner): ”Bygge- og anlægsfasen” er perioden fra Aftalens indgåelse frem til Ibrugtagningstids-

punktet. Ibrugtagningstidspunktet er driftsfasens første dag, jf. standardkontrakternes pkt. 1.3 (s). 

 

Driftsfasen/Driftsperioden: Skal forstås i overensstemmelse med Standardkontrakternes pkt. 1.3 (k) 

(Definitioner): ”Driftsfasen” er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet frem til Ophørsdagen. 

 

Offentlig-privat samarbejde (OPS): Anvendes i akademiske og erhvervsmæssige kredse som en samlet 

betegnelse for en række forskellige former for samarbejde mellem offentlige myndigheder og private 

aktører.  

 

OPP-Light/OPP med offentlig finansiering: OPP-Light er betegnelsen for OPP med offentlig finansiering, 

hvorved menes, at den private part finansierer selve anlægsfasen, men modtager den fulde anlægssum ved 

ibrugtagning, hvilket betyder, at den offentlige part er ansvarlig for den lange finansiering af OPP-projektet. 

 

OPP-selskabet/SPV’et: Ved ”OPP-selskabet” forstås den private part, der fremtræder som kontrahent i 

forbindelse med OPP-projektet overfor Bestiller i Aftalen. OPP-selskabet er ofte et til formålet oprettet 

selskab. 

 

Projektspecifik lovgivning: Skal forstås i overensstemmelse med standardkontrakternes pkt. 1.3 (w eller x) 

(Definitioner): ”Projektspecifik lovgivning” er Lovgivning, der specifikt retter sig mod ydelser af den i Aftalen 

omhandlede karakter eller specifikt retter sig mod virksomheder, der som hovedarbejdsområde erlægger 

sådanne ydelser. 

 

Standardkontrakterne: Skal forstås som de af Kammeradvokaten udarbejdede standardkontrakter for OPP 

ved nyanlæg dateret d. 28. februar 2012.  

 Kontrakt 1: OPP med privat finansiering og mulighed for/pligt til offentligt ejerskab ved kontraktens 

udløb 

 Kontrakt 2: OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontraktens udløb 

 Kontrakt 3: OPP med offentlig finansiering 
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Trepartsaftalen: Ved trepartsaftalen forstås en aftale mellem Bestiller, OPP-selskabet og Financieren eller 

den, der stiller sikkerhed over for Bestilleren om Financierens rettigheder og forpligtelser over for Bestiller 

(Garanten) og OPP-selskabet. 

 

Value-for-money: Skal forstås i overensstemmelse med OECD’s definition: ”what government judges to be 

an optimal combination of quantity, quality, features and price (i.e. costs) expected over the whole of the 

project’s life time” (OECD 2011: 4-5). “The Commission associates value for money with reduced life cycle 

costs, better allocation of risk, faster implementation, improved service quality, and generation of 

additional value” (OECD 2008: 36). Value-for-money er således den optimale kombination af et OPP-

projekts forventede kvantitet, kvalitet, egenskaber og pris, set fra Bestillers (kommunens),synsvinkel. 
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2. KAPITEL – EMPIRI, METODEVALG OG TEORI 

I dette kapitel præsenteres de empiriske, metodiske og teoretiske valg og overvejelser, der er gjort i 

forbindelse med udarbejdelse af Afhandlingen. I første underafsnit redegøres for Afhandlingens empiriske 

grundlag, herunder udfordringer forbundet med den anvendte – og tilgængelige – empiri. I andet under-

afsnit beskrives den metodiske og teoretiske tilgang, der er anvendt til at besvare problemformuleringen. 

 

2.1 EMPIRI 

Problemformuleringen søges besvaret ud fra en analyse og gennemgang af materialer vedrørende de hidtil 

gennemførte kommunale OPP-projekter i Danmark samt informationer om kommende projekter. Da 

erfaringerne med OPP i Danmark er relativt beskedne, inddrages også erfaringerne med OPP på statsligt og 

regionalt niveau til at vurdere, hvordan OPP henholdsvis OPP-light projekter er struktureret i Danmark for 

så vidt angår i) finansiering, ii) risikoallokering, iii) incitamentsfordeling og iv) ejendomsret. Til at fastslå 

disse parametre anvendes derudover Standardkontrakter for OPP. Disse kontrakter er udarbejdet februar 

2012 og medtages i analysegrundlaget, fordi de i en udbudssituation i vidt omfang vil danne grundlag for 

den endelige OPP-aftale mellem parterne. Henset til Standard-kontrakternes relativt beskedne alder, må 

det vurderes, at disse i sig selv endnu ikke har dannet egentlige retssædvaner. Oplysningerne om de hidtil 

gennemførte projekter i Danmark er primært tilvejebragt gennem offentligt tilgængeligt materiale fra 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen7 samt Eldrup og Schütze’s rapport8. Dertil er indhentet supplerende 

oplysninger via mødereferater i kommunalt regi samt fra Udbudsportalen, diverse fagfolk og Kommune-

Kredit. Disse kvantitative data er i et vist omfang søgt verificeret eller modificeret gennem kvalitative 

interviews med relevante fagfolk.9 

 

Meget af det tilgængelige artikel- og forskningsmateriale er af international oprindelse, hvilket giver 

anledning til særlig opmærksomhed, eftersom fokus i Afhandlingen er geografisk afgrænset til danske OPP-

projekter. Det internationale materiale er i vidt omfang udvalgt fra industrialiserede lande, primært inden 

for EU eller Vesten, hvis karakteristika er i lighed med dem, der er gældende på det danske marked. 

Danmark er dog særegent for så vidt angår den offentlige sektor, hvorfor der i Afhandlingen er taget særligt 

højde for forskellige forudsætninger og generelle afvigelser, der måtte følge af forskelle i regulatoriske 

rammer, kulturer samt samfunds- og miljømæssige forhold.  

                                                           
7 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen; Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter; konkurrence- og 
forbrugeranalyse 05 2013 samt Erfaringer fra de danske OPP-projekter; konkurrence- og forbrugeranalyse 04 2012. 
8 Eldrup, Anders og Schütze, Peter; Organization and financing of public infrastructure projects – a path to economic growth and 
development of the Danish welfare model (main report); 15. maj 2013. 
9 Uformelle og ikke-korrigerede referater fra de foretagne interviews er vedlagt som bilag til Afhandlingen. 



Side 17 af 116 

Den væsentligste komparative kilde, der anvendes i Afhandlingen, vedrører den i Storbritannien 

introducerede hybride strukturering af OPP-projekter, der indfører offentligt medejerskab i OPP-selskabet 

(PF2). Denne model er i vidt omfang inspiration for den hybridmodel, som analyseres i Afhandlingen. Et af 

de helt fundamentale elementer, der adskiller Danmark fra Storbritannien og de øvrige Øst- og Central-

europæiske lande inden for OPP, er, at OPP i Denmark anvendes som en organisationsmodel ud fra et 

ønske om at skabe en langsigtet investering med et totaløkonomisk perspektiv. I England og de Øst- og 

Centraleuropæiske lande er den manglende mulighed for offentlig finansiering drivfaktoren bag OPP. 

Endvidere må det haves for øje, at kontrakttraditionen i England er baseret på common law, mens den i 

Danmark følger civil law. Som følge af disse forskelle anvendes det internationale materiale, herunder 

engelsk ret, komparativt.10 

 

2.2 DEN ERHVERVSJURIDISKE METODE 

Afhandlingen udarbejdes med afsæt i den erhvervsjuridiske metode, således at problemformuleringen 

søges besvaret ud fra en interdisciplinær tilgang. Interaktionen mellem den juridiske og økonomiske 

metode sker ved at udlede gældende ret gennem den retsdogmatiske metode og følgelig vurdere de risici 

og muligheder, der udledes heraf, i en økonomisk analyse under anvendelse af økonomiske modeller og 

teorier.11  

Den juridiske metode i isoleret form opererer uafhængigt af aktør- og markedsforudsætninger12, hvilket 

står i modsætning til den økonomiske teori, der i vidt omfang forudsætter visse egenskaber ved aktørerne, 

herunder begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd, og markederne, for eksempel en vis konkur-

rencetilstand. Den erhvervsjuridiske metode findes hensigtsmæssig i forhold til at belyse problemstillingen i 

denne Afhandling, da den ellers forudsætningsuafhængige juridiske analyse underlægges de forud-

sætninger, der dominerer den økonomiske analyse. Den erhvervsjuridiske metode anvender traditionelt en 

virksomhedssynsvinkel, men modificeres i Afhandlingen, således at der ved en interaktion mellem økonomi 

og jura kan konkluderes ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, hvor kommunen er subjektet, med 

henblik på at finde løsninger, der i det brede perspektiv skaber totaløkonomiske løsninger og value-for-

money. Det understreges, at der ikke anvendes retsøkonomi i Afhandlingen. 13 

                                                           
10 Se nærmere om anvendelsen af fremmed ret og komparativ analyse: Lando, Ole m.fl.; Bibliografisk introduktion til fremmed og 
komparativ ret; 1968. 
11 Østergaard, Kim; Julebog 2003; side 280. 
12 Ibid, side 278. 
13 Se mere om sondringen mellem erhvervsjuridisk metode og retsøkonomi i Østergaard, Kim; Relevansen af interdisciplinær forsk-
ning og empiri i samfundsvidenskaben; Retfærd nr. 3; 2014. 
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2.2.1 DEN JURIDISKE METODE - RETSDOGMATIKKEN 

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

gennemgang og analyse af de relevante retskilder. 14 Rækkefølgen, som retskilderne analyseres efter, er 

ikke udtryk for et egentligt retskildehierarki, men afspejler objektiviteten i retskilderne.15 Rækkefølgen er 

som følger: regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Til forskel fra den økonomiske 

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

eller definere et bestemt marked med givne forudsætninger. 

 

I Afhandlingen anvendes den retsdogmatiske metode til at udlede de juridiske rammer, inden for hvilke 

danske kommunale OPP-projekter kan struktureres som en hybridmodel. Hovedformålet med den 

retsdogmatiske analyse er således at identificere og afdække de muligheder og begrænsninger, der følger 

af dansk lovgivning i forhold til at udvikle en hybridmodel for kommunale OPP-projekter. Det bemærkes i 

den sammenhæng, at det – henset til problemstillingen – er særligt komplekst at udlede retsområdet for 

OPP i Danmark med udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. Dette skyldes blandt andet, at der ikke 

findes én entydig dansk OPP-lovgivning. I det omfang der er lovgivet på området for OPP, er det alene 

inden for specifikke retsområder. Den litteratur og praksis med videre, der hidtil er tilvejebragt, afspejler 

således ej det fulde retskildenet for OPP, men alene særskilte, specifikke retsområder, der påvirker OPP. Da 

OPP-projekter involverer et samarbejde mellem en offentlig og en privat part, er det nødvendigt at 

afdække såvel offentligretlige som privatretlige juridiske problemstillinger og belyse samspillet imellem 

disse. Den offentligretlige regulering danner de grundlæggende rammer for en hybrid strukturering af 

kommunale OPP-projekter, mens parterne i øvrigt kontraherer på privatretligt grundlag og dermed 

omfattes af blandt andet de privatretlige sanktioner. I Afhandlingen analyseres de offentligretlige rammer i 

Kommunalfuldmagten og L 54816 med henblik på at afdække kommunens mulighed for at deltage som 

medejer i OPP-selskabet. Derudover belyses de kommunale låne- og deponeringsregler for at fastlægge 

kommunens mulighed for at bidrage med finansieringen i OPP-projektet. I forlængelse heraf inddrages 

skatte- og momsretlige regler, der er af betydning for kommunens deltagelse i OPP-selskabet. 

 

Da OPP-projekter som oftest omfattes af Udbudsdirektivets regler, findes det relevant at afklare, hvorvidt 

en hybridmodel skaber særlige udbudsretlige problemstillinger. Den udbudsretlige proces danner ram-

merne for kontraktgrundlaget mellem parterne, mens obligationsretten regulerer den privatretlige relation. 

                                                           
14 Nielsen, Ruth m.fl.; Retskilder og Retsteorier; 2011; side 31. 
15 Nielsen, Ruth m.fl.; Retskilder og Retsteorier; 2011; side 32. 
16 Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners 
deltagelse i selskaber. 
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Standardkontrakter for OPP, der er udarbejdet med henblik på at indgå som det kontraktretlige grundlag i 

OPP-udbuddet, anvendes i Afhandlingen som en kontraktstandard, der fastlægger den i praksis 

traditionelle fordeling af risici, incitamentsstrukturer, betalingsmekanismer med videre.17  

Det er væsentligt at bemærke, at Standardkontrakterne ikke er udarbejdet med henblik på at blive 

omfattet af de eksisterende entrepriseretlige regler, herunder AB 92, men med tiden skal danne sin egen 

retstilstand. Standardkontrakterne og retsområdet for OPP skal i stedet fortolkes og udfyldes med afsæt i 

danske obligationsretlige regler og grundsætninger. Dette er blandt andet en følge af det offentliges ønske 

om, at OPP-selskabet påtager sig hele bygherrerisikoen, selvom det reelt er den offentlige part, der er 

bestiller af anlægs- og byggeprojektet. Dette må vurderes at medføre en vis retlig usikkerhed for parterne, 

idet disse ikke kan henholde sig til tidligere praksis på entrepriserettens område og derfor kan have svært 

ved at anticipere, hvad der er gældende ret for deres samarbejdsforhold. Parterne må forvente, at visse 

almindelige obligationsretlige grundsætninger, herunder loyalitetsforpligtelsen, vil blive anvendt på OPP i 

skærpet form. Dette synes at være en naturlig følge af OPP samarbejdets særlige kompleksitet, lange 

varighed og økonomiske omfang. OPP er på nuværende tidspunkt i Danmark en samarbejds- og aftaleform i 

sin spæde start, men på sigt forventes det, at der vil blive dannet en fast retspraksis for OPP som afspejler 

disse partnerskabers særlige karakteristika, hvilket vil reducere den retlige usikkerhed for de involverede 

parter. 

 

2.3 ØKONOMISK METODE OG TEORI 

Diskussionerne og analyserne i Afhandlingen bygger på en value-for-money betragtning. I forhold til at 

vurdere, hvorvidt en hybridmodel i OPP sammenlignet med de traditionelle modeller er fordelagtig, tages 

udgangspunkt i det relationelle forhold. Afhandlingens økonomiske problemfelt er i altovervejende grad 

relationen mellem den offentlige part, kommunen, og den private aktør, OPP-selskabet. Det er således 

nødvendigt med en økonomisk teori, der evner at belyse det relationelle forhold mellem de to parter, der 

indgår i et længerevarende kontraktuelt samarbejde om et givent projekt, hvor incitamenter og adfærd er 

af afgørende betydning både for den løbende proces og for resultatet. Det er essentielt, at det økonomiske 

valg af teori afspejler, at parterne er udsat for asymmetrisk information, konfliktende interesser, samt at 

ingen af parterne har direkte kontrol over hinanden.  

Ud fra ovenstående kriterier findes det mest hensigtsmæssige valg af økonomisk teori i forhold til at 

besvare Afhandlingens problemformulering at ligge inden for den ny-institutionelle økonomi. Den ny-

                                                           
17 Se mere om risikoallokering og incitamentsskabende effekter i Afhandlingens økonomiske analyser, herunder kapitlerne 10, 11 
og 12. 
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institutionelle økonomi blev definitorisk introduceret af Oliver E. Williamson i 197518 og er kendetegnet ved 

at operere med en interdisciplinær tilgang, der sammenkæder økonomi, jura, organisationsteori, politologi, 

sociologi og antropologi for at opnå en forståelse for sociale, politiske og kommercielle institutioner.19 

Blandt de teorier og modeller, der er bærende inden for den ny-institutionelle økonomi, og som vil blive 

anvendt i Afhandlingen, er Dyer og Singh’s teori om relationel værdiskabelse, transaktionsomkostningsteori 

(”TO-teori”) samt principal-agent teori (”P/A-teori”). Alle teorierne bidrager til svaret på, hvordan et 

kontraktforhold mellem en kommune og OPP-selskabet bør indrettes for at nedbringe omkostningerne og 

danne grundlag for et velfungerende samarbejde. Da alle teorierne ligger inden for den ny-institutionelle 

økonomi, lægges der ikke megen vægt på konflikter mellem teoriernes grundlæggende forudsætninger, 

men i stedet på, hvordan de hver især kan bidrage til at belyse den hybride models anvendelse og 

konsekvenser.  

 

Baggrunden for at anvende ny-institutionel økonomi er, at de anvendte teorier opererer med begrænset 

rationelt, blandt andet fordi aktørerne forudsættes at besidde ufuldkommen information og begrænset 

mental kapacitet til at behandle tilgængelig information. Begrænset rationalitet dækker over, at aktørerne 

forfølger egne mål på en logisk og konsistent måde, dog under hensyntagen til de begrænsninger 

vedkommende oplever i sin evne til at modtage, lagre og behandle de informationer, som er nødvendige 

for at nå sine mål. Ligesom i neoklassisk økonomi forudsættes det altså, at aktørerne maksimerer 

egennytte. Denne antagelse er hensigtsmæssig i forhold til at belyse de interesse- og adfærdskonflikter, der 

måtte opstå mellem den offentlige og private part som følge af, at førstnævntes egennytte afspejler et 

ønske om at maksimere borgernes kollektive velfærd inden for rammerne af de offentlige budgetter, mens 

sidstnævntes egennytte består i et ønske om at maksimere selskabets værdi, herunder gennem 

profitmaksimering. Endnu en årsag til valget af den ny-institutionelle økonomi er, at den sondrer mellem 

institutionelt miljø, der er de grundlæggende regler og rammer for aktørernes handlinger, for eksempel 

lovgivningen, og institutionelt arrangement, der betegner de specifikke retningslinjer, som opstilles mellem 

parterne, herunder OPP-Aftalen.20 Sondringen mellem institutionelt miljø og – arrangement er særlig 

anvendelig for analysen i Afhandlingen, da det institutionelle miljø danner grundlaget og rammerne for 

struktureringen af en hybridmodel, mens det institutionelle arrangement koordinerer inter-partes 

relationen mellem kommunen og OPP-selskabet. Både det institutionelle miljø og – arrangement er 

forbundet med transaktions-omkostninger, hvilke den ny-institutionelle økonomi i øvrigt forudsætter altid 

er til stede, når der indgås handler og samarbejder. 

                                                           
18 Den ny-institutionelle økonomi kan dog spores tilbage til 1937, hvor Ronald H. Coase begyndte at se på institutionernes rolle. 
19 Klein, Peter G.; New Institutional Economics; Department of Economics, University of Georgia; 1999; side 456. 
20 Klein, Peter G.; New Institutional Economics; Department of Economics, University of Georgia; 1999; side 458. 
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Dyer og Singh’s teori om relationel værdiskabelse, TO-teorien og P/A-teorien bruges i en alternativ 

anvendelse til at belyse, hvorvidt en hybridmodel kan nedbringe omkostningerne forbundet med 

gennemførelsen af danske kommunale OPP-projekter, herunder ved at skabe et stærkere relationelt 

samarbejde mellem parterne. I TO-teorien er transaktionen det væsentlige, mens aktørerne er det 

essentielle i P/A-teorien. Derudover arbejder TO-teorien med aktivspecificitet som eksogen faktor, mens 

P/A-teorien arbejder med risikopræferencer. 

I OPP-projekter er det ikke skabelsen af vedvarende konkurrencemæssige fordele gennem relational rents, 

der er fokus, men projektets value-for-money. Skabelsen af vedvarende konkurrencemæssige fordele er 

således ikke fokus i Afhandlingen, men det er den værdiskabelse, der opstår ved at skabe relational rents i 

OPP. Til at analysere en hybridmodels evne til at skabe relationel rents benyttes Dyer og Singh’s artikel The 

Relational View alternativt. Dyer og Singh fokuserer på værdiskabelse i interorganisatoriske forhold og 

introducerer en række kilder til skabelse af relational rent mellem parterne.  

TO-teoriens hovedformål er at reducere de ex post transaktionsomkostninger, der opstår som følge af den 

ufuldstændige kontrakt, for eksempel ved at implementere passende styringsmekanismer. TO-teorien 

anvendes i Afhandlingen for at analysere, hvorvidt en hybridmodel kan øge et OPP-projekts value-for-

money ved at nedbringe transaktionsomkostningerne forbundet med projektet ex ante såvel som ex post. 

Da mange af omkostningerne følger af ufuldstændig og asymmetrisk information, begrænset rationalitet, 

mangelfuldt engagement og opportunistisk adfærd er ex post transaktionsomkostninger det primære fokus 

i analysen. 

P/A-teorien har derimod et ex ante perspektiv på relationen mellem principal og agent, og teoriens formål 

er at minimere ex post omkostningerne gennem en ex ante tilpasning af incitamenter. P/A-teorien 

anvendes til at analysere forholdet mellem kommunen og OPP-selskabet samt eventuelle udfordringer, der 

opstår som følge af parternes interessekonflikt og den asymmetriske information. Principal-agent 

problematikken inddrages særligt i analysen af en hybridmodel med henblik på at vurdere, i hvilket omfang 

denne kan struktureres således, at agentomkostningerne herunder forbundet med moral hazard mindskes i 

sammenligning med de traditionelle OPP-modeller.21 I forhold til anvendelse af en hybridmodel, hvor 

kommunen er medejer af OPP-selskabet, er det væsentligt at overveje, om P/A teorien overhovedet er 

anvendelig, idet ”principalen” hermed bliver en del af ”agenten”. Det kan derfor diskuteres, om 

forudsætningerne for et almindeligt principal-agent forhold er til stede, da den asymmetriske information 

samt interessekonflikten mellem parterne i et vist omfang reduceres som følge af kommunens 

medejerskab. Til trods for kommunens medejerskab i OPP-selskabet foreligger der dog stadigvæk en reel 

                                                           
21 Adverse selection inddrages ikke i Afhandlingen, da dette problem vedrørende skjult information er præ-kontraktuelt.   
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principal-agent problematik i relation til den løbende opfyldelse af OPP-aftalen. Derfor findes principal-

agent teorien anvendelig til at belyse, hvorledes en hybridmodel påvirker parternes incitamenter og 

adfærd, herunder særligt om en sådan model medfører en reduktion af den asymmetriske information 

samt interessekonflikten mellem parterne.  
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AFSNIT 2: INTRODUKTION TIL OPP 

 

I følgende afsnit søges det afklaret, hvordan de traditionelle OPP-modeller er struktureret og anvendt i 

hidtidige danske kommunale OPP-projekter. Ligeledes foretages en analyse af det danske kommunale OPP-

marked med henblik på at kortlægge markedets karakteristika, herunder hvilke aktører som har betydning 

for markedets funktion og den nuværende konkurrencesituation på markedet. Indledningsvis redegøres for 

begrebet OPP, da der blandt akademikere og i erhvervslivet anvendes flere forskellige betegnelser 

synonymt med dette. Definitionen sker blandt andet med en afgrænsning fra øvrige projektstrukturer, 

såsom almindelig licitation. Afsnittet fastlægger således grundlaget for de videre analyser i Afhandlingen. 

 

3. KAPITEL – DEFINITION AF OPP 

Der findes adskillige definitioner af, hvad der forstås ved OPP – nationalt som internationalt. Definitionerne 

varierer, men der er bred enighed om de grundlæggende elementer, herunder at OPP er betegnelsen for 

en særlig længerevarende samarbejdsform mellem en offentlig og en privat part om at løse en offentlig 

opgave.22  Begrebet OPP er hverken i national ret, international ret eller i fællesskabslovgivningen defineret 

juridisk, men i Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri § 4 

defineres OPP som: 

 

”en samarbejdsform, som håndterer en øget privat involvering i offentligt byggeri og bygnings-

drift, hvor byg- og driftsherrerollen overgår til en privat virksomhed eller konsortium, der påtager 

sig såvel bygherrearbejdet som driften af det færdige byggeri i en aftalt periode.” 

 

Det afgørende kendetegn for OPP er således det totaløkonomiske aspekt – helhedsorienteringen. Dette 

understøttes af definitionen i regeringens handlingsplan for OPP23, som ydereligere tilføjer allokeringen af 

risici som et centralt element i OPP: 

 

”OPP kan ses 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 bag- 

grund af en systematisk, økonomisk funderet deling af risici mellem den offentlige og private 

                                                           
22 Tvarnø, Christina D., m.fl.; OPP og totaløkonomi; 2012; side 5. 
23  Handlingsplan for Offentlig-Private Partnerskaber (OPP); januar 2004; side 10. 



Side 24 af 116 

part. Dertil kommer, at en væsentlig del af investeringerne er private, og at der opereres med en 

løbende betaling for opgaven – ofte over en længere årrække, fx 30 år.” 

 

Internationalt opereres der i OPP sammenhænge med parametrene design, finance, build, own, operate, 

maintain, transfer (DFBOOMT), som kan udvælges og kombineres, således at opgaverne tilpasses det 

enkelte projekt. De klassiske OPP-modeller i Danmark som afspejlet i Standardkontrakterne for OPP er:  

(i) OPP med privat finansiering og mulighed for og pligt til offentligt ejerskab ved aftaleperiodens 

udløb (DFBOOMT),  

(ii) OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontrakternes udløb (DFBOOM), samt  

(iii) OPP med offentlig finansiering (DBOM). 

OPP-projekter adskiller sig overordnet fra andre typer af offentlige-private samarbejder på grund af den 

totaløkonomiske tilgang, samt at den private part klassisk er ansvarlig for finansieringen og er ejer af 

Aktivet. I traditionelle udbud er der derimod tale om en række selvstændige projekter, enten udbudt som 

fag-/hoved- eller totalentrepriser, hvor kommunen agerer bygherre og ejer. I sådanne tilfælde er det derfor 

kommunen, og ikke den private part, der skal sammentænke anlæg, drift og vedligeholdelse, idet disse 

faser udbydes som separate ydelser. Nedenstående figur illustrerer, hvordan OPP adskiller sig fra de øvrige 

samarbejdsformer. 

Figur 2 – OPP og andre former for samarbejde mellem offentlige og private parter.24 

                                                           
24 Udarbejdet med inspiration fra Københavns kommune; Strategi for offentlig-privat partnerskab; 2013; side 3. 
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4. KAPITEL – OPP I DANMARK 

Erfaringerne med OPP i Danmark er beskedne sammenlignet med de mere OPP-aktive nabolande som 

Storbritannien, Italien, Holland, Irland, og Tyskland.25 De seneste år er der dog kommet mere fokus på at 

fremme OPP i Danmark, og ved indgangen til 2013 var der igangsat eller truffet beslutning om 

gennemførelse af 19 OPP-projekter, heraf 17 projekter på byggeområdet og 2 på infrastrukturområdet (der 

henvises til Bilag 6 for en fuldstændig oversigt over OPP-projekterne i Danmark). I de kommende år 

forventes igangsat yderligere 12-13 projekter.26  

Erfaringerne viser, at OPP-projekter i Danmark primært anvendes inden for undervisningsområdet eller i 

forbindelse med bygning af offentlige ejendomme, samt at de fleste projekter er indgået med staten eller 

en kommune som Bestiller.27 I Sydeuropa er OPP primært anvendt inden for infrastrukturområdet, for 

eksempel til anlæg af motorveje, letbaner, samt tog- og broforbindelser, mens OPP i Storbritannien og 

Irland både er anvendt på infrastrukturområdet og byggeområdet, herunder til opførelse af offentlige 

skoler, hospitaler, offentlige ejendomme, boligprojekter og på kultur- og fritidsområdet. Fordelingen af 

danske OPP-projekter hvad angår sektorer minder således om den irske og britiske.28 

 

For så vidt angår finansieringen af danske OPP-projekter er 12 af disse baseret på privat finansiering med 

privat ejerskab i hele aftaleperioden, mens alene 4 støttes på offentlig finansiering.29 Det første OPP-

projekt i Danmark stod rettidigt færdigt til indvielse i 2007 og omhandlede en folkeskole i den tidligere 

Vildbjerg kommune, der blev sammenlagt med Herning kommune efter Kommunalreformen. Projektet blev 

gennemført med privat finansiering via en udenlandsk bank, og det oplyses, at den private finansiering var 

afgørende for, at projektet kunne gennemføres, da kommunen ikke selv havde pengene i kommunekassen 

og ikke kunne låne pengene inden for den almindelige låneramme.30  

Det første danske OPP-projekt på infrastrukturområdet vedrørte en ny motorvejsstrækning mellem Kliplev 

og Sønderborg, der blev indviet førtidigt i 2012. Projektet havde en anlægssum på ca. 1,3 mia. kr., hvilket er 

det hidtil største OPP-projekt i Danmark, og blev gennemført med offentlig finansiering. Det offentlige 

                                                           
25 Der henvises til EPEC; Market Update H1 2013 figur 2; side 4, for en oversigt over de EU-lande der i første halvår 2013 var 
førende på OPP-området både i forhold til den totale værdi og antallet af OPP-projekter. 
26 Petersen, Ole Helby; KORA; 2013; side 16. 
27 Ibid; side 16. 
28 Ibid; side 18. 
29 Oplysninger om finansieringen af de sidste 3 OPP-projekter har ikke været tilgængelige og/eller finansieringsstrukturen er ikke 
vedtaget. 
30 Petersen, Ole Helby; KORA; 2013, side 18. Det var ligeledes afgørende for finansieringen, at kommunen fik deponeringsfritagelse 
for ca. halvdelen af anlægssummen. 
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betalte således for bygge- og anlægsomkostningerne ved ibrugtagning og betaler herefter løbende for drift 

og vedligeholdelse indtil aftaleperiodens udløb.31 

 

4.1 OPP-STRUKTURER OG -TYPER 

OPP-projekter klassificeres som greenfield, hvis der er tale om opførelse af nyanlæg, således at OPP-aftalen 

indeholder en egentlig bygge- og anlægsfase, eller som brownfield, hvis selve aktivet allerede eksisterer, og 

der blot kræves renovering, opgradering eller lignende.32 Brownfield adskiller sig således fra greenfield ved, 

at projektet tager udgangspunkt i en eksisterende bygning, hvilket gør partnerskabet mere komplekst, da 

en række risici knyttet til den eksisterende bygning skal allokeres mellem parterne. Brownfield anvendes 

særligt ved forsynings- og trafikprojekter og kendetegnes ved, at det relevante aktiv og den hertil knyttede 

indtægtsstrøm overtages af den private part, mens aktivet er i brug.33 Brownfield er stort set ikke anvendt 

som model for OPP-projekter i Danmark, hvilket kan skyldes, at den private part ikke ønsker at påtage sig 

de risici, der er forbundet med at overtage et allerede eksisterende aktiv. Det må alt andet lige være 

mindre kompliceret at identificere og estimere risici ved et projekt om nyanlæg end ved renoverings-

projekter.34 

 

Derudover kan OPP-projekter inddeles ud fra de sektorer, som projekterne knytter sig til. I Eldrup og 

Schützes rapport opereres der med følgende tre sektorer inden for større offentlige anlægsinvesteringer:35 

 Transport – tunneller, broer, havne, veje, togsystemer og netinfrastruktur. 

 Forsyning – elproduktion, affaldshåndtering/renovation, fjernvarme, vand og telekommunikation. 

 Social og service – opdeles ydereligere i standardaktiver, for eksempel kontorbygninger, der har et 

sekundært kommercielt anvendelsespotentiale, for det tilfælde at den offentlige part ikke udnytter 

aktivet, og formålsbyggede aktiver, herunder skoler, universiteter, hospitaler og større kulturinsti-

tutioner, der sjældent har et kommercielt potentiale på markedet.  

 

OPP-projekter differentierer sig endvidere ved de til projektet knyttede betalingsstrømme. OPP-projekter 

kan finansieres indirekte ved betalinger fra den offentlige part eller direkte af borgerne gennem bruger-

betaling. Brugerbetaling som betalingsmetode er generelt ikke særlig udbredt i Danmark og har ej heller 

været særlig anvendt i forbindelse med OPP-projekter; dog findes der enkelte eksempler i forbindelse med 

                                                           
31 Ibid; side 18. 
32 Eldrup, Anders m.fl.; OPP Main report; 2013; side 4. 
33 Eldup, Anders m.fl.; OPP sammenfatning; 2013; side 6. 
34 www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-renovering, d. 21. Maj 2014. 
35 Eldrup, Anders m.fl.; OPP Main report; 2013; side 4, samt sammenfatning; 2013; side 7. 

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-renovering
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parkeringshuse og svømmehaller.36 I flere andre lande, herunder Norge, anvendes brugerbetaling generelt, 

for eksempel som vejafgifter i form af bompenge, og brugerbetaling i forbindelse med OPP ses derfor ofte 

anvendt uden for Danmark i forbindelse med infrastrukturprojekter indenfor transport og forsyning. En 

væsentlig forskel ved OPP-projekter med brugerbetaling er den naturlig efterspørgselsrisiko, som sådanne 

projekter indeholder, eftersom den private parts reelle indtægtsstrømme afhænger af antallet af brugere 

og dermed er stærkt korreleret med udsving heri. Den manglende udbredelse af OPP med brugerbetaling i 

Danmark må kunne tilskrives det offentliges generelle tilbageholdenhed i forhold til brug af brugerbetaling 

samt den til tider svært kvantificerbare efterspørgselsrisiko.  

 

4.2 TRADITIONELLE OPP-MODELLER 

Den danske tilgang til strukturering af OPP-projekter og valget af forskellige OPP-modeller har afsæt i det 

britisk og australsk udviklede private finance initiative (PFI), der blev implementeret sidst i 80’erne/starten 

af 90’erne som en ny metode til at finansiere offentlige infrastrukturprojekter ved hjælp af privat kapital. 

Adgangen til denne private kapital var fra start det bærende element for anvendelsen og struktureringen af 

OPP-projekter, som følge af manglende offentlig kapital eller manglende vilje til at investere offentlige 

midler i nødvendigt omfang til at opretholde en given velfærdsstandard. Den private kapital blev klassisk 

tilvejebragt gennem eksterne financiers, hvilket sikrede en ekstern professionel og grundig gennemgang af 

de individuelle projekters holdbarhed og rentabilitet. Denne form for project due diligence anses i praksis 

for at have været et vigtigt element af den private finansiering, idet den offentlige part må forventes at 

opfatte de eksterne financierers medvirken som en blåstempling af det individuelle OPP-projekt, herunder 

af projektets struktur, opbygning og det budgetterede cash flow.  

 

I Danmark er de fleste OPP-projekter som nævnt baseret på privat finansiering. Denne anvendelse af privat 

finansiering møder dog en stigende skepsis, særligt blandt de offentlige aktører, da det er utvivlsomt, at 

kommunerne har mulighed for at tilvejebringe den nødvendige kapital til lavere rente end private aktører 

gennem KommuneKredit. Da OPP-projekters størrelse ofte medfører, at den nødvendige finansiering løber 

op i flere hundrede millioner, kan et rentespread på 2-, 3-, 400 basispoint have stor indflydelse på 

projektets samlede omkostninger og dermed value-for-money. Besparelsen i disse finansieringsom-

kostninger er ræsonnementet bag OPP med offentlig finansiering (OPP-light). OPP-light afføder dog visse 

udfordringer i forhold til risikoallokering og incitamentsstrukturer som følge af den anderledes betalings-

mekanisme, der er knyttet til sådanne projekter, og ejerskabet til Aktivet. Derfor medfører OPP-light et 

                                                           
36 www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-
OPPprojekt/Finansiering, d. 21. Maj 2014. 

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Finansiering
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Finansiering
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udvidet garantibehov, som kan være særligt omkostningsfuldt for den private part. Nedenfor gennemgås 

de to traditionelle OPP-modeller med privat henholdsvis offentlig finansiering nærmere for at klarlægge, 

hvordan disse modeller struktureres og fungerer i praksis. 

 

4.2.1 OPP MED PRIVAT FINANSIERING 

OPP med privat finansiering er karakteriseret ved, at den private part (OPP-selskabet) varetager den fulde 

investering ved siden af sit ansvar for anlæg, drift og øvrige opgaver og derfor fastholder ejerskabet til 

Aktivet i hele aftaleperioden. Den offentlige part betaler typisk OPP-selskabet gennem løbende kvartalsvise 

driftsbetalinger fra ibrugtagningstidspunktet og hen over hele aftaleperioden, hvorfor den egentlige 

anlægsinvestering fra den offentlige part reelt omdannes til løbende driftsbetalinger for rådigheden over 

Aktivet i aftaleperioden. Driftsbetalingerne indeholder lejebetalinger, betaling for OPP-selskabets løbende 

drift og vedligehold af Aktivet samt for OPP-selskabets finansieringsomkostninger. I visse OPP-projekter kan 

der anvendes brugerbetaling til helt eller delvist at betale OPP-selskabet, hvilket dog som tidligere nævnt 

kun er set begrænset anvendt i Danmark37. 

Figur 3 - Set-up i et traditionelt OPP med privatfinansiering 

 

Kilde: Egen tilvækst 

                                                           
37 Københavns kommune; Strategi for offentlig-privat partnerskab; 2013; side 8. Situationen med brugerbetaling illustreres ikke, da 
Afhandlingen er afgrænset fra at behandle sådanne projektstrukturer. 
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Figur 3 viser de klassiske interessenter i OPP-projekter bestående af den offentlige part (kommunen) som 

Bestiller, det anlægs- og driftsansvarlige OPP-selskab, der ofte er et til formålet oprettet selskab (SPV), en 

række underleverandører til SPV’et samt fremmed- og egenkapitalinvestorer (financiers). Disse aktører 

beskrives nærmere nedenfor i afsnit 4.3. 

 

Betalingsmekanismen i OPP med privat finansiering medfører, som kort introduceret ovenfor, at SPV’et skal 

finansiere hele OPP-projektet selvstændigt via de til enhver tid tilgængelige private finansieringskilder på 

kapitalmarkedet. SPV’et skal således afsætte/sælge38 projektet til potentielle investorer, hvilket gør det 

projekterede cash flow for projektets samlede levetid afgørende. Privat finansiering af et OPP-projekt ligner 

dermed klassisk projektfinansiering, hvor investorerne særligt er fokuserede på det estimerede cash flow, 

usikkerheden ved dette, samt hvilke real- og personsikkerheder, der kan tages. Risikoen forbundet med 

investeringen afspejles direkte i det afkastkrav investorerne forlanger, hvorfor den offentlige part i sidste 

ende bør have en væsentlig interesse i at allokere projektets risici så efficient som muligt for at undgå at 

betale et unødigt risikotillæg til investorerne.  

 

At OPP-projekter består af en anlægsfase og en driftsfase har betydning for den private finansiering, idet 

SPV’et dermed har behov for en regulær byggefinansiering i anlægsfasen samt en efterfølgende drifts-

finansiering. Byggefinansieringen udgøres ofte af en byggekredit udstedt af et pengeinstitut, hvor SPV’et 

har trækningsret op til et nærmere fastsat beløb. Når anlægsfasen afsluttes og driftsfasen påbegyndes, er 

det typisk fordelagtigt for SPV’et at konvertere denne korte byggefinansiering til en mere attraktiv og 

længerevarende finansieringsform. Byggefinansieringen indfries derfor ofte ved anlægsfasens afslutning 

gennem optagelse af ny finansiering fra investorerne, og det er således afgørende, at både den korte og 

den lange finansiering er på plads, før anlægs- og byggearbejdet påbegyndes. Samtidig medfører den i OPP-

aftalen fastlagte betalingsstrøm til SPV’et, at det er SPV’et og dermed investorerne, som bærer risikoen for 

eventuelle forsinkelser og budgetoverskridelser.  

  

Kapitalmarkedet kan som bekendt tilvejebringe fremmedkapital og egenkapital. Begge former for kapital 

anvendes som hovedregel i finansieringen af OPP-projekter. Fremmedkapitalen adskiller sig fra egen-

                                                           
38 I internationale sammenhænge anvendes begrebet ”bankable” om et projekts mulighed for at opnå ekstern finansiering. Jo mere 
”bankable” et projekt er, jo lettere er det at ”afsætte/sælge” til potentielle investorer, det vil sige jo bedre er muligheden for 
kapitalfremskaffelse.  
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kapitalen ved at være billigere på grund af et lavere afkastkrav39, men er samtidig mere byrdefuld 

likviditetsmæssigt, idet SPV’et umiddelbart kontraktuelt forpligtiges til at betale løbende renter. Desuden 

vil fremmedkapitalinvestorer ofte fastsætte en række finansielle covenants40 i forbindelse med låne-

faciliteterne, som indskrænker SPV’ets handlefrihed i højere grad end ved egenkapitalinvesteringer. 

Fremmedkapitalen ydes som regel af institutionelle investorer41, såkaldte financiers, der alle gennemfører 

en nærmere analyse af det aktuelle OPP-projekt og dets risici med henblik på at fastlægge den reelle 

kreditrisiko. For at undgå at de eksterne financiers overestimerer kreditrisikoen, er det af afgørende 

betydning, at OPP-aftalen og de underlæggende aftaler med de private anlægs- og driftsansvarlige sikrer, at 

projektets cash flow, parternes rettigheder og forpligtigelser samt projektets risici og dertil knyttet 

risikoallokering fremstår på en klar og tydelig måde. Investorerne skal med andre ord vide, hvad de køber. 

Dette gælder både fremmedkapitalinvestorerne og egenkapitalinvestorerne.  

 

Egenkapitalinvestorerne udgøres ofte af OPP-projektets hovedentreprenør og driftsoperatør, klassisk 

kaldet sponsors, samt af eventuelle institutionelle investorer. Sammensætningen af denne aktionærkreds 

varierer fra projekt til projekt, og der kan sagtens ske en udskiftning af aktionærkredsen i projektets 

løbetid. Det er blandt andet ikke unormalt, at hovedentreprenøren sælger sin andel fra til en investor kort 

tid efter driftsfasens påbegyndelse, da hovedentreprenøren i visse tilfælde ikke længere besidder en 

interesse i at deltage i samarbejdet i den lange driftsfase. Samtidig har nogle institutionelle investorer 

udvist tilbageholdenhed i forhold til at indgå i projektet og samarbejdet, før Aktivet faktisk er færdigt og 

ibrugtagningen gennemført. Det er klassisk, at SPV’ets respektive financiers kræver, at projektets hoved-

leverandører selv fastholder en del af ejerskabet i SPV’et, således at de ansvarlige - for at bruge et kendt 

udtryk - ”holder hånden på kogepladen”. Det er væsentligt at holde sig for øje, at egenkapital-investorerne 

har andre rettigheder, herunder residual- og kontrolrettigheder, end fremmedkapitalinvestorerne som 

følge af deres medejerskab, hvorfor deres medbestemmelse ikke hviler på et kontraktuelt grundlag, men i 

stedet på en ejerandel.  

 

4.2.2 RISIKOALLOKERING OG KAPITALOMKOSTNINGER 

OPP med privat finansiering giver den største sikkerhed for den offentlige Bestiller, idet denne alene 

betaler for Aktivet efterhånden, som serviceydelsen leveres, det vil sige i det omfang, Aktivet opfylder 

                                                           
39 Fremmedkapitalen vil have et lavere afkastkrav end egenkapitalen, da renter er fradragsberettigede, og risikoen forbundet med 
fremmedkapital er mindre end ved egenkapital som følge af prioritetsrækkefølgen under konkurs. 
40 Ved finansielle covenants forstås finansielle nøgletal eller mål, som financieren stiller som betingelse ved udstedelse af en kredit. 
Som finansielle covenants kan nævnes gearing [gæld/egenkapital], soliditetsgrad [egenkapital/aktiver] og rentedækningsgrad [EBIT 
+ renteindtægter/renteomkostninger]. 
41 Institutionelle investorer dækker over forsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber (pensionskasser), banker og investerings-
fonde. 
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funktionskravene og lever op til OPP-aftalen igennem aftaleperiodens levetid. Bestiller har således til hver 

en tid maksimal sikkerhed gennem den fulde private kapitalbinding i Aktivet. Såfremt Aktivet ikke lever op 

til funktionskravene, kan Bestiller tilbageholde betalingerne helt eller delvist, indtil funktionskravene igen 

er opfyldt. Det bør her fremhæves, at Aktivet i mange OPP-projekter kun vil have værdi for den offentlige 

part, for eksempel hvis der er tale om en skole, der udelukkende er bygget til Bestillers behov. Eldrup og 

Schütze betegner sådanne aktiver formålsbyggede aktiver. En tvist om manglende opfyldelse af funktions-

kravene, der medfører at udlejer (OPP-selskabet) nægter lejer (kommunen) adgang grundet manglende 

betaling, vil i et sådant tilfælde med en skole, medføre, at skoleelever ikke kan komme i skole. Dog vil den 

private part have en interesse i at fortsætte lejeforholdet og altså få udbedret manglerne, da denne for at 

opnå sit ønskede afkastkrav har behov for, at lejeperioden og betalingerne fortsætter i overensstemmelse 

med det aftalte. Den eneste reelle risiko, Bestiller således løber, er risikoen for, at OPP-selskabet går 

konkurs, og Bestiller som følge heraf gennemtvinger et genudbud af kontrakten42. Sædvanligvis er Bestillers 

mulighed for ophævelse - hævemekanismen - tilrettelagt på en sådan måde, at Bestillers transaktions-

omkostninger forbundet med genudbuddet kompenseres ved en reduktion i afregningsbeløbet til det 

ophørte OPP-selskab.  

Den offentlige parts sikkerhed etableres blandt andet gennem betalingsmekanismen i projektet, hvor en 

overdragelsesbetaling (bullet-betaling) ved aftaleperiodens udløb sikrer, at Bestiller overtager Aktivet i den 

aftalte stand. Såfremt Aktivet ikke svarer til den aftalte stand, kan Bestiller modregne i en del af den 

endelige overdragelsesbetaling til OPP-selskabet.   

 

Den private finansiering og overførslen af ansvaret for finansieringen til den private part er et af de centrale 

elementer, som er med til at gøre OPP-modellen attraktiv for den offentlige Bestiller, idet den private 

finansiering giver OPP-selskabet stærke økonomiske incitamenter til sammentænkning af anlæg, drift, 

vedligehold med videre og dermed til opfyldelse af sine forpligtelser. Dette gælder især overholdelsen af 

det aftalte færdiggørelsestidspunkt for Aktivet, da betalingen typisk sker som en fast kvartalsvis betaling 

over Aktivets levetid begyndende ved den faktiske ibrugtagning og ofte med en overdragelsesbetaling ved 

OPP-aftalens udløb. 

OPP-selskabets private finansiering i bygge- og anlægsfasen sker dog til en højere rente end den, som 

kommunen selv kan låne til, hvilket er med til at forøge den samlede pris for OPP-projektet. Det er derfor 

essentielt, hvorvidt disse øgede omkostninger opvejes af den værdi, der følger af incitamenterne hos OPP-

selskabet som følge af, at dette selv er ansvarlig for projektfinansieringen. I Københavns kommunes 

                                                           
42 Der er reelt tale om en form for tvangsauktion, hvor Bestiller genudbyder kontrakten, og hvor den i bygningerne bundne gæld 
kan ”subsidiere” en eventuelt for lavt fastsat pris på serviceydelsen. 
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Strategi for offentlig-privat partnerskab af 11. September 2013 side 9 fremhæves det, at ”Økonomi-

forvaltningen vurderer, at den fordel det giver at have et stærkt økonomisk incitament ift. totaløkonomi, 

ikke opvejer den forøgede finansieringsudgift, som er forbundet med privat finansiering. Der findes dog ikke 

tilstrækkelig sikker dokumentation til at drage en endelig konklusion.”. 

Den øgede finansieringsudgift skyldes blandt andet, at OPP-selskabet som udgangspunkt overtager alle 

risici fra kommunen. Såfremt OPP-selskabet ikke skal overtage kommunens risici, vurderer Eldrup og 

Schütze, at omkostningerne til finansiering af den risikoneutrale kapital alene ville være ca. 1 % højere i 

OPP-projekter med privat finansiering, end i projekter hvor kommunen finansierer eller garanterer lånene. 

Denne 1 % er ifølge forfatterne udtryk for en illikviditetspræmie, som en privat investor vil forlange for at 

indskyde kapital i et OPP-projekt i stedet for i likvide statsobligationer. Dette gælder som beskrevet kun for 

den del af kapitalen, som i altovervejende grad er risikoneutral, da investorerne forventes at kunne få den 

del af sin investering tilbage i tilfælde af konkurs eller ophævelse af OPP-aftalen. Den risikoneutrale 

investering estimeres af forfatterne til at udgøre ca. 60 % af den nødvendige kapital, mens de resterende 

40 % er behæftet med risiko og dermed afkræver større afkastkrav.43 Forfatterne forsøger således at 

påpege, at den private finansiering ikke i sig selv nødvendigvis er meget dyrere end den offentlige, hvorfor 

den valgte risikoallokering bliver helt central for de samlede finansieringsomkostninger. Dertil påpeger 

forfatterne, at det er væsentligt at være opmærksom på den dobbelte likviditetsbelastning, som de 

komplicerede deponeringsregler medfører for kommunerne.44  

 

KommuneKredit har beregnet, at meromkostningen ved privat finansiering i forhold til optagelse af lån i 

KommuneKredit udgør 2,9 % (2012), idet renten med privat finansiering udgør ca. 6 %, mens et 20-årigt lån 

i KommuneKredit i februar 2012 kunne optages til 3,1 %. For at synliggøre forskellen i omkostningerne, 

afhængig af om der sker offentlig eller privat finansiering, beregner KommuneKredit nutidsværdien af 

rentebetalingerne ved en investering på 100 mio. kr. over 20 år til 49 mio. kr. ved privat finansiering (for 

eksempel en pensionskasse), mens den ved lån i KommuneKredit beregnes til 27 mio. kr.  

Økonomiforvaltningen anbefaler på grund af den dobbelte likviditetsbelastning og den dyrere private 

finansiering, at kommuner som udgangspunkt anvender offentlig finansiering, men at det afhænger af en 

konkret totaløkonomisk vurdering, om privat finansiering er mere fordelagtig.45 

 

                                                           
43 Den øgede finansieringsudgift medfører ikke nødvendigvis, at de samlede projektomkostninger bliver højere ved privat 
finansiering, da den private finansiering kan medføre effektivitetsgevinster, der mere end opvejer den ekstra finansieringsudgift. 
44 Se nærmere om deponeringsreglerne i afsnit 9.4 LÅNEREGLER OG DEPONERINGSPLIGT. 
45 Københavns kommune, Strategi for offentlig-privat partnerskab; 2013; side 9. 
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4.2.3 OPP MED OFFENTLIG FINANSIERING 

OPP med offentlig finansiering er særegent i dansk sammenhæng, og der findes så vidt vides ingen studier 

eller undersøgelser af OPP med offentlig finansiering i den internationale litteratur. Det eneste udbredte 

eksempel på offentlig involvering i finansieringen er gennem garantistillelser, herunder for eksempel ved 

involvering af den Europæiske Investerings Bank (EIB).  Det kan skyldes, at der i de mest aktive OPP-lande 

herunder Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal og Grækenland, fra starten har været meget fokus på 

den private finansiering som et grundelement i OPP-projekter.46  

 

I OPP med offentlig finansiering sker kapitalfremskaffelsen gennem egenfinansiering (skattefinansiering) 

og/eller ved låneoptagelse som udgangspunkt gennem KommuneKredit. OPP-selskabet varetager bygge- og 

anlæg samt drift og vedligehold og modtager en engangsbetaling fra kommunen for Aktivet ved ibrugtag-

ningstidspunktet, hvorefter ejerskabet til Aktivet overgår til kommunen. Herefter modtager OPP-selskabet 

løbende driftsbetalinger fra kommunen til dækning af drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt eventuelle 

øvrige ydelser, der indgår i OPP-projektet. I forbindelse med ibrugtagningstidspunktet afkræves samtidig en 

garanti fra OPP-selskabet, der giver sikkerhed for, at OPP-selskabet fortsat lever op til OPP-aftalen i hele 

driftsperioden. Denne garanti tjener samtidig til sikkerhed for yderligere omkostninger forbundet med et 

eventuelt genudbud i tilfælde af, at OPP-selskabet ikke længere er i stand til at varetage sine forpligtigelser 

i henhold til OPP-aftalen. I praksis er det ofte ikke muligt for OPP-selskabet at optage en garanti på længere 

en 5-8 år ad gangen, hvilket betyder, at garantien skal fornyes flere gange undervejs i driftsperioden. Dette 

medfører en væsentlig risiko for OPP-selskabet, da garantien er påkrævet i henhold til OPP-aftalen, men 

risikoen for øgede omkostninger ved forhandling af en ny garanti påhviler OPP-selskabet. Garantistillelsen 

afkræves, fordi kommunen ikke har mulighed for at modregne i driftsbetalingerne i samme omfang som i 

OPP med privat finansiering. Dette skyldes, at driftsbetalingerne naturligt er mindre i OPP med offentlig 

finansiering, da de ikke indeholder lejebetalinger. Det er væsentligt at holde sig for øje, at gevinsten ved de 

reducerede finansieringsomkostninger ved offentlig finansiering skal kunne opveje den merudgift, som den 

private parts garantistillelse påfører projektet. Dertil skal det bemærkes, at OPP-selskabet ganske givet har 

behov for en mindre løbende kreditfacilitet fra et pengeinstitut til at håndtere driften, hvorfor der ofte vil 

være privat finansiering involveret i projektet både i anlægs- og driftsfasen alligevel.  

 

En af ulemperne ved offentlig finansiering er, at der i visse tilfælde kan blive tale om en samlet leverance 

fra OPP-selskabet, da ejerskabet til Aktivet overgår til kommunen ved ibrugtagningstidspunktet, således at 

OPP-selskabet ikke ejer Aktivet i driftsperioden. Dette manglende ejerskab til Aktivet mindsker – alt andet 

                                                           
46 Petersen, Ole Helby; KORA; 2013; side 18. 
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lige – OPP-selskabets incitament til at sikre vedligeholdelsen af Aktivet i driftsperioden, medmindre der 

sikres et sådan incitament i OPP-aftalen, for eksempel i forbindelse med betalingsmekanismen eller ved at 

fastlægge retningslinjer for, i hvilken stand Aktivet skal være ved aftaleperiodens udløb. I tilfælde af at 

Aktivet ikke lever op til den aftalte stand ved aftaleperiodens udløb må denne misligholdelse modsvares af 

en sanktion, for eksempel en konventionalbod eller lignende. I OPP med offentlig finansiering betaler 

kommunen altså ikke for at blive ejer af Aktivet ved aftaleperiodens udløb som ved OPP med privat 

finansiering. Kommunen er således ikke eksponeret over for den risiko, der er forbundet med forhandling 

om overdragelse af Aktivet, herunder hvor meget der skal betales herfor – den såkaldte overdragelses-

betaling. Omvendt bærer det offentlige risikoen for Aktivets hændelige undergang efter ibrugtagning. Det 

offentlige kan således disponere frit over Aktivet som ejer og er ikke underlagt de naturlige begrænsninger, 

der følger af at være lejer med en potentiel købsret eller -pligt ved aftaleperiodens udløb. 

 

Reglerne om deponering47 spiller stadig en væsentlig rolle for kommunen, selvom OPP-projektet er baseret 

på offentlig finansiering. I OPP med offentlig finansiering skal der dog alene ske deponering i forbindelse 

med anlægsfasen og ikke driftsfasen, idet kommunen ved ibrugtagningstidspunktet betaler for ejerskabet 

til Aktivet; dermed bortfalder forpligtigelsen til at oppebære deponeringen af anlægssummen. Denne 

udsigt til at få frigivet deponeringen tidligt i projektets levetid kan virke tillokkende for kommunen, men 

betalingen for Aktivet ved ibrugtagning anses kommunaløkonomisk for en anlægsinvestering og skal derfor 

medregnes i kommunens anlægsloft. Samtidig forudsætter OPP med offentlig finansiering, at kommunen 

enten har en ledig låneramme eller har et større millionbeløb liggende i reserver, således at den offentlige 

finansiering kan tilvejebringes fuldt ud som skattefinansieret. Det er en kendsgerning, at størstedelen af 

kommunerne ikke har en ledig låneramme, og at ganske få har plads til yderligere anlægsinvesteringer 

under anlægsloftet i OPP-øjemed.  

 

4.3 MARKEDETS AKTØRER OG KARAKTERISTIKA 

I et OPP-projekt indgår en række forskellige aktører, herunder arkitekter, rådgivere og underleverandører, 

men de primære i forhold til OPP-aftalen og finansieringen er den private part, den offentlige part og de 

respektive financiers. Den private part udgør ofte et konsortium bestående af projektets 

hovedentreprenør, driftsoperatør samt financiers, som efterfølgende samles i et til formålet oprettet 

selskab, OPP-selskabet. OPP-selskabet dannes af det respektive konsortium, når dette har vundet det 

pågældende OPP-udbud. Som påpeget er de fleste OPP-projekter i Danmark gennemført ved privat 

                                                           
47 Se mere om deponeringsreglerne i afsnit 9.4 
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finansiering, som traditionelt er tilvejebragt ved fremmedfinansiering via pengeinstitutter. OPP-selskabets 

kapitalstruktur er således klassisk kendetegnet ved en større andel af fremmedkapital end egenkapital.  

I flere af Danmarks OPP-aktive nabolande tilvejebringes store dele af fremmedfinansieringen gennem 

udstedelse af gældsinstrumenter, herunder projekt-/erhvervsobligationer til institutionelle investorer. 

Denne finansieringsmetode har ikke vundet indpas i Danmark48, men danske institutionelle investorer har 

de senere år udvist voksende interesse for at blive financiers i OPP-projekter på anden vis.49 Særligt 

pensionskasserne går derfor i dag ind i OPP-projekter i udbudsfasen som en del af de tilbudsgivende teams 

og forpligter sig til at tilvejebringe størstedelen af den nødvendige finansiering som egenkapital, fremmed-

kapital eller en kombination heraf.50 Bidrager pensionskasserne med egenkapital bliver disse samtidig 

medejere af OPP-selskabet, hvorimod pensionskassernes medbestemmelse hviler på de kontraktuelle 

forpligtigelser og rettigheder i henhold til lånedokumentationen og trepartsaftalen, hvis finansieringen 

alene sker ved fremmedkapital. 

 

Hovedentreprenøren i OPP-selskabet spiller en helt central rolle i design, projektering og opførelse af selve 

Aktivet. Det er afgørende, at entreprenøren i OPP-selskabet sammen med driftsoperatøren holder fokus på 

det totaløkonomiske i projektet, så OPP-projektet leverer den største value-for-money. I Danmark findes 

der et højt antal entreprenørselskaber, hvilket ses af en brancheanalyse af DAMVAD og Quartz+Co 

(December 2013), hvor byggebranchen vurderes at bestå af ca. 3.000 byggeentreprenørvirksomheder 

varierende fra små enkeltmandsfirmaer til store koncerner51. Til trods for de adskillige aktører i den danske 

byggebranche er antallet af entreprenører, der har interesse i og kapacitet til at byde ind på OPP-projekter, 

relativt beskedent, idet OPP-projekter forudsættes at være af en hvis størrelse, typisk over 100 millioner 

kroner i anlægsværdi.52 Det har i denne sammenhæng ikke hjulpet på konkurrencesituationen, at Pihl & 

Søn A/S i 2013 gik konkurs.53 Den begrænsede konkurrencesituation på entreprenørsiden i forhold til OPP 

understøttes af Københavns kommunes Strategi for offentlig-privat partnerskab af 11. september 2013 side 

13, hvor det fremhæves, at OPP ikke er den mest egnede strategi i forhold til at tilgodese små og 

                                                           
48 Blandt årsagerne til at projekt-/erhvervsobligationer ikke har vundet indpas i Danmark i forhold til OPP-projekter, er blandt andet 
danske OPP-projekters størrelse, det begrænsede antal af OPP-projekter samt den manglende pooling (sekuritisering) af 
projekterne.  
49 http://www.business.dk/pension/nordea-og-ap-pension-hopper-med-paa-opp-vognen. 
50 http://www.pka.dk/OmPKA/Nyheder/Sider/Pensionsselskaber-bag-nyt-psykiatrisk-hospital-i-Vejle-.aspx. 
51 2010 tal – (side 19) 
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/konkurrencesituationen_i_byggeriet_endelig_december_2013_.pdf 
52 I bekendtgørelse  om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri er det først ved en anslået entreprisesum på over DKK 20 
mio., at kommunen skal lave en totaløkonomisk vurdering af, hvorvidt OPP kunne være attraktivt ifbm. det pågældende projekt. I 
Københavns kommunes Strategi for offentlig-privat partnerskab af 11. september 2013 side 11 anbefaler Økonomiforvaltningen, at 
kommunen ikke anvender OPP-modellen på mindre bygge- og anlægsprojekter. 
53 http://www.statstidende.dk/default.aspx?pg=35.1.-
1.1&index=1&p=1,y&date1=17.06.2013&date2=17.06.2014&SearchType=1&mode=2&c=0&r=0&SearchTerm=33037112.  

http://www.business.dk/pension/nordea-og-ap-pension-hopper-med-paa-opp-vognen
http://www.pka.dk/OmPKA/Nyheder/Sider/Pensionsselskaber-bag-nyt-psykiatrisk-hospital-i-Vejle-.aspx
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/konkurrencesituationen_i_byggeriet_endelig_december_2013_.pdf
http://www.statstidende.dk/default.aspx?pg=35.1.-1.%201&index=1&p=1,y&date1=17.06.2013&date2=17.06.2014&SearchType=1&mode=2&c=0&r=0&SearchTerm=33037112
http://www.statstidende.dk/default.aspx?pg=35.1.-1.%201&index=1&p=1,y&date1=17.06.2013&date2=17.06.2014&SearchType=1&mode=2&c=0&r=0&SearchTerm=33037112
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mellemstore entreprenørvirksomheder, da OPP alene er interessant for større entreprenørvirksomheder 

med fornøden kapacitet til at danne et konsortium med en driftsoperatør og eventuelt en eller flere 

financiers. De små og mellemstore entreprenørvirksomheder fungerer i stedet ofte som underleveran-

dører. Københavns kommune fremhæver endvidere, at der er en klar tendens til, at det er de samme få 

entreprenørvirksomheder/konsortier, der vinder projekterne, og at der generelt er relativt få, der ender 

med at afgive endeligt tilbud. Det vil således i langt størstedelen af projekterne være de samme tre til fem 

konsortier, som bliver prækvalificeret til at afgive tilbud.  

 

Driftsoperatøren, ofte også benævnt facility manager, er driftsansvarlig, hvilket indebærer varetagelse af 

alle eller dele af de driftsrelaterede aktiviteter i driftsperioden. Driftsoperatørens virke i forhold til OPP-

projekter er som oftest baseret på de funktionskrav, der er specificeret i OPP-aftalen. Ved funktionskrav 

forstås, at OPP-aftalen fastlægger en række krav til funktioner og output, som OPP-selskabet skal levere, 

men hvordan disse funktioner og output realiseres via metoder og arbejdsgange er i høj grad overladt til 

OPP-selskabet. Dette giver fleksibilitet, men er samtidig forbundet med en vis usikkerhed i forhold til det 

konkrete indhold af selve driftsoperatørens løbende forpligtelser. Da kontrakter baseret på funktionskrav 

er forholdsvis nye i Danmark, kan det ikke udelukkes, at denne usikkerhed har en tendens til at blive 

afspejlet i prisfastsættelsen. Overordnet må antallet af driftsoperatører i Danmark, der kan påtage sig 

driftsforpligtigelsen i et OPP-projekt, anses for begrænset. De OPP-kapable driftsoperatører har derfor ofte 

indgået et mere eller mindre fast samarbejde med en eller flere af de store entreprenørvirksomheder 

omkring engagement i OPP-projekter og tilbudsgivning.  

 

Financiers og egenkapitalinvestorer har stor betydning for OPP-projekter, da størstedelen af den 

nødvendige kapital tilvejebringes via institutionelle investorer. Hovedentreprenøren samt driftsoperatøren, 

sponsors, vil ofte bidrage med et mindre egenkapitalindskud og eventuelt et mindre ansvarligt lån54, 

hvorfor langt størstedelen af kapitalen kommer fra de respektive financiers. I danske OPP-projekter har ca. 

90 pct. af den nødvendige kapital udgjort fremmedkapital, hvorfor kun veletablerede banker, pensions-

kasser og investeringsfonde involverer sig i de store OPP-projekter.55   

I Danmark er de institutionelle investorer som nævnt først lige ved at komme med på ”OPP-vognen”. Det 

har derfor primært været store danske eller udenlandske banker, som har investeret den nødvendige 

lånekapital til gennemførelse af de færdiggjorte og igangværende OPP-projekter. Særligt den norske bank 

                                                           
54 Ved et ansvarligt lån forstås et lån, som er efterstillet de øvrige kreditorer (privilegerede såvel som simple) og hvortil der ikke er 
tilhørende sikkerhedsrettigheder. Forretningen på et ansvarligt lån vil derfor normalt være forholdsvis høj.  
55 Baseret på egen gennemgang af regnskaberne fra en række danske OPP-selskaber kan det konkluderes, at forholdet mellem 
gæld og egenkapital i danske OPP-finansiering ligger på ca. 90/10. Lignende forhold findes i England jf. HM Treasury; A new 
approach to public private partnerships; December 2012; side 80. 
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DNB Bank er gået med som financier på en række af de første danske OPP-projekter i konsortium med MT 

Højgaard og DEAS. Dette team står bag følgende OPP-projekter: Nordstjerneskolen i Frederikshavn, 

Vildbjerg Skole i Herning, Ørstedskolen på Langeland, Tinglysningsretten i Hobro og P-huset til Regions-

hospitalet i Randers. I 2012 skiftede MT Højgaard og DEAS DNB Bank ud som finansieringspartner til fordel 

for en række pensionskasser; PKA, PensionDanmark og Sampension, der samlet har givet tilsagn om 5 mia. 

kr. til at bygge, vedligeholde og finansiere danske OPP-projekter over de kommende år. Det nye 

samarbejde går under navnet TEAM OPP, og fokus er på bygningsrelaterede OPP-projekter i kommunerne, 

regionerne og staten med en anlægssum på mindst 50 mio. kr. TEAM OPP’s første OPP-projekt blev en 

realitet i foråret 2014, da konsortiet vandt OPP-projektet på nyt psykiatrisk hospital i Vejle til en samlet 

investering på ca. 430 mio. kr. Det må forventes, at dette konsortium vil være kandidat til at vinde en lang 

række af de større fremtidige danske OPP-projekter, når der henses til MT Højgaards og DEAS’ betragtelige 

OPP-erfaring og deres investeringsvillige finansieringspartnere.  

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de danske institutionelle investorer gennem de seneste år har udvist 

en voksende interesse for OPP-investeringer. Eldrup og Schütze’s rapport signalerer klart, at OPP-markedet, 

under de rigtige betingelser, vil være en attraktiv alternativ investeringsmulighed for de danske 

pensionskasser, der allerede i dag investerer betragteligt i udenlandske OPP-projekter enten direkte via 

obligationsudstedelser eller indirekte via særlige OPP-investeringsfonde. Pensionskassernes placerings-

udfordring fremhæves hyppigt som en afgørende faktor for den voksende interesse i alternative 

investeringer, herunder investering i OPP, hvorfor disse regler må inddrages i beslutningsgrundlaget for 

finansieringen af de enkelte OPP-projekter.  

 

Over for den private part, OPP-selskabet, står den offentlige part som Bestiller. Afhandlingen er afgrænset 

fra at behandle statslige og regionale projekter, hvorfor de relevante offentlige parter, der kan agere 

Bestiller, alene er kommunerne. Siden kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er der således 98 potentielle 

aktører på udbydersiden. Kommunalforvaltningen er organiseret som en enhedsforvaltning, hvor det 

politiske og det administrative niveau fungerer som en enhed, men det kan variere fra kommune til 

kommune, i hvilket omfang selve kommunalbestyrelsen træffer beslutninger i konkrete sager. Kommunal-

bestyrelsen har som udgangspunkt alene kompetence til at træffe beslutninger, hvis dette er lovhjemlet, 

men kan i et vist omfang disponere uden direkte lovhjemmel, når dette sker i overensstemmelse med den 

såkaldte kommunalfuldmagt, jf. nærmere herom i afsnit 10.1.1. Kommunalbestyrelsen er dog under alle 

omstændigheder underlagt en forpligtigelse til at træffe beslutninger ud fra et velfærdssynspunkt. 

Kommuner er generelt underlagt stramme regulatoriske rammer samt påvirket af den politiske agenda, 

hvilket begrænser kommunens handlefrihed og har resulteret i forskellig udbredelse af OPP i de respektive 
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kommuner. Der er således stadig en stor del af kommunerne, som ikke har erfaring med OPP, hvilket kan 

skyldes tilbageholdenhed hos de lokale kommunalbestyrelser, men også være demografisk betinget.  

Overordnet er det kommunale selvstyre underlagt nogle finansielle begrænsninger fastsat i aftaler med 

staten. Væsentligt er her at nævne låne- og deponeringsreglerne, anlægsloftet og udgiftsloftet. Det 

kommunale udgiftsloft fastlægges efter budgetlovens56 regler, og er i 2014 på 229,0 mia. kr.57 (fastlåst til 

229,0 mia. kr. frem til og med 2017), hvilket er markant højere end det fastlagte anlægsloft for 2014 på 

18,1 mia. kr. Dette gør OPP med privat finansiering særligt interessant, da anlægsloftet ikke omfatter 

løbende leje- og leasingydelser. OPP med privat finansiering anses derfor som en mulighed for at foretage 

det ønskede niveau af anlægsinvesteringer, uden at anlægsloftet overskrides.58  

 

Nedenstående tabel viser en oversigt over de væsentligste aktører på det danske OPP-marked. 

Kilde: Egen tilvækst. 

 

 

 

                                                           
56 Budgetlov - lov nr. 547 af 18. juni 2012. 
57 Jf. Lov nr. 892 af 4. juli 2013 om fastsættelse af udgiftslofter for staten, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 § 1, 
stk. 2 samt Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 af 13. juni 2013. 
58 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen; Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter; Konkurrence- og 
forbrugeranalyse 05 2013, side 34. 

TABEL OVER VÆSENTLIGE KONSORTIUMAKTØRER PÅ DET DANSKE OPP-MARKED 

Entreprenører Driftsoperatører Institutionelle investorer Traditionelle financiers (banker) 

MT Højgaard DEAS  Industriens Pension DNB Bank 

KPC ISS PKA SEB Bank / Pension 

NCC Kemp & Lauritzen Nordea Liv & Pension Nordea Bank 

CASA KPC AP Pension Danske Bank 

Raundahl & Moesby   ATP  

(Pihl & Søn)  PensionDanmark  

(Sjælsø Gruppen)  PFA  

  Sampension  

  Topdanmark   

  Danica Pension  
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5. KAPITEL – DELKONKLUSION 
På baggrund af analysen i afsnittet konkluderes, at det kommunale OPP-marked i Danmark fortsat er i sin 

spæde fase, da flere kommuner endnu ikke har anvendt OPP. Markedet er karakteristeret ved en høj 

koncentration på tilbudsgiversiden grundet OPP-projekternes finansielle størrelse. Det danske OPP-marked 

er således domineret af relativt få konsortier, der igennem det sidste årti har sat sig solidt på det 

begrænsede marked.  Et marked med sådanne karakteristika kan resultere i et relativt højt prisniveau, men 

samtidig skabe grobund for større investering i OPP-projektspecifik viden blandt de private aktører og sikre 

bedre relationelle forhold mellem disse. I øvrigt må det bemærkes, at OPP-markedet og prisniveauet 

naturligt begrænses af den udbudsretlige regulering og konkurrenceudsættelse. 

De danske kommunale OPP-projekter er traditionelt gennemført som OPP med privat finansiering for at 

imødekomme kommunens ønske om at fralægge sig bygherrerollen og sikre OPP-selskabet et total-

økonomisk perspektiv gennem overførsel af risici. OPP-projekterne er således typisk gennemført af et 

særligt OPP-selskab, SPV, bestående af hovedentreprenøren, driftsoperatøren og en eller flere eksterne 

financiers. Grundet de relativt højere kapitalomkostninger ved privat finansiering er der dog i de senere år 

kommet fokus på muligheden for at anvende andre strukturer, herunder inddrage offentlig finansiering. 

Endvidere er der en stigende interesse blandt danske institutionelle investorer i at medvirke som financiers 

i danske OPP-projekter, da OPP-projekters varighed og afkastprofil stemmer godt overens med disse 

investorers investeringspolitik.   
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AFSNIT 3: OPP I KONTRAKTØKONOMISK BELYSNING 

 

I nærværende afsnit søges identificeret, hvilke relationelle og kontraktøkonomiske problemstillinger de 

traditionelle modeller for OPP giver anledning til, samt de kontraktøkonomiske mekanismer, der anvendes i 

reguleringen af forholdet mellem kommunen og OPP-selskabet. Den traditionelle strukturering af OPP 

analyseres med afsæt i P/A-teorien og TO-teorien, dog således at der inddrages elementer fra Dyer og 

Singhs artikel The Relational View59. Analysen i afsnittet er således primært koncentreret om den 

grundlæggende interessekonflikt mellem kommunen og de private aktører, der følger af parternes 

forskellige præferencer. Det søges fastlagt, hvordan struktureringen og styringsmekanismen under de 

traditionelle OPP-modeller tager højde for denne problemstilling, herunder gennem risikoallokering og 

incitamentsmekanismer. Den kontraktøkonomiske analyse foretages med henblik på senere i Afhandlingen 

at vurdere, hvordan en hybridmodel kan skabe mere value-for-money end under de traditionelle modeller.  

 

6. KAPITEL – PRINCIPAL-AGENT PROBLEMATIK  

I OPP foreligger der en principal-agent relation mellem OPP-selskabet og kommunen, hvor kommunen som 

principal er afhængig af, at OPP-selskabet som agent udfører sin opgave i overensstemmelse med OPP-

aftalen og i øvrigt under hensyntagen til kommunens grundlæggende interesser og instruktioner. Ydermere 

er der en principal-agent relation mellem OPP-selskabet og samtlige underleverandører, hvorfor der ofte 

ses en back-to-back hæftelsesstruktur60 i OPP-projekter. Der er ligeledes tale om en principal-agent relation 

mellem OPP-selskabets investorer og selskabets ledelse. De to sidstnævnte relationer behandles ikke 

nærmere i Afhandlingen. 

Principal-agent problematikken i OPP opstår som følge af interessekonflikten mellem OPP-selskabet og 

Kommunen, og disse parters ønske om at maksimere egennytte - profitmaksimering til gavn for 

investorerne henholdsvis velfærdmaksimering til gavn for borgerne. Denne interessekonflikt kan skabe 

grobund for manglende tillid til, at den ene part handler i fællesinteresse og i stedet udviser opportunistisk 

adfærd. En sådan mistillid er uhensigtsmæssig, idet gensidig respekt og tillid mellem parterne, herunder 

parternes vilje til i et vist omfang at tilsidesætte egne interesser, er nødvendige forudsætninger for, at den 

fulde værdi af samarbejdet kan realiseres.  

                                                           
59 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage; Academy of Management Review 1998, vol. 21, no. 4; side 660-679. 
60 Med back-to-back, der også er meget anvendt inden for shippingindustrien, menes, at OPP-selskabet som bygherre sikrer sig, at 
de vilkår, der fremgår af OPP-aftalen, afspejles i OPP-selskabets kontrakter med underleverandører. På den måde undgår OPP-
selskabet, at komme i en situation, hvor kommunen kan gøre krav gældende mod OPP-selskabet, som ikke kan videreføres til 
underleverandører. 
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Inden for P/A-teorien opereres med begreberne adverse selection, skjult information, og moral hazard, 

skjult handlen. Adverse selection vedrører situationen forud for aftaleindgåelsestidspunktet - den prækon-

traktuelle fase61 - hvor principalen ikke har fuldstændigt kendskab til agentens evner og viden, og vice 

versa.62 Det er utvivlsomt, at adverse selection er af afgørende betydning i OPP, hvor kommunen, særligt på 

grund af den lange aftaleperiode, har en interesse i at få så megen information om hver agent som muligt, 

således at den bedste agent udvælges. Særegent for OPP er dog, at informationsudvekslingen i den 

prækontraktuelle fase i vidt omfang er reguleret gennem de udbudsretlige regler. Dette sikrer kommunen 

vid adgang til at specificere de oplysninger, der ønskes om agenten, men er samtidig præget af at være 

fastlåst til meget faktuelle oplysninger. Trods udbudsrettens oplysningsforpligtelser må det derfor 

forventes, at der foreligger en grad af asymmetrisk information mellem parterne, idet agenten stadig sidder 

inde med viden, som kommunen ikke har og omvendt. I en hybridmodel for OPP omfattes informations-

udvekslingen ligeledes af udbudsretten, hvorfor denne prækontraktuelle informationsasymmetri ikke gøres 

til genstand for nærmere behandling.  

Moral hazard vedrører tiden efter aftaleindgåelse63 og dækker over, at kommunen ikke med sikkerhed kan 

kontrollere OPP-selskabets adfærd og dermed sikre sig, at selskabet handler i overensstemmelse med 

kommunens interesser. Problematikken skyldes således, at der foreligger informationsasymmetri i den 

postkontraktuelle fase, som OPP-selskabet kan udnytte til egen fordel. For at imødegå moral hazard-

problematikken kan der anvendes forskellige mekanismer: monitorering, incitamentskontrakter, vertikal 

integration samt reputation. I P/A-teorien erkendes det dog, at det er praktisk umuligt og ofte 

uforholdsmæssigt omkostningstungt for principalen at overvåge og kontrollere agentens efterlevelse af 

aftalen fuldstændigt, hvilket medfører et naturligt ønske for principalen om at regulere agentens adfærd 

ved brug af incitamenter, således at der skabes konvergens mellem agentens og principalens interesser.  

 

I klassisk OPP-sammenhæng benytter kommunen OPP-aftalens bestemmelser om monitorering, risikoallo-

kering og andre incitamentsskabende elementer som en kontraktuel styring af OPP-selskabets adfærd og 

tilstræber herved, at OPP-selskabet og kommunen til en vis grad opnår fælles interesser og præferencer. Af 

væsentlige monitoreringsbestemmelser skal nævnes Standardkontrakternes bestemmelser om, hvilken 

dokumentation og rapportering OPP-selskabet skal fremsende til kommunen, kommunens adgang til at 

udføre løbende kontrol med OPP-selskabets ydelser samt gennemgangs- og godkendelsesprocessen ved 

ibrugtagning. Af væsentlige incitamentsskabende foranstaltninger skal nævnes betalingsmekanismen, der 

                                                           
61 Knudsen, Christian; Økonomisk metodologi; 1997; side 165. Tidspunktet betegnes også ex ante. 
62 Det bemærkes, at P/A-teorien som udgangspunkt alene ser på adverse selection og moral hazard problematikkerne i forhold til 
agenten, det vil sige i forhold til, om agenten tilbageholder viden eller udøver opportunistisk adfærd. I OPP, der er et partnerskab, 
findes det dog ligeledes relevant at vurdere disse adfærdsproblematikker i forhold til kommunen. 
63 Knudsen, Christian; Økonomisk metodologi; 1997; side 167. Tidspunktet betegnes også ex post. 
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tilsigter at OPP-selskabet færdiggør Aktivet til det aftalte ibrugtagningstidspunkt, samt bestemmelserne om 

fradrag i driftsbetalingen for manglende rådighed og kvalitet, der tilstræber, at OPP-selskabet opretholder 

tilfredsstillende funktionalitet i driftsfasen. 

 

Det er almindeligt antaget i P/A-teorien, at principalen og agenten har forskellige risikopræferencer. 

Principalen antages typisk at være risikoneutral, mens agenten er risikoavers, hvilket i OPP betyder, at 

kommunen antagelsesvis er risikoneutral og OPP-selskabet risikoavers. Antagelsen om, at kommunen som 

principal er risikoneutral, er lagt til grund i flere videnskabelige artikler om OPP64 og forsvares ofte med, at 

kommunen er i stand til at fordele sin risiko forbundet med en investering ud på skatteyderne. Der kan dog 

stilles spørgsmålstegn ved denne antagelse, for eksempel hvor der er tale om mindre kommuner, hvis OPP-

projekter udgør en væsentlig andel af den pågældende kommunes samlede budget. Dertil er det også værd 

at bemærke, at de OPP-ansvarlige personer i kommunen kan være risikoaverse som individer, mens 

kommunen som kollektiv enhed betragtes som risikoneutral. Samme betragtninger kan gøre sig gældende 

for OPP-selskabet. Består deltagerne i OPP-selskabet af større institutionelle investorer, må disse i et vist 

omfang anses for værende risikoneutrale på grund af deres mulighed for at afdække risici gennem diver-

sifikation af deres samlede investeringsportefølje. OPP-selskabets risikoaversion afhænger derfor i høj grad 

af sammensætningen af selskabets ejerkreds. Uanset disse overvejelser anses kommunen i funktion som 

principal for at være mindre risikoavers end OPP-selskabet, hvilket har betydning for allokeringen af OPP-

projektets risici, jf. nærmere herom nedenfor.  

 

6.1 RISIKOALLOKERING I OPP 

Risikofordelingen mellem kommunen og OPP-selskabet er, som tidligere nævnt, af stor betydning, da den 

indvirker på størrelsen af den betaling, som kommunen skal betale til OPP-selskabet, og har indflydelse på 

OPP-selskabets incitamenter. Det fremhæves i Vejledningen til Standardkontrakterne, at ”[…] Bestiller skal 

være forsigtig med at kræve risici overdraget til OPP-selskabet, som normalt er vanskelige for OPP-selskabet 

at kalkulere, da dette kan betyde, at Bestiller betaler urimelig meget for, at OPP-selskabet påtager sig disse 

risici.” samt at ”Jo større en del af risikoen OPP-selskabet skal bære, jo dyrere vil det alt andet lige blive for 

Bestiller, da OPP-selskabet naturligt vil kræve en risikopræmie”.65 Disse overvejelser stemmer overens med 

det økonomiske rationale for allokering af risici, hvorefter der opnås en efficient risikoallokering, når den 

part, der bedst kan bære en given risiko, tildeles den – og hvor den ene part altså er villig til at kompensere 

den risikobærende part herfor. Den efficiente risikoallokering i OPP opnås derved gennem en minimering af 

                                                           
64 Se hertil Engel, Eduardo m.fl.; The basic public finance of public-private partnerships; 26. juni 2007 samt Iossa, Elisabetta m.fl. 
Risk allocation and the costs and benefits of public-private partnerships; 2012; side 442-474. 
65 Vejledningen side 2 samt pkt. 1.1.14. 
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de samlede omkostninger forbundet med OPP-projektets risici. Ses der bort fra moral hazard problematik-

ken og risikoallokeringens incitamentsskabende effekt, vil antagelsen om kommunens risikoneutralitet 

således medføre, at den efficiente risikoallokering opnås ved, at kommunen bærer samtlige risici. Til trods 

herfor er udgangspunktet som anført det stik modsatte; at OPP-selskabet bærer samtlige risici, medmindre 

der er tale om forhold, som parterne i OPP-aftalen har bestemt, at kommunen bærer risikoen for, eller der 

foreligger force majeure66. Begrundelsen for denne allokering anføres at være parternes retssikkerhed – 

altså at det hermed sikres, at der ikke opstår gråzoner for, hvor ansvaret for de enkelte risici er placeret.67 

Dertil har den grundlæggende tanke bag Standardkontrakterne for OPP været at afvige fra entreprise-

retten, således at OPP-selskabet bærer bygherrerollen og dermed alle risici, mens kommunen blot agerer 

almindelig lejer.  

 

For at opnå en efficient allokering af risici i OPP-projekter kan der ikke ses bort fra moral hazard-

problematikken og incitamentspåvirkningerne. Risikoallokeringen bør tage højde for, hvilke incitamenter en 

bestemt risiko påfører OPP-selskabet, således at de samlede omkostninger forbundet med OPP-projektets 

risici gennem hele aftaleperioden minimeres. Da kommunen, jf. antagelsen om risikoneutralitet, bærer 

risici billigere end OPP-selskabet, kræver en efficient risikoallokering, at det alene er risici, der har en 

incitamentsskabende effekt hos OPP-selskabet, og som øger projektets value-for-money, der allokeres til 

OPP-selskabet.   

 

 

En given risiko skal allokeres til OPP-selskabet, når den 

forventede forøgelse af projektets value-for-money, som følge 

af den incitamentsskabende effekt hos OPP-selskabet, 

overstiger den risikopræmie, som OPP-selskabet kræver. 

 

 

Der vil ofte være en lang række risici, som ikke har en incitamentsskabende effekt hos OPP-selskabet, fordi 

OPP-selskabet ikke er i stand til at kontrollere eller reducere sandsynligheden for, at bestemte 

begivenheder indtræffer. Det er således i modstrid med den teoretisk efficiente risikoallokering, når 

udgangspunktet, som foreskrevet i Standardkontrakterne, er, at OPP-selskabet bærer samtlige risici. Dette 

                                                           
66 Jf. henholdsvis punkt 10.1 og 10.2 for standardkontrakt scenarie 1. 
67 Vejledningen pkt. 1.1.14. 
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medfører som udgangspunkt en unødig høj risikopræmie og dermed en unødvendig høj pris for 

kommunen, uden at det nødvendigvis skaber de rette incitamenter hos OPP-selskabet.  

Nedenstående tabel viser de risici, der normalt er forbundet med OPP, samt allokeringen heraf. 

 

RISIKOTYPE BESKRIVELSE ALLOKERING 

Anlægsrisiko 
Risici forbundet med anlæg af Aktivet, herunder for 
budgetoverskridelser og forsinkelser, samt for tekniske og 
designmæssige udfordringer. 

OPP-selskabet 

Drifts- og vedligeholdelsesrisiko Risici direkte forbundet med drift og vedligehold af Aktivet 
(fx at omkostningerne overstiger det budgetterede) 

OPP-selskabet 

Ejerrisiko (”residual value”) Risici forbundet med Aktivets undergang eller for fald i 
Aktivets markedsværdi ved aftaleperiodens udløb. 

OPP-selskabet 

(Re)finansieringsrisiko 
Risici forbundet med finansieringen af projektet, herunder 
forbundet med inflation og renteniveauet samt evt. 
refinansiering. 

OPP-selskabet 

Efterspørgselsrisiko 

Risici forbundet med udsving i efterspørgslen efter de 
serviceydelser, som Aktivet skal anvendes til, der ikke 
skyldes OPP-selskabets forhold, men øvrige faktorer såsom 
markedstendenser eller ændrede brugerpræferencer. 

OPP-selskabet 

Tilgængelighedsrisiko 
Risikoen for at Aktivet ikke er tilgængeligt og anvendeligt i 
overensstemmelse med OPP-aftalen, herunder at omfanget 

eller kvaliteten af serviceydelserne er ringere end aftalt. 

Kommunen/ 

(OPP-selskabet) 

Politisk risiko 

Risici for at der opstår udfordringer som følge af offentlige 
handlinger og tiltag, for eksempel i form af politisk 
modstand mod projektet eller problemer med 
byggetilladelser. Derudover omfattes risikoen for en dårlig 
offentlig beslutningsproces, der kan forsinke projektet. 

Kommunen 

Juridisk-/lovgivningsrisiko 

Risici forbundet med juridiske ændringer, herunder 
ændringer i skattelovgivning, samt risici forbundet med at 
opnå de nødvendige tilladelser for at kunne gennemføre 
projektet.68 

OPP-selskabet 

Force majeure risiko 

Risici forbundet med indtræden af begivenheder uden for 
parternes kontrol, som har omkostningsforøgende effekter 
eller påvirker parternes mulighed for at opfylde sine 
forpligtigelser under OPP-aftalen. 

Kommunen/ 
OPP-selskabet 

Geotekniske forhold Risici forbundet med fejlagtige oplysninger om geotekniske 
eller arkæologiske forhold.  

Kommunen 

Kilde: Egen tilvækst. 

 

6.2 INCITAMENTSPÅVIRKNING 

Risikoallokeringen afføder incitamentsskabende effekter, der som fremhævet ovenfor, er af særlig betyd-

ning, når OPP-projektets risici skal fordeles parterne imellem. Inddrages den incitamentsskabende effekt i 

vurderingen af den efficiente risikoallokering, er det afgørende for projektets value-for-money, at der 

foretages en systematisk identifikation, værdiansættelse og allokering af projektets risici. Vurderingen af, 

                                                           
68 Kommunen bærer som udgangspunkt risikoen forbundet med projektspecifik lovgivning som defineret i Standardkontrakterne. 
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hvilken af parterne der er bedst til at bære en given risiko, bør ske ud fra overvejelser om, hvilken part der 

har størst kendskab til den pågældende risiko for eksempel ud fra partens almindelige 

forretningsaktiviteter, samt hvilken part der bedst muligt og til lavest mulige omkostninger kan anticipere, 

kontrollere og minimere den pågældende risiko i løbet af aftaleperioden.69  

 

Det giver OPP-selskabet incitament til at bygge innovativt og udføre anlægsaktiviteten i høj kvalitet, når 

anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesrisikoen placeres hos OPP-selskabet. Samtidig giver dette OPP-selskabet 

incitament til at sammentænke projektets faser i et totaløkonomisk perspektiv. Under Standardkontrakt-

erne er disse risici placeret hos OPP-selskabet, hvilket indikerer, at kommunen har vurderet værdien af den 

incitamentsskabende effekt til at overstige risikopræmien. OPP-selskabet bærer også risici forbundet med 

forsinkelser og rådighedsmangler, herunder hvis sådanne skyldes underleverandører.70 Dette giver OPP-

selskabet et tidsmæssigt incitament, incitament til at udarbejde funktionsdygtige løsninger samt til at 

udvælge sine samarbejdspartnere med omhu. OPP-selskabet bærer i øvrigt normalt den finansielle risiko, 

idet selskabet selv kan tilrettelægge sin finansieringsstruktur, herunder i vidt omfang afdække dele af 

risikoen gennem anvendelse af finansielle derivater eller andre tredjemandskontrakter.  

 

Blandt de forhold, som kommunen bærer risikoen for i henhold til Standardkontrakterne, er risikoen for 

forsinkelser i anlægsfasen som følge af arkæologiske fund.71 Dette synes efficient, idet OPP-selskabet må 

formodes ikke at besidde den fornødne kompetence til at fastslå det nøjagtige tidsforbrug, der i så fald skal 

pågå til arkæologiske udgravninger, og derfor vil medregne denne usikkerhed som et forholdsmæssigt stort 

risikotillæg. Derudover bærer kommunen den politiske risiko, hvilket ligeledes synes efficient, når der 

henses til, hvilken af parterne der er bedst til at forudse og kontrollere denne risiko. Desuden synes der 

ikke at være nogen værdifuld incitamentsskabende effekt ved allokering af disse risici hos OPP-selskabet. 

Risikoallokeringen under de traditionelle modeller for OPP sker ved en individuel vurdering i forhold til det 

enkelte OPP-projekt, hvilket også vil gøre sig gældende ved en hybridmodel for OPP. Hvorvidt placeringen 

af de enkelte risici er efficient er således ikke genstand for yderligere behandling i Afhandlingen.  

 

I teorien er der som nævnt fire måder, hvorpå principalen kan sikre, at agenten opnår incitament til at 

handle i overensstemmelse med principalens anvisninger og interesser: monitorering, incitaments-

kontrakter, vertikal integration samt reputation. Under de traditionelle modeller for OPP anvendes som 

                                                           
69 Ved minimering af risiko skal forstås en reducering af sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed indtræder. 
70 Dette svarer til udgangspunktet i almindelige dansk bygge- og entrepriseret, hvor entreprenøren bærer ansvaret for samtlige 
underentreprenører, underleverandører med videre. Se hertil AB92 §  
71 Standardkontrakterne pkt. 10.1 



Side 46 af 116 

nævnt primært monitorering; altså kommunens kontrolforanstaltninger og overvågningsaktiviteter af OPP-

selskabet, samt et incitamentsaflønningssystem. Af Bilag 6 til Standardkontrakterne fremgår, at OPP-

selskabet har ansvar for monitorering, egenkontrol samt kvartalsvis rapportering72 til kommunen. Dette 

kontrolansvar hos OPP-selskabet selv må antages at være en følge af OPP-selskabets dobbeltrolle – som 

agent over for kommunen og som principal over for underleverandørerne. Overvågningsmekanismerne har 

til formål at skaffe kommunen viden om, hvorvidt OPP-selskabets adfærd er i overensstemmelse med 

kommunens interesser, samt at forhindre opportunistisk adfærd eller i hvert fald reducere muligheden for, 

at OPP-selskabet slipper af sted med en sådan adfærd. OPP-selskabets opportunistiske adfærd kan blandt 

andet bestå i at anvende materialer af ringe kvalitet i anlægsfasen eller slække på kvaliteten eller omfanget 

af serviceydelserne i driftsperioden i forsøg på at reducere omkostningerne og dermed øge overskuddet. 

For at imødegå disse former for opportunisme er det aftalt, at kommunen skal godkende Aktivet ved et 

gennemsyn inden ibrugtagning, samt at kommunen i tillæg til den løbende rapportering kan kræve 

dokumentation for serviceydelsernes kvalitet, herunder kræve et gennemsyn af OPP-selskabets egen-

kontrolmateriale med videre. OPP-selskabet kan endvidere udvise opportunistisk adfærd ved at give 

ukorrekte oplysninger i den løbende dokumentation til kommunen eller helt undlade at fremsende denne, 

for eksempel for at dække over negative henvendelser fra brugere. Hvorvidt disse kontrolforanstaltninger 

er effektive til at overvåge OPP-selskabets adfærd er tvivlsomt, men de giver OPP-selskabet et vist 

incitament til at handle i overensstemmelse med det af kommunen anviste. Ifølge P/A-teorien er det oftest 

meget omkostningskrævende eller endog umuligt at overvåge en agents adfærd perfekt, hvorfor 

kontrolmekanismer sjældent anses for værende en forretningsmæssig ansvarlig disposition alene. I OPP 

understøttes disse derfor af OPP-aftalens incitamentsaflønning, betalingsmekanismen. 

 

I forhold til incitamentsaflønning er det vigtigt, at incitamentskontrakten tilrettelægges på en måde, der 

sikrer incitamentsforenelighed – altså at de handlinger, der maksimerer OPP-selskabets nytte, også er de 

mest fordelagtige for kommunen. Incitamentskontrakter er baseret på resultater – ikke på agentens 

adfærd – og belønner således udelukkende på baggrund af målbare resultater. Under de traditionelle 

former for OPP modtager OPP-selskabet ingen bonusbetalinger for bestemte resultater, men ”belønnes” 

ved at undgå forsinkelser, idet betaling af Anlægssummen først falder på ibrugtagningstidspunktet. Der er 

ej heller bonusbetalinger i driftsperioden, men OPP-selskabet ”belønnes” ved at levere aftalekonforme 

serviceydelser, idet der ellers foretages fradrag i driftsbetalingerne. Problemet med en sådan resultat-

                                                           
72 Den kvartalsvise rapportering skal indeholde en redegørelse for, hvorledes driften er forløbet i det foregående kvartal. 
Herudover skal der være en oversigt over hvilke fejl og mangler, der er rapporteret i perioden, og hvilke arbejder, der er iværksat 
for at udbedre disse fejl og mangler. Endvidere skal rapporten vise, hvilke nedslag OPP-selskabet vil foretage i Driftsbetalingen i det 
efterfølgende kvartal på baggrund af fejl og mangler. 
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baseret aflønning er, at der ikke altid er en entydig sammenhæng mellem agentens indsats og resultatet, 

der ofte påvirkes af eksogene faktorer. I OPP-aftalen tages der kun i begrænset omfang højde for sådanne 

eksogene påvirkninger, nemlig ved force majeure, hvor påvirkningen ligger helt uden for parternes kontrol. 

Eksogene faktorer er derfor ikke uden betydning for det løbende aflønningsforhold af OPP-selskabet. 

Overordnet er Standardkontrakterne under de traditionelle modeller for OPP således karakteriseret ved en 

negativ incitamentskontrakt, idet OPP-selskabet straffes for manglende opfyldelse af OPP-aftalen. Derimod 

indeholder OPP-aftalen ingen positive incitamenter, for eksempel bonusbetaling for førtidig levering eller 

for levering af serviceydelser, hvis kvalitet overstiger det i OPP-aftalen fastlagte. OPP-aftalen eliminerer 

således OPP-selskabets incitament til at foretage investeringer med henblik på at overperforme i forhold til 

de kontraktuelle forpligtelser. Endvidere medfører en udelukkende negativt betinget incitamentskontrakt, 

at det relationelle forhold mellem parterne i højere grad præges af frygten for sanktioner end udsigten til 

belønning. I en hybridmodel for OPP, hvor tillid og gensidig værdiskabelse er i fokus, må det vurderes, at 

der er behov for indarbejdelse af positivt funderede aflønningsmekanismer i OPP-aftalen. 

 

 

Standardkontrakterne er udtryk for en negativt betinget 

incitamentskontrakt, der fratager OPP-selskabet incitamentet 

til at overperforme og investere i relationen. Dette medfører 

ringe forudsætninger for at skabe en tillidsfuld relation. 

 

 

Foruden ovennævnte kontrolforanstaltninger, må OPP i sig selv fremhæves som en incitamentsskabende 

projektform til at reducere opportunisme i forhold til kvalitet. I traditionelle offentlige indkøb er entre-

prenøren typisk alene ansvarlig for kvaliteten af selve anlægget i en kortere årrække efter færdiggørelsen. 

OPP-selskabet er derimod ansvarligt for både anlæg samt drift og vedligeholdelse, hvilket minimerer 

risikoen for, at der kun optimeres snævert i OPP-projektets enkelte faser. OPP-selskabet tilskyndes herved 

til at være omhyggelig i valg af byggemateriale, da dårlig kvalitet kan medføre højere omkostninger til 

vedligeholdelse i driftsfasen eller resultere i fradrag i driftsbetalingerne. 

 

Incitamenterne er principielt de samme under samtlige traditionelle modeller for OPP. Dog er der forskel 

på størrelsen af de økonomiske incitamenter, alt efter om der anvendes privat finansiering eller offentlig 

finansiering. I OPP med offentlig finansiering er de løbende driftsbetalinger mindre, fordi den fulde 

anlægssum betales ved ibrugtagning, og driftsbetalingerne afspejler derfor alene drift- og vedligeholdelse. I 
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OPP med privat finansiering afspejler driftsbetalingerne også anlægsudgiften. OPP-selskabets incitament til 

at færdiggøre Aktivet til det aftalte tidspunkt er sikret uanset finansieringsform, men må – alt andet lige – 

være størst under OPP med offentlig finansiering, hvor anlægssummen udløses ved ibrugtagning og OPP-

selskabet derved kommer af med en vis risiko. De mindre driftsbetalinger under OPP med offentlig 

finansiering må imidlertid vurderes at svække incitamentsstrukturen i driftsfasen, idet kommunen i tilfælde 

af funktions- eller rådighedsmangler har en væsentlig mindre løbende betaling at gøre tilbagehold i. Ved 

større funktionsmangler, der opdages eller opstår efter ibrugtagning, opstår der reelt en risiko for, at OPP-

selskabet ikke har incitament til at udbedre manglen, fordi omkostningerne herved overstiger det beløb, 

som kommunen kan blive kompenseret med gennem de løbende driftsbetalinger. I OPP med offentlig 

finansiering er det derfor fordelagtigt for kommunen, at OPP-selskabet stiller en garanti, der kan trækkes 

på ved større mangler. Dette er også tilfældet under den nuværende Standardkontrakt for OPP med 

offentlig finansiering. I en hybridmodel for OPP vil betalingsmekanismen og incitamentsstrukturen i vidt 

omfang følge den traditionelle model med privat finansiering. 

 

I de traditionelle modeller for OPP er der to aspekter forbundet med ejerskabet til Aktivet, i) ejerskabet i 

driftsfasen samt ii) ejerskabet ved aftaleperiodens udløb – den såkaldte exit-model. I OPP med privat 

finansiering er ejerskabet til Aktivet hos OPP-selskabet gennem hele aftaleperioden, mens det ved offentlig 

finansiering overgår til kommunen ved ibrugtagningstidspunktet. Ud fra klassisk ejerskabsteori har dette 

betydning for incitamentet til at opretholde aktivets tilstand og værdi gennem vedligeholdelse, idet ejeren 

af Aktivet har større incitament hertil end for eksempel en lejer, medmindre vedligeholdelsesniveauet 

sikres gennem andre mekanismer. Dette skyldes, at aktivets værditab tilfalder ejeren af aktivet. OPP-

selskabet er i vidt omfang, uanset finansieringsform, forpligtet til gennem OPP-aftalen, at vedligeholde 

Aktivet i en vis stand gennem driftsperioden, således at Aktivet er funktionsdygtigt i denne periode. 

Opretholder OPP-selskabet ikke en vedligeholdelse, der sikrer Aktivets aftalekonforme anvendelse, risikerer 

OPP-selskabet fradrag i sine driftsbetalinger. Uanset ejerskabet i driftsperioden må det således vurderes, at 

OPP-selskabet har incitament til at vedligeholde Aktivet i en nærmere bestemt tilstand, idet dette er sikret 

ved aftale.  

 

OPP-selskabets incitament til at vedligeholde Aktivet på et niveau, der overstiger det i OPP-aftalen fast-

satte, afhænger af exit-modellen, som alene er aktuel for OPP med privat finansiering. OPP med offentlig 

finansiering må forventes ikke at give OPP-selskabet incitament til at sikre en sådan højere tilstand af 

Aktivet. Ved privat finansiering kan det være aftalt, at kommunen skal eller kan overtage Aktivet ved 

aftaleperiodens udløb ved udnyttelse af en option, eller at OPP-selskabet blot fortsætter sit ejerskab til 
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Aktivet herefter. Optionen giver kommunen ret og pligt til at overtage Aktivet ved aftaleperiodens udløb. 

Ønsker kommunen at udnytte sin købsret eller OPP-selskabet sin salgsret overgår Aktivet til kommunen, og 

der foretages en fælles gennemgang af Aktivet med henblik på at fastlægge, hvorvidt Aktivets stand er 

kontraktmæssig samt hvilke udgifter, der i modsat fald skal medgå til at genoprette eventuelle anlægs- og 

funktionsmangler. Udnyttes optionerne ikke, således at OPP-selskabet fortsat ejer Aktivet efter aftaleperi-

odens udløb, indledes der genforhandling om et lejeforhold med kommunen, såfremt kommunen fortsat 

ønsker at gøre brug af Aktivet.  Denne option giver en vis sikkerhed for OPP-selskabet, der herved undgår at 

stå tilbage med et aktiv, der ikke kan lejes ud, for eksempel hvis der er tale om et formålsbygget, illikvidt 

aktiv. Til gengæld medfører optionen, at OPP-selskabet ikke har incitament til at opretholde Aktivet i en 

bedre tilstand end OPP-aftalen kræver, idet overtagelsessummen fastsættes ved aftaleindgåelse. OPP-

selskabet har således ikke mulighed for at realisere en eventuel merværdi, der måtte følge af investeringer i 

Aktivets vedligeholdelse. Det er dermed alene i de tilfælde, hvor OPP-selskabet fra aftaleindgåelsestids-

punktet, besidder ejerskabet til Aktivet efter aftaleperiodens udløb (scenarie 2), at OPP-selskabet har 

incitament til at overperforme for så vidt angår Aktivets tilstand. I sådanne tilfælde har kommunen 

mulighed for med to års varsel at forny lejeaftalen med OPP-selskabet på markedsvilkår, hvilket afspejler 

merværdien af de investeringer OPP-selskabet har foretaget i Aktivets vedligeholdelse. I en hybridmodel for 

OPP bliver kommunen gennem sit medejerskab i OPP-selskabet indirekte ejer af Aktivet, hvilket forventes 

at indvirke på incitamenterne til at sikre Aktivets værdi, samt på hvordan exit-modellen skal udformes.  

 

7. KAPITEL – TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER 

I nærværende kapitel redegøres for forudsætningerne og elementerne i transaktionsomkostningsteorien, 

hvorefter der med udgangspunkt i Williamsons teori foretages en analyse af OPP og transaktions-

omkostningerne forbundet hermed. I analysen foretages en opdeling i ex ante og ex post omkostninger. I 

OPP består ex ante omkostningerne blandt andet af omkostninger tilknyttet selve udbudsprocessen og 

udarbejdelsen af aftalegrundlaget, herunder til fastlæggelse af kravspecifikationer, vurderinger af 

markedet, fordeling af risici og informationsudveksling. Ex post omkostninger indtræder efter indgåelse af 

OPP-aftalen og optræder i forbindelse med monitorering i anlægs- og driftsfasen samt til løsning af 

opståede uenigheder og tvister mellem parterne. 

 

To afgørende antagelser i Williamsons teori er begrænset rationalitet og opportunisme.73 Begrænset 

rationalitet dækker over, at parterne tilstræber en rationel adfærd, men alene opnår dette i et begrænset 

                                                           
73 Williamson, Oliver E.; Asset Specificity and Economic Organization; The International Journal of Industrial Organization, Volume 
3, 1985; pp. 365‑ 78. 
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omfang på grund af neurofysiologiske og sproglige begrænsninger. Førstnævnte omfatter begrænsninger i 

evnen til at modtage, lagre, gendanne og bearbejde information for eksempel i forhold til hastighed og 

mængde, mens sidstnævnte dækker over begrænset evne til at koordinere viden og følelser gennem ord, 

tal eller grafik, således at det gøres forståeligt for andre. Antagelserne om begrænset rationalitet og 

opportunisme har en naturlig indflydelse på organiseringsstrukturer og kontraktudformninger og er i høj 

grad præmissen for materialisering af transaktionsomkostninger. 

 

7.1 FREKVENS, USIKKERHED OG AKTIVSPECIFICITET 

Ifølge Williamson afhænger mængden af transaktionsomkostninger af tre dimensioner; frekvens, usikker-

hed og aktivspecificitet. Disse dimensioner har betydning for den efficiente organiseringsform i en given 

transaktion eller relation, jf. nærmere herom nedenfor. 

 

Frekvens dækker over antallet af eller hyppigheden af identiske transaktioner, hvorved forstås trans-

aktioner, der i udformning og behandlingsbehov kan organiseres indenfor en og samme organiserings-

struktur. Frekvens er af særlig betydning for valget af organiseringsstruktur, især for specialiserede 

transaktionsspecifikke strukturer. En sådan specialiseret transaktionsspecifik struktur kan alene forsvares, 

såfremt transaktionens størrelse og hyppighed økonomisk retfærdiggør omkostningerne forbundet med 

organiseringsstrukturen. Dette er for eksempel tilfældet, hvis der er adskillige identiske transaktioner, idet 

omkostningerne forbundet med at anvende en specialiseret organiseringsstruktur således fordeles ud på et 

stort antal transaktioner, hvilket reducerer transaktionsomkostningerne per transaktion. 74  Ved 

enkeltstående transaktioner forlader parterne sig ofte på markedets regulerings- og sanktions-muligheder, 

såsom domstole eller voldgift, mens de ved gentagne transaktioner oplever værdiskabelse ved at løse 

uenigheder gennem andre tilpassede organiseringsstrukturer.75 Frekvensen af transaktioner har foruden 

organise-ringsstrukturen betydning for parternes incitamenter til at engagere sig i relationen, herunder at 

foretage investeringer i relationsspecifikke aktiver. 

Hvordan OPP bør karakteriseres i forhold til frekvens kan diskuteres, idet der overordnet er tale om én stor 

transaktion, selve OPP-projektet, men samtidig en lang række identiske mindre transaktioner. Der er tale 

om et langvarigt aftaleforhold, hvor der løbende i drifts- og vedligeholdelsesfasen sker udveksling af ydelser 

mellem parterne, der i overensstemmelse med Williamsons teori må kunne klassificeres som identiske 

transaktioner indenfor det samme kontraktforhold. Som følge heraf samt på grund af det længerevarende 

engagement synes OPP per se at medføre en høj frekvens og et stærkt relationelt afhængighedsforhold 

                                                           
74 Lippert-Rasmussen, Martin m.fl.; Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson; 1993; side 12. 
75 Milgrom, Paul m.fl.; Economics, Organization and Management; 1992; side 31. 
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mellem parterne. Det er udgangspunktet i følgende analyse samt i udviklingen af en hybridmodel, at OPP 

klassificeres som havende høj frekvens.  

 

Usikkerhed er tæt forbundet med adfærdsantagelsen om begrænset rationalitet, hvorfor usikkerhed og 

kompleksitet i mange tilfælde vil være sammenfaldende, således at meget komplekse transaktioner 

opleves som særligt usikre. Williamson sondrer mellem tre former for usikkerhed i) eksogen usikkerhed 

forbundet med omstændighedernes udvikling, ii) usikkerhed forbundet med ufuldstændig eller fejlagtig 

kommunikation af ikke-strategiske årsager og iii) adfærdsbetinget usikkerhed, der er resultat af en 

strategisk adfærd, som forvrænger, tilbageholder eller udelader information.76 Usikkerhed i en transaktion 

kan således være ekstern og uden for parternes kontrol, for eksempel ekstreme naturforhold og 

konjunkturudsving i markedet, eller den kan være intern og påvirkelig af parterne, herunder opportunistisk 

adfærd.  

OPP-projekters lange varighed medfører i sig selv en eksogen usikkerhed, da parterne ikke i deres 

aftalegrundlag kan anticipere samtlige fremtidige begivenheder, hvorfor fremtiden er behæftet med en vis 

usikkerhed. Denne usikkerhed omfatter fremtidige materialiseringer af omstændigheder, som ved 

aftaleindgåelsen var ukendt for parterne og som væsentligt ændrer OPP-aftalens præmisser. Derudover 

indebærer OPP-projekter en vis usikkerhed forbundet med parternes inter-partes imperfekte kommuni-

kation, der kan være mere eller mindre bevidst og drevet af parternes strategiske agenda. De ubevidste fejl 

eller ufuldstændigheder i kommunikationen kan være en følge af parternes forskellige baggrunde inden for 

det private henholdsvis det offentlige, mens den adfærdsbetingede usikkerhed kan vise sig ved, at parterne 

hver især tilbageholder eller misinformerer den anden part bevidst.77 Samtlige Williamsons tre typer af 

usikkerhed er således til stede i OPP-projekter. Endvidere er OPP-projekter per se at opfatte som 

komplekse transaktioner, hvilket forstærker usikkerheden. Denne betydelige usikkerhed forbundet med 

OPP-projekter medfører transaktionsomkostninger, idet parterne kræver usikkerheden kompenseret, samt 

fordi usikkerhed stiller store krav til OPP-aftalens fleksibilitet og udformning generelt, herunder i forhold til 

tvistløsning.  

 

Aktivspecificitet er den væsentligste dimension til at redegøre for forskelle i transaktionsomkostninger.78 

Begrebet dækker over, i hvilken udstrækning et aktivs værdi er lavere i alternativ anvendelse eller af alter-

                                                           
76 Williamson, Oliver E.; Transaction Cost Economics,’ in Richard Schmalensee and Robert Willig, eds.; Handbook of Industrial 
Organization, Amsterdam: North Holland; 1989; pp. 135-182. 
77 OPP-selskabet kan for eksempel udelade oplysninger i sin løbende dokumentation til kommunen, herunder indrapportering af 
henvendelser fra brugere. 
78 Lippert-Rasmussen, Martin m.fl.; Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson; 1993; side 14. 
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native brugere sammenlignet med aktivets værdi i den tiltænkte anvendelse og af de tiltænkte brugere.79 

Aktivspecificiteten forstås som et spektrum mellem ingen aktivspecificitet og fuldkommen aktivspecificitet, 

der også betegnes som idiosynkratiske aktiver. Aktiver, der placerer sig mellem disse yderpunkter, 

karakteriseres som blandet specifikke og er karakteriseret ved en større eller mindre grad af aktivspe-

cificitet. Idiosynkratiske aktiver har ingen værdi i alternativ anvendelse eller af alternative brugere og 

investering i sådanne aktiver vil derfor normalt behandles som sunk cost,80 Jo mere specialiseret et aktiv er, 

jo mindre er dets værdi altså i alternativ anvendelse eller af alternative brugere. Aktivspecificitet kobles 

ofte sammen med begreberne relations- eller transaktionsspecifikke aktiver. Investeringer i sådanne aktiver 

kendetegnes ofte ved, at den der foretager investeringen stiller krav om en vis sikkerhed for, at det der 

produceres bliver aftaget.81  Den generelle opfattelse i transaktionsomkostningsteorien er, at relations-

specifikke investeringer øger transaktionsomkostningerne, idet risikoen for udøvelse af opportunistisk 

adfærd og dermed hold-up truslen stiger.82 Dog kan sådanne relationsspecifikke investeringer samtidig 

medføre skabelsen af relational rent, jf. nærmere herom i AFSNIT 5. 

Individuelt karakteriseres de forskellige typer af aktiver og investeringer ved graden af og typen af 

aktivspecificitet. Graden af aktivspecificitet refererer til, i hvilket omfang et aktiv uden omkostninger kan 

omstilles til alternativ anvendelse. Aktiver, der er baseret på generel standardiseret teknologi, har normalt 

en lav grad af aktivspecificitet, da de uden større omkostninger kan omstilles til alternative formål, og i 

øvrigt typisk er i frit udbud på markedet. Aktiver, der er bygget på en særlig specialiseret teknologi eller 

som er formålsbyggede til anvendelse i en særlig transaktion eller relation, kan derimod sjældent omstilles 

til alternativ anvendelse eller til alternative brugere, uden betydelige omkostninger. Sådanne aktiver har en 

høj grad af aktivspecificitet, og investeringer heri binder ofte parterne i en transaktion til hinanden. Typen 

af aktivspecificitet vedrører aktivspecificitetens karakteristika. Williamson identificerer tre typer af 

aktivspecificitet: i) stedsspecificitet, ii) fysisk aktivspecificitet samt iii) human aktivspecificitet.83 Ved steds-

specificitet forstås en investerings mobilitetsgrad - jo flere omkostninger, der er forbundet med at flytte en 

                                                           
79 Williamson, Oliver E.; Economic Institutions: Spontaneous and Intentional Governance, The Journal of Law, Economics and 
Organization, Oxford University Press, volume 7, 1991; pp. 159-87. 
80 Ved sunk costs forstås irreversible omkostninger, som er omkostninger, der er afholdt og dermed tabt. Afholdte irreversible 
omkostninger bør ikke inddrages i beslutningsgrundet for fremtidige investeringer eller handlinger.  
81 Williamson, Oliver E.; Asset Specificity and Economic Organization; The International Journal of Industrial Organization, Volume 
3, 1985; pp. 365‑ 78, samt Milgrom, Paul m.fl.; Economics, Organization and Management; 1992; side 30-31. 
82 Se hertil Coase, R.H; The Nature of the Firm; 1937, samt Williamson, Oliver E.; The Economics of Organization: The Transaction 
Cost Approach; The American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3, November 1981; pp. 548-577. 
83 Williamson, Oliver E.; Credible Commitments: Using Hostages to Support Exchange; The American Economic Review, Volume 73, 
No. 4; 1983; pp. 519-540; side 526 samt Dyer og Singh; The Relational View; 1998; side 662. Milgrom og Roberts supplerer disse 
med to dimensioner: 4) vanskeligheden ved at måle præstationer og 5) sammenhængen med andre transaktioner, der er medtaget 
ovenfor i analysen af transaktionsomkostninger. 



Side 53 af 116 

investering, jo mere stedsspecifik er den.84 Fysisk aktivspecificitet refererer til de fysiske karakteristika ved 

investeringen – der kan være tale om en investering i specielt maskinel, der er specialiseret til anvendelse i 

den pågældende transaktion.85 Human aktivspecificitet består i relationsspecifik knowhow, det vil sige 

viden, der ikke er anvendelig i forhold til andre samarbejdspartnere. Human aktivspecificitet fremkommer 

ofte i langvarige samarbejdsrelationer, hvor parterne gennem erfaring tilegner sig et særligt kendskab til 

hinandens procedurer, systemer, sprog og præferencer, og derved oparbejder en særlig effektiv form for 

kommunikation. Williamson taler også om credible commitment, såkaldt troværdigt engagement, der 

dækker over de gensidige handlinger, som parterne foretager til støtte for samarbejdet, og som derfor har 

stærk sammenhæng med relationsspecifikke investeringer. En parts investering i et relationsspecifikt aktiv 

må – alt andet lige – antages at være et udtryk for denne parts credible commitment i det pågældende 

samarbejdsforhold.  

 

OPP-projekter indeholder, særligt for OPP-selskabet, en lang række investeringer både ex ante og ex post. 

De fleste af investeringerne har en høj grad af aktivspecificitet, idet deres værdi i alternativ anvendelse eller 

af alternative brugere er beskeden. Aktivspecificiteten i OPP varierer fra projekt til projekt, alt efter om det 

pågældende aktiv er standardiseret eller formålsbygget, hvor sidstnævnte – alt andet lige – må være 

præget af en højere grad af aktivspecificitet. OPP-projekter vurderes dog altid at indbefatte investeringer 

med blandet til høj aktivspecificitet, hvilket i sig selv danner grundlag for høje transaktionsomkostninger. I 

OPP indgår flere typer af aktivspecificitet, der varierer afhængig af, hvilket aktiv det givne projekt vedrører. 

Greenfield-projekter indebærer ofte ny-anlæg af større bygninger eller infrastruktur, hvilket medfører en 

naturlig høj grad af stedspecificitet. Graden af fysisk aktivspecificitet i OPP er tæt forbundet med, om det 

aktuelle aktiv er standardiseret eller formålsbestemt, samt med hvilken specifikation kommunen har 

udformet sine krav til Aktivet i OPP-aftalen. Formålsbyggede aktiver, såsom skoler og hospitaler, medfører 

en høj fysisk aktivspecificitet, idet det vil være særdeles omkostningsfuldt at ændre sådanne aktiver, så de 

kan opnå en værdi i alternativ anvendelse eller af alternative brugere. Human aktivspecificitet må vurderes 

at være en særlig betydningsfuld kilde til relational rents i OPP, og den fremkommer særligt ved parternes 

investeringer i vidensdeling. Human aktivspecificitet afhænger, ligesom de øvrige typer af aktivspecificitet, 

af, om aktivet er standardiseret eller formålsbestemt. OPP-selskabets viden omkring opførelse og drift af en 

skole må for eksempel forventes at have en mere begrænset anvendelse med alternative samarbejds-

partnere end selskabets viden om opførelse og drift af kontorfaciliteter. Generelt må det fastslås, at 

                                                           
84 I almindelige forhandler- og øvrige mellemmandsrelationer omfatter stedsspecificitet ofte de investeringer, der er forbundet 
med at reducere lager- og transportomkostninger, som følge af at forskellige stadier i omsætningskæden placeres tættere. Herved 
forbedres koordineringsaktiviteter.  
85 Fysisk aktivspecificitet omfatter ofte investeringer, der kan danne grundlag for produktdifferentiering og øget kvalitet. 
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aktivspecificitet spiller en afgørende rolle i OPP, særligt når der er tale om formålsbyggede aktiver, hvilket 

medfører transaktionsomkostninger. 

 

Milgrom & Roberts introducerede to yderligere dimensioner til at belyse omfanget af transaktionsom-

kostninger: 4) besvær ved at måle performance og 5) tilknytning til andre transaktioner.86 OPP-selskabets 

performance efter ibrugtagningstidspunktet måles som udgangspunkt ud fra, om de aftalte funktionskrav 

opfyldes i aftaleperioden. Er dette ikke tilfældet, kan kommunen foretage fradrag i driftsbetalingerne. Der 

er således tale om en resultatbaseret og ikke en adfærdsbaseret måling af OPP-selskabets performance, 

hvilket kan skabe usikkerhed, fordi eksterne faktorer kan påvirke OPP-selskabets performance, og fordi 

kommunen ikke med sikkerhed kan observere og verificere OPP-selskabets handlinger.87 Denne usikkerhed 

forbundet med at måle performance forstærkes af, at der i OPP ofte anvendes funktionskrav, der kan have 

karakter af vage kravsspecifikationer eller formuleringer. Problemer med performancemåling er derfor klart 

tilstede i OPP, men den totaløkonomiske tilgang til projekterne og den kvartalsvise rapportering til 

kommunen medfører i vidt omfang, at OPP-selskabet har incitament til at efterleve kommunens ønskede 

adfærd. Transaktionsomkostningerne forbundet med performancemålingen vurderes derfor ikke at være 

betydelige. Hvorvidt OPP medfører øgede transaktionsomkostninger som følge af tilknytningen til andre 

transaktioner afhænger af, hvordan selve OPP-transaktionen opfattes. Der er i sig selv flere transaktioner 

involveret i et OPP-projekt, for eksempel OPP-selskabets transaktioner med financiers og underleveran-

dører, hvilket skaber et naturligt behov for koordinering. Disse transaktioner findes dog at være en del af 

selve OPP-transaktionen, hvorfor denne dimension ikke vurderes at have særlig betydning for transaktions-

omkostningerne forbundet med et OPP-projekt. 

 

7.2 TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER EX ANTE OG EX POST 

Forrige underafsnit indikerer, at OPP teoretisk er forbundet med betydelige transaktionsomkostninger som 

følge af OPP-projekters komplekse og langvarige strukturering, usikkerhed samt høje grad af aktivspecifi-

citet. I følgende underafsnit fremhæves kort, hvilke transaktionsomkostninger der ud fra en mere praktisk 

tilgang kan identificeres under OPP-projekter ex ante såvel som ex post. Ex ante perspektivet er ikke fokus 

for Afhandlingens problemformulering, men det findes hensigtsmæssigt at inddrage ex ante omkostninger i 

nærværende underafsnit.  

Ex ante omkostningerne i OPP-projekter er primært et resultat af det institutionelle miljø, det vil sige af de 

grundlæggende regler og rammer for OPP, samt den asymmetriske information, der eksisterer mellem 

                                                           
86 Milgrom, Paul m.fl.; Economics, Organization and Management; 1992; side 32. 
87 Se nærmere herom ovenfor vedrørende principal-agent problematikker og incitamentsmekanismer. 
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parterne før aftaleindgåelsen. De kommunalretlige regler kræver, at kommunen gennemfører en række 

omkostningstunge undersøgelser og analyser, førend kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at 

sende et OPP-projekt i udbud. Herefter kræver udbudsretten, at kommunen udarbejder udbudsbekendt-

gørelse og –materiale, og der afholdes ofte særlige omkostninger til at gennemføre en konkurrencepræget 

dialog.88 De udbudsretlige regler medfører samtidig, at de private aktører afholder omkostninger til 

analyser, projektering og udarbejdelse af tilbud.89  Efter udbuddet afholdes omkostninger til færdiggørelse 

af OPP-aftalen, hvor Standardkontrakterne dog i vid udstrækning reducerer konciperingsomkostningerne. 

Det kontraktnetværk, der konciperes mellem OPP-selskabet og dets underleverandører, er endnu ikke så 

standardiseret, hvorfor der afholdes ikke-uvæsentlige omkostninger til at oprette det kontraktuelle og 

ejerskabsbetingede forhold mellem OPP-selskabet og det sponsors og financiers. Denne omkostning må 

dog forventes at blive kraftigt reduceret ved samarbejde mellem de samme private parter i efterfølgende 

OPP-projekter, for eksempel TEAM OPP. 

Ex post omkostningerne i OPP-projekter er i anlægsfasen særligt forbundet med selv opførelsen af Aktivet, 

herunder med risikoen for forsinkelse og budgetoverskridelser som følge af tekniske eller designmæssige 

udfordringer og opportunistisk adfærd, samt med eventulle ændringsarbejder. Derudover afholdes der 

både i anlægs- og driftsfasen omkostninger til rapportering og kontrol af OPP-selskabet, og der kan 

indtræde omkostninger i forbindelse med mangler, en parts manglende betalingsevne eller eksterne 

forhold, herunder ændringer i finansielle forudsætninger såsom renteniveau og inflation eller i politiske 

eller juridiske forhold. I driftsfasen afholdes de primære omkostninger til opretholdelse af Aktivets værdi og 

funktionsdygtighed, og der kan være omkostninger forbundet med budgetoverskridelser eller ændrings-

arbejder, herunder som følge af moral hazard.. Derudover er der omkostninger forbundet med eventuelle 

genudbud af accessoriske ydelser. Adskillige af ex post omkostningerne må forventes at bestå i løbende 

udgifter til eksterne rådgivere, herunder i forbindelse med tvistløsning og genforhandling. Af mere 

teoretisk karakter må nævnes omkostningerne forbundet med risikoen for parternes opportunistiske 

adfærd, herunder hold-up. 

 

 

 

 

                                                           
88 Det skal dog bemærkes, at staten i forbindelse med deres første udbud benyttede sig af konkurrencepræget dialog, men at man 
nu er gået over til at udbyde OPP-projekter på traditionel vis, idet man ikke længere betragter udbuddene som særligt komplekse, 
jf. Københavns kommune; Strategi for offentlig-privat partnerskab; 2013, side 14. 
89 Dansk byggeri forventer, at omkostningerne forbundet med det privates tilbudsgivning kan reduceres kraftigt ved hjælp af øget 
digitalisering af kommunikationen i tilbudsprocessen, jf. http://www.danskbyggeri.dk/presse+-c12-+politik/presse+-c12-
+politik/nyheder/nyheder?docID=26309 
 

http://www.danskbyggeri.dk/presse+-c12-+politik/presse+-c12-+politik/nyheder/nyheder?docID=26309
http://www.danskbyggeri.dk/presse+-c12-+politik/presse+-c12-+politik/nyheder/nyheder?docID=26309
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Nedenstående tabel giver et overblik over ex ante og ex post omkostningerne forbundet med OPP: 

 

EX ANTE TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER 

Ex ante omkostningerne i forbindelse med OPP-
projekter er primært et resultat af det institutionelle 
miljø og den asymmetriske information, der 
eksisterer mellem parterne før aftaleindgåelsen. 
 

EX POST TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER 

Ex post omkostningerne i forbindelse med OPP-projekter er 
primært er resultat af asymmetrisk information og 
opportunistisk adfærd efter aftaleindgåelsen. 

Kommunale foranalyseomkostninger 
Omkostninger forbundet med kommunale 
undersøgelser og analyser for vurdering af 
fordelagtigheden af OPP [Kommunen] 

Moral hazard omkostninger 
Omkostninger forbundet med parternes opportunistiske 
adfærd i anlægs- og/eller driftsfasen [Kommunen/OPP-
selskabet] 

Kommunale udbudsomkostninger 
Omkostninger forbundet med udarbejdelse af 
udbudsmateriale [Kommunen] 

Monitoreringsomkostninger  
Omkostninger direkte forbundet med kommunens 
monitorering og kontrol af OPP-selskabets adfærd 
[Kommunen] 

Private tilbudsomkostninger 
Omkostninger forbundet med udarbejdelse af 
tilbudsmateriale [OPP-selskabet] 

Konfliktløsningsomkostninger 
Omkostninger forbundet med egen eller tredjeparts løsning 
af tvister og uoverensstemmelser parterne imellem 
[Kommunen/OPP-selskabet] 

Adverse selection omkostninger 
Omkostninger som følge af adverse selection 
(informationsasymmetri) [Kommunen/OPP-
selskabet] 

Genudbud/genforhandlingsomkostninger 
Omkostninger forbundet med genudbud og/eller 
genforhandling af kontraktgrundlaget eller dele heraf 
[Kommunen/OPP-selskabet] 

Forhandlings- og konciperingsomkostninger 
Omkostninger til forhandling og koncipering af OPP-
aftalen [Kommunen/OPP-selskabet] 

Omkostninger til vidensdeling og læring 
Omkostninger forbundet med kommunikation og parternes 
læring som følge af den begrænsede rationalitet 
[Kommunen/OPP-selskabet] 

Stiftelses- og kontraktomkostninger 
Omkostninger forbundet med stiftelse af OPP-
selskabet og udarbejdelse af kontraktgrundlaget 
med de private leverandører og financiers [OPP-
selskabet] 

 

Due Diligence omkostninger 
Omkostninger forbundet med de respektive 
financiers’ due diligence af OPP-projektet og de 
respektive parter [Financiers]  

 

Kilde: Egen tilvækst. 

 

7.3 DEN EFFICIENTE ORGANISERINGSSTRUKTUR 

Baseret på ovennævnte analyse af OPP-projekters karakteristika for så vidt angår frekvens og aktiv-

specificitet, kan der ifølge Williamson udpeges en efficient organiseringsstruktur for en given transaktion, 

hvormed menes en organiseringsstruktur, der minimerer transaktionsomkostningerne. Williamson skelner 

mellem tre organiseringsformer: i) markedet, ii) hybriden, og iii) hierarkiet (virksomheden), der alle tager 

udgangspunkt i en særlig regulering defineret på basis af den valgte kontrakttype. Williamson skelner i 

forhold til kontrakttyper mellem i) klassiske kontrakter (markedsregulering), ii) neo-klassiske kontrakter 

(trilateral regulering), iii) relationelle kontrakter (bilateral regulering), og iv) intern organisation (forenet 
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regulering). Trilateral og bilateral regulering dækker over hybridformer med mere eller mindre høj transak-

tionsfrekvens og aktivspecificitet.  

 

Nedenstående figur illustrerer Williamsons model for efficiente organiseringsstrukturer og synliggør, hvor 

OPP-projekter bør placeres, når der henses til om det pågældende aktiv er standardiseret eller formåls-

bestemt. I det følgende introduceres kort, hvilke karakteristika der gør sig gældende for de forskellige 

organiseringsformer med henblik på at vurdere, hvilken der er bedst egnet til OPP. For en placering af en 

hybridmodel for OPP i Williamsons model, henvises til AFSNIT 5. 

 

Figur 4 – Williamsons model for efficiente organiseringsstrukturer90 

 

Markedet repræsenterer den transaktion, hvor uafhængige parter kontraherer om udveksling af 

standardiserede varer og ydelser, der altså ikke har nogen aktivspecificitet. Varerne er generiske og har 

som udgangspunkt lige så høj værdi hos alle brugere, hvorfor markedet er den efficiente organiseringsform. 

Under markedsreguleringen anvendes klassiske kontrakter, hvori prisen er den primære regulerings-

mekanisme. Prisen fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel, og der forudsættes at være mange 

udbydere og aftagere. Markedets karakteristika og parternes uafhængighed beskytter mod opportunistisk 

                                                           
90 Egen tilblivelse med inspiration fra Williamson, Oliver E.; Asset Specificity and Economic Organization; The International Journal 
of Industrial Organization, Volume 3, 1985; pp. 365‑ 78 og Lippert-Rasmussen, Martin m.fl.; Transaktionsomkostningsteori – en 
introduktion til Williamson; 1993. 
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adfærd og sikrer stærke incitamenter hos parterne.91 Klassiske kontrakter anses for at være tilnærmelsesvis 

komplette, og de vil forsøge at tage hensyn til alle relevante fremtidige hændelser med nøje specificering af 

parternes rettigheder og forpligtigelser. Kontrakterne vil typisk have en kort tidshorisont og parternes 

relation er i vid udstrækning underordnet, hvilket medfører at konflikter løses mest effektivt via retssager 

eller voldgift, da udfaldet nærmest er forudsigeligt grundet kontrakternes komplethed. Markedsregulering 

og anvendelsen af klassiske kontrakter som organiseringsform er ikke anvendelig på OPP-projekter, givet 

disse projekters aktivspecificitet og relationelle fokus. 

 

Hierarkiet refererer til den interne organisation som findes i virksomheder, hvor alt internaliseres gennem 

en forenet regulering. Hierarkiet er den efficiente organiseringsform, hvis der udelukkende investeres i 

meget specialisererede aktiver, der ikke har værdi i alternativ anvendelse eller hos alternative brugere, og 

hvor der er en særlig høj frekvens. Hierarkiet eliminerer parternes uafhængighed og selvstændighed til 

fordel for afgivelse af magtbeføjelse, hvilket letter den sekventielle tilpasning. Det bør fremhæves, at 

hierarkiet i højere grad end de andre organiseringsformer harmoniserer normer og værdisæt og derved 

skaber et stærkere interessefællesskab, der reducerer opportunistisk adfærd. Ydermere tilbyder hierarkiet 

stærke styrings- og kontrolforanstaltninger til eliminering af opportunistisk adfærd og eventuelle tvister 

løses effektivt gennem interne påbud eller ordrer. I hierarkiet står organisationen konstant overfor 

spørgsmålet om vertikal integration – altså om det bedre kan betale sig at internalisere produktionen af en 

vare eller ydelse end at tilkøbe den samme i markedet. I forhold til OPP må det vurderes, at hierarkiet som 

organiseringsstruktur i en vis udstrækning kan finde sin berettigelse i projekter, der involverer formåls-

byggede aktiver, og hvor parterne knyttes særligt til hinanden gennem de meget aktivspecifikke 

investeringer. 

 

Hybriden dækker både over den trilaterale og bilaterale regulering, hvor frekvensen er den afgørende 

faktor for valget af reguleringsform. Hybriden repræsenterer en lang række forskellige længerevarende 

former for samarbejde. Williamson fremhæver franchise og joint-ventures som klassiske forhold inden for 

hybriden, der både afspejler egenskaber fra markedet og hierarkiet.92 Neoklassiske kontrakter anvendes 

under den trilaterale reguleringsform, hvor transaktionernes frekvens er lav, og hvor der er blandet til høj 

aktivspecificitet. Neoklassiske kontrakter erkender kompleksitet samt usikkerhed, og at alle aftaler er 

ufuldstændige, hvorfor sådanne kontrakter ofte udformes med en vis fleksibilitet, der muliggør nødvendige 

                                                           
91 Williamson, Oliver E.; Asset Specificity and Economic Organization; The International Journal of Industrial Organization, Volume 
3, 1985; pp. 365‑ 78. 
92 Williamson, Oliver E.; Transaction cost economics and the Carnegie connection, The Journal of Economic Behavior & 
Organization, Elsevier, volume 31(2); November 1996; pp. 149-155. 
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tilpasninger i længerevarende relationer.93 Neoklassiske kontrakter foreskriver typisk, at tvister løses ved 

hjælp af en tredjepart såsom voldgift, ikke domsstolssystemet, da det er værdifuldt for parterne at 

fastholde deres relationelle forhold grundet den høje aktivspecificitet.  

Er frekvensen i stedet høj, bør den bilaterale regulering anvendes. Denne organiseringsform støttes på 

neoklassiske kontrakter, men hensynet til relationens kontinuitet medfører, at kontrakterne udformes med 

et stærkere relationelt fokus.94 Aktivspecificiteten under den bilaterale regulering falder under kategorien 

blandet, hvilket giver en mulighed for at udnytte eventuelle fordele af investeringerne gennem anvendelse 

i andre transaktionsforhold. Parternes gensidige afhængighed gør det nødvendigt at implementere 

beskyttelsesforanstaltninger – såkaldte safeguards – i kontraktgrundlaget for at minimere risikoen for 

opportunistisk adfærd. Parterne antages at have en fælles interesse i, at relationen fortsætter, således at 

det fulde udbytte af de aktivspecifikke investeringer realiseres, men da parterne samtidig fastholdes som 

selvstændige autonome enheder, forventes der at opstå forskellige målsætninger, som giver anledning til 

konflikt. 

 

Organiseringsstrukturen i traditionelle OPP-projekter falder under Williamsons kategori hybriden, hvor det 

langvarige samarbejde styres gennem den bilaterale regulering støttet på særligt relationelle neoklassiske 

kontrakter, OPP-aftalen. I OPP-projekter vedrørende formålsbyggede aktiver placerer den efficiente 

organiseringsstruktur sig i spændingsfeltet mellem bilateral regulering og intern organisation grundet 

niveauet af aktivspecificitet og den høje frekvens. I sådanne OPP-projekter er der således grundlag for at 

skabe en efficient organiseringsstruktur ved at kombinere egenskaber fra hybriden med hierarkiet samt 

eventuelt overveje, hvorvidt en vis integration af parternes virksomhed kan være fordelagtig. Muligheden 

for en sådan tilpasset hybridmodel og struktureringen heraf behandles i Afsnit 5. 

 
 

8. KAPITEL – DELKONKLUSION 

I OPP-projekter foreligger der en principal-agent relation mellem kommunen og OPP-selskabet, som 

medfører en række problemstillinger som følge af interessekonflikten mellem parterne. Interessekonflikten 

udspringer af OPP-selskabets ønske om profitmaksimering, der afviger fra kommunens ønske om 

velfærdsmaksimering. Der er således en fundamental forskel i parternes individuelle formål, der afspejler 

sig i parternes respektive nyttefunktioner, og som medfører en række omkostninger i forhold til adfærds-

regulering. På baggrund af analysen i dette afsnit kan det konkluderes, at den traditionelle strukturering af 

                                                           
93 Lippert-Rasmussen, Martin m.fl.; Transaktionsomkostningsteori – en introduktion til Williamson; 1993; side 24. 
94 Relationelle kontrakter indgik oprindeligt som en kontrakttype, men denne er udgået i Williamson 1991, hvor neoklassisk 
kontraktlov udvides til også at støtte den bilaterale regulering. 
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OPP-projekter baserer sig på en kontraktuel relation, hvori der udelukkende anvendes monitorering og 

negativt betingede incitamentsmekanismer for at imødegå interessekonflikten. Interessekonflikten i sig selv 

og de foranstaltninger, der er implementeret i forsøg på at imødegå denne, herunder særligt 

risikoallokeringen og betalingsmekanismen, afføder en række naturlige transaktionsomkostninger. I den 

forbindelse skal det påpeges, at risikoallokeringen under de traditionelle modeller kan medføre 

uforholdsmæssigt høje omkostninger, da udgangspunktet er, at OPP-selskabet som den mest risikoaverse 

part, bærer samtlige risici. Det konkluderes, at allokeringen af risici med fordel bør baseres på en mere 

dybdegående analyse af projektets risici og parternes risikoaversion og have til formål at reducere de 

samlede omkostninger forbundet med projektets risici under hensyntagen til den incitamentsskabende 

effekt. En given risiko bør derfor kun allokeres til OPP-selskabet, når den forventede forøgelse af projektets 

value-for-money som følge af risikoallokeringens incitamentsskabende effekt hos OPP-selskabet overstiger 

den risikopræmie som OPP-selskabet kræver for at påtage sig den givne risiko. Det kan konkluderes, at 

OPP-projekters kompleksitet medfører et naturligt højt transaktionsomkostningsniveau som følge af høj 

frekvens, aktivspecificitet og usikkerhed. For at minimere transaktionsomkostningerne er det derfor 

afgørende at vælge den efficiente organiseringsstruktur. I OPP-projekter med formålsbyggede aktiver 

vurderes den efficiente organiseringsstruktur at være en kombination af bilateral og intern regulering, 

mens den efficiente organiseringsstruktur ved standardaktiver grundet den lavere aktivspecificitet synes at 

være den bilaterale regulering.  
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AFSNIT 4: LOVGIVNING OG REGULATORISKE RAMMER 

 

I nærværende afsnit foretages en juridisk analyse af de gældende regulatoriske rammer, de lege lata, der 

har betydning for OPP-projekter. Analysen sker med henblik på at afdække, hvilke muligheder og begræns-

ninger det institutionelle miljø indebærer for struktureringen af OPP-projekter.  Formålet med den juridiske 

analyse er således at identificere, om og i bekræftende fald, hvordan en hybridmodel med kommunalt 

medejerskab kan etableres under de nugældende danske regler. Endvidere kan den juridiske analyse af 

gældende ret danne grundlag for overvejelser om, hvilke regulatoriske tiltag og ændringer der kan være 

hensigtsmæssige for den fremtidige retstilstand, de lege ferenda, for danske kommunale OPP-projekter. 

I Danmark udgøres de regulatoriske rammer for OPP af et komplekst samspil mellem adskillige juridiske 

discipliner, offentligretligt såvel som privatretligt. Der eksisterer endnu intet systematisk overblik over 

samtlige retsområder og konkrete retskilder, der berøres i forbindelse med OPP.95  

 

9. KAPITEL – BYGGE- OG KOMMUNALRET 

I Danmark eksisterer der endnu ingen specifik OPP-lovgivning for kommunale OPP-projekter, der således i 

vidt omfang bygger på den danske statsbyggelovgivning96. Klima-, energi- og bygningsministeriet udstedte 

dog i efteråret 2013 en bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri97 (”OPP-

bekendtgørelsen”) med tilhørende vejledning98 (”OPP-vejledningen”). OPP-bekendtgørelsen harmoniserer 

i vidt omfang reglerne vedrørende OPP, herunder om kvalitetssikring og totaløkonomi, for byggeri, der 

opføres i statsligt, regionalt eller kommunalt regi. OPP-bekendtgørelsen finder anvendelse på kommunalt 

byggeri99 i form af OPP-projekter: 

i. når den anslåede entreprisesum overstiger MDKK 20 eksklusiv moms100;  

ii. når entreprisesummen – værende MDKK 20 eksklusiv moms eller derover – helt eller delvist 

finansieres ved lån eller tilskud fra kommuner, når disse lån eller tilskud udgør mindst 50 pct. af 

entreprisesummen101; eller  

                                                           
95 Se dog Petersen, Ole Helby; Reguleringen af offentlig-private partnerskaber (OPP) i Danmark; side 4; tabel 1. 
96 ”Statsbyggeloven”, lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v. med senere ændringer, blev pr. 1. juli 2011 
udvidet til også at omfatte kommuners og regioners byggevirksomhed. Loven betegnes nu Lov om offentlig byggevirksomhed. 
97 Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013, udstedt i medfør af § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, § 8 og § 8 a i lov om offentlig byggevirk-
somhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1712 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011. 
98 Vejledning nr. 9605 af 6. november 2014 til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri. 
99 Ved kommunalt byggeri forstås opførelse, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligeholdelse af byggeri samt anlæg 
knyttet hertil, jf. lov om offentlig byggevirksomhed § 2, stk. 1 og 2. 
100 jf. OPP-bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4. 
101 jf. OPP-bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 5. 
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iii. når byggeriet er til brug for institutioner, hvor mindst 50 pct. af driften finansieres ved tilskud fra 

kommuner102. 

 

For at et kommunalt byggeri hensigtsmæssigt kan udføres som OPP, må det have en vis størrelse, hvilket 

oftest indebærer en entreprisesum overstigende MDKK 20 eksklusiv moms. Som følge heraf er der grundlag 

for at antage, at OPP-bekendtgørelsen finder anvendelse på samtlige danske kommunale OPP-projekter, 

der iværksættes efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 15. oktober 2013. Det er udgangspunktet i 

Afhandlingen, at OPP-bekendtgørelsen finder anvendelse. OPP-bekendtgørelsen fastsætter en række 

overordnede retningslinjer for udførelsen af offentligt byggeri. Retningslinjerne søger at sikre, at byggeriet 

under hensyn til formål og økonomi opnår en god kvalitet, herunder at byggeriet får en tilfredsstillende 

brugsværdi og arkitektonisk fremtræden, samt at der opnås en passende balance mellem byggeudgift og 

driftsøkonomi, jf. OPP-bekendtgørelsen § 2, stk. 1. Det skal herved sikres, at byggeriet får en god 

fleksibilitet, et lavt energiforbrug samt en forsvarlig byggeteknisk udformning og bæredygtighed. 

 

Et af de væsentligste krav i OPP-bekendtgørelsen er, at kommunen i relevant omfang skal foretage total-

økonomiske vurderinger, det vil sige vurdere samspillet mellem byggeudgift og driftsøkonomi med henblik 

på at opnå det optimale forhold og en reduktion i de samlede projektomkostninger, uden at der slækkes på 

byggeriets kvalitet, jf. § 3, stk. 1 og 2. OPP-bekendtgørelsen kræver ligeledes, at kommunen i sine total-

økonomiske vurderinger indarbejder totaløkonomiske beregninger, jf. § 4, stk. 1, hvilket indebærer en 

beregning af nutidsværdien af samtlige udgifter til opførelse og drift. Der foreskrives hverken en bestemt 

fremgangsmåde for eller resultat af de totaløkonomiske vurderinger, hvorfor kommunen må afpasse 

omfanget af disse i forhold til byggeriets størrelse, karakter og kompleksitet.   

 

OPP-bekendtgørelsen foreskriver endvidere, at kommunen i større byggeprojekter skal overveje, om 

byggeriet gennemføres bedre som OPP end ved traditionelle løsninger. Dette kan ske ved udarbejdelse af 

en OPP–egnethedsvurdering og en eventuel efterfølgende OPP-forundersøgelse, såfremt egnetheds-

vurderingen indikerer, at OPP er en relevant løsning. I hvilket omfang kommunerne er kompetente til at 

foretage de påkrævede vurderinger er til en vis grad usikkert. Det må forventes, at de større kommuner vil 

være bedre forudsætninger for at imødekomme OPP-bekendtgørelsens krav internt end de mindre 

kommuner grundet den større forvaltningsmæssige kapacitet.   

 

                                                           
102 jf. OPP-bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6. 
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Af væsentlige forvaltnings- og kommunalretlige rammer, der er af betydning for kommunens anvendelse af 

OPP, er de generelle forvaltningsretlige principper - herunder legalitetsprincippet, magtfordrejningslæren, 

god forvaltningsskik og tavshedspligt, det af Økonomi- og Indenrigsministeriet bestemte anlægsloft samt de 

fastsatte låne- og deponeringsregler. Dertil er kommunen underlagt den ulovbestemte kommunalfuldmagt, 

som fastlægger rammerne for kommunens kommunale aktiviteter og udøvelsen af disse samt reglerne om 

L 548-selskaber. Kommunens deltagelse i fælles offentlige-private selskaber, herunder igennem en hybrid-

model, er begrænset af, om der findes hjemmel hertil i Kommunalfuldmagten eller anden særlovgivning, 

herunder Lov nr. 548. 

 

9.4 LÅNEREGLER OG DEPONERINGSPLIGT 

Låne- og deponeringsreglerne, der finder anvendelse i forbindelse med kommuners anlægsinvesteringer, er 

udtryk for et finans- og udgiftspolitisk styringsredskab på et område, der ikke omfattes af udgiftsloftet i 

budgetloven103. Budgetlovens udgiftsloft for kommuner, den såkaldte serviceramme, omfatter nemlig ikke 

anlægsudgifter, men alene serviceudgifter. For så vidt angår anlægsudgifter kan regeringen i stedet søge at 

styre kommunernes samlede anlægsaktivitet gennem de årlige økonomiaftaler med Kommunernes 

Landsforening (KL) ved at fastlægge såkaldte anlægslofter, der sætter en begrænsning for de 98 

kommuners samlede årlige udgifter til bygge og anlæg. Konkret medfører anlægsloftet, at kommunerne i 

2012 ikke måtte foretage byggeprojekter for mere end DKK 20,7 milliarder, i 2013 DKK 15,5 milliarder, i 

2014 DKK 18,1 milliarder og i 2015 DKK 17,5 milliarder.104  

Anlægsloftet omfatter dog ikke leje og leasing af anlægsaktiver i kommunerne.105 I OPP-projekter med 

privat finansiering vil kommunens udgifter typisk alene udgøres af løbende lejebetalinger til OPP-selskabet 

samt løbende betalinger for drift og vedligehold, hvorfor disse udgifter ikke omfattes af anlægsloftet, men i 

stedet af rammerne for serviceudgifter106 i budgetloven.107 Dette fremhæves i visse analyser108 som en 

tilskyndelse til at vælge OPP som projektmodel, i tilfælde hvor kommunen har ramt sit anlægsloft, og 

antydes at medføre en risiko for, at OPP i højere grad vælges ud fra et finansierings- og likviditetsmæssigt 

                                                           
103 Lov nr. 547 af 18. juni 2012 med senere ændringer. 
104 I Økonomiaftalen for 2014 er det mellem Regeringen og kommunernes Landsforening aftalt, at kommunerne foretager en 
gensidig koordinering med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen. Der er således ikke 
aftalt et egentligt anlægsloft, men aftaleteksten indikerer tydeligt, at kommunerne vil blive sanktioneret såfremt de aftalte rammer 
ikke overholdes. Det samme synes at være tilfældet for 2015. 
105 Økonomi- og Indenrigsministerieriet; Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og 
depone-ringsregler; maj 2013; side 31. 
106 I 2013 udgjorde servicerammen 231,6 mia. kr., mens den i 2014 er på 229,0 mia. kr. 
107 Økonomi- og Indenrigsministerieriet; Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og 
depone-ringsregler; maj 2013; side 31, samt Folketingets Kommunaludvalg; 18. november 2008; velfærdsministerens svar på 
spørgsmål 21 (KOU alm. del).  
108 Herunder i Konkurrence- og forbrugerstyrelsens analyse om Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægspro-
jekter (Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 2013); side 34. 
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synspunkt end ud fra overvejelser om totaløkonomiske fordele. Dette understøttes af en interview-

undersøgelse109, der bekræfter, at kommuner og regioner i høj grad er enige om, at de væsentligste 

drivkræfter bag OPP er muligheden for at blive fritaget fra anlægsloftet og for at opnå nedslag i det 

deponeringspligtige beløb, jf. nedenfor i afsnit 9.4.1 og 9.4.2. I OPP med offentlig finansiering betaler 

kommunen for Aktivet ved ibrugtagningstidspunktet, hvorfor kommunen ved denne OPP-struktur ikke 

undgår anlægsloftet. Den enkelte kommunes økonomi bliver derfor en afgørende faktor ved strukturering 

af OPP-projekter. 

 

Danske kommuner er underlagt de af Velfærdsministeriet udstedte regler om låntagning, fastsat i 

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier 

m.v. (”Lånebekendtgørelsen”). Udgangspunktet er, at kommunens finansiering af anlægsaktiver skal ske 

uden optagelse af lån, men kommunen har mulighed for låntagning, i det omfang Lånebekendtgørelsen 

berettiger hertil.110 Medmindre der er givet dispensation efter §§ 16 og 17, betyder dette, at kommunen 

alene kan optage lån, i det omfang der er afholdt låneberettigede udgifter til de i § 2, stk. 1 nævnte formål. 

Lånebekendtgørelsen fastlægger altså en begrænsning i kommunens låneadgang, den såkaldte låneramme, 

således at kommunen maksimalt kan optage lån svarende til summen af kommunens låneberettigede 

regnskabsførte udgifter, eksklusiv eventuelle anlægstilskud samt eventuel dispensation. 

For så vidt angår OPP foreskriver Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 7 og 8, at indgåelse af aftaler, 

herunder leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler mv. eller aftale om drift af 

institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave samt den del af aftaler, 

herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, […], aktieselskaber, […] og lignende 

med kommunal deltagelse om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., hvis etablering kan sidestilles med en 

kommunal anlægsopgave, henregnes til kommunens låntagning. 

 

Lånebekendtgørelsen fastlægger, foruden lånerammen, en række deponeringsregler, der finder anvendelse 

i forbindelse med OPP-projekter, uanset om disse gennemføres med privat eller offentlig finansiering. Det 

afgørende er således, at der i begge scenarier sker privat finansiering i bygge- og anlægsfasen til erstatning 

for en kommunal lånefinansieret anlægsudgift, jf. § 3, stk. 1, nr. 7 og 8, jf. § 6. Ved OPP med privat 

finansiering finder deponeringsreglerne anvendelse, fordi kommunen indgår en leje-/leasingaftale, der 

sidestilles med lån, idet aftalen erstatter en kommunal anlægsudgift og dermed belaster den kommunale 

                                                           
109 Konkurrence- og forbrugerstyrelsen; Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter; Konkurrence- og 
forbrugeranalyse 05 2013; siderne 7, 10 og 34. 
110 Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012 om kommunernes låntagning og meddelelse af 
garantier m.v.; pkt. 2.1. 
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låneramme. Det betyder, at kommunen løbende i takt med opførslen af Aktivet skal deponere et beløb 

svarende til opførelsesomkostningerne afholdt i de respektive år, det vil sige den løbende private 

anlægsudgift, jf. Lånebekendtgørelsen § 5, stk. 6, medmindre der anvendes en ledig låneramme eller der er 

givet dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. herom nedenfor i afsnit 9.4.1. Deponerings-

reglerne sikrer således, at der ikke gennemføres OPP-projekter, som kommunen ikke selv har midler til at 

gennemføre, idet kommunen, uagtet at denne ikke betaler hele anlægssummen til OPP-selskabet i 

forbindelse med udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet, skal deponere beløb svarende til OPP-selskabets 

løbende udgifter ved opførslen af Aktivet – Aktivets kostpris. Det bemærkes i forlængelse heraf, at 

kommunens deponeringsforpligtelse som udgangspunkt omfatter anlægsudgiften inklusive moms, jf. § 5, 

stk. 1, nr. 1, hvilket yderligere belaster kommunens likviditet.111 Såfremt kommunen selv opførte Aktivet, 

ville kommunen afholde udgifter til momsbelagte ydelser, købsmomsudgifter, der refunderes gennem 

momsrefusionsordningen for kommuner og regioner112 med den konsekvens, at kommunens likviditet 

alene ville blive belastet med anlægsudgiften eksklusive moms.113 Det bemærkes dog, at deponeringsfor-

pligtelsen alene omfatter anlægsudgiften eksklusive moms, hvis OPP-selskabet er frivilligt momsregistreret 

og dermed pålægger moms på lejen og sine ydelser, jf. § 5, stk. 2. 

 

Rent praktisk indsættes de deponerede midler på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponeres som 

obligationer med en tilsvarende kursværdi i et pengeinstitut, realkreditinstitut eller KommuneKredit, jf. 

hertil Lånebekendtgørelsen § 6, stk. 1. De midler, som kommunen deponerer ved OPP med privat 

finansiering, forrentes som andre likvide midler, og de tilskrevne renter kan frigøres løbende over 

deponeringsperioden, hvilket mindsker prisforskellen mellem offentlig og privat finansiering.  

Før ikrafttræden af den nye Lånebekendtgørelse, den 1. januar 2014, var det et krav, at de deponerede 

midler var bundet i 10 år, hvorefter de blev frigivet over 15 år. Pr. 1. januar 2014 frigives de deponerede 

midler ligeligt fra ibrugtagningstidspunktet og henover aftaleperioden, det vil sige med 1/25-del årligt, hvis 

aftaleperioden er 25 år. I OPP med offentlig finansiering bortfalder deponeringspligten – med følgende 

frigivelse af de deponerede midler - når kommunen betaler for Aktivet ved ibrugtagningstidspunktet, og 

der skal således alene deponeres i bygge- og anlægsfasen. 

Kan kommunen ikke gennemføre et OPP-projekt, fordi den ikke har midler til at kunne gennemføre 

projektet på egen hånd, må der henses til muligheden for at opnå dispensation fra deponerings-

                                                           
111 Dette følger af praksis. Se hertil Folketingets Kommunaludvalg; Velfærdsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 158 (KOU 
Alm. del); 18. september 2008. 
112 Bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, med senere ændringer. 
Momsrefusionsordningens formål er, at kommunal og regional egenproduktion, som typisk er momsfritaget, ikke begunstiges 
konkurrencemæssigt sammenlignet med private leverandørers tilsvarende momsbelagte ydelser. Konkurrenceneutraliteten opnås 
ved at en myndigheds udgifter til moms refunderes, når myndigheden erhverver en momsbelagt ekstern vare eller tjenesteydelse. 
113 Se mere om de momsretlige forhold nedenfor i 5. KAPITEL – MOMS- OG SKATTERET. 
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forpligtelsen og øget låneadgang gennem etablerede lånepuljer og/eller på muligheden for at få nedsat 

deponeringsforpligtelsen gennem delt benyttelse af Aktivet. Det skal i den henseende fastslås, at 

kommunen ikke kan opnå yderligere låneadgang ved at foretage deponering efter Lånebekendtgørelsens § 

6 af et beløb svarende til det ønskede lån. Der er således ikke adgang til mod deponering at optage lån for 

eksempel med det formål at skaffe kommunen en rentegevinst. I det omfang summen af de faktisk 

afholdte låneberettigende udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet, forudsættes det, at det for 

meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet, eller at der sker deponering. 

 

9.4.1 DEPONERINGSFRITAGELSE – OPP-PULJEN 

For at fremme anvendelsen af OPP i Danmark blev der i 2003 indført en såkaldt OPP-pulje, der gør det 

muligt for kommuner at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. OPP-puljen 

behandles ved de årlige forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen om 

kommunernes økonomi, og for 2014 blev der afsat en deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. med 

henblik på at fremme offentlige-private samarbejdsprojekter med besparelses- og effektiviseringspoten-

tiale114.  

For at opnå dispensation - fuldt eller delvist115 - skal kommunen udarbejde en konkret ansøgning med en 

beskrivelse af projektet, herunder dettes struktur, baggrund, formål, tidsplan, budget mv. Ansøgningen skal 

endvidere føre bevis for, at OPP-aftalen ikke pålægger kommunen en væsentlig økonomisk risiko, samt at 

det pågældende OPP-projekt kan skabe effektivitetsforbedringer/-gevinster og bedre totaløkonomi i 

sammenligning med, hvis projektet blev gennemført som almindeligt udbud. Ansøgning om deponerings-

fritagelse kræver således et grundigt forarbejde, men indtil videre har samtlige gennemførte OPP-projekter 

opnået dispensation i større eller mindre grad. Flere af projekterne har endda opnået fuld deponerings-

fritagelse, hvilket kan have været en nødvendig forudsætning for at kunne gennemføre projektet som OPP. 

Som eksempel kan nævnes Langeland kommune, der i forbindelse med et OPP-projekt om opførelse af en 

skole i Rudkøbing, blev meddelt dispensation for deponering svarende til projektets anlægsudgifter på i alt 

DKK 225 millioner, hvoraf DKK 45 millioner var dispensation for deponering af momsudgifterne, der som 

bekendt – i modsætning til ved almindelige kommunale anlægsprojekter – ikke kan refunderes gennem 

momsfusions-ordningen116. Dispensationen i forbindelse med OPP-projektet i Rudkøbing var særlig høj, da 

                                                           
114 Københavns kommune; Strategi for offentlig-privat partnerskab; 2013; side 11. 
115 Der kan opnås delvis deponeringsfritagelse flere gange i bygge- og anlægsfasen, og dermed reelt opnås fuld finansiering. 
116 Se mere om de momsretlige forhold nedenfor i 5. KAPITEL – MOMS- OG SKATTERET. 
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kommunen blev meddelt deponeringsfritagelse for tidligere års ubrugte puljer på 150 mio. kr. samt 

deponerings-fritagelse uden for puljerne på 75 mio. kr.117 118 

 

I praksis afhænger dispensationen særligt af OPP-aftalens udformning, herunder hvordan lejebetalingen 

fastlægges, eftersom denne kan muliggøre en spekulativ finansiel gevinst med tilhørende risiko. OPP-aftaler 

med en fast lejebetaling, altså hvor udsving i renteniveau og -struktur ikke påvirker lejebetalingen, vil 

således – alt andet lige - være bedre stillet i forhold til at opnå dispensation.119 

 

9.4.2 BEGRÆNSET DEPONERING – KOMMERCIELLE ELEMENTER 

I traditionelle OPP-projekter udgør de løbende betalinger fra kommunen til OPP-selskabet som udgangs-

punkt det fulde indtægtsgrundlag. Parterne kan dog tilføje projektet et kommercielt element, således at 

OPP-selskabets indtægtsgrundlag endvidere afhænger af OPP-selskabets ret til og mulighed for at udnytte 

det færdige Aktiv i kommercielt øjemed. Såfremt det i OPP-aftalen specificeres, at kommunen alene skal 

benytte Aktivet delvist, idet Aktivet ligeledes anvendes af OPP-selskabet eller andre til ikke-kommunale 

formål, er kommunen alene forpligtet til at deponere et beløb, der forholdsmæssigt svarer til den 

kommunale benyttelse af Aktivet, jf. hertil Lånevejledningen pkt. 7.3120. Ved opgørelsen af kommunens 

forholdsmæssige anvendelse tages der udgangspunkt i den areal- og tidsmæssige benyttelse af 

ejendommen eller betaling af leje. I forhold til OPP-projekter om ny-anlæg er denne deponeringsfritagelse 

aktuel, hvis OPP-aftalen tilføjes et kommercielt element, for eksempel ved at kommunen giver OPP-

selskabet mulighed for at drive privat kommerciel virksomhed relateret til Aktivet parallelt med løsning af 

den offentlige anlægsopgave. Der kan inkluderes et kommercielt element både i OPP med privat 

finansiering såvel som OPP med offentlig finansiering. 

Det skal dog bemærkes, at OPP-selskabet ikke nødvendigvis er interesseret i at tilføje OPP-projektet et 

kommercielt element, idet selskabet i så fald helt eller delvist overtager den efterspørgselsrisiko der er 

forbundet med Aktivet. OPP-selskabet påtager sig altså risikoen for, at der kan skabes et tilstrækkeligt 

kommercielt indtægtsgrundlag til at finansiere hele eller dele af bygge- og anlægsarbejdet. 

 

                                                           
117 For en oversigt over fordelingen af dispensationer i henhold til OPP-puljen for 2014 mellem kommunerne, se 
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/okt/stor-interesse-for-offentligt-privat-samarbejde-(opp).aspx  
118 Velfærdsministeriet; Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige 
spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen. Se http://erhvervsstyrelsen.dk/file/15269/opp_rapport_endelig_2008.pdf. 
119 Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012 om kommunernes låntagning, meddelelse af 
garantier mv. 
120 Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012 om kommunernes låntagning, meddelelse af 
garantier mv. 

http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/okt/stor-interesse-for-offentligt-privat-samarbejde-(opp).aspx
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/15269/opp_rapport_endelig_2008.pdf
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10. KAPITEL – KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE 

10.1 SELSKABSBASERET DELTAGELSE  

En kommunes mulighed for at deltage i et selskab, såvel finansielt som ledelsesmæssigt, er underlagt en 

række begrænsninger både ifølge lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre 

offentlige myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber 121  (”L 548”), samt de 

ulovbestemte retningslinjer, der indeholdes i kommunalfuldmagten. Kommunalfuldmagten har sit oprinde-

lige udspring i forholdets natur, men anses efter at være blevet anvendt som grundlag for kommuners og 

tilsynsmyndigheders beslutninger i en længere årrække for værende en retssædvane.122 Til trods for at 

kommunalfuldmagten ikke er en skreven retskilde, men er defineret ud fra afgørelser og udtalelser, har den 

i forhold til L 548 retskildemæssig forrang. Det betyder, at en kommunes mulighed for at deltage i et 

privatretligt OPP-selskab først og fremmest skal findes i kommunalfuldmagten. Nærværende afsnit belyser, 

i hvilket omfang en kommune kan deltage som medejer, det vil sige aktionær og dermed have ledelses-

mæssige beføjelser, og/eller deltage finansieringsmæssigt, inden for rammerne af kommunalfuldmagten og 

L 548.  

 

10.1.1 KOMMUNALFULDMAGTEN 

Kommunalfuldmagten fastlægger, hvilke ulovbestemte, økonomiske dispositioner en kommune har 

mulighed for at træffe. Kommunalfuldmagten giver adgang til, at en kommune kan organisere varetagelsen 

af kommunale opgaver ved etablering af eller deltagelse i privatretlige selskaber, enten alene eller sammen 

med private virksomheder.123 124 

 

Ved deltagelse i et OPP-selskab skal kommunen iagttage de grundsætninger, der følger af kommunalfuld-

magten, hvilket betyder at kommunen alene kan deltage, hvis dette sker: 125 

i) med økonomisk forsvarlighed,  

ii) uden berigelse af kommunen på bekostning af borgerne, medmindre dette kan 

begrundes i lov,  

iii) til varetagelse af en lovlig kommunal interesse, og  

iv) med rimelig forholdsmæssighed. 

 

                                                           
121 Som ændret ved lov nr. 620 af 14. juni 2011, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1234 af 18. december 2012. 
122 Garde, Jens m.fl.; Kommunalret; 2005; side 12-13. 
123 Gammelgaard, Frederik; Kommunal erhvervsvirksomhed; 2004; side 156. 
124 Den selskabsretlige hjemmel for en kommunes deltagelse i privatretlige selskaber er SEL § 24, stk. 1. 
125 Garde, Jens m.fl.; Kommunalret; 2005; side 78. 
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Den økonomiske forsvarlighed i grundsætning i) gælder uanset, om kommunen deltager i et selskab eller ej. 

Ved deltagelse i et selskab suppleres grundsætningen dog af samtykkekravet i Lånebekendtgørelsens § 14, 

stk. 1, hvorefter en kommune ikke kan pådrage sig solidarisk hæftelse ved at indtræde i et selskab uden 

tilsynsmyndighedens samtykke, medmindre kommunen alene hæfter med sit indskud, og ikke pådrages 

forpligtelser til at foretage yderligere indskud. Samtykkekravet finder således alene anvendelse ved en 

kommunes indtræden i et interessentskab eller lignende personselskabsstrukturer med ubegrænset 

hæftelse, hvori der er andre selskabsdeltagere end kommunen. Da Afhandlingen er afgrænset til at 

behandle strukturer, hvor OPP-selskabet er konstrueret som et aktieselskab, der er kendetegnet ved at 

hæftelsen netop er begrænset til det indskudte, er Lånebekendtgørelsens § 14, stk. 1, ikke til hinder for 

kommunens selskabsdeltagelse. 

Grundsætning ii) bygger på det forvaltningsretlige forbud mod finansiel magtfordrejelse/konkurrence-

forvridning, der indebærer, at en kommune ikke uden lovhjemmel må udøve virksomhed, hvis hovedformål 

er at skabe profit, idet et sådant sigte på finansiel berigelse ikke anses for sagligt. Dette gælder, uanset om 

engagementet i øvrigt sker inden for rammerne af kommunalfuldmagten.126 Grundsætning iii) stadfæster 

det såkaldte ”almennytteprincip” og bevirker, at en kommune ikke må indgå i et OPP-selskab, hvis formål 

ligger udenfor den kommunale interesse. Begrebet ”kommunal interesse” er dynamisk og er ikke entydigt 

fastlagt gennem retspraksis, hvorfor der må antages at herske usikkerhed om, hvad begrebet reelt dækker 

over. Begrebet indebærer dog, at der skal være tale om en opgave, som kommunen selv lovligt vil være i 

stand til at varetage i henhold til lovgivningen eller kommunalfuldmagten.127 Der må således være tale om 

en aktivitet, som imødekommer et fælles behov i kommunen.128 Byplan- og byudviklingsmæssige forhold er 

traditionelt anset for værende i den kommunale interesse, hvilket skal ses i sammenhæng med, at 

kommunen er planmyndighed efter Planloven.129 Grundsætning iv) supplerer grundsætning iii), således at 

en kommunes adgang til at deltage i selskaber alene kan ske, i det omfang den kommunale interesse 

varetages, det vil sige der skal bestå et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse og størrelsen af 

kommunens engagement – der skal være proportionalitet.130 

 

Ovennævnte grundsætninger understøttes af indenrigsministerens udtalelse i brev af 24. februar 1994 (2. 

k.kt., j. nr. 1992/1126/200-1), der lyder: ”at kommuner - eventuelt sammen med private - kan deltage i 

aktieselskaber under forudsætning af, at aktieselskabet udelukkende varetager opgaver, som kommunerne 

                                                           
126 Garde, Jens m.fl.; Kommunalret; 2005; side 67 og 90. 
127 Betingelsen er fastlagt, fordi man ikke har ønsket at give kommuner mulighed for at udvide deres lovlige opgaveområde ved at 
skyde et ekstra led (OPP-selskabet) ind mellem kommunalbestyrelsen og den konkrete opgave. 
128 Garde, Jens m.fl.; Kommunalret; 2005, side 18. 
129 Garde, Jens m.fl.; Kommunalret; 2005, side 20. 
130 Garde, Jens m.fl.; Kommunalret; 2005, side 28 og 68 samt Indenrigsministeriets brev af 24. februar 1994 (2. k.kt., j. nr. 
1992/1126/200-1). 
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selv kunne udføre, herunder at selskabet ikke har et erhvervsøkonomisk formål, og at lovgivningen ikke er til 

hinder for, at opgaven udføres uden for det kommunale system. Det vil endvidere normalt være en 

betingelse, at en kommune ikke har bestemmende indflydelse i aktieselskabet.”  

Sammenfattende er en kommunens adgang til at deltage i OPP-selskabet, der er struktureret som et 

aktieselskab, således begrænset af:131 

1. at OPP-selskabet udelukkende varetager lovlige, kommunale interesser, 

2. at kommunens deltagelse er økonomisk forsvarlig og står i rimeligt forhold til den 

kommunale interesse der varetages, 

3. at OPP-selskabet ikke har et erhvervsøkonomisk formål, 

4. at lovgivningen ikke er til hinder for at opgaven udføres af OPP-selskabet, og 

5. at kommunen ikke har bestemmende indflydelse i OPP-selskabet.  

Kommunalfuldmagten er således af afgørende betydning for, i hvilket omfang en kommune kan indgå i et 

OPP-projekt, herunder deltage i OPP-selskabet. For så vidt angår staten og regionernes mulighed for at 

deltage i private selskaber, herunder selvstændig-offentlige virksomheder (SOV), er reguleringen en anden. 

Opfyldelsen af den grundlæggende forudsætning om, at kommunen alene kan påtage sig en opgave efter 

kommunalfuldmagten, såfremt dette sker til almen nytte, i kommunens og borgeres interesse samt uden 

begunstigelse af enkeltpersoner, synes at variere afhængig af, hvilket aktiv et OPP-projekt vedrører. Er der 

tale om opførelse og drift af en skole eller infrastruktur, vil kommunens medejerskab som altovervejende 

hovedregel kunne rummes indenfor kommunalfuldmagten, hvorimod et mere almindeligt kontorbyggeri 

bestilt af kommunen vil være sværere at forsvare under kommunalfuldmagten grundet Aktivets mere 

generelle karakter, og da kommunalfuldmagten vil begrænse OPP-selskabets mulighed for at udleje hele 

eller dele af kontorfaciliteterne til ikke-kommunale formål. 

 

Til trods for grundsætningen om, at kommunen ikke må drive erhvervsøkonomisk virksomhed - altså 

deltage i en virksomhed med profitmaksimering for øje - har kommunen ret til et økonomisk udbytte, når 

den engagerer sig i lovlige kommunale aktiviteter. Det økonomiske udbytte må maksimalt svare til den 

normale forrentning af kommunens investerede kapital.132 I nogle tilfælde er en kommune berettiget til at 

opnå fortjeneste, for eksempel ved salg af biproduktion, overskudskapacitet, accessorisk virksomhed og 

ved salg af fast ejendom, fordi kommunen skal sælge varer og tjenesteydelser til markedsværdi. Samtidig 

findes der enkelte undtagelser i kommunalpraksis, hvor tilsynsmyndighederne har accepteret en højere 

udbetaling, hvor der har været en særlig økonomisk risiko ved selskabets investeringer. I sagen om 

                                                           
131 Se endvidere hertil Gammelgaard, Frederik; Kommunal erhvervsvirksomhed; 2004; side 162-163. 
132 Revsbech, Karsten; kommunernes opgaver – kommunalfuldmagten mv.; 2010; side 93. 
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Hovedstadens Jordrens A/S blev det anført, at der ved fastsættelsen af forrentningens størrelse kan tages 

hensyn til eventuel betydelig tabsrisiko ved investeringen,133 hvilket betyder, at der reelt er mulighed for, at 

kommunen kan kræve et afkast, som står mål med investeringens risiko. Rækkevidden af denne undtagelse 

fremstår dog i praksis som særdeles usikker.  

Begrebet ”normal forrentning” af den investerede kapital er ikke defineret i kommunalt regi. I administrativ 

praksis i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4134 er begrebet godkendt til at dække over 

Nationalbankens til enhver tid fastsatte diskonto, men således at der efter en konkret vurdering kan ske 

godkendelse af en anden rentesats, jf. hertil Skatterådets bindende svar på spørgsmål 6 og 7 i 

SKM2012.729.SR. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hidtidige administrative praksis betragtes et 

udbytte på 2 % over nationalbanksdiskontoen som udbytte, der overstiger normal forrentning, mens 1 % 

over nationalbanksdiskontoen betragtes som normal forrentning, se hertil også SKM2011.227.SR.135 I 

SKM2012.729.SR anmodede spørger om Skatterådets bekræftelse på, at den normale forrentning af en 

indskudskapital skulle fastsættes til en procent svarende til, hvad en uafhængig part ville kræve ved 

indskud af egenkapital i en tilsvarende virksomhed. Skatterådet afviste, at denne egenkapitalforrentning136, 

af spørger fastsat som summen af forrentningsprocenten for en 10-årig statsobligation tillagt en 

risikopræmie på 4,5 %, kunne anses som normal forrentning.  

 

10.1.2  LOV NR. 548 

Giver kommunalfuldmagten ikke grundlag for kommunens deltagelse i OPP-selskabet, kan hjemmel søges i 

L 548. Et L 548-selskab er en selvstændig juridisk enhed, hvilket blandt andet betyder, at de deltagende 

kommuner alene øver indflydelse på selskabet i kraft af deres egenskab som kapitalejer i selskabet. L 548-

selskaber er uafhængige af de deltagende kommuner. Der er således ikke tale om, at selskaberne er en del 

af den kommunale administration og som sådan underlagt direkte politisk kontrol udover den indflydelse 

generalforsamlingen tilbyder. 

L 548-selskabets aktiviteter skal være baseret på kommunal viden, som er oparbejdet ved løsning af 

kommunale opgaver. Den kommunale viden skal tage udgangspunkt i opgaver, som kommunen kan 

                                                           
133 Indenrigsministeriets brev af 21. december 1988 (1. k.kt., j.nr. 1050-11/1988) om Hovedstadens Jordrens A/S. 
134 Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 4, 1. pkt.: "Havne, herunder lufthavne, der er åbne for offentlig trafik, samt gas- og 
fjernvarmeværker, når adgangen til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, alt for så 
vidt havnens eller værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig 
bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens eller værkets formål." Begrebet ”normal forrentning” i selskabsskattelovens § 
3, stk. 1, nr. 4, 1. pkt. forstås på samme måde som den tilsvarende formulering i § 1, stk. 1, nr. 3, betingelse d vedrørende 
andelsselskaber, jf. SKM2012.729.SR. 
135 Se SKM2012.729.SR, hvori der henvises til A/S-loven med kommentarer af Lars Bunch, Ida Rosenberg og Lone Sneholt, 7. Udgave 
vedrørende den daværende aktieselskabslov § 1, stk. 4. 
136 Egenkapitalomkostning = Risikofri rente + (betaværdi * markedsrisikopræmie), jf. hertil SKATs vejledning om værdiansættelse af 
virksomheder af 21. august 2009. 
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varetage efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler eller efter særlov. Kommuner kan således kun 

deltage i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger 

på kommunal viden, der er oparbejdet i kommunen i forbindelse med løsning af kommunale opgaver eller 

videreudvikling af sådan viden. Det er yderligere en betingelse, at kommunen ikke tidligere har overladt 

opgaven til private virksomheder for eksempel ved udlicitering. 

 

Loven foreskriver desuden seks kumulative betingelser, der skal være opfyldt, for at en kommune kan 

deltage i L 548-selskaber.137 For det første skal L 548-selskabet være et selskab med begrænset ansvar138, 

jf. L 548 § 3, stk. 5, således at kommunens hæftelse for selskabets forpligtigelser er begrænset til det 

indskudte beløb. Endvidere skal L 548-selskabet være underlagt pligt til at udarbejde årsregnskab i 

henhold til årsregnskabsloven, således at selskabets regnskaber er offentligt tilgængelige. Afhandlingen 

forudsætter, at OPP-selskabet stiftes som et aktieselskab, hvorfor disse to betingelser ikke er til hinder for 

en hybridmodel med kommunalt medejerskab. For det tredje er det en betingelse, at selskabets vedtægter 

ikke giver andre end selskabsorganerne, typisk generalforsamlingen, ret til at udpege bestyrelsens 

medlemmer, jf. L 548 § 3, stk. 6. Denne betingelse findes ej heller at udgøre en reel hindring for en 

kommunal selskabsdeltagelse under en hybridmodel. 

De sidste 3 betingelser, der følger af L 548, er mere interessante for struktureringen af en hybridmodel. Det 

er et krav, jf. L 548 § 4, stk. 1, at selskabet har minimum 25 pct. privat deltagelse, omfattende både 

kapitalindskud og besiddelse af stemmerettigheder, medmindre der opnås dispensation herfra 139 . 

Derudover er det en betingelse, at selskabets omsætning fra salg til andre end kommuner gennemsnitligt 

over 3 år maksimalt udgør 50 pct. af den samlede omsætning, jf. L 548 § 5, stk. 1. Den sidste betingelse er 

toleddet og vedrører kommunens indskud. Dette skal, uanset om det er kontant eller i form af 

apportindskud, være et direkte indskud. Kommunen er således som hovedregel udelukket fra at deltage 

indirekte i selskabet for eksempel som interessent i et I/S, der deltager i OPP-selskabet eller gennem et 

holdingselskab.140 Endelig må kommunen ikke gennem sit indskud opnå bestemmende indflydelse141 i 

selskabet, jf. L 548 § 3, stk. 4. Denne betingelse er ikke til hinder for, at flere kommuner tilsammen 

                                                           
137 Erhvervsstyrelsen; Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.; 2013; side 13. 
138 Det vil sige aktieselskaber, anpartsselskaber samt virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder. 
139 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har endnu ikke haft konkrete ansøgninger om dispensation i henhold til lovens § 4, stk. 4, jf. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v., 2011, side 

16. Dispositionsmuligheden er udvidet ved, at der i § 5, stk. 4 er givet mulighed for, at Økonomi- og erhvervsministeren helt kan 

fritage visse typer af selskabet fra kravet om minimum 25 pct. privat deltagelse. 
140 kommunen har dog mulighed for at ansøge Erhvervsstyrelsen om dispensation til indirekte ejerskab jf. L 548 § 3, stk. 3.  
141 Bestemmende indflydelse skal forstås i overensstemmelse med SEL § 7, jf. hertil Erhvervsstyrelsen; Redegørelse om kommuners 
og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.; 2013; side 15. 
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besidder over 50 pct. af stemmerettighederne i selskabet, forudsat at der ikke eksisterer en aftale eller 

lignende, der reelt giver én kommune faktisk bestemmende indflydelse. 

 

Betingelserne i L 548 bør samlet set ikke skabe nogen udfordringer i forbindelse med en hybridmodel, og 

det bør i stedet fremhæves, at L548-selskaber giver OPP-selskabet mere fleksibilitet i forhold til dets 

aktiviteter og formål, herunder muligheden for et normalt risikovægtet afkast. Under L 548 er kommunen 

nemlig ikke begrænset til kun at kunne modtage en normal forrentning af sit indskud. I stedet kan 

kommunen på lige fod med de private investorer oppebære almindeligt udbytte. 

 

11. KAPITEL – MOMS- OG SKATTERET 

Det er afgørende for et OPP-projekts samlede omkostninger, at det struktureres optimalt i skatte- og 

momsmæssig henseende, således at de samlede skatte- og momsmæssige omkostninger minimeres, 

herunder ved at der skabes symmetri i forhold til beskatning og fradrag. Reglerne for skat og moms er 

imidlertid ikke identiske for den offentlige henholdsvis den private sektor. Det er i den sammenhæng af 

betydning, hvorvidt OPP-projektet finansieres med private eller offentlige midler, idet sidstnævnte scenarie 

ikke volder problemer i forhold til at fastlægge, hvor ejerskabet til Aktivet er placeret i aftale-perioden. I 

OPP med offentlig finansiering erhverver kommunen Aktivet ved ibrugtagningstidspunktet og anses derfor 

som reel ejer af Aktivet fra dette tidspunkt.  

 

Gennemføres OPP-projektet derimod med privat finansiering, er det af skatteretlig betydning, at projektet 

tilrettelægges på en sådan måde, at SKAT anerkender OPP-selskabet som reel ejer af Aktivet, da OPP-

selskabet dermed opnår ret til skattemæssige afskrivninger på Aktivet. Denne afskrivningsret fremgår af 

afskrivningsloven142 § 1, stk. 1, hvorefter selskaber, der anvender et aktiv i erhvervsmæssig henseende, kan 

foretage skattemæssige afskrivninger for udgifter afholdt til anskaffelse og forbedring af aktivet. 

Afskrivningerne er udtryk for et skatteårligt værditab på Aktivet, som OPP-selskabet fratrækker i sit 

overskud, før det betaler skat af årets overskud. Afskrivningerne er en konsekvens af, at der ikke er 

fradragsret på omkostningerne til opførelse af Aktivet jf. Statsskatteloven § 6. Afskrivningerne bevirker 

således en nedsættelse af OPP-selskabets årlige overskud og reducerer dermed skattebetalingen.143  

 

                                                           
142 Lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007 om skattemæssige afskrivninger. 
143 Betingelsen om ”reelt ejerskab” er ikke nævnt direkte i afskrivningsloven, men fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til 
den gældende afskrivningslov. I bemærkningerne fremhæves, at det hidtil har været forudsat, at afskrivningsretten tilkommer 
ejeren af aktivet, dog bortset fra ved edb-software, og at dette fortsat skal være gældende. 
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Momsretligt er det ligeledes afgørende, at OPP-selskabet anerkendes som reel ejer af Aktivet, idet 

momsloven144 § 13, stk. 1, nr. 8 og 9 foreskriver, at udlejning respektive levering af fast ejendom er 

momsfritaget. Udgangspunktet er således, at OPP-selskabet ikke er momspligtig af lejeindtægterne i 

henhold til OPP-aftalen, og dermed ej heller er berettiget til at fradrage købsmoms for udgifter afholdt til 

opførelse, drift, administration og vedligeholdelse af Aktivet. OPP-selskabet kan dog lade sig frivilligt 

momsregistrere for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom hos SKAT, i det omfang OPP-selskabet anses 

som reel ejer af Aktivet, jf. momslovens § 51, stk. 1, pkt. 1-4. En sådan momsregistrering er fordelagtig, når 

OPP-selskabets udgifter vedrørende Aktivet, herunder til opførelse, drift og vedligeholdelse, er store i 

forhold til lejeindtægterne, da OPP-selskabet med momsregistreringen får mulighed for at få godgjort den 

løbende betalte moms knyttet til disse udgifter mod løbende at pålægge moms på lejeindtægterne til 

kommunen. Momsregisteringen reducerer således OPP-selskabets likviditetsmæssige udfordring i 

forbindelse med opførelsen af Aktivet, og kommunen vil efter reglerne i momsrefusionsordningen 

kompenseres for denne momsudgift på lejebetalingerne. Opnår OPP-selskabet ikke momsregistrering, er 

der ikke grundlag for, at kommunen kan opnå momsrefusion. Anses OPP-selskabet derimod ikke som reel 

ejer af Aktivet, jf. herom nedenfor i afsnit 11.1, fordi ejendomsretten findes at være overgået til 

kommunen, skal der betales moms af hele anlægssummen, når Aktivet er klar til ibrugtagning. 

Den skatteretlige henholdsvis momsretlige bedømmelse af ejerskabets placering formodes at være den 

samme, dog således at den momsretlige vurdering formentlig er lempeligere end den skatteretlige.145 

 

11.1 OPP-SELSKABET – REEL EJER?  

For at fastslå hvor det reelle ejerskab til Aktivet er placeret, foretager SKAT en konkret vurdering af den 

individuelle OPP-aftale, primært med henblik på at identificere væsentlige ejerbeføjelser, herunder faktisk 

og retlig rådighed, samt afgørende risikoelementer. For at OPP-selskabet kan anses for at besidde 

ejendomsretten til Aktivet i skatte- og momsmæssig henseende, skal OPP-selskabet have den retlige 

råden146 over Aktivet og bære de væsentligste risici i forhold til Aktivet, herunder for driftsunderskud i 

aftaleperioden samt for værditab ved Aktivet ved OPP-aftalens udløb.147 OPP-selskabet er ansvarligt for 

drift og vedligeholdelse i aftaleperioden og er således i stand til selv at påvirke Aktivets værdi, idet 

                                                           
144 Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift. 
145www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-
OPPprojekt/Skat-og-moms, den 16. juni 2014. 
146 Den faktiske råderet til Aktivet i aftaleperioden er typisk overladt til kommunen gennem en aftale om uopsigelig udlejning, 
hvilket ikke har betydning i forhold til vurderingen af ejerskabet. OPP-selskabet skal derimod kunne råde over Aktivet som en ejer 
og for eksempel kunne sælge og pantsætte Aktivet til tredjemand med respekt af OPP-aftalen. Se hertil www.kfst.dk/Offentlig-
konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms, 
den 16. juni 2014. 
147 www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-
OPPprojekt/Skat-og-moms, den 16. juni 2014. 

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--Strukturering-af-et-OPPprojekt/Skat-og-moms
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kvaliteten i udførslen af disse opgaver afspejler sig i Aktivets løbende værdi og værdi ved aftaleperiodens 

udløb. Derudover er OPP-selskabet i aftaleperioden udsat for den risiko, der naturligt følger af 

prisudviklingen i markedet for fast ejendom af den pågældende type. Disse risici synes dog ikke af stor 

betydning for OPP-selskabet, hvis det er aftalt, at ejerskabet til Aktivet overgår til kommunen ved 

aftaleperiodens udløb til en ved aftaleindgåelsen fastsat pris, hvilket ofte er tilfældet i scenarium 1 - OPP 

med privat finansiering og mulighed for og pligt til offentligt ejerskab ved kontraktens udløb. I sådanne 

tilfælde, hvor OPP-aftalen indeholder en bestemmelse om, at kommunen har en køberet såvel som -pligt til 

Aktivet ved aftaleperiodens udløb, må kommunen formodes at bære størstedelen af de risici, der er 

forbundet med udviklingen i Aktivets værdi gennem aftaleperioden, og bør som følge heraf betragtes som 

reel ejer af Aktivet. Dette er dog afkræftet af SKAT i flere offentliggjorte bindende svar afgivet i forbindelse 

med konkrete OPP-projekter.  Der er således ved at danne sig en relativ fast praksis på området, hvorefter 

OPP-selskabet anses som reel ejer af Aktivet, til trods for at OPP-aftalen indeholder en sådan bestemmelse.  

 

I SKM2007.234.SR bekræftede Skatterådet, at det pågældende OPP-selskab kunne anses som ejer af blandt 

andet bygninger og inventar opført til brug for den offentlige part, og at OPP-selskabet dermed var 

berettiget til at foretage skattemæssige afskrivninger, uagtet at OPP-aftalen placerede en ret og pligt hos 

den offentlige part til at købe bygninger, inventar med videre efter den 30-årige aftaleperiodes udløb til en 

forud beregnet handelsværdi. I afgørelsen lægges hovedsaglig vægt på OPP-aftalens bestemmelser om 

risikofordeling mellem parterne i anlægs- og driftsfasen samt ved aftaleperiodens udløb, mens det ikke er 

afgørende, at den offentlige part efter de 30 år både har ret og pligt til at købe aktivet til en pris, der 

beregningsmæssigt søger at udgøre en markedsværdi på købstidspunktet. Skatterådet anførte derudover 

vejledende i afgørelsen, at OPP-selskabet kunne anses for ejer af bygninger med videre i momsmæssig 

henseende og dermed kunne opnå en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Samme 

udfald fik SKM2008.563.SR, hvor Skatterådet lagde vægt på oplysninger om den faktiske og retlige råden, 

herunder opnåelse af tinglyst adkomst til ejendommen, OPP-selskabets gevinstmulighed og tabsrisiko i 

bygge- og anlægsfasen, under den løbende drift og ved OPP-aftalens udløb, samt SKM2010.34.SR, 

SKM2010.766.SR, SKM2011.226.SR samt SKM2013.733.SR.  

 

I SKM2013.870.SR afkræftede SKAT, at OPP-selskabet kunne anerkendes som reel ejer af Aktivet både 

skatte- og momsretligt. Omstændighederne i det konkrete OPP-projekt var i vidt omfang identiske med 

forholdene i ovennævnte afgørelser, men OPP-aftalen indeholdt en særlig bestemmelse, hvorefter det 
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vindende konsortium148 ved OPP-aftalens indgåelse forpligtede sig til at erhverve en eksisterende ejendom 

af den offentlige part som en hel eller delvis forudbetaling med henblik på at reducere de fremtidige 

lejebetalinger fra den offentlige part til OPP-selskabet. Skatterådet lagde i afgørelsen vægt på, at OPP-

selskabet erhvervede visse rettigheder over den eksisterende ejendom, som kunne videreoverdrages til 

tredjemand før opnåelse af skøde og dermed indbringe OPP-selskabet et stort kontant beløb. Dette ville 

medføre en betydelig reducering i OPP-selskabets risiko i anlægsfasen. Skatterådet påpegede endvidere, at 

den offentlige parts forudbetaling ville reducere OPP-selskabets risiko forbundet med opførelsen af det nye 

aktiv og have karakter af en betaling i entrepriseforhold mere end en almindelig lejebetaling.  

Som følge heraf vurderede SKAT, at Aktivet fra projektets iværksættelse måtte anses for ejet af den 

offentlige part og ikke af OPP-selskabet, hvorfor OPP-selskabet ikke var berettiget til at foretage 

skattemæssige afskrivninger eller lade sig momsregistrere. OPP-selskabet kunne dog alligevel fradrage 

moms for omkostninger til såvel opførelse som drift af Aktivet med henvisning til momslovens § 37, stk. 1, 

da forholdet ansås for at indebære en momspligtig byggeydelse samt momspligtige driftsydelser, jf. 

momslovens § 4, stk. 1, i stedet for momsfritagne udlejningsydelser. 

 

Med undtagelse af sidstnævnte sag er udfaldene af SKATs bindende svar overvejende de samme. Denne 

ensartede praksis og de vejledende udtalelser synes derfor at danne vid adgang for at anerkende OPP-

selskabet som ejer af Aktivet i skatte- og momsmæssig henseende, til trods for at OPP-aftalen indeholder 

en ret og pligt for kommunen til at købe Aktivet ved aftaleperiodens udløb. Henset til SKATs fremhævelse 

af begreberne ”handelsværdi” og ”markedsværdi”, må det dog være afgørende for dette udfald, at den på 

forhånd fastsatte pris for Aktivet ikke afviger væsentligt fra sædvanlige markedsvilkår. Fastsættes prisen på 

en sådan måde, at den er så fordelagtig for kommunen, at køberetten med sikkerhed må forventes at blive 

udnyttet, og at OPP-selskabet på forhånd er afskåret fra enhver potentiel gevinst ved Aktivet ved 

aftaleperiodens udløb, taler det for at anse kommunen som ejer, idet der reelt fra aftaleindgåelsen vil være 

tale om salg ved aftaleperiodens udløb, såkaldt kreditkøb. Ligeledes bør det haves i mente, at de 

offentliggjorte bindende svar fra SKAT alene er vejledende i vurderingen af en konkret sag, men at SKAT 

ikke er bundet heraf i forhold til andre sager. Udfaldet af en eventuel vurdering af ejerskabet afhænger 

således af de faktiske omstændigheder i det pågældende OPP-projekt, men må dog forventes at kunne 

forudsiges rimelig klart på baggrund af praksis.  

Kommunens minoritetsmedejerskab i OPP-selskabet i en hybridmodel bør ikke få afgørende betydning for 

placeringen af det reelle ejerskab til Aktivet, ud fra det ræsonnement at ejerforholdet i et kapitalselskab 

                                                           
148 I nærværende sag var det en juridisk person tilhørende samme konsortium som OPP-selskabet, der forpligtede sig til at overtage 
ejendommen fra den offentlige part. 
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som udgangspunkt ikke bør have betydning for, hvorvidt kapitalselskabet er ejer af et aktiv eller ej. Dette 

må bero på en vurdering af det kontraktuelle grundlag mellem OPP-selskabet og kommunen.  

 

Ønsker parterne sikkerhed for, at OPP-selskabet vil blive anerkendt som reel ejer af Aktivet, kan der 

indhentes et bindende svar fra SKAT i forbindelse med det konkrete projekt efter reglerne i skattefor-

valtningslovens kapitel 8. Et sådan svar er bindende for SKAT i 5 år og afgives inden for 3-6 måneder efter 

spørgsmålet er indgivet. 

 

12. KAPITEL – UDBUDSRET 

OPP-projekter omfattes, ligesom andre offentlige indkøb af varer, serviceydelser samt bygge- og anlægs-

opgaver hos private leverandører, af gældende udbudsregler med henblik på at sikre, at de gennemføres i 

fri og lige konkurrence. OPP-projekter skal således udbydes i overensstemmelse med udbudsdirektivet149, i 

det omfang tærskelværdierne150 heri overskrides151. Dette må formodningsvis være tilfældet for OPP-

projekter, som derfor typisk gennemføres som begrænset udbud eller ved konkurrencepræget dialog152, 

såfremt der er tale om en særligt kompleks opgave. Større OPP-projekter vil ofte være forbundet med en 

sådan kompleksitet, at konkurrencepræget dialog synes bedst egnet til at sikre den optimale løsnings-

model.  

 

Uanset udbudsform udarbejder kommunen en udbudsbekendtgørelse, der overordnet beskriver OPP-pro-

jektet og de ønskede kravspecifikationer, samt fastlægger de relevante udvælgelses- og tildelingskriterier.  

Herefter udarbejder en række potentielle tilbudsgivere ansøgning om prækvalifikation, hvoraf alene 3-5 

aktører prækvalificeres på baggrund af udvælgelseskriterierne. De prækvalificerede tilbudsgivere indgiver 

efterfølgende individuelle tilbud på baggrund af det af kommunen fremsendte udbudsmateriale, hvorefter 

kommunen under hensyntagen til tildelingskriterierne udpeger den objektivt rigtige vinder, hvilket typisk er 

afgiveren af det økonomisk mest fordelagtige tilbud153. Ved udbud, der gennemføres ved konkurrence-

præget dialog, indgår der en dialogfase inden fremsendelse af udbudsmaterialet, den såkaldte 

                                                           
149 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåden ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Direktivet er 
implementeret i Danmark ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige 
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægsopgaver med senere ændringer. 
150 Pr. 1. januar 2014  er tærskelværdien for kommunale bygge- og anlægsarbejder DKK 38.624.809, jf. Kommissionens Forordning 
nr. 1336/2013/EU af 13. december 2013. 
151 Overskrides udbudsdirektivets tærskelværdier ikke, omfattes projektet i stedet af den danske tilbudslov, bekendtgørelse nr. 
1410 af 7. december 2012 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. 
152 EU-udbud kan foretages efter fire udbudsformer: begrænset udbud, udbud efter forhandling, koncession og konkurrencepræget 
dialog. 
153 Dette tildelingskriterium er obligatorisk ved udbud efter konkurrencepræget dialog. 
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udvælgelsesfase, og tilbudsgivningsfasen, hvori kommunen gennem individuel dialog med de 

prækvalificerede tilbudsgivere modtager input på tekniske, juridiske eller finansielle elementer i 

udbudsmaterialet. Foruden disse processuelle udbudsregler, skal kommunen iagttage de grundlæggende 

EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed, ikke-diskrimination, gensidig anerkendelse, 

proportionalitet og åbenhed/offentlighed. Udbudsbekendtgørelsen samt øvrigt udbudsmateriale, herunder 

kontraktudkast, er bindende for kommunen, hvorfor kommunen ikke efter udbudsprocessens 

igangsættelse kan foretage væsentlige indholdsmæssige ændringer heri, idet væsentlige ændringer i 

udbudsmaterialet medfører genudbud. 

 

Ovennævnte udbudsproces gælder som hovedregel kun ved indgåelse af nye kontrakter. Efter retspraksis 

fra EU-domstolen - og til dels Klagenævnet for Udbud - kan visse væsentlige ændringer i eksisterende 

kontrakter, herunder ændringer i ydelse, pris, risikofordeling, sikkerhedsstillelser eller udskiftning af en 

kontraktpart, dog medføre, at der skal ske helt eller delvist genudbud. Parterne kan ikke foretage sådanne 

ændringer i OPP-aftalen gennem dennes løbetid, som medfører, at der reelt skulle være gennemført et nyt 

udbud.  

 

Der er ikke noget juridisk til hinder for, at parterne i OPP-aftalen indfører en bestemmelse om, at OPP-

aftalen skal genudbydes efter en nærmere bestemt periode.154 En sådan bestemmelse må dog forventes at 

reducere tilbudsgivernes incitament til at afgive tilbud ved det oprindelige udbud, da et aftalt genudbud af 

OPP-aftalen reducerer muligheden for at realisere de totaløkonomiske gevinster og øger usikkerheden. I 

forhold til drift og vedligeholdelse af Aktivet kan der dog være tilknyttet en række associerede 

tjenesteydelser, som ikke vedrører selve Aktivet, og som hverken i art eller indhold bidrager til opret-

holdelse af Aktivets værdi, for eksempel kantinedrift, reception og IT. Efter en konkret vurdering skal 

sådanne serviceydelser genudbydes i løbet af aftaleperioden. Andre tjenesteydelser, der har en teknisk 

tilknytning til Aktivet og derfor bidrager til at opretholde dets værdi, herunder løbende anlægsarbejder 

vedrørende Aktivet såsom installations-, male og facadearbejder samt driftsmæssige opgaver som varme, 

vand, el og operationelle opgaver, skal typisk ikke genudbydes. 

 

Foruden reglerne om genudbud, eksisterer der en praksis om løbende markedstjek, således at kommunen 

kan sikre, at prisen for ydelserne i driftsperioden fortsat er konkurrencedygtige efter aftaleindgåelses-

tidspunktet. Markedstjekket er en slags benchmarking, hvor leverandørernes priser sammenlignes med 

                                                           
154 jf. herom www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/OPPStandardmodeller/Standardmodel-for-OPP-ved-nyanlaeg/Fase-2--
Strukturering-af-et-OPPprojekt/Genubud-og-markedstjek. 
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markedsprisen for den pågældende ydelse for eksempel igennem nøgletal eller kontrakter om sammen-

lignelige arbejder. Som standardkontrakterne er udformet på nuværende tidspunkt, er udgangspunktet, at 

kommunen, såfremt denne kan påvise, at markedsprisen for en serviceydelse er væsentlig lavere end den 

kommunen betaler til OPP-selskabet, har mulighed for at kræve den pågældende ydelse genudbudt. Dette 

gælder alene for serviceydelser, der ikke har været genudbudt inden for de sidste fire år. Kommunen kan 

således udskifte OPP-selskabets underleverandører, medmindre OPP-selskabet modsætter sig et sådant 

genudbud ved at sænke betalingen for den ydelse, som kommunen har krævet genudbudt, så den svarer til 

markedsprisen. 

 

13. KAPITEL – STANDARDKONTRAKTERNE 

Den privatretlige regulering af inter partes forholdet mellem kommunen og OPP-selskabet hviler på dansk 

aftalerets grundlæggende princip om aftalefrihed, partsautonomi155. Det betyder, at de respektive parters 

forpligtigelser og rettigheder fastlægges i OPP-aftalen, samt at parternes fælles vilje og forståelse af OPP-

aftalen danner grundlag for fortolkningen heraf. Fortolkning og udfyldning af aftalegrundlaget sker 

endvidere med afsæt i obligationsretlige principper.  

I OPP er parternes aftalefrihed dog begrænset af det udbudsretlige forhandlingsforbud, hvilket betyder, at 

det efter afgivelse af tilbud ikke er tilladt at forhandle om elementer i OPP-aftalen som er af betydning for 

tilbudsprisen eller som vedrører grundlæggende elementer som for eksempel risikoallokering, betalings-

mekanisme og funktionskrav. Desuden må forhandling om elementer i OPP-aftalen under og efter 

udbuddet ikke resultere i en væsentlig ændring af OPP-aftalen.156 Dette betyder, at kommunen som 

ordregivende myndighed i høj grad fastlægger aftalegrundlaget for parterne, da udbudsmaterialet 

indeholder et udkast til OPP-aftalen. Udkastet til OPP-aftalen må fremadrettet formodes at blive udar-

bejdet med udgangspunkt i Standardkontrakter for OPP, der på nuværende tidspunkt omfatter følgende 

scenarier:157 

1. Scenarium 1: OPP med privat finansiering og mulighed for og pligt til offentligt ejerskab ved 

kontrakternes udløb. 

2. Scenarium 2: OPP med privat finansiering og privat ejerskab ved kontrakternes udløb. 

3. Scenarium 3: OPP med offentlig finansiering. 

 

                                                           
155 Se mere om dansk rets aftalefrihed, Andersen, Lennart Lynge m.fl.; Aftaler og mellemmænd; 2012; side 22. 
156 Se Udbudsrådet; Dialog ved udbud – hvad er muligt; Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og 
private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter; juni 2010. 
157 Foruden de tre standard OPP-aftaler, har Kammeradvokaten udarbejdet en standard trepartsaftale, som regulerer forholdet 
mellem kommunen, OPP-selskabet og Financieren.  
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Fælles for de tre standardkontrakter er, at de bygger på funktionsbaserede krav, der giver OPP-selskabet 

mulighed for på en innovativ måde at imødekomme kommunens ønsker.158  Kravspecifikationen er 

udgangspunktet for at fastslå, hvorvidt der foreligger anlægs- eller funktionsmangler ved Aktivet, mens 

fastlæggelsen af rådighedsmangler sker ved udarbejdelse af en liste i OPP-aftalen, der udtømmende 

opregner de tilfælde, hvor Aktivet ikke er til rådighed for kommunen159. For så vidt angår parternes 

mulighed for at hæve OPP-aftalen oplister Standardkontrakterne en række situationer, der er vejledende 

for, hvad der anses for væsentlig misligholdelse og som følgelig berettiger kommunens henholdsvis OPP-

selskabets ophævelse160. Ved kommunens ophævelse i driftsfasen er udgangspunktet, for de tilfælde hvor 

der eksisterer et marked, at der skal ske genudbud af den resterende del af OPP-aftalen. Eksisterer der ikke 

et marked eller er genudbuddet uden resultat, kan kommunen vælge at fraflytte Aktivet, således at det 

forbliver OPP-selskabets ejendom, eller overtage det. Ved OPP-selskabets ophævelse i driftsperioden skal 

der ligeledes ske genudbud, idet Aktivet overgår til kommunen.   

Ønsker kommunen at foretage ændringer i anlægs- eller driftsfasen, er det som udgangspunkt OPP-

selskabet, der udfører disse161. Sådanne ændringer ved Aktivet kan medføre ændringer i OPP-selskabets 

driftsbetaling fra kommunen, hvorfor Standardkontrakterne foreslår, at der fastlægges en begrænsning for, 

i hvilket omfang kommunen kan foretage ændringer der reducerer betalingen til OPP-selskabet, uden at 

skulle kompensere OPP-selskabet herfor. Begrænsningen er udtrykt som en procentsats, kommunen 

maksimalt kan fradrage i driftsbetalingen ved ændringer. I Standardkontrakterne lægges endvidere op til, 

at kommunen kan kræve genudbud af nærmere bestemte serviceydelser, markedstjek, der ikke i de 

foregående fire år har været genstand for genudbud, såfremt markedsprisen for denne ydelse er væsentlig 

lavere end betalingen til OPP-selskabet. OPP-selskabet kan modsætte sig genudbuddet ved at sænke 

betalingen for den pågældende ydelse, så den svarer til markedsprisen162.  

Fælles for Standardkontrakterne er endvidere, at kommunen fastlægger en dato for ibrugtagning af 

Aktivet163, hvortil der er mulighed for at knytte en bestemmelse om, at Aktivet kan leveres tidligere end 

aftalt. Fra ibrugtagningstidspunktet strækker driftsfasen sig typisk over 15-25 år164, hvor OPP-aftalen som 

udgangspunkt er uopsigelig165. I alle tre scenarier kræves sikkerhed fra OPP-selskabet i bygge- og anlægs-

fasen166 til afdækning af den meromkostning, som kommunen risikerer i forhold til at indgå en ny OPP-

aftale med et andet OPP-selskab, i tilfælde af at det oprindelige OPP-selskab misligholder før levering. I 

                                                           
158 Kontraktens bilag 1 for alle tre scenarier. 
159 Om faktiske anlægs- og funktionsmangler samt rådighedsmangler, se kontraktens pkt. 5.2 og 5.3 for alle tre scenarier. 
160 Kontraktens pkt. 11 for alle tre scenarier. 
161 Kontraktens pkt. 3 samt 7.1.1. for alle tre scenarier. 
162 Kontraktens pkt. 6.4 for alle tre scenarier. 
163 Kontraktens pkt. 4.3 for alle tre scenarier. 
164 Kontraktens pkt. 5.1 for alle tre scenarier. 
165 Kontraktens pkt. 9 for alle tre scenarier. 
166 Kontraktens pkt. 7.4 og 7.5 for alle tre scenarier. 
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scenarie 3 med offentlig finansiering kræves tillige sikkerhedsstillelse fra OPP-selskabet i driftsfasen, hvilket 

ikke er tilfældet for scenarie 1 og 2, hvor kommunen i stedet gives modregningsadgang i driftsbetalingen, i 

fald OPP-selskabet ikke leverer kontraktmæssigt. 

 

For så vidt angår risikofordelingen mellem parterne er Standardkontrakternes udgangspunkt, at OPP-

selskabet bærer alle risici, medmindre andet fremgår af OPP-aftalens pkt. 10.1, der udtømmende angiver 

hvilke forhold kommunen bærer risikoen for, herunder ændringer i projektspecifik lovgivning, visse 

forsinkelser samt offentlige påbud der skyldes kommunens egne forhold167. Parterne har mulighed for at 

udvide listen og dermed specificere ydereligere forhold, som kommunen bærer risikoen for. Parterne 

bærer hver især risikoen for egne tab, der skyldes force majeure168.  

 

Hovedreglen i Standardkontrakterne er, at eventuelle tvister mellem parterne løses hurtigst muligt og på 

lavest muligt niveau169. Er dette ikke muligt, overgår tvisten til løsning efter en nærmere angivet procedure 

i den nedsatte styregruppe, hvor alle parter i OPP-projektet er repræsenteret, og i tilfælde af fortsat uenig-

hed involveres den uafhængige udnævnte opmand.  Kan tvisten ikke løses gennem de interne procedurer, 

foreskriver Standardkontrakterne, at parterne kan søge tvisten løst efter de af Voldgiftsnævnet for Bygge- 

og Anlægsvirksomhed fastsatte regler om foregreben tvistløsning ved hjælp af en af nævnet udpeget 

bedømmer. Som ultimativt tvistløsningsorgan foreskriver Standardkontrakterne voldgift efter reglerne 

fastsat af Det Danske Voldgiftsinstitut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Kontraktens pkt. 10.1 for alle tre scenarier. 
168 Kontraktens pkt. 10.2 for alle tre scenarier. Force majeure defineres i standardkontrakternes pkt. 1.3 o. som ”ekstraordinære 
omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke ved Aftalens underskrift burde 
have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure foreligger eksempelvis ved krig, 
usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage og terrorisme.” 
169 Kontraktens pkt. 15 for alle tre scenarier. 
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14. KAPITEL – DELKONKLUSION  

Ovenstående gennemgang af de regulatoriske rammer for OPP bevidner, at tilrettelæggelsen af OPP som 

en effektiv projektform er en særdeles kompleks og omfattende opgave. Derudover gør den danske 

regulering det klart, særligt som følge af den strikse offentligretlige styring af kommunens anlægs-

aktiviteter, at kommunen ikke kan anvende OPP som en finansieringsmodel, altså til at foretage 

ufinansierede aktivitetsudvidelser, men alene som en organisationsmodel, der kan anvendes som alternativ 

til den traditionelle offentlige opgaveløsning. 

De i analysen behandlede retsområder vurderes ikke at medføre direkte forhindringer for anvendelse af en 

hybridmodel med kommunalt medejerskab i fremtidige kommunale OPP-projekter. Dog må det anbefales, 

at der indenfor det skatte- og momsmæssige område indhentes bindende svar fra SKAT i forbindelse med 

projekteringen af en hybridmodel. Det kan også anbefales at søge inspiration til det kontraktmæssige 

grundlag i hybridmodellen fra Storbritanniens PF2-model, idet Standardkontrakterne i deres nuværende 

udformning ikke er møntet på anvendelse i en hybridmodel. Desuden bemærkes, at Standardkontrakterne 

for OPP i udpræget grad repræsenterer bilaterale regulering og neoklassiske kontraktlov 

Den juridiske analyse giver endvidere anledning til at konkludere, at der som udgangspunkt - uden særskilt 

lovhjemmel – er adgang i kommunalfuldmagten til, at kommunen kan deltage som medejer af OPP-

selskabet i en hybridmodel, medmindre anden lovgivning er til hinder herfor. Dette forudsætter dog, at 

OPP-selskabet alene varetager lovlige, kommunale interesser og ikke har et erhvervsøkonomisk formål. 

Kommunalfuldmagten giver dog alene kommunen mulighed for at modtage udbytte fra OPP-selskabet, i 

det omfang udbyttet ikke overstiger en normal forrentning af den investerede kapital. Kommunens 

manglende adgang til et almindeligt risikovægtet afkast under kommunalfuldmagten reducerer den 

incitaments - og interessetilpasningseffekt, som medejerskabet ville medføre under normale udlodnings-

forhold, hvor aktionærerne modtager en forholdsmæssig andel af selskabets overskud. Det konkluderes 

derfor, at en hybridmodel med kommunalt medejerskab skal struktureres med hjemmel i L 548, idet 

rammerne for forrentning af den investerede kapital og udbytteudlodning er mindre restriktive. Det er 

derfor afgørende ved struktureringen af hybridmodellen, at de kumulative betingelser under L 548 

iagttages.   
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AFSNIT 5: HYBRID STRUKTURERING AF OPP-PROJEKTER 

 

I de foregående afsnit er de traditionelle modeller for OPP-projekter i Danmark beskrevet. I den sammen-

hæng er det analyseret, hvilken offentlig- og privatretlig regulering, der finder anvendelse i forbindelse med 

struktureringen af danske OPP-projekter og dermed udgør det institutionelle miljø. Dertil er redegjort for 

de væsentligste relations- og kontraktøkonomiske udfordringer i OPP-projekter, som danner grundlag for 

en nærmere analyse af de elementer, der kan medvirke til at øge et projekts value-for-money gennem 

anvendelse af en hybridmodel. I det følgende introduceres en hybrid strukturering af danske kommunale 

OPP-projekter, hvori der indgår kommunalt medejerskab. Med analysen i nærværende afsnit undersøges, 

hvordan den ændrede organiseringsstruktur påvirker parternes interesser og relationelle forhold. Analysen 

er særligt fokuseret omkring, hvordan hybridmodellen ændrer transaktionsomkostningerne, samt hvordan 

modellen faciliterer et stærkere incitament hos parterne til at foretage relationsspecifikke investeringer til 

fordel for den fælles værdiskabelse. Hybridmodellen gøres således til genstand for en analyse af de 

effekter, som en sådan model forventes at have på et OPP-projekts value-for-money. 

 

15.  KAPITEL – HYBRIDMODELLEN 

Den klassiske OPP-model med privat finansiering har igennem de sidste årtier været den foretrukne til 

strukturering af OPP-projekter på den internationale scene, hvor Storbritannien som fremhævet har været 

forgangsland. Efter godt to årtiers erfaring og med næsten 1000 OPP-projekter gennemført har Storbritan-

nien imidlertid ændret på sin standardmodel for OPP-projekter, hvilket bør give anledning til refleksion hos 

andre OPP-aktive lande, herunder Danmark. HM Treasury170 lancerede i december 2012, på baggrund af et 

større evalueringsarbejde af de gennemførte OPP-projekter i Storbritannien, en ny model for fremtidige 

OPP-projekter under navnet ”A new approach to public private partnerships”.171 Ræsonnementet bag den 

nye tilgang til OPP og den ændrede strukturering er at skabe større value-for-money i fremtidige OPP-

projekter ved at implementere øget fleksibilitet og gennemsigtighed – elementer, hvis manglende 

tilstedeværelse under den hidtidige britiske model, har været genstand for stærk kritik. En helt 

fundamental egenskab ved den nye britiske OPP-model, og ændring i forhold til den traditionelle britiske 

model, er indførelsen af offentligt medejerskab i OPP-selskabets holdingselskab. Dette medejerskab med-

                                                           
170 HM Treasury er den britiske regerings økonomi- og finansministerium, der fører kontrol med de offentlige udgifter, fastlægger 
retningslinjerne for Storbritanniens økonomiske politik og arbejder for at opnå en stærk og bæredygtig økonomisk vækst. 
171 Den fulde artikel er tilgængelig på følgende link: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data-
/file/205112/pf2_infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf
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fører, at det offentlige påtager sig en helt anden og aktiv rolle i OPP-selskabets ejerkreds og dermed får 

direkte indsigt i og indflydelse på OPP-selskabets strategiske og driftsmæssige beslutninger.  

 

Figur 5 nedenfor illustrerer, hvilke elementer som under en hybridmodel påvirker ændringen i value-for-

money og som er genstand for analyse i det følgende. Både ændring i transaktionsomkostningerne og/eller 

værdiskabelsen kan have en positiv eller negativ effekt på ændringen i value-for-money. Det er således 

afgørende i den videre analyse at fastlægge, hvordan disse to elementer ændrer sig, når de traditionelle 

OPP-modeller afløses af en hybridmodel, herunder elementernes indbyrdes forhold.  

 

Figur 5 – Effekter af en hybrid strukturering af OPP-projekter 

 

 

Kilde: Egen tilvækst. 

 

15.1 HYBRIDMODELLENS OPBYGNING 

Hybridmodellen indeholder kommunalt medejerskab og tager samtidig hensyn til OPP-markedets 

karakteristika, herunder markedets aktører, OPP-projekters økonomiske størrelse og behovet for privat 

finansiering. I hybridmodellen lægges der derfor op til, at de egentlige financiers er institutionelle 

investorer172, og det forudsættes, at der – afhængig af det vindende konsortiums set-up – er en eller flere 

institutionelle investorer tilknyttet projektet som både egen- og fremmedkapitalinvestorer. Eksterne 

financiers, herunder banker, der alene agerer fremmedkapitalstillere, er ikke udelukket fra hybridmodellen, 

men det altovervejende udgangspunktet er, at hovedparten af finansieringen tilvejebringes af de 

institutionelle investorer samt de øvrige sponsors;173 hovedentreprenøren, driftsoperatøren og kommunen. 

Afhængig af projektets risici og de institutionelle investorers risikovillighed kan det være aktuelt at 

tilvejebringe den korte byggefinansiering gennem eksterne financiers. I så fald kan den korte bygge-

finansiering, hvis varighed typisk er 1-2 år svarende til anlægsfasen, afløses ved ibrugtagnings-tidspunktet 

af en lang finansiering, der tilvejebringes af de institutionelle investorer og som består i lånefaciliteter med 

                                                           
172 Med institutionelle investorer menes primært livsforsikringsselskaber - i daglig tale pensionskasser. 
173 Begrebet ”sponsors” anvendes internationalt i forbindelse med projektfinansiering om de parter, der indskyder egenkapital i et 
projekt og dermed forventer at udøve en vis kontrol over og aktiv indsats i det pågældende ”projektselskab”. 
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en løbetid tilsvarende den aftalte driftsperiode. Generelt må det fremhæves i forbindelse med 

finansieringen af et OPP-projekt, at hovedentreprenørens og driftsoperatørens indskud med fordel kan 

suppleres af ansvarlig lånekapital174 for at øge projektets kreditværdighed og sikre et mere troværdigt 

engagement fra disse parters side.    

 

Under henvisning til de hidtil anvendte finansieringsstrukturer for OPP-projekter, forudsættes det i 

hybridmodellen, at fremmedkapitalen, der primært leveres af de institutionelle investorer, udgør mellem 

70-90 pct. af den samlede kapital, mens egenkapitalen, der indskydes af OPP-selskabets ejere, alene udgør 

10-30 pct.175 Baseret på ejerskabsfordelingen i tidligere danske OPP-projekter176, foreslås det, at der i 

hybridmodellen er en ligelig fordeling af ejerskabet, således at hovedentreprenøren, driftsoperatøren, 

kommunen og den/de institutionelle investor(er) hver besidder en ejerandel på 25 pct. i OPP-selskabet. I 

hybridmodellen tilstræbes det dog, at fordelingen af ejerskabet er dynamisk gennem OPP-projektets 

levetid, så der er mulighed for at udskifte ejerne af OPP-selskabet, og så den indbyrdes fordeling af 

ejerskabet kan øges eller reduceres som det findes hensigtsmæssigt.177 De nærmere retningslinjer for 

ejernes indbyrdes forhold, herunder muligheden for ændringer i OPP-selskabets ejerkreds bør reguleres i 

ejeraftalen.  

 

Et simpelt hybrideksempel kan illustreres ved et kommunalt OPP-projekt om opførelse og drift af en skole til 

MDKK 160, hvor 90 pct. af finansieringen tilvejebringes som fremmedkapital primært fra institutionelle 

investorer, og 10 pct. af finansieringen tilvejebringes ved kapitalindskud af de respektive ejere, der hver 

besidder en ejerandel på 25 pct. Dette betyder, at kommunen, entreprenøren, driftsoperatøren og den/de 

institutionelle investor(er) skal indskyde hver MDKK 4 i egenkapital.  

 

I hybridmodellen vil kommunen, hovedentreprenøren, driftsoperatøren og den/de institutionelle inves-

tor(er), foruden selve ejerskabet, være forpligtede gennem en kontraktuel relation med OPP-selskabet. 

Kommunen via selve OPP-aftalen, hovedentreprenøren via entreprisekontrakten, driftsoperatøren via 

driftsaftalen178 og den/de institutionelle investor(er) gennem finansieringsaftalerne samt trepartsaftalen 

                                                           
174 Ansvarlig lånekapital er en særlig type lån, hvor långiver accepterer at være efterstillet de øvrige kreditorer. Selvom kapitalen 
kommer fra egenkapitalinvestorer, er der tale om fremmedkapital for OPP-selskabet, som derfor ikke må tælle den ansvarlige 
lånekapital med som egenkapital i selskabets årsregnskab. Om ansvarlig lånekapital anvendes også begrebet mezzaninkapital for at 
illustrere, at lånekapitalen befinder sig mellem selskabets egenkapital og fremmedkapital. 
175 Eldrup, Anders m.fl.; OPP Main report; 2013 samt HM Treasury; A new approach to public private partnerships; December 2012; 
side 80. 
176 Egen gennemgang af danske OPP-projekter, herunder regnskaber. 
177 Det er især brugt i britiske OPP-projekter, at entreprenøren i anlægsfasen ejer en større andel end de andre og typisk en 
majoritet af OPP-selskabet. 
178 I internationale sammenhænge anvendes begrebet facility management aftale (FM-aftale). 



Side 86 af 116 

med OPP-selskabet og kommunen. Det kontraktuelle set-up afføder et kompliceret net af rettigheder og 

forpligtelser mellem OPP-selskabet og dets samarbejdsparter. Dette afviger dog ikke væsentligt fra de 

traditionelle OPP-modeller. Dét der kontraktuelt adskiller hybridmodellen fra de traditionelle modeller er 

kommunens deltagelse i ejeraftalen mellem OPP-selskabets aktionærer. Dette medfører, at kommunens 

kontraktuelle styring af OPP-selskabet bliver todimensionel, idet OPP-aftalen og ejeraftalen bliver 

komplementære styringsredskaber for kommunen. Den klassiske struktur med kontraktuel back-to-back 

hæftelse, der særligt anvendes af hovedentreprenøren og driftsoperatøren over for disses underleve-

randører, bør derfor stadig fastholdes i en hybridmodel for at sikre en hensigtsmæssig incitamentsstruktur 

og risikoallokering. 

Den kommunale deltagelse i OPP-selskabets ejerkreds bør ikke ske under kommunalfuldmagten, men med 

hjemmel i L 548, jf. hertil 10 KAPITEL – KOMMUNAL SELSKABSDELTAGELSE. OPP-selskabet skal derfor stiftes 

og indrettes på en måde, så det omfattes af L 548 og opfylder de betingelser, der kræves af selskaber 

omfattet af denne lov. Det betyder, at OPP-selskabet skal oprettes som et selskab med begrænset ansvar, 

der er pligtig at udarbejde regnskab efter årsregnskabsloven. Det forudsættes, at OPP-selskabet stiftes som 

et aktieselskab. Endvidere kræver L 548, at der ikke i selskabets vedtægter gives andre end selskabs-

organerne ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Kommunen får gennem sit medejerskab mulighed for 

at udpege bestyrelsesmedlemmer gennem generalforsamlingen, og der indføres ikke særlige bestemmelser 

i vedtægterne om andres mulighed for at udpege bestyrelsesmedlemmer. OPP-selskabet skal efter L 548 

som udgangspunkt have en privat deltagelse på minimum 25 pct. af kapitalindskud og stemmerettigheder, 

hvilket opfyldes, idet hovedentreprenøren, driftsoperatøren samt den/de institutionelle investor(er) udgør 

75 pct., mens kommunens indskud og ejerandel udgør 25 pct. Denne ejerskabsfordeling er i øvrigt anvendt 

under hensyntagen til, at kommunen ikke må opnå bestemmende indflydelse i OPP-selskabet. Kommunens 

indskud skal indskydes direkte i OPP-selskabet, hvilket er årsagen til, at der ikke er indskudt for eksempel et 

holdingselskab mellem OPP-selskabet og kommunen i hybridmodellen, jf. hertil illustrationen nedenfor i 

figur 6. Gennem OPP-selskabets levetid er det essentielt, at parterne sikrer sig, at omsætningen fra salg til 

andre end kommuner maksimalt udgør 50 pct. af den samlede omsætning gennemsnitligt over 3 år, idet 

kommunen ellers ikke er berettiget til at deltage i selskabet under L 548. Denne begrænsning findes ikke at 

forårsage særlige problemer i forhold til anvendelse hybridmodellen, idet modellen bedst egner sig til 

projekter vedrørende formålsbyggede aktiver, hvor en eventuel erhvervsmæssig aktivitet med andre end 

kommunen må forventes at være beskeden. 

Anvendelsen af L 548 sikrer, at kommunen på lige fod med de andre ejere har mulighed for at modtage 

almindelig udbytteudlodning, i den udstrækning der produceres overskud i OPP-selskabet. Under 

kommunalfuldmagten ville kommunen alene have adgang til udbytte svarende til en normal forrentning af 
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den indskudte kapital, hvilket med det nuværende renteniveau er omkring 1 %. Anvendelsen af L 548 

indebærer samtidig, at samspillet mellem kommunal og privat viden bringes i fokus, eftersom de 

aktiviteter, som L 548-selskaber og dermed OPP-selskabet kan udøve, skal bygge på kommunal viden.  

 

Figur 6 – OPP-set-up ved anvendelse af hybridmodellen 

 

 

 
Kilde: Egen tilvækst. 

 

15.2 MULIGHED FOR INDDRAGELSE AF KOMMUNEKREDIT 

Kommunens indskud i OPP-selskabet forudsættes at være egenfinansiering og tages dermed fra 

kommunens kassebeholdning. Indskuddet kan dog også tilvejebringes ved fremmedkapital, eventuelt 

gennem kommunernes finansieringsinstitut KommuneKredit. Uanset hvordan kommunens kapital 

indskydes, sker dette med væsentligt lavere finansielle omkostninger, end hvis der var tale om indskud fra 

en privat. Under hybridmodellen må de samlede finansielle omkostninger forbundet med indskuddet af 

egenkapitalen i OPP-selskabet således forventes – alt andet lige – at være mindre end under OPP med 

privat finansiering.  
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I lighed med OPP med offentlig finansiering og i forsøget på at reducere finansieringsomkostningerne 

forbundet med et OPP-projekt ydereligere er det værd at overveje, hvorvidt KommuneKredit kan inddrages 

mere aktivt i en hybridmodel, herunder ved at tilvejebringe en større del af det samlede finansieringsbehov 

gennem leasingfinansiering, hvor KommuneKredit besidder ejerskabet til Aktivet i driftsperioden. 

KommuneKredit kan stille finansieringsløsninger til rådighed for kommunale OPP-projekter i form af enten 

lån eller finansiel leasing, i det omfang Aktivet anvendes til et kommunalt formål, der ligger inden for den 

kommunale opgavevaretagelse.179  Ved leasingfinansiering ejer KommuneKredit Aktivet og stiller det til 

rådighed for kommunen i driftsfasen på vilkår og betingelser nedskrevet i en leasingaftale, der afspejler 

OPP-aftalens bestemmelser. Det bør overvejes, om denne leasingmodel kan udnyttes i OPP, således at 

kommunen sender et OPP-projekt i udbud med betingelse om, at det vindende konsortium skal opføre 

Aktivet, overdrage det til KommuneKredit ved ibrugtagningstidspunktet til en nærmere fastsat pris og 

derefter alene varetage drift og vedligeholdelse af Aktivet i driftsperioden. Der kan indføres en mulighed 

for, at Kommunen eller KommuneKredit indtræder i OPP-selskabet efter ibrugtagningstidspunktet og 

forestår drift og vedligeholdelse af Aktivet sammen med de private aktører i driftsfasen. En sådan model 

åbner op for, at OPP-projekter kan struktureres med KommuneKredit som partner, således at det ikke er 

kommunen (bestiller), der er medejer i OPP-selskabet, men alternativt Aktivets ejer, KommuneKredit. Dette 

forudsætter dog, at KommuneKredit er repræsentativ for kommunale interesser, hvorved de enkelte 

kommuners interesser reelt bliver repræsenteret i OPP-selskabet ved KommuneKredits deltagelse. Under 

den nyudviklede OPP-model i Storbritannien indgår disse overvejelser, idet det i vidt omfang søges sikret, 

at den enhed som varetager de offentliges interesser ikke er den aktuelle bestillerenhed. 

Den nævnte model med KommuneKredit afviger væsentligt fra den klassiske OPP-model med privat-

finansiering og har derfor som udgangspunkt ikke samme totaløkonomiske incitament. Hvilke effekter 

modellen vil have på fordelingen af risici mellem parterne og i øvrigt for parternes respektive incitamenter 

og samarbejde er uvist, og en analyse heraf går udover formålet med nærværende Afhandling. Det er blot 

væsentligt at være opmærksom på KommuneKredit som en attraktiv finansieringspartner ved fremtidig 

hybrid strukturering af kommunale OPP-projekter grundet de lavere finansieringsomkostninger, som 

Kommunekredit tilbyder. 

 

15.3 EN ANDERLEDES ORGANISERINGSSTRUKTUR 

Som bekendt struktureres danske kommunale OPP-projekter traditionelt med enten privat finansiering 

eller offentlig finansiering, hvor den væsentligste forskel består i ejerskabet til Aktivet efter ibrugtagnings-

                                                           
179 Årsagen til de billigere finansieringsomkostninger hos KommuneKredit er, at samtlige landets kommuner og regioner er 
medlemmer og dermed hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. Den solidariske hæftelse sikrer KommuneKredit den højest 
mulige kreditkvalitet og dermed de laveste kapitalomkostninger. 
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tidspunktet samt i finansieringspartnerne, hvor den offentlige finansiering ofte involverer KommuneKredit. 

De traditionelle OPP-modeller har det tilfælles, at alene OPP-aftalen danner grundlaget for det relationelle 

forhold mellem kommunen og OPP-selskabet. Parternes relation bygger dermed egenhændigt på de 

kontraktuelle rettigheder og forpligtelser, der udspringer af OPP-aftalen. De problemstillinger, der opstår i 

sådanne kontraktuelle relationer, herunder særligt principal-agent problematikken mellem kommunen og 

OPP-selskabet, er nærmere behandlet ovenfor i Afsnit 3. I forhold til hybridmodellen er det dog væsentligt 

at forstå, at der ved en ændring af den traditionelle OPP-strukturering – væk fra anvendelsen af en 

udelukkende kontraktuel relation – kan ændres på inter-partes forholdet mellem kommunen og OPP-

selskabet, således at der blandt andet gennem det kommunale medejerskab sker en ændring i parternes 

respektive nyttefunktioner. Dette forventes at afspejle sig ved ændringer i parternes interesser og dermed 

adfærd. Det er i den sammenhæng målsætningen at forbedre organiseringsstrukturen, således at der 

gennem et stærkere interessefælleskab opnås en tilstand, hvor projektets value-for-money sammenlignet 

med de traditionelle modeller øges som et resultat af reducerede ex post transaktionsomkostninger 

og/eller en forøgelse af værdiskabende aktiviteter.  

 

I hybridmodellen vil organiseringsstrukturen som påpeget både afspejle det kontraktuelle – og det 

ejerskabsbaserede forhold mellem kommunen og OPP-selskabet. OPP-aftalen vil, som under de nuværende 

modeller, fastlægge de overordnede rammer for Aktivets opførelse og funktionsdygtighed i driftsfasen 

samt de grundlæggende krav til Aktivets vedligeholdelse. Gennem sit medejerskab og sine repræsentanter i 

OPP-selskabet får Kommunen dog en ejer- og ledelsesmæssig indflydelse på og interesse i selskabet, 

herunder i forhold til hvilke investeringer der foretages i et omfang, der ligger uden for det i OPP-aftalen 

fastlagte. Kommunens deltagelse i OPP-selskabet og den hermed forbundne dialog mellem parterne må 

forventes at skabe et bedre, mere oplyst beslutningsgrundlag i forhold til beslutninger vedrørende 

aktiviteter i OPP-selskabet, særligt i forhold til investeringer og aktiviteter der ikke er kontraheret om i OPP-

aftalen. For eksempel bliver det gennem denne dialog muligt for parterne at vurdere, hvorvidt de omkost-

ninger der afholdes til vedligeholdelse på et givent tidspunkt er passende i forhold til den forventede 

fremtidige anvendelse af Aktivet. Vurderer parterne en større sandsynlighed for, at Aktivet skal anvendes i 

en lang årrække efter udløb af den aktuelle OPP-aftale, kan der således træffes beslutning om at øge 

vedligeholdelsesomkostningerne med henblik på at sikre Aktivets levetid. Kommunens deltagelse i OPP-

selskabet og medejerskab til Aktivet forventes dermed at danne grundlag for en vis fleksibilitet i forhold til 

blandt andet investeringer i Aktivets vedligeholdelse. Under den nuværende exit-model med option 

gennemgår parterne to år før ophørstidspunktet Aktivet, og kommunen skal indenfor tre måneder herefter 

meddele, om den ønsker at forny lejeforholdet. En hybridmodel bør organiseres med henblik på at 
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facilitere fleksibilitet i forbindelse med overtagelsen, således at parterne på et tidligere tidspunkt, for 

eksempel fem år inden ophørstidspunktet, kan indlede drøftelser om, hvorvidt lejeforholdet ønskes 

forlænget, og i bekræftende fald påbegynde en dialog om eventuelle investeringer i vedligeholdelse, der 

sikrer Aktivets levetid. 

 

15.3.1 SKABELSE AF INTERESSEKONVERGENS 

En reducering af interessekonflikten mellem OPP-selskabet og kommunen er afgørende for valget af en 

anderledes organiseringsstruktur. Det er derfor nødvendigt at forstå, hvordan det kommunale medejerskab 

påvirker parternes interesser, udtrykt ved deres respektive nyttefunktioner. Antages det, at kommunens 

nytte af OPP-projektet er udtrykt ved kommunens value-for-money af projektet, kan kommunens 

nyttefunktion skrives som UK(V,C), hvor V står for value180, mens C står for costs og repræsenterer kom-

munens samlede omkostninger forbundet med projektet. Kommunens samlede omkostninger består af 

prisen og de til projektet knyttede transaktionsomkostninger, og kan dermed udtrykkes som summen af 

prisen og transaktionsomkostningerne. C kan derfor skrives som C = P+TO, hvor P er prisen og TO projektets 

transaktionsomkostninger. Prisen afhænger af anlægsomkostningerne (AO), drifts- og vedligeholdelses-

omkostningerne (DVO) samt OPP-selskabets finansieringsomkostninger (FO), der alle afspejler OPP-

selskabsdeltagernes afkastkrav. P kan derfor udtrykkes ved summen af disse tre omkostningstyper P = 

AO+DVO+FO. Kommunens nyttefunktion under de traditionelle modeller for OPP kan dermed udtrykkes 

ved: 

 

UK = U(V, C) = U(V, P+TO) = U(V, AO+DVO+FO+TO)  

 

OPP-selskabets adfærd og præferencer er ifølge teorien og i øvrigt som følge af de praktiske rammer for 

OPP-projekter i altovervejende grad styret af ejernes interesser, i det omfang der altså bortses fra de 

adfærdsregulerende mekanismer, kommunen har søgt implementeret i OPP-aftalen. Det forudsættes 

derfor, at ejernes interesser og præferencer tydeligt afspejles i OPP-selskabets præferencer, herunder 

overfor kommunen. 181 I forhold til at belyse interessekonflikten mellem kommunen og OPP-selskabet 

under de traditionelle modeller for OPP fokuseres således på OPP-selskabsaktionærernes præferencer og 

dermed disses nyttefunktion. Ejerne i OPP-selskabet forudsættes at være profitmaksimerende selskaber, 

                                                           
180 ”Value” skal forstås i overensstemmelse med den i begrebsafklaringen definerede value-for-money, hvilket indebærer, at value 
for kommunen primært består i kvantitet, kvalitet, egenskaber i relation til Aktivet og de leverede ydelser under OPP-aftalen. 
181 Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om denne forudsætning holder, idet OPP-selskabets ledelse i henhold til den selskabsretlige 
lovgivning er pålagt at varetage OPP-selskabets interesser i vid forstand – ikke blot aktionærernes. Iagttager ledelsen ikke denne 
bestemmelse, men varetager aktionærernes interesser i snæver forstand, kan dette reelt medføre erstatningsansvar overfor 
eksempelvis kreditorer. 
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hvorfor deres nyttefunktion isoleret set i forhold til OPP-selskabet kan udtrykkes som UE(R), hvor R (return) 

repræsenterer aktionærernes samlede afkast bestående af de samlede udbytteudlodninger modtaget fra 

OPP-selskabet tillagt eventuelle gevinster ved frasalg af kapitalandelene. Aktionærernes samlede afkast, R, 

kan i høj grad afspejles i selskabets profit182, da det er OPP-selskabets frie cash flow, der kan udloddes til 

aktionærerne. OPP-selskabets nyttefunktion kan derfor udtrykkes ved: 

 

UO = U(π) 

 

π (profit) udgør OPP-selskabets samlede omsætning fratrukket omkostninger til anlæg, drift, vedligehold og 

finansiering. Det bemærkes i forlængelse heraf, at selskabets financiers i høj grad har sammenfaldende 

interesser med ejerne i OPP-selskabet, da de respektive financiers ønske er, at OPP-selskabet oppebærer 

størst mulige frie midler til løbende betaling af renter og afdrag på den fremmedkapital, som er stillet til 

rådighed. I øvrigt må det fremhæves, at de disse financiers typisk har en ikke ubetydelig indflydelse på OPP-

selskabets beslutningstagning grundet den høje gearing af OPP-selskabet.  

 

I en hybridmodel for OPP, hvor kommunen får medejerskab i OPP-selskabet, er der grundlag for at antage, 

at kommunens nyttefunktion ændrer sig, eftersom kommunen i sin egenskab af aktionær får en interesse i 

OPP-selskabets evne til at generere overskud, profit. OPP-selskabsaktionærernes nyttefunktion tilføjes 

således som en del af kommunens nyttefunktion, hvilket medfører, at kommunens nyttefunktion under en 

hybridmodel kan udtrykkes ved: 

 

 UK = U(V, C, R)   

 

Kommunens ændrede nyttefunktion medfører mere konvergens mellem kommunens og OPP-selskabets 

øvrige aktionærers præferencer, da de nu deler et direkte fælles nytteelement – nemlig overskuddet, π, 

skabt i OPP-selskabet. Endvidere kan det ikke afvises, at kommunens indtræden i OPP-selskabets ejerkreds 

kan have indflydelse på OPP-selskabets nyttefunktion, således at denne ”adopterer” et nytteelement, der 

afspejler V (value) fra kommunens nyttefunktion. V afspejler i den henseende den værdi kommunen 

tillægger de ydelser, som OPP-selskabet leverer til kommunen, herunder kvaliteten af Aktivet.    

Indførelsen af kommunalt medejerskab i OPP-selskabet medfører altså, at interessekonflikten mellem 

kommunen og OPP-selskabet mindskes, hvilket reducerer de samlede forventede ex post transaktions-

                                                           
182 Et selskab vil som udgangspunkt have til formål at maksimere værdien af selskabets egenkapital, da dette maksimerer 
kapitalejernes formue, men ofte forsimples dette til blot at definere selskabet som profitmaksimerende.  
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omkostninger forbundet med OPP-projektet. Dette skyldes, at en større interessekonvergens, og i øvrigt en 

mere lettilgængelig monitorering af OPP-selskabets adfærd for kommunen, resulterer i en reduktion af 

omkostningerne forbundet med moral hazard. Endvidere må det forventes, at omkostningerne forbundet 

med løsning af uoverensstemmelser og tvister parterne imellem reduceres, netop som følge af den mindre 

interessekonflikt, gennemsigtighed og ejer-/selskabsbaserede dialog.  

 

15.3.2 WILLIAMSON – EN NY HYBRID 

Teoretisk resulterer det kommunale medejerskab i en ændring i organiseringsstrukturen af OPP-parternes 

relation. Organiseringsstrukturen går fra at være en klassisk hybrid under Williamsons paradigme med den 

bilaterale regulering som efficient styringsform til at være en kombination mellem den klassiske hybrid og 

hierarkiet. Det betyder, at den efficiente organiseringsstruktur for OPP med anvendelse af en hybridmodel 

er karakteriseret ved, at den bilaterale regulering komplementeres af delvis vertikal integration, intern 

organisering. Placeringen af denne organiseringsstruktur, Ny hybrid, er illustreret i nedenstående figur. 

Anvendelse af en hybridmodel for OPP synes dermed udelukkende at kunne forsvares under Williamsons 

teori, såfremt OPP-projektet involverer en særlig høj grad af aktivspecificitet, hvilket primært er tilfældet i 

projekter vedrørende formålsbyggede aktiver, såsom skoler og hospitaler, samt ved infrastrukturprojekter.  

 

Figur 7 – Ændring af den efficiente organiseringsstruktur 
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En hybridmodel for OPP vil alene være den efficiente 

organiseringsstruktur, i overensstemmelse med Williamsons 

transaktionsomkostningsteori, i OPP-projekter vedrørende 

formålsbyggede aktiver, hvor der er en særlig høj grad af 

aktivspecificitet. 

 

 

16. KAPITEL – EN EFFEKTIV OG VÆRDISKABENDE STYRINGSMEKANISME 

Som illustreret ovenfor resulterer anvendelsen af hybridmodellen i en ændret organiseringsstruktur af OPP-

projektet, hvilket samtidig ændrer på den styringsmekanisme, som regulerer parternes relationelle forhold. 

Dyer & Singh fremhæver i deres artikel The relational view183 en effektiv styringsmekanisme som et 

væsentligt element i parternes evne til gennem deres relation at sikre skabelse af relational rents – 

kvasirente.184 Relational rents refererer i den sammenhæng til det overnormale overskud, som parterne 

kan skabe i deres relation ved at anvende en effektiv styringsmekanisme, der minimerer transaktionsom-

kostningerne og/eller sikrer øget værdiskabelse mellem parterne, for eksempel ved at disse udnytter deres 

komplementære ressourcer på en synergiskabende måde. En effektiv styringsmekanisme er således af 

særlig betydning i parternes relation, da den medvirker til værdiskabelse på to måder: i) ved en reduktion 

af transaktionsomkostningerne, blandt andet på grund af effektivisering i beslutnings- og tvistløsnings-

processer samt minimering af moral hazard, og ii) ved at facilitere skabelse af relational rent, herunder som 

følge af parternes øgede vilje til at engagere sig i værdiskabende aktiviteter såsom investering i 

relationsspecifikke investeringer og vidensdelingsmekanismer. Parternes valg af styringsmekanisme har 

direkte og afgørende betydning for materialiseringen af de øvrige relational rent-skabende elementer i 

Dyer & Singh’s teori, hvilket kan beskrives som organiseringsstrukturens forstærkningsmekanisme.  

Nedenstående figur illustrerer de 4 elementer, som Dyer & Singh fremhæver som havende indflydelse på 

skabelsen af relational rents i parternes relationelle forhold. I nærværende kapitel belyses alene den effek-

tive styringsmekanisme, mens betydningen af de øvrige elementer under anvendelsen af hybridmodellen 

behandles i de kommende kapitler. 

                                                           
183 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage; Academy of Management Review 1998, vol. 21, no. 4; side 660-679. 
184 Der sondres i nærværende kapitel ikke mellem begreberne ”kvasirente” og ”relational rents”. Relational rents omfatter således 
ikke alene investeringer i relationsspecifikke aktiver, men tillige investeringer i værdiskabende aktiviteter, såsom rutiner for videns-
deling og effektive styringsmekanismer.  
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Figur 8 – Dyer & Singh – værdiskabende elementer 

 

 

Der sondres overordnet mellem to typer af styringsmekanismer: i) styring gennem tredjepartshånd-

hævelse, det vil sige aftaler, markedsstandarder eller andre formelle værn, der giver parterne mulighed for 

at udøve en vis form for kontrol og som kan håndhæves af tredjeparter, samt ii) styring gennem selvhånd-

hævelse, det vil sige implicitte værn, herunder tillid og omdømme, som parterne kan anvende aktivt til at 

reducere opportunistisk adfærd.185 Selvhåndhævelsen sker gennem anvendelse af beskyttelsesforanstalt-

ninger (safeguards), hvor Dyer & Singh sondrer mellem to former for selvhåndhævende safeguards: de 

formelle og de uformelle. Formelle safeguards er økonomiske gidsler, der sikrer en eksplicit tilpasning af 

parternes økonomiske incitamenter, og som implementeres bevidst for at kontrollere opportunistisk 

adfærd og hold-up. Disse safeguards omfatter blandt andet finansielle investeringer, herunder indskud af 

egenkapital, eller symmetriske investeringer i specifikke aktiver, og selve ”gidselfunktionen” består i, at 

                                                           
185 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view; 1998; side 669. 
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værdien af disse investeringer falder, hvis en part udøver opportunistisk adfærd. Uformelle safeguards 

omfatter respekt, tillid og omdømme, og fremhæves blandt andet af Dyer & Singh som værende særligt 

effektive til at minimere transaktionsomkostningerne og maksimere incitamenterne til investering i værdi-

skabende aktiviteter såsom relationsspecifikke investeringer og vidensdeling.186  At selvhåndhævende 

safeguards er effektive i forhold til at mindske transaktionsomkostningerne skyldes overordnet: i) at de ikke 

kræver omkostninger til affattelse af detaljerede kontraktbestemmelser, ii) at de hviler på selvmoni-

torering, hvilket eliminerer omkostninger til særlige kontrolforanstaltninger såsom dokumentation for 

overtrædelser til brug for tredjepartsmonitorering, iii) at der er færre omkostninger forbundet med at 

tilpasse dem, og iv) at de ikke er underlagt kontrakters tidsmæssige begrænsninger og derfor ikke kræver 

eksplicitte omkostninger til genforhandling.187 

 

De traditionelle modeller for OPP er baseret på en eksplicit styring gennem OPP-aftalen, der udtømmende 

sammenfatter de vilkår, parterne er blevet enige om skal gælde i retsforholdet mellem dem og som i sidste 

instans håndhæves ved tredjepart, voldgift.188 Styringen under de traditionelle OPP-modeller omfatter dog i 

et vist omfang også selvhåndhævende styringsmekanismer. Af formelle selvhåndhævende safeguards 

under de traditionelle modeller kan nævnes den langvarige aftaleperiode, udgangspunktet om uopsige-

lighed i aftaleperioden samt exit-optionerne. Hvorvidt de traditionelle modeller indeholder uformelle 

selvhåndhævende safeguards er uvist, men den langvarige uopsigelige aftaleperiode må forventes at skabe 

en grad at tillid mellem parterne. I øvrigt må de formelle safeguards i kombination med de relations-

specifikke investeringer i form af ex ante transaktionsomkostningerne anses for værende et credible 

commitment fra kommunens side. Dette signalerer per se en vis tillid og vilje til investering i relationen og 

samarbejdet, der kan danne grundlag for uformelle selvhåndhævende safeguards. Tilsvarende gælder for 

OPP-selskabet, der tidligt i aftaleperioden foretager signifikante relationsspecifikke investeringer til 

opførelsen af Aktivet.  

Det må dog påpeges, at OPP-aftalen i sin nuværende udformning ikke indeholder særlige bestemmelser 

eller mekanismer, der skulle danne grundlag for en særlig tillidsskabende relation eller værdiskabelse 

mellem parterne. Til støtte for formodning om, at de traditionelle modeller ikke er fokuseret omkring en 

særlig værdiskabelse mellem parterne, men mere har karakter af at facilitere et kontraktuelt køber-sælger 

forhold, må fremhæves standardkontrakternes formålsbestemmelse, der foreskriver: ”Det er Parternes 

fælles målsætning, at hverken Bestiller eller andre offentlige enheder skal bruge ressourcer på Arbejdet og 

Driften, ud over hvad der fremgår af Aftalen.”  

                                                           
186 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view; 1998; side 669. 
187 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view; 1998; side 670. 
188 Standardkontrakterne punkt 1.2, afsnit 2. 
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Hybridmodellens fundamentale styringsmekanisme er, som under de traditionelle modeller, OPP-aftalen, 

der er udformet med henblik på delvis tredjepartshåndhævelse. Dette betyder også, at hybridmodellen 

som udgangspunkt indeholder de samme formelle selvhåndhævende safeguards. Sammenlignet med de 

traditionelle modeller indeholder hybridmodellen dog, med sin betingelse om kommunalt medejerskab, en 

yderligere signifikant formel finansiel safeguard i form af kommunens indskud i OPP-selskabet. Dyer & 

Singh fremhæver sådanne indskud som medejer (equity arrangements) som særligt effektive i forhold til at 

minimere den interessekonflikt, der måtte være mellem parterne.189 Dyer & Singh fremhæver endvidere, at 

selvhåndhævende safeguards er overlegne i forhold til at sikre parternes værdiskabende aktiviteter, idet en 

kontrakt, det vil sige en tredjepartshåndhævende safeguard, sjældent i samme omfang kan foranledige, at 

parterne deler bestemt utalt viden, udveksler ressourcer der er svære at prisfastsætte eller tilbyder 

innovative tiltag eller ansvarlighed, der ligger udover det i kontrakten fastsætte. Hybridmodellens evne til 

at sikre interessefællesskab må forventes at afspejle sig i tilliden mellem parterne og dermed afføde en 

uformel selvhåndhævende safeguard. Det kommunale indskud i OPP-selskabet må desuden forventes at 

forstærke de uformelle safeguards, der allerede eksisterer mellem parterne og/eller medvirke til, at 

sådanne safeguards udvikles hurtigere på grund af bedre konvergens i parternes interesser, bedre 

gennemsigtighed og dermed en øget respekt og tillid. Kommunen foretager således et større credible 

commitment under hybridmodellen i form af den relationsspecifikke investering, der ligger i indskuddet. 

Indskuddet medfører nemlig, at kommunen kommer til at dele risikoen forbundet med deres investering i 

OPP-selskabet og OPP-projektet generelt med de private aktionærer, ligesom kommunen får mulighed for 

at få en ejermæssig del i en eventuel up-side ved projektet.  

 

Det bemærkes, at kommunens øgede engagement i form af kapitalindskuddet meget vel kan medføre en 

ændring i de private aktionærers opfattelse af OPP-projektets risici. Dette skyldes, at det stærkere interes-

sefællesskab mellem kommunen og OPP-selskabet samt kommunens større finansielle engagement i højere 

grad kan opleves af de private aktionærer som en sikkerhed for mere effektiv dialog, beslutningstagen og 

ex post tvistløsning. Herved dannes der grundlag for bedre håndtering af uoverensstemmelser omkring 

placering af risiko og ansvar samt af ændringer og tilpasninger i tilfælde af indtræden af uforudsete 

begivenheder, hvilket samlet må forventes at reducere omkostningerne for samtlige parter. Risikoen for at 

OPP-selskabet bliver mødt af en uforstående og meget hård modpart i kommunen, herunder for at 

kommunen kaster ansvaret over på OPP-selskabet bliver således reduceret.  

                                                           
189 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view; 1998; side 666. 



Side 97 af 116 

I sidste ende kan kommunens medejerskab resultere i, at OPP-selskabets risikopræmie for at påtage sig en 

given risiko reduceres. Som følge af det øgede commitment ved kommunens indskud må det forventes, at 

de forventede samlede omkostninger forbundet med indtrædelse af en given risiko, eksempelvis hold up, 

øges i hybridmodellen, idet den øgede relationsspecificitet gør det mere omkostningsfuldt for parterne for 

eksempel at bryde relationen. Dette vil alt andet lige øge OPP-selskabets risikopræmie forbundet med 

risikoen for hold up. Dog må det øgede commitment og den deraf følgende større tillid mellem parterne 

samtidig medføre en reduktion i den forventede sandsynlighed for, at en given risiko, særligt hold up, 

indtræffer. Med kommunens indskud i OPP-selskabet iværksættes altså to modsatrettede mekanismer i 

forhold til OPP-selskabets risikopræmie forbundet med kommunens opportunistiske adfærd, herunder hold 

up: sandsynligheden for at risikoen indtræder reduceres, mens den forventede omkostning i tilfælde af at 

risikoen indtræder øges. Dette er i overensstemmelse med Dyer & Singh, der fremhæver, at uformelle 

safeguards, som dem der affødes ved hybridmodellen, er særligt gode til at facilitere relational rents, fordi 

de marginale omkostninger forbundet hermed er mindre. Uformelle safeguards er samtidig forbundet med 

det såkaldte ”tillidsparadoks” – at tillid skaber normer og forventninger til en passende adfærd, men 

samtidig øger den risiko der er forbundet med opportunisme på grund af merværdien i relationen. For at 

hybridmodellen vil medføre en reduktion i den samlede risikopræmie, skal den forventede reduktion i 

sandsynligheden for, at en given risiko indtræder opveje den forventede meromkostning, der vil være 

forbundet med materialiseringen af den pågældende risiko. Resultatet af en lavere risikopræmie vil være 

en lavere kontraktsum under OPP-aftalen og dermed alt andet lige en større value-for-money for 

kommunen.  

 

 

Hybridmodellens stærkere interessefællesskab mellem parterne 

kan reducere de private parters risikopræmie, da de private 

parter har mere tillid til samarbejdet og den kommunale parts 

adfærd. 

 

 

Eftersom hybridmodellen i højere grad end de traditionelle OPP-modeller faciliterer selvhåndhævende 

uformelle safeguards, mindskes transaktionsomkostningerne forbundet med OPP-projektet. Dette skyldes 

blandt andet, at den større tillid og respekt mellem parterne, der følger af det stærkere interesse-

fællesskab, reducerer risikoen for indtrædelse af skadegørende opportunistisk adfærd (moral hazard). 

Kommunens ændrede engagement i OPP-selskabet under hybridmodellen fører derfor til, at de løbende 
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monitoreringsomkostninger reduceres, fordi behovet for at kontrollere OPP-selskabets adfærd mindskes og 

fordi selvhåndhævelse hviler på selvmonitorering og ikke på den mere omkostningstunge monitorering fra 

en tredjepart. Hybridmodellens facilitering af selvhåndhævende safeguards medfører således, at parterne 

undgår at afholde omkostninger til særlige kontrolforanstaltninger, herunder til dokumentation for 

overtrædelser til brug for tredjepartshåndhævelse. Samlet set vil hybridmodellen således mindske risikoen 

for og dermed omkostningerne forbundet med eventuel tredjepartshåndhævelse som følge af det stærkere 

interessefællesskab. Endvidere giver det stærkere interessefællesskab mulighed for en mere fleksibel 

koncipering af OPP-aftalen, da risikoen for opportunistisk adfærd ex post, herunder særligt hold-up truslen, 

er reduceret. Der er således bedre grundlag for, at parterne løbende kan kontrahere sig frem til en efficient 

løsning i situationer, hvor OPP-aftalen ikke gør udtømmende op med det pågældende forhold. Den 

kommunale medbestemmelse på generalforsamlingen og indirekte på bestyrelsesmøderne i OPP-selskabet 

understøtter en mere fleksibel udformning af OPP-aftalen, idet der herved faciliteres et mere effektivt 

dialog- og beslutningsorgan for tilpasninger og ændringer i OPP-projektet som følge af uforudsete 

begivenheder. Kommunens deltagelse gennem OPP-selskabets bestyrelse og generalforsamling vil i høj 

grad sikre en stærkere koordinering, dialog og vidensdeling mellem parterne, hvilket ikke i samme omfang 

kan opnås gennem de i Standardkontrakterne fastsatte styregrupper. Samlet resulterer dette i en mere 

effektiv og omkostningsreducerende løbende tilpasning af aftaleforholdet end under de traditionelle 

modeller, hvor interessekonflikten er større og hvor der udelukkende er tale om en kontraktuel relation.  

 

 

Den kommunale medbestemmelse og ændrede 

styringsmekanisme tillader større fleksibilitet i parternes 

kontraktuelle grundlag, OPP-aftalen. 

 

 

16.1 RELATIONSSPECIFIKKE INVESTERINGER 

Relationsspecifikke investeringer er som nævnt varige investeringer, der foretages til fordel for en nærmere 

bestemt transaktion/relation, og hvis værdi er væsentligt lavere i alternativ anvendelse eller af alternative 

brugere.190 Relationsspecifikke investeringer er således investeringer med relativ høj aktivspecificitet. Den 

generelle opfattelse, som påpeget ovenfor i transaktionsomkostningsteorien, er, at sådanne relations-

specifikke investeringer øger transaktionsomkostningerne, da risikoen for og omkostningerne forbundet 

                                                           
190 Williamson, Oliver E.; Asset Specificity and Economic Organization; The International Journal of Industrial Organization, Volume 
3, 1985; pp. 365‑ 78. 
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med opportunistisk adfærd og dermed hold-up truslen stiger.191 Dyer & Singh konstaterer dog, at 

transaktionsomkostningerne ikke nødvendigvis stiger ved en forøgelse af relationsspecifikke investeringer, 

og at sådanne investeringer ofte medfører bedre performance og højere værdiskabelse.192 Der er således 

mulighed for, at parterne med de rette styringsmekanismer kan opnå fordelene ved relationsspecifikke 

investeringer, uden at dette komplementeres af uforholdsmæssige høje transaktionsomkostninger.  

 

I OPP er det afgørende for værdiskabelsen (relational rents), at parterne foretager relationsspecifikke 

investeringer i OPP-samarbejdet. Der er i den sammenhæng allerede adskillige relationsspecifikke 

investeringer forbundet med OPP under de nuværende traditionelle modeller. Allerede i udbudsprocessen 

kan visse omkostninger anses som værende relationsspecifikke investeringer fra parternes side. Kommunen 

afholder omkostninger til at udarbejde udbudsmateriale, fastlægge kravspecifikationer og til at vurdere, 

hvorvidt OPP overhovedet er den mest hensigtsmæssige udbudsform for det givne projekt.193 Det kan 

diskuteres, hvor relationsspecifikke disse omkostninger er, da de ville være afholdt, uanset hvem den 

endelige private samarbejdspartner bliver; omkostningerne må derfor i stedet siges at være specifikke for 

det pågældende projekt eller transaktion og ikke selve relationen. Den private part afholder omkostninger 

til udarbejdelse af tilbudsmateriale og foretager i den sammenhæng undersøgelser og analyser af 

projektet. Derudover afholder den private part omkostninger til at indhente tilbud fra underleverandører 

samt øvrige parter, der skal indgå i projektet, for eksempel finansieringstilsagn fra financiers, og til at 

koordinere samarbejdsaftaler med disse aktører. Den private parts omkostninger forbundet med afgivelse 

af tilbud i udbudsprocessen går tabt, hvis ikke udbuddet vindes, og har som udgangspunkt ingen værdi i 

alternativ anvendelse eller af alternative bruger, hvorfor disse omkostninger kan siges at være transaktions- 

og relationsspecifikke. De omkostninger, som parterne afholder under udbudsprocessen i forbindelse med 

dialogfasen, herunder til forhandling og koncipering af OPP-aftalen og den hertil knyttede kravspecifikation, 

har i højere grad karakter af at være relationsspecifikke investeringer. Selvom der på dette tidspunkt stadig 

er flere tilbudsgivere involveret, investeres der fra både kommunen og de tilbudsgivende aktørers side tid 

og ressourcer i at fastlægge de endelig krav til samarbejdet, byggeriet og driften, som imødekommer begge 

parters behov. OPP-selskabet kontraherer færdigt med sine underleverandører og afholder omkostninger 

hertil, hvilket alene er til fordel for det specifikke OPP-projekt. Endvidere må det formodes, at det er i 

denne fase, at de grundlæggende rødder for parternes tillid skabes.  

                                                           
191 Se hertil Coase, R.H; The Nature of the Firm; 1937 samt Williamson, Oliver E.; The Economics of Organization: The Transaction 
Cost Approach; The American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3, November 1981; pp. 548-577. 
192 Dyer, J. H. (1997). Effective interfirm collaboration: How firms minimize transaction costs and maximize transaction value. 
Strategic Management Journal, 18 (7), pp. 535- 556; side 551. 
193 Disse relationsspecifikke investeringer omtales også som ex ante transaktionsomkostninger i Afhandlingen. 
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Efter OPP-aftalens indgåelse iværksættes anlægsfasen, der forudsætter en omfattende relationsspecifik 

investering fra OPP-selskabets side i form af omkostninger til selve opførelsen af Aktivet. Aktivet bliver i 

denne sammenhæng den største relationsspecifikke investering i OPP-samarbejdet. Vedrører projektet 

opførelse af en skole, dagsinstitution eller andet formålsbygget aktiv, må Aktivet vurderes at have en særlig 

høj grad af steds- og fysisk specificitet, der medfører en øget hold-up trussel for OPP-selskabet, idet Aktivet 

ikke som sådan har værdi i alternativ anvendelse eller af alternative brugere uden for OPP-relationen. Som 

ovenfor nævnt er incitamentet til at gennemføre denne ganske betydningsfulde relationsspecifikke 

investering søgt sikret ved kommunens credible commitment, herunder særligt OPP-aftalen samt dennes 

lange varighed og uopsigelighed.   

 

Da investering i relationsspecifikke aktiver er så vigtig en del af grundlaget for skabelsen af relational rents, 

er det afgørende, at kommunen og OPP-selskabet, herunder de private sponsors, har incitament til at 

investere i OPP-samarbejdet gennem relationsspecifikke investeringer. Under de traditionelle OPP-

modeller foretages de fleste af OPP-selskabets relationsspecifikke investeringer på baggrund af OPP-

aftalen, og særligt ex post vil de relationsspecifikke investeringer udelukkende komme fra OPP-selskabet og 

dettes underleverandører. Som anført fremgår det tydeligt af Standardkontrakterne, at det er parternes 

ønske, at hverken kommunen eller andre offentlige enheder skal anvende ressourcer, der går ud over det i 

OPP-aftalen fastlagte. OPP-selskabet eller dets underleverandørers incitament til at samarbejde omkring 

gennemførelse af værdiskabende relationsspecifikke investeringer igennem OPP-projektets levetid må 

derfor som udgangspunkt vurderes at være meget lavt. Kommunen kan derfor alene forvente, at OPP-

selskabet foretager lige præcis de nødvendige investeringer, der skal til for at sikre en aftalekonform 

funktionalitet af Aktivet og værdi på overtagelsestidspunktet ved OPP-aftalens udløb.194 Dette medfører en 

meget lille fleksibilitet og det virker usandsynligt, at denne konstruktion vil resultere i et efficient og for 

kommunen value-for-money maksimerende investeringsniveau. 

 

Hybridmodellens struktur indeholder et helt andet engagement fra kommunens side ex post, idet 

kommunen investerer specifikt i relationen i form af sit indskud i OPP-selskabet. Dette skaber en bedre 

tillid og vilje i forholdet til at maksimere den fælles værdiskabelse gennem relationsspecifikke investeringer. 

Kommunen investerer finansiel kapital, men i høj grad også human kapital i OPP-samarbejdet gennem 

deltagelse i den løbende styring og beslutningstagen i OPP-selskabet. Sådanne Investeringer i human 

aktivspecificitet skaber relational rents, fordi parterne bliver bedre til at genkende og anvende viden fra 

                                                           
194 Det skal her bemærkes, at udgangspunktet i Standardkontrakterne er, at overtagelsesprisen ved OPP-aftalens udløb er fastsat i i 
OPP-aftalen, hvormed OPP-selskabet ved udnyttelse af sin put-option alene skal sikre, at Aktivet ikke er af ringere kvalitet en aftalt i 
forhold til overtagelsen som afspejlet i den på forhånd aftalte pris. 
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hinanden gennem erfaringer fra deres samarbejde og dermed opbygger en værdi imellem sig, såkaldt 

partnerspecifik absorptionskapacitet.195 Parternes kommunikation gøres herved mere effektiv, hvilket 

reducerer omfanget af kommunikationsfejl og mindsker det samlede tidsforbrug og dermed transaktions-

omkostningerne. Under hybridmodellen foretager Kommunen således en signifikant og løbende relations-

specifik investering ex post, hvilket skal give OPP-selskabet og de øvrige ejere incitament til sammen med 

kommunen at foretage de for parterne efficiente og særligt for kommunen value-for-money forøgende 

investeringer. Hybridmodellen reducerer risikoen forbundet med at foretage relationsspecifikke 

investeringer, som følge af den mindre hold-up trussel og skaber dermed et stærkere incitament til, at 

parterne i fællesskab investerer de nødvendige ressourcer i relationen for, at der kan skabes relational rent.  

 

 

Hybridmodellen skaber stærkere incitamenter til at foretage 

relationsspecifikke investeringer end hvad der er tilfældet 

under de traditionelle modeller 

 

 

16.2 VIDENSDELING OG KOMPLEMENTÆRE RESSOURCER 

OPP-projekter bygger i høj grad på samarbejdet mellem det offentlige og det private i forsøget på at skabe 

et bedre produkt end hvad de to hver især kunne skabe alene. Værdiskabelsen i OPP-projekter afhænger 

derfor i høj grad af, i hvilken udstrækning parterne i fællesskab formår at udnytte hinandens komple-

mentære ressourcer.196 De private parter er som profitmaksimerende aktører mere effektive og innovative 

end det offentlige, mens det offentlige ofte i gennem flere årtier har opbygget særlig viden (know-how) om 

deres behov, og hvordan særlige aktivtyper drifts- og administrationsmæssigt forvaltes mest hensigts-

mæssigt i forhold til at skabe den maksimale værdi for det offentlige og derved borgerne.  Den kommunale 

viden indenfor de områder, hvor kommunen normalt varetager sine opgaver, herunder undervisnings-

området, må formodes at være af størst værdi. De private parter i OPP-samarbejdet besidder også særlig 

viden, men denne er ofte genstand for en mere generel applikation indenfor finansiering, opførelse og drift 

af ejendomme eller andre større aktiver. Denne viden er sjældent til stede hos det offentlige, kommunen, 

da sådanne opgaver i en lang årrække har været udliciteret til private parter. OPP-projekter indeholder 

                                                           
195 Dyer, Jeffery H. og Singh, Habir; The relational view; 1998; side 665. 
196 Ved komplementære ressourcer forstås samarbejdspartneres særegne ressourcer, der kollektivt genererer en større værdi end 
summen af hver parts særegne ressourcer.  Dyer og Singh fremhæver flere elementer, der gør det svært at vurdere værdien af at 
kombinere parternes særegne ressourcer, for eksempel tilstedeværelsen af imperfekt information samt forskelle i parternes 
erfaring med relationer og evne til at søge og vurdere kombinationer.   
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altså en høj grad af komplementaritet, både når det kommer til praktiske ressourcer, men også værdifuld 

viden og know-how. Den valgte styringsmekanismes evne i OPP til at facilitere en optimal udnyttelse af de 

komplementære ressourcer er i den sammenhæng en essentiel forudsætning for optimal udnyttelse af 

komplementariteten i parternes respektive ressourcer. Det er i den sammenhæng afgørende, at styrings-

mekanismen sikrer, at der sker vidensdeling i så høj en grad, at parterne bliver i stand til at identificere 

deres komplementære ressourcer. 

Investeringer i effektiv vidensdeling har karakter af høje relationsspecifikke investeringer, og kommunens 

finansielle engagement under hybridmodellen samt dennes ændrede styringsmekanisme skaber en 

nødvendig tillid til, at parterne tør investere i vidensdeling og dermed opnår muligheden for at få det 

optimale ud af de komplementære ressourcer. Igen skal det understreges, at hybridmodellen i højere grad 

end de traditionelle OPP-modeller skaber grundlag for uformelle safeguards, hvilket har en forstærkende 

effekt for samarbejdet, tilliden og værdiskabelsen. Samtidig er det værd at erindre, at L 548-selskaber skal 

bygge på kommunalviden og har fokus på det privates og det offentliges komplementære ressourcer, 

herunder viden. Under de traditionelle OPP-modeller vil OPP-selskabet udelukkende henholde sig til de 

retlige forpligtigelser, herunder forpligtigelser til vidensdeling, i OPP-aftalen, da incitamentsstrukturen og 

interessekonflikten så at sige dikterer det. Vidensdelingen er således ikke tillidsbaseret og fleksibel under 

de traditionelle modeller, men påtvungen og defineret, hvilket fører til at OPP-selskabet alene deler den 

viden, der er foreskrevet i OPP-aftalen og intet mere. Som påpeget, er bestemmelserne om vidensdeling i 

Standardkontrakterne særdeles sparsom og vedrører alene mere faktuel information, ikke udveksling af 

værdiskabende viden.  

 

Hybridmodellen vil indebære en øget gennemsigtighed og vidensdeling mellem kommunen og de private 

parter. Denne øgede gennemsigtighed og løbende dialog vil bevirke en reduktion i den løbende informa-

tionsasymmetri, og tilsikre at de beslutninger, der træffes i OPP-selskabet, i højere grad er baseret på et 

balanceret grundlag, hvor kommunens interesser og viden er repræsenteret. Bestyrelsen bliver således et 

meget centralt element i hybridmodellen, da det er her den primære vidensdeling skal foregå fra start til 

slut. Den klassiske informationsasymmetri under de traditionelle OPP-projekter, der følger af at parterne 

med deres modsatrettede interesser står på hver sin side af OPP-aftalen, reduceres således, da parternes 

stærkere interessefællesskab under hybridmodellen faciliterer en gensidig respekt og vidensdeling. 

Den mere effektive vidensdeling under hybridmodellen medvirker til at reducere usikkerhed forbundet 

med ufuldstændig eller fejlagtig kommunikation af ikke-strategiske årsager samt adfærdsbetinget 

usikkerhed. Den reducerede usikkerhed medfører ifølge Williamson lavere transaktionsomkostninger. 

Ligeledes reducerer hybridmodellen kommunens besvær med at måle performance hos OPP-selskabet og 



Side 103 af 116 

underleverandørerne, hvilket ifølge Milgrom & Roberts har en reducerende effekt på transaktions-

omkostningerne. 197 

 

 

Hybridmodellen faciliterer en bedre vidensdeling og 

gennemsigtighed, hvilket reducerer den asymmetriske 

information i det relationelle forhold. 

 

 

Kommunen vil gennem sin deltagelse i OPP-projektet få en konkret indsigt i, hvordan OPP-projekter drives 

indefra og særligt de kommunale bestyrelsesmedlemmer i OPP-selskabet vil oparbejde en for kommunen 

meget værdifuld viden omkring OPP. Den viden, som kommunen oparbejder ved at være medejer i OPP-

selskabet kan på sigt medføre, at den asymmetriske information, herunder adverse selection, i senere OPP-

projekter reduceres. Dette skyldes blandt andet, at kommunen gennem sin erfaringsbaserede viden i OPP-

projekter bliver bedre i stand til at vurdere muligheden for og værdien af visse OPP-konstruktioner samt 

analysere de indkomne tilbud fra de bydende konsortier. I kommunerne er der i dag begrænset praktisk 

erfaring med og indsigt i OPP-projekter. Denne asymmetriske information vil reduceres gennem de øgede 

relationsspecifikke investeringer i vidensdeling under hybridmodellen, hvilket vil medføre en særlig værdi-

skabelse for kommunen i forbindelse med senere OPP-projekter både som følge et mere oplyst grundlag, 

men også fordi kommunen er i stand til at identificere gode og dårlige potentielle samarbejdspartnere på 

baggrund af deres samarbejdserfaringer fra tidligere OPP-projekter. 

 

 

Den øgede vidensdeling under hybridmodellen reducerer 

informationsasymmetrien i senere OPP-projekter til fordel for 

kommunen 

 

 

17. KAPITEL – DELKONKLUSION 

Hybridmodellen skal struktureres indenfor rammerne I L 548, og projektstrukturen baserer sig på den 

klassiske OPP med privat finansiering. Kommunen for således mulighed for at deltage som aktionær i OPP-

selskabet på lige fod med de private aktører og det foreslås, at de respektive aktionærer i OPP-selskabet 

                                                           
197 Se afsnit 7.1 FREKVENS, USIKKERHED OG AKTIVSPECIFICITET. 
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hver holder en lige stor andel af selskabskapitalen og stemmerettighederne. Modellen bygger desuden på 

den antagelse, at den nødvendige kapital i altovervejende grad tilvejebringes som fremmedkapital via 

institutionelle investorer, der samtidig deltager som aktionærer i OPP-selskabet.  

På baggrund af analysen af hybridmodellen konkluderes det, at modellen udelukkende har sin berettigelse 

ved kommunale OPP-projekter, der omfatter formålsbyggede aktiver, da den særlige organiseringsstruktur 

kræver, at der er tale om høj aktivspecificitet såvel som frekvens. Williamsons model for efficient 

organiseringsstruktur udbygges derfor med en ny kategori under navnet ”Ny Hybrid”, som repræsenterer 

en organiseringsstruktur der kombinerer den bilaterale og den interne regulering. Dette betyder samtidig, 

at relationen går fra at være udelukkende kontraktuel til at være både kontraktuel og delvis internaliseret, 

hvorfor OPP-aftalen under hybridmodellen suppleres af ejeraftalen i OPP-selskabet som kommunens 

kontraktuelle styringsmekanismer. Hybridmodellen medfører en anderledes organiseringsstruktur, hvor 

interessekonflikten mellem kommunen og de private parter reduceres som følge af kommunens finansielle 

og ledelsesmæssige engagement i OPP-selskabet. Af analysen kan konkluderes, at denne organiserings-

struktur resulterer i en mere effektiv styrringsmekanisme af parternes relationelle forhold som i højere 

grad end de traditionelle OPP-modeller baserer sig på tillid og skaber grobund for uformelle safeguards. 

Hybridmodellen medfører således et større incitament hos parterne til at foretage investeringer i relations-

specifikke aktiver og vidensdeling, hvormed parterne bliver bedre til at identificere og udnytte deres 

komplementære ressourcer og kompetencer. Hybridmodellen skaber en større gennemsigtighed i projektet 

for kommunen, hvilket reducerer den asymmetriske information og medfører at kommunen er i stand til at 

oparbejde en værdifuld erfaring og viden omkring projektering og drift af formålsbyggede OPP-aktiver.  Det 

vurderes, at denne viden samtidig vil reducere den asymmetriske information ex ante i efterfølgende OPP-

udbud.  

Hybridmodellen konkluderes sammenfattende at være en mere kompleks organiseringsstruktur, hvilket 

som udgangspunkt medfører et øget niveau af transaktionsomkostninger, som dog vurderes helt eller 

delvist vil opvejes af reduktionen i omkostningerne forbundet med opportunistisk adfærd ex post, da 

incitamentet til hold-up reduceres som følge af et stærkere interessefællesskab. Inddrages værdien af 

modellens evne til at skabe relational rents og øget value-for-money gennem en bedre vidensdeling, 

udnyttelse af parternes komplementære ressourcer samt øget niveau af relationsspecifikke investeringer, 

vurderes det, at modellen er attraktiv som organiseringsstruktur i kommunale OPP-projekter vedrørende 

formålsbyggede aktiver.   
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AFSNIT 6: KONKLUSION  

 

Omdrejningspunktet for nærværende afhandling har været at undersøge, hvorvidt en hybridmodel, hvori 

kommunen deltager finansielt og ledelsesmæssigt i OPP-selskabet, er en attraktiv organiseringsstruktur i 

danske, kommunale OPP-projekter. Baseret på en kortlægning af de regulatoriske rammer for kommunale 

OPP-projekter samt en analyse af de relationelle og kontraktøkonomiske problemstillinger i OPP 

konkluderes det, at hybridmodellen er attraktiv som organiseringsstruktur i kommunale OPP-projekter 

vedrørende formålsbyggede aktiver. Dette skyldes i altovervejende grad hybridmodellens evne til at 

nedbringe de transaktionsomkostninger, der måtte være forbundet med parternes opportunistiske adfærd, 

samt modellens evne til at facilitere investering i relationsspecifikke aktiver, bedre vidensdeling og 

udnyttelse af komplementære ressourcer. Hybridmodellen resulterer således i en for kommunen højere 

value-for-money som konsekvens af den øgede værdiskabelse i det relationelle forhold, relational rents.  

 

Traditionelt er danske kommunale OPP-projekter gennemført som OPP med privat finansiering. Grundet de 

høje kapitalomkostninger ved privat finansiering er der dog kommet fokus på muligheden for at anvende 

andre strukturer, herunder inddrage offentlig finansiering. Rammerne for kommunens anlægsinvesteringer 

begrænser dog muligheden for kommunal medfinansiering, hvorfor hybridmodellen er bygget på den 

præmis, at den nødvendige kapital i altovervejende grad tilvejebringes som fremmedkapital via 

institutionelle investorer, der samtidig deltager som aktionærer i OPP-selskabet. Finansieringsmæssigt 

deltager kommunen således alene gennem sit kapitalindskud i OPP-selskabet. Ønskes en yderligere 

reduktion af de samlede finansieringsomkostninger kan det overvejes, om KommuneKredit kan involveres 

som finansieringspartner under hybridmodellen, herunder som ejer af Aktivet. 

 

Det konkluderes, at hybridmodellen med kommunalt medejerskab bør struktureres med hjemmel i L 548 

og ikke kommunalfuldmagten, idet L 548 giver kommunen mulighed for at deltage som aktionær i OPP-

selskabet på lige fod med de private aktører, herunder modtage et almindeligt risikovægtet afkast af sin 

investering.  I Afhandlingen er behandlet en række retsområder, der har særlig relevans for struktureringen 

af OPP. Det vurderes, at disse ikke medfører direkte forhindringer for anvendelse af en hybridmodel med 

kommunalt medejerskab. Dog er de nuværende regulatoriske rammer for OPP relativt komplekse og 

fragmenterede og i øvrigt forbundet med en vis retlig usikkerhed som følge af den endnu sparsomme 

praksis på området. Det må overvejes om der med fordel kan udarbejdes en mere specifik og samlet dansk 

OPP-regulering for at facilitere en øget anvendelse af OPP i kommunalt regi.   
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På baggrund af den økonomiske analyse konkluderes det, at hybridmodellen alene har sin berettigelse ved 

kommunale OPP-projekter vedrørende formålsbyggede aktiver, da modellens særlige organiseringsstruktur 

forudsætter høj aktivspecificitet og frekvens. Hybridmodellens organiseringsstruktur kan ikke rummes 

under Williamsons traditionelle model for efficiente organiseringsstrukturer, hvorfor det er nødvendigt at 

udbygge denne med en ny kategori, ”Ny Hybrid”, hvor organiseringsstrukturen er en kombination af 

bilateral og intern regulering. Kommunen og de private parters relationelle forhold ændres dermed fra at 

være udelukkende kontraktuelt til både at være kontraktuelt og delvist internaliseret. I hybridmodellen 

suppleres kommunens primære kontraktuelle styringsmekanisme, OPP-aftalen, således af ejeraftalen i 

OPP-selskabet. Kommunens medejerskab og dermed finansielle og ledelsesmæssige engagement i OPP-

selskabet medfører, at interessekonflikten mellem kommunen og de private parter reduceres, fordi der 

skabes bedre konvergens mellem deres respektive nyttefunktioner. Denne reduktion i principal-agent 

problematikken under hybridmodellen skaber større tillid mellem parterne og dermed fundament for 

øgede uformelle safeguards. Den unikke styringsmekanisme og øgede uformelle safeguards under 

hybridmodellen medfører et større incitament hos parterne til at foretage investeringer i 

relationsspecifikke aktiver og vidensdeling, således at parterne bedre bliver i stand til at identificere og 

udnytte deres komplementære ressourcer. I øvrigt reducerer hybridmodellen den asymmetriske 

information mellem parterne som følge af en bedre vidensdeling og større gennemsigtighed.  Samlet vil 

kommunen under hybridmodellen være bedre i stand til at oparbejde værdifuld erfaring og viden om 

projektering og drift af formålsbyggede OPP-aktiver, herunder viden om de private aktører og 

komplementære kompetencer. Dette vurderes at kunne reducere den asymmetriske information ex ante i 

fremtidige OPP-udbud.  

 

Hybridmodellen må konkluderes at være en kompleks organiseringsstruktur, hvilket kan medføre øgede 

transaktionsomkostninger. Dog vurderes modellens evne til at skabe stærkere interessefællesskab og 

øgede investeringer i det relationelle forhold at opveje de potentielle meromkostninger, som er forbundet 

med den øgede kompleksitet. Hybridmodellen vurderes derfor at være særdeles attraktiv som 

organiseringsstruktur i kommunale OPP-projekter vedrørende formålsbyggede aktiver, idet modellen 

sammenlignet med de traditionelle modeller faciliterer en bedre fælles værdiskabelse og højere value-for-

money. 
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ANVENDTE FORKORTELSER 

 

AB92 

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder 

 

Jf. 

Jævnfør 

 

KFST 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

 

OPI 

Offentlig-privat Innovation 

 

OPP 

Offentlig-privat Partnerskab 

 

OPP-light/OPS 

OPP med offentlig finansiering. Offentligt-privat samarbejde (OPS) anvendes af mange synonymt hermed. 

 

SPV 

Special purpose vehicle – det til OPP-projektet oprettede konsortium (OPP-selskabet), der står som den 

private kontraktpart i forhold til OPP-aftalen. 
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