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Abstract 

 

During recent years, it has been the intention of the Danish government that the public sector in 

Denmark should enter into Public-Private Partnerships (PPPs). Accordingly, a small number of PPP 

projects have been completed and a couple of projects are under way. In Denmark, the intended de-

velopment in PPPs has not been seen. Consequently, it is important to look at the reason why PPPs 

have not become a success in Denmark. The purpose of this thesis is therefore to achieve an under-

standing of the reason why the public sector in Denmark has not entered into more public-private 

partnerships. 

To achieve this understanding, the thesis encompasses a multiple case study consisting of eight se-

lected PPP feasibility studies. Based on the theoretic framework consisting of two contradictory 

theoretical points of view; the rational ideal model and the "muddling through" model, the case 

study should lead to an understanding of the reason why the public sector in Denmark has not en-

tered into more public-private partnerships. 

The thesis shows that the decision-making process when entering into a PPP is characterised by be-

ing complex, uncertain and vague. Consequently, there are uncertainties between objectives and 

means as the necessary knowledge is not at hand. Therefore, the decision makers are not able to 

fully survey the situation. At the same time, the financial data appear unclear and consequently, the 

financial benefits are hard to see. Furthermore, Danish legislation contributes to the difficulties de-

termining whether PPPs are the more beneficial solution. The reason for this is that it is the respon-

sibility of the Danish tax authorities (SKAT) to assess whether the PPP model used is acceptable. 

Hence, the public contracting authority has a limited possibility of controlling the decision-making 

process. The various public organisations have not, in unison, outlined legal guidelines for a PPP, 

but insist that they are self-governing decision makers. 

Accordingly, the public decision maker considers alternatives similar to the present situation. Con-

sequently, the tendency is to make marginal changes and that is why the public sector in Denmark 

has not entered into more PPPs. 

The thesis demonstrates that it is essential to the public contracting authority to be able to control 

the decision-making process, so it is not different public organisations that will decide whether each 

individual PPP project is the more profitable solution. This will result in a more transparent deci-

sion-making process and could contribute to more PPPs being entered into. 
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1. INDLEDNING 

Kapitlet beskriver kort baggrunden og formålet med projektet.  

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 

Der har i mange år været en løbende debat angående den offentlige sektors struktur, hvor emner 

som udlicitering og privatisering har været gennemgående temaer. Denne debat og tankegang har 

været medvirkende til, at den offentlige sektor i Danmark igennem mange år har konkurrenceudsat 

offentlige driftsopgaver. Det har sit udspring tilbage i begyndelsen af 1980'erne, hvor der startede 

en bølge af omorganisering, der havde til formål at modernisere den offentlige sektor. Denne bølge 

er kendt som New Public Management (NPM) og har i stigende grad vundet udbredelse i den of-

fentlige sektor. NPM er en betegnelse for styrings- og ledelsesprincipper, der i de sidste mange år 

har vundet indpas i den offentlige sektor i Danmark og medført markant forandringer. (Greve: 2). 

NPM udspringer af to inspirationskilder, nyere institutionel økonomisk teori og ledelses-læren. Ny-

ere institutionelle økonomiske teori bygger på mistillid og antagelse om egennytte, mens ledelses-

læren bygger på tillid og muligheder for at motivere andre ud fra et højere mål end egennytte. De to 

inspirationskilder er således ikke nødvendigvis forenelige (Greve, 2002: 3). Vigtige træk i NPM er 

således markedsorientering, decentralisering, fokus på ledelse og styring gennem kontrakter (Boga-

son, 2009: 7). NPM er derfor blevet lig med forandringer i en bestemt retning, mere ledelse og mere 

opsplitning og selvstændiggørelse af offentlige organisationer (Greve, 2002: 3).  

Private virksomheder må for at blive på markedet rationalisere deres produktion for at bevare kon-

kurrenceevnen. Tilsvarende må man på de offentlige bygge- og driftsområder vurdere, om opgaver-

ne bliver løst på den mest effektive og omkostningsreducerende måde. Derudover må man løbende 

efterprøve, om man kan forbedre de pågældende arbejdsopgaver. Dette er grundtanken bag offent-

lig-private partnerskaber (OPP), der fokuserer på, at en kombination af det bedste fra den offentlige 

og private sektor fører til en mere effektiv og økonomisk fordelagtig løsning. Man ser på mulighe-

den for samarbejde i stedet for på modsætningerne. OPP har således sit udgangspunkt i NPM og er i 

høj grad præget af denne "value-for-money" - tankegang, der har sat kvalitetsstyring, kontraktsty-

ring, konkurrenceudsættelse og innovation på dagsordenen i den offentlige sektor (Greve:5).  

Den øgede verdensomspændende globalisering har bevirket, at vores samfund er blevet mere kon-

kurrencepræget. Det medfører et pres på, at den offentlige sektor skal indgå i konkurrence med de 

øvrige private aktører på markedet. Danmarks medlemskab af EU og globaliseringen betyder, at 
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store private aktører, der har oparbejdet ekspertise indenfor offentlige driftsområder, gerne vil have 

adgang til det danske marked indenfor offentlige driftsområder. 

Samtidig har skattestoppet betydet, at kommunerne har fået en stor udfordring i at producere flere 

og bedre offentlige ydelser med det samme økonomiske grundlag. Igennem en konkurrenceudsæt-

telse kan man opnå en mulighed for at øge produktionen og effektiviteten (Ising ,2004:2).  

Den danske regering og de danske ministerier har i de seneste år udsendt en lang række publikatio-

ner omhandlende OPP. På baggrund af et ønske om at det offentlige, når de leverer service til bor-

gerne, skal være bedre til at gøre brug af markedet. Regeringen udsendte således i 2004 en hand-

lingsplan for offentlig-private partnerskaber (OPP) (Regeringen, 2004). Regeringen vurderer her-

med, at private leverandører kan medvirke til øget effektivitet og fleksibilitet. Med handlingsplanen 

fremlagde regeringen en række initiativer, som skal være med til at understøtte, at det bliver natur-

ligt for den offentlige sektor at anvende OPP (Regeringen, 2004: 9). 

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag for november 2007, at den vil stå for en  

"udarbejdelse af en samlet strategi for fremme af partnerskaber og nye organisati-

ons- og samarbejdsformer mellem private og offentlige sektor."  

"Endvidere vil regeringen fortsat sikre, at det ved alle større statslige bygge- og an-

lægsprojekter undersøges, om der vil være fordele forbundet med anvendelse af 

modeller for offentligt-private partnerskaber…". 

Derudover er der indarbejdet et krav i bekendtgørelsen om anvendelse af offentlig-privat partner-

skab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal
1
, om at der under hensyntagen til stør-

relse, karakter og kompleksitet, foretages en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave 

skal gennemføres som et offentlig-privat partnerskab
2
. Regeringen lægger hermed op til sammen-

holdt med en indgået aftale med KL om en målsætning om en konkurrenceudsættelse på 26,5 pct. i 

den offentlige sektor inden udgangen af 2010 (Petersen, 2009: 7), at de har store visioner om en 

gennemgående innovationsproces i den offentlige sektor i de kommende år, hvor OPP er tiltænkt en 

afgørende rolle. Derudover anslår en rapport udarbejdet af KPMG for Erhvervs- og Byggestyrelsen 

at det samlede potentiale for OPP i perioden 2005-2010 er på mellem 22,4 mia. kr og 27,1 mia. kr. 

(EBST, juni 2005: 3). 

                                                 

1 BEK. Nr 1394 af 17/12/2004 

2 BEK. Nr 1394 af 17/12/2004. § 2.  
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Der er i Danmark blevet fortaget forundersøgelser med henblik på at vurdere, om projekter er egnet 

som OPP-projekt. På den baggrund er der hidtil kun blevet gennemført et mindre antal OPP-

projekter. Det første danske OPP-projekt var Vildbjerg skole i Trehøje Kommune (nu under Ny 

Herning Kommune), hvor der er blevet opført en ny kommunal skole. I statslig regi blev der i juni 

2007 indgået en kontrakt med et konsortium om bygning af nye magasiner til det danske rigsarkiv, 

og det er således statens første OPP-projekt (Petersen, 2007:2), samt der er blevet opført en ny 

tinglysningsret i Hobro. Derudover er der indgået aftale om opførelse af en skole på Langeland, og 

et motorvejsprojekt i Sønderjylland, samt et par domstolsbygninger er under planlægning. Vi har i 

Danmark således ikke set den udvikling i OPP, som der har været lagt op til fra regeringens side. 

Hvis regeringens handlingsplan skal nå at blive en succes er det derfor vigtigt at se på, hvorfor der 

ikke er indgået flere OPP i Danmark. Formålet med projektet er, således at skabe en forståelse for, 

hvorfor OPP ikke har vundet tilstrækkelig indpas i Danmark i forhold til regeringens handlingsplan. 

Med dette som udgangspunkt er problemformuleringen for projektet blev udarbejdet.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
 
 

 

 

For at besvare ovenstående problemformulering er projektet blevet opdelt i tre hovedområder. Der 

er indenfor rammerne af de tre hovedområder
3
, som projektet er opdelt i, opstillet syv hypoteser. 

Hypoteserne skal tilsammen danne et udgangspunkt for en besvarelse af problemformuleringen. 

Disse er som følgende: 

1. Markedets forventninger og vurderinger 

De opstillede hypoteser er følgende: 

 

                                                 

 

 

 

3 De tre hovedområder vil bliver gennemgået i kapitel 6. 

 Hvorfor har den offentlige sektor i Danmark ikke indgået flere offentlig-private partnerska-

ber? 

 Markedet har ikke interesse i at medvirke i OPP-projekter. 

 De projekter, der i Danmark er blevet udvalgt til at blive efterprøvet som OPP-projekter, har 

ikke været egnet. 

 De efterprøvede OPP-projekter i Danmark fremstår usikre samt uden klar styring og retning 

. 

  

 

 

 

 De efterprøvede OPP-projekter i Danmark fremstå usikre, samt uden klar styring og retning. 
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2. Finansiel vurdering 

De opstillede hypotese er følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lovgivning 

Den opstillede hypotese er følgende: 

 

 

 

 

1.3 PROJEKTETS STRUKTUR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Model over projektets opbygning. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

 Det økonomiske datagrundlag fremstår usikkert og bevirker, at det er svært at foretage en 

kvalificeret beslutning på baggrund heraf.  

 Det er svært at se de økonomiske fordele ved et OPP. 

 Transaktionsomkostningerne er for store i forhold til at skabe et fornuftigt økonomisk grund-

lag.  
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Projektet er som det fremgår af ovenstående model opdelt i 7 kapitler.  

Kapitel 1 introducerer baggrunden og formålet med projektet. Ligeledes bliver problemformulerin-

gen og de opstillede hypoteser præsenteret, samt der redegøres for projektets struktur.    

Kapitel 2 beskriver projektets teoretiske fundament. Derudover skal kapitlet danne grundlag for en 

forståelse for, hvilken teoretisk tankegang OPP bygger på.  

Kapitel 3 indeholder projektets metodiske og videnskabsteoretiske tilgang, kildebehandling og af-

grænsning.  

kapital 4 beskriver projektet definition af OPP. Det bliver her fremlagt, hvorledes OPP skal forstås 

i projektet. Ligeledes indeholder kapitlet en beskrivelse af, hvilke forhold der gør sig gældende ved-

rørende en OPP-struktur.  

Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af, hvordan et OPP kan etableres, og hvorfor et OPP kan være 

en relevant løsning. Derudover bliver de lovgivningsmæssige regler, der er gældende ved etablering 

af et OPP gennemgået. Kapitlet skal danne en forståelse for, hvad tankegangen bag OPP er, og hvad 

det er for nogle mekanismer, der skal være tilstede for, at et OPP-projekt bliver sat i gang.  

kapitel 6 indeholder et multipel casestudie, udarbejdet på grundlag af otte udvalgte OPP-

forundersøgelser. Undersøgelsen skal skabe et udgangspunkt for en besvarelse af hypoteserne og 

problemformuleringen.   

Kapitel 7 indeholder en af- eller bekræftelse af hypoteserne samt en besvarelse af problemformule-

ringen.  
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2. TEORI  

Kapitlet opstiller den teoretiske ramme, der skal udgøre det grundlæggende fundament for en beva-

relse af problemformuleringen. Derudover skal kapitlet bruges til at danne en forståelse for, hvilken 

teoretisk tankegang OPP bygger på. OPP har som omtalt sit udgangspunkt i New Public Manage-

ment (NPM), der er inspireret af nyere institutionel økonomisk teori. I den nye institutionelle øko-

nomiske teori ses aktørerne som nyttemaksimerende og tager således afsæt i, at individet er i stand 

til at handle rationel. Det har derfor været nærliggende at tage udgangspunkt i den rationelle ideal-

model, samt at danne en forståelse af OPP ud fra principal-agent teorien. NPM er i høj grad inspire-

ret af principal-agent teorien, og det er denne incitamentsstruktur og kontraktstyring der ligger bag 

OPP. Principal-agent teorien er på mange måder en naturlig udvikling af den rationelle idealmodel.    

Som en modpol til den rationelle idealmodel har jeg valgt at se på "muddling through"- modellen, 

der bygge på, at beslutningsprocessen er kompleks og uklar, hvorved at man ikke er i stand til at 

formulere et klart mål. Teorien sætter således spørgsmålstegn ved den rationelle tankegang. De to 

modeller vil blive brugt til at forståelse af, om det er ud fra en rationel tankegang om nyttemaksime-

ring, at de offentlige beslutningstager i Danmark ikke har indgået flere offentlig-private partnerska-

ber, eller om det er fordi, ifølge "muddling through"- modellen, at beslutningsprocessen er for kom-

pleks og uklar, og derved gør, at offentlige beslutningsdeltagerne ikke er i stand til at formuler klare 

mål. De overvejer i stedet alternativer, der ligger i omkredsen af den eksisterende situation, og ud-

faldet bliver derfor en marginal ændring i forhold til det nuværende. 

2.1 DEN RATIONELLE IDEALMODEL 

I ordet rationel ligger der en forestilling om, at personer er i stand til at handle rationelt. Det bety-

der, at en beslutningstager ved, hvad han vil, og er i stand til at vælge den bedste og billigste løsning 

på et hvert givent tidspunkt. I modellen er der opstillet en idealtype. Max Weber har været med til at 

udviklet idealtypen. Den er opstillet for, at man kan tilnærme sig virkeligheden og herved opnå en 

forklarende forståelse
4
. Idealtypen har således intet at gøre med ideal, men er udelukkende ideal i en 

logisk opstillet forstand. Det er således en måde, at opnå en forståelse af den komplekse virkelig-

hed. Weber har delvis hentet ideen om idealtyper fra den moderne nationaløkonomi, hvor man for-

klare økonomiske handlinger ved hjælp af aktørernes målsætning om at maksimere udbytte ved mi-

nimal indsats, samt at man har fuldstændig kendskab til priser og varer på markedet. (Andersen, 

                                                 

4 se afsnit 3.2 for en forklaring på en forklarende forståelse. 
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2007: 93f). Den rationelle model har således sit udgangspunkt i den klassiske og neoklassiske øko-

nomiteori, og modellen forudsætninger er baseret herpå. Modellen er baseret på følgende forudsæt-

ninger (Enderud,1986: 30f) 

 Beslutningstageren har en klar og stabil målsætning. Dette kræver, at beslutningstagerne er i 

stand til at handle rationelt således, at det sætter ham i stand til at rangordne alle de informatio-

ner, han modtager og herudfra kan opfylde sin målsætning om nyttemaksimering. 

 Beslutningstageren har fuld information. Det ligger i denne antagelse, at beslutningstageren 

har fuld adgang til den information, der foreligger om alternativer og alle de forskellige konse-

kvenser, herunder tilknytningerne mellem de forskellige alternativer og målsætningen. Beslut-

ningstageren er således i stand til løbende at observere de ændringer, der forekommer mellem 

mål og middel.  

 Beslutningstageren er nyttemaksimerende. At beslutningstageren er nyttemaksimerende be-

tyder, at han vælger det alternativ, hvorved han opnår størst nytte. Heri ligger, at han altid vil 

vælge det billigste alternativ, der opfylder hans målsætning og herved opnå omkostningsmini-

mering. 

Skitsering af den rationelle idealmodel (Enderud, 1986: 33) Figur.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = alternativ/løsning 

K = konsekvensvurdering 

 

Mål 

A1 A2 A3 A4 

K K K K 

Valg 
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Ovenstående model er en simpel fremstilling af den rationelle idealmodel. Den viser, at der først 

opstilles en klar målsætning. På baggrund af målsætningen vælges forskellige alternativer. De ud-

valgte alternativer gennemgås efterfølgende og konsekvensvurderes, hvorved beslutningstageren, på 

baggrund af at han har fuld adgang til al information, kan vælge det bedste alternativ. Beslutnings-

tageren opnår, således at udvælge det alternativ med størst nyttemaksimering, der samtidig opfylder 

hans givne målsætning. At beslutningstageren er i stand til at træffe rationelle beslutninger ud fra 

adgang til fuld information gør, at han er i stand til at træffe det valg, der giver den største nytte-

værdi i den givende situation.  

 

Den øgede rationalitet i samfundet har ifølge Weber, medført en masse problemer. Rationaliserin-

gen har ført til tab af idealer og mening i tilværelsen. Mennesket har i kraft af rationaliseringen lært 

sig at selv at beherske naturen, samt at udvikle teknikker til at producere midler til deres overlevelse 

og skabe bureaukratiske administrative systemer. Denne sjælløse kalkulering af nytte og effektivitet 

føre til tab af værdier og idealer. Det moderne mennesker er således fanget i et "jernbur" af varer og 

forordninger og mister hermed sin menneskelighed (Andersen, 2007: 108). Weber er således kritisk 

overfor den "value-for-money" tankegang som NPM bygger på. Idet han ser NPM som en sjælløs 

kalkulering af nytte og effektivitet uden grundlæggende værdier og idealer.  

2.1.1 Principal-agent teori 

Principal-agent teori tager udgangspunkt i, at der er en naturlig ”conflict of interest” mellem princi-

palen og agenten. Da principal og agent begge er nyttemaksimerende, betinger dette, at begge parter 

vil maksimere i forhold til egeninteresser. Det betyder, at agenten ikke altid vil handle ud fra princi-

palens interesser, men vil tilgodese sine egne. At både principal og agent søger at nyttemaksimere 

ud fra egeninteresser fører naturligvis til interessekonflikt.  

Asymmetrisk information 

Interessekonflikt i agentteorien kan betragtes ud fra forskellige informationsniveauer. Har principal 

og agent fuldstændig information eller besidder den ene information, som den anden ikke har, og 

derved stiller den anden i en ugunstig situation. Da information i virkeligheden oftest er ukomplet 

og asymmetrisk, er det en problemstilling, som man almindeligvis vil støde på. Man kan dele det op 

i to forskellige konflikter. Den første omhandler at der er konflikt imellem mål. Her har principal og 

agent ikke en fælles målsætning. Den anden konflikt er omkring forskellige indstillinger til at påta-

ge sig risiko. Interessekonflikten opstår, fordi principalen ikke kender agentens faktiske bidrag og 

for agenten, når forhold omhandler hans egen økonomi. Når der er asymmetrisk information, og 

principalen ikke med magt kan tvinge agenten til at bidrage med et bestemt målbart resultat, angiver 
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agentteorien, at principalen bør påvirke agentens nyttefunktion, idet agenten vil forsøge at minimere 

sit bidrag og maksimere sit udbytte. Dette kan gøres ved at opstille forskellige kontraktformer.  

 

Kontrakter 

Ved en outputkontrakt er agentens løn baseret på det output, han bidrager med. Her ligger risikoen 

hos agenten. Kontrakten kan være udformet, så agenten skal bidrage med et fastlagt minimums out-

put. En anden mulighed er adfærdskontrakt, her får agenten fast løn uanset bidrag. Her er risikoen 

hos principalen. Kontrakterne bør udformes på en sådan måde, at agenten ikke har mulighed for at 

omgås principalens interesser og derved handle ud fra egen interesse. Der er dog også andre mulig-

heder ud over kontrakter for at sikre sig imod asymmetrisk information. Mulighederne er overvåg-

ning og binding. Ved overvågning forsøger principalen at opnå symmetrisk information, mens ved 

binding binder agenten sig til principalen og tager derved selv initiativ til overvågningen. Agenten 

gør dette, fordi vedkommende vil maksimere sin nyttefunktion, det samme vil principalen (Bregn, 

2004: 9f).  

2.2 "MUDDLING THROUGH"- MODEL  

Modellen kaldes også "den inkrementalistiske - model" eller "de usammenhængende småforandrin-

gers model". Det centrale i modellen er at beskrive kunsten at rode sig igennem, da beslutningspro-

cesserne er kendetegnet af kompleksitet, uklarhed og derved har en indbygget usikkerhed. Charles 

Lindblom var med teorien om Muddling through med til at udvikle inkrementalismen som et mod-

svar til den rationelle tilgang.  Lindblom siger således, "since means and ends are not distinct, 

means-end analysis is often inappropriate or limited" (Lindblom, 1959: 81) 

 

I Lindbloms model udgør mål ikke et centralt begreb, idet modellen tager udgangspunkt i, at beslut-

ningsdeltagerne ikke er i stand til at formulere klare mål, hvorved de ikke spiller en afgørende rolle 

for beslutningsprocessens forløb og udfald. Beslutningsprocessen er ifølge modellen ikke fastlagt 

med udgangspunkt i et givet mål, som man ønsker at nærme sig. Udgangspunktet er derimod et øn-

ske om, at bevæge sig væk for den nuværende situation. Beslutningstagerne overvejer derfor alter-

nativer, der ligger i omkredsen af den eksisterende situation, og udfaldet bliver derfor en marginal 

ændring i forhold til det nuværende. Forløbet omkring en beslutningsproces kan opfattes som en 

søge-lære proces, hvor beslutningstagernes afgørelser er marginale, hvor på de venter og ser hvad 

der sker, hvorefter en ny marginal beslutning træffes, osv. Lindblom beskriver det således, 

"...continually building out from the current situation, step-by-step and by small degrees" 

(Lindblom, 1959: 81) 
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Beslutningstagernes evner og muligheder for at styre forløbet af beslutningsprocessen er meget be-

grænset. Det udelukker dog ikke, at personer eller en gruppe kan opnå mere indflydelse end andre i 

beslutningsprocessen. Det kan være svært at forudsige, hvornår væsentlig indflydelse opstår. Kom-

pleksiteten i beslutningsprocessen fører til, at forsøg på at opnå indflydelse ofte slår fejl. Ud fra den 

betragtning at det altid vil være mere eller mindre tilfældige kræfter, der påvirker processen i andre 

retningen. Beslutningstagerne har i modellen derfor en mindre rolle, da muligheden for at påvirke 

beslutningsprocessen er forholdsvis beskeden.  

 

Den kompleksitet, der er i beslutningssituationen, betyder, at beslutningstagerne ikke fuldt ud er i 

stand til at danne sig et overblik. Beslutningstagerne er således ikke i stand til at træffe beslutninger 

på et rationelt grundlag, hvor ved marginale ændringer er den bedste mulighed for beslutningstager-

ne.  

Man kan opstille fire forudsætninger ud fra Lindbloms model (Enderud, 1986:101f): 

 Målsætningen er uklart formuleret, inkonsistent, konfliktfyldt eller har skiftende karakter over 

tid. Målsætningen kan nærmest ses som en konsistensløs masse af sammenflettede ideer uden 

fast struktur, hvor massen i nogen situationer er indholdsløst. Der er derfor ikke et klart rationale 

at styre efter. 

 

 Mål-middel relationerne er uklare, det kan skyldes mangel på kommunikation, eller at beslut-

ningstagerne ikke besidder den fornødne viden. Derfor kan man ikke nå målsætningen, selv om 

den er klart opstillet. Sammenhængen kan være så kompleks, at beslutningstagerne ikke har de 

nødvendige kompetencer til at forstå den. Da man ikke har forståelse for sine egne processer, 

bliver man nødt til at træffe beslutninger ud fra søge-lære processen. 

 

 Mange- og deltidsbeslutningstagere. At antallet af beslutningstager kan være mange, kan ud-

gøre en medvirkende faktor til, at beslutningsprocessen bliver kompleks. Det kan da være svært 

at opnå en strømlinet beslutningsproces.  

 

En forudsætning er, at beslutningstagerne som minimum på deltid er engageret i beslutningen. 

Men det forekommer hyppigt, at beslutningstagerne ikke kan fokusere samt bruge alt deres tid 

på en enkelt opgave. Deltagelse i beslutningsprocessen vil for hvert enkelt beslutningsdeltager 

variere, samt der kan opstå perioder, hvor beslutningsdeltagerne er midlertidig fraværende.  
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Hvis beslutningsprocessen er gennemsyret af, at der er forholdsvis mange beslutningstagere med 

varierende deltagelse i processen, vil der opstå en beslutningssituation, hvor afgrænsning bliver 

svært at definere og derfor forsager mindre gennemskuelighed. Dermed vil der opstå en situati-

on, hvor det er svært at bedømme, hvem der skal medregnes som beslutningstagere. Et andet 

problem er, at beslutningsdeltagerne ofte har en brik med i andre engagementer, således opstår 

der en tendens til at drage en sammenkobling i beslutningsprocessen.  

 

 Selvstyrende beslutningstagere. I betegnelsen selvstyrende beslutningstagere ligger den forud-

sætning, at den enkle beslutningstager kan drage en selektiv beslutning om at forlade beslut-

ningsprocessen. De er ikke nødsaget til at rette sig efter en ovenstående diktering. Hvis de ikke 

er enige i en beslutning, kan de anfægte at efterleve den.  

Enderud beskriver, at der kan være to organisationsmæssige grunde til denne autonomi: 

1) "det kan tænkes, at beslutningsdeltagerne formelt og legalt set er uafhængige organisati-

oner" 

2) "Beslutningstagerne kan i praksis være ret uafhængige af hinanden og af en højere myn-

dighed, selv om de formelt er underlagt en sådan"(Enderud, 1986:102)  

 

Herved bliver det problematisk at pådutte beslutningsdeltagerne bestemte målsætninger. Ud fra del-

tagernes autonome tilgang vil det oftest resultere i en endnu mere kompliceret beslutningssituation, 

fordi de som en modreaktion vil manifestere deres selvstændighed ved at skabe endnu flere målsæt-

ninger og løsningsmuligheder. Lindblom beskriver, at en beslutningsdeltager ofte føler sig mere sik-

re når han "flying by the seat of his pants", end retter sig efter andres råd (Lindblom, 1959: 87).   

 

Da beslutningsprocessen er karakteriseret ved at være kompleks, usikker og uklar må beslutningsta-

gerne udvikle teknikker, som de kan agere efter. Disse teknikker skal sætte dem i stand til at "rode 

sig igennem" beslutningssituationer bedst muligt. 

 

Lindblom har udviklet sin "Muddling Through" model med udgangspunkt i studier af politiske be-

slutninger i USA, herunder offentlig budgetplanlægning. Her fandt han, at beslutningstagerne tog 

udgangspunkt i det samlede budget i den nuværende periode, hvorved de på dette grundlag foretog 

marginale justeringer ved fordelingen af budgettilvæksten i den aktuelle budgetperiode. Der var så-

ledes ikke tale om en total omrokering af den samlede budget. Begrundelsen for, at man handler på 

baggrund af nuværende budget ved planlægningen af næste periode, skal ses i lyset af, at man på 

kort sigt er bundet af forpligtelser angående personaleomkostninger, anlægsaktiver mv. Det medfø-
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rer, at radikale ændringer i budgetplanlægningen på kort sigt er vanskelige at gennemføre. Disse 

små trinvise justeringer har medført, at modellen også bliver kaldt de "usammenhængende småfo-

randringers metode". Lindblom skriver om metoden, "That they sometimes practice it effectively 

and sometimes not may explain the extremes of opinion on "muddling through" which is both 

praised as a highly sophisticated form of problem-solving and denounced of no method at all. For I 

suspect that in so far as there is a system in what is known as "muddling through", this method is it. 

(Lindblom, 1959:88) 

 

Hovedprincippet i Lindblom's model (Enderud, 2003:104). Figur. 2.  

 

 

Modellen tager udgangspunkt i At, som er den nuværende situation/løsning. Denne midlertidige 

løsning bliver påvirket af forskellige deltagere (D1-D4), der påvirker A på forskellige tidspunk-

ter(t+n). De forskellige deltagers indflydelse gør, at beslutningsprocessen har mere karakter af zig-

zag kurs end en strømlinet udvikling. Deltagerne trækker hele tiden beslutningsprocessen i forskel-

lige retninger, nogle gange i samme retning andre gange i modsatte retning. Modellen tager således 

udgangspunkt i en historisk udvikling (enderud,1986:105) 

 

At 

At+1 

At+2 
At+3 

At+n 

D4 

D2 

D1 

D3 

A = alternativer/løsninger 

D = deltagere 
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3. METODE 

Kapitlet indeholder en gennemgang af de metodiske overvejelser og valg samt den videnskabsteore-

tiske tilgang, der danner baggrund for projektets opbygning. Derudover vil projektets kritiske til-

gang til det anvendte kildemateriale blive gennemgået, samt projektets afgrænsning vil blive præ-

senteret.  

3.1 METODISK TILGANG 

Projektet tager udgangspunkt i to modstridende teorier, disse skal igennem et multipel casestudie, 

bestående af otte udvalgte danske OPP-forundersøgelser, danne rammen for forståelse og således 

lede til en besvarelse af problemformuleringen. Casestudiet er udarbejdet som en kombination af 

både kvalitativ og kvantitativ data, dog med hovedvægten på indsamlet kvalitativ data bestående af 

dokumenter i form af otte OPP-forundersøgelser.   

Jeg har valgt at udarbejde et multipel casestudie, fordi jeg ønsker at efterprøve, om der er omstæn-

digheder, der fremstår som gennemgående træk i de udvalgte forundersøgelser, og herved kan lede 

frem til en besvarelse af problemformuleringen. Da jeg har valgt at foretage et casestudie af otte 

OPP-forundersøgelser, hvor der er gjort brug af flere datakilder og dermed forskellige måleinstru-

menter, har i jeg casestudies design forhold mig til Yin's vurderingskriterier. Dette skal være med til 

at sikre en høj grad af validitet og reliabilitet og hermed kvalitet i casestudiet. Yin opererer med tre 

validitetstyper og en relabilitetstype (Nielsen, 1998:70). 

 

 Konstruktionsvaliditet omfatter etablering af gyldige operationelle mål og forholdsregler for de 

begreber, der skal undersøges. Fremgangsmåden er her at anvende mange forskellige bevismate-

rialer og kilder til at etablere beviskæder gennem dataindsamling, samt lade nøglepersoner fra 

det empiriske undersøgelsesfelt bedømme såvel instrumenter som undersøgelsesresultater.  

 

 Intern validitet omfatter tilvejebringelse af gyldige målinger af de forhold, som eksisterer mel-

lem begreberne i undersøgelsen, således at falske sammenhæng undgås.  

 Ekstern validitet drejer sig om få etableret det område, som undersøgelsens resultat kan genera-

liseres til at omfatte.  

 Reliabilitet omfatter etablering af pålidelige målinger således, at undersøgelsen er designet på en 

sådan måde, at andre, såfremt undersøgelsen foretages på ny på samme case, vil komme frem til 

samme resultat.  
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Jeg har, jf. ovenstående, i projektet forsøgt at forholde mig til de opstillede vurderingskriterier. 

Det kan diskuteres om et casestudie baseret på otte udvalgte forundersøgelser kan generaliseres til 

ud til at omfatte alle OPP-forundersøgelser foretaget i Danmark. Der kan derfor opstå en usikkerhed 

angående den ekstern validitet. Der er i Danmark foretaget et meget begrænset antal OPP-

forundersøgelser. Denne undersøgelse indeholder otte. Undersøgelsen indeholder efter mit kend-

skab ca. 50 % af de OPP-forundersøgelser, der er udarbejdet i Danmark. Det er med forbehold for 

projekter, jeg ikke har kendskab til, samt projekter der er under udarbejdelse. På den baggrund er 

det min vurdering, at undersøgelsen opfylder kriteriet, og således sikre en høj grad af validitet. Det 

har på grund af, at undersøgelsen tager udgangspunkt i kvalitativ dokumentation ved hjælp af udar-

bejd OPP-forundersøgelser ikke været muligt at sikre konstruktionsvaliditeten ved hjælp af, at lade 

nøglepersoner fra det empiriske undersøgelsesfelt bedømme såvel instrumenter som undersøgelses-

resultater. Undersøgelser indeholder dog mange forskellige bevismaterialer og kilder, og er således 

med til at sikre vurderingskriteriet. Udvælgelsen af OPP-forundersøgelser er foretaget ud fra en til-

nærmelsesvis tilfældig udvælgelse. Der er dog medtaget projekter, som ikke har været genstand for 

en tilfældig udvælgelse, idet der i Danmark ikke er påbegyndt mange offentlig-private partnerska-

ber, har det været naturligt at tage projekt Rigsarkivet med som en del af undersøgelsen. Jeg ville 

også gerne have haft projekt Vildbjerg skole med i undersøgelsen, men det var ikke umiddelbart 

muligt at få adgang til projektets forundersøgelse. De udvalgte forundersøgelser er følgende: 

 Vurdering af Rigsarkivet som muligt OPP-projekt (2004). 

 Ny motorvej mellem Sønderborg og motorvej E45 (2004). 

 Frederiksborg Amt. Tekniske, miljømæssige og OPP-relaterede forundersøgelser for en ny for-

bindelse på tværs af Roskilde Fjord (2005). 

 OPP-vurdering P-huse i Aalborg Kommune (2006). 

 Næstved Kommune. OPP-forundersøgelse Næstved Arena (2007). 

 Gentofte Kommune. OPP forundersøgelse af Gentofte Sportspark (2007). 

 Hillerød Kommune. OPP-forundersøgelse af sundhedscenter og udvidelse af Frederiksborg-

Centret (2007). 

 Haderslev Kommune. OPP-forundersøgelse Ny is-arena (2008). 

 

På grundlag af at der har været foretaget et begrænset antal OPP-forundersøgelser, har jeg valgt at 

tage både statslige og kommunale projekter med i undersøgelsen. I projektet er der således medtaget 

vidt forskellige slags projekter, der spænder bredt fra vejprojekter til multiarenaer. Derudover er der 

en tidsmæssig spredning, hvorved man kan konstatere, at der i de seneste OPP-forundersøgelser er 

indarbejdet en fokusering på de problemstillinger, man er blevet opmærksomme på i tidligere OPP-
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forundersøgelser. Selv om der er tale om vidt forskellige projekter med forskellige indgangsvinkler 

og problemstillinger mv., mener jeg, at det er muligt at opstille kriterier, der kan give svar på de op-

stillede hypoteser og herved kan medvirke til en besvarelse af problemformuleringen.  

 

Idet de udvalgte OPP-forundersøgelser er udarbejdet af forskellige aktører, vil projektet for at skabe 

en kontinuitet i undersøgelsen kategorisere indholdet i rapporterne i følgende vurderingsområder:  

 

1 Markedets forventninger og vurderinger 

2 Finansiel vurdering 

3 Lovgivning 

Det er med udgangspunkt i de tre ovenstående vurderingsområder, at hypoteserne er blevet opstillet. 

Opbygningen af de tre vurderingsområder er beskrevet i kapitel 6.   

  

3.2 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 

Projektet er opbygget omkring en besvarelse af problemformuleringen ved hjælp af et casestudie, 

hvor jeg igennem baggrundsmateriale tilstræber at få indblik i subjektive erfaringer og holdninger.  

Jeg forsøger således igennem casestudiet, at opnå en forståelse af de handlinger og intentioner som 

ligger bag en beslutning om at igangsætte et OPP-projekt. Det betyder, at projektet har en herme-

neutisk indgangsvinkel. Hermeneutikken forskriver, at for opnå forståelse er det ikke nok, at man 

fortolker på subjektet udvendigt, idet forståelse opnås ved indlevelse i aktørens situation. (Adolp-

sen, 1996: 32). Subjektet kan således ikke observere direkte, man må derfor trænge bagom, idet 

man kun kan observere indirekte. Metoden til at trænge bagom er således vores fortolkning. For at 

man kan forstå og tolke, skal man kunne leve sig ind i de handlinger og processer, der er foregået. 

Der et således tale om, at man skal have en særlig empatisk evne, der gør det muligt, at se en situa-

tion fra flere vinkler. Man må derfor i konklusionen, gøre sig klart hvilken indgangsvinkel man har 

til den pågældende undersøgelse, hvorved at man kan tage højde herfor, og således kan sikre sig et 

hvis kvalitetsniveau. (Fuglsang, 2004: 310f)    

Forskellen mellem forståelse og forklaring, er det centrale element i den metodiske forskel mellem 

samfundsvidenskaben og naturvidenskaben. Hermeneutikeren Wilhelm Dilthey (1833-1911) mente, 

at idet samfundsvidenskaben studerede handlende individer med forestillinger og hensigter, kræve-

de det en speciel forståelsesmetode. Naturvidenskaben derimod studere sjælløse ting, og behøvede 

derfor ikke at forstå sit objekt (Andersen, 2007: 92). Max Weber indtog en mellemposition i debat-
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ten og inddragede standpunkter fra begge sider. Han var således ikke stringent hermeneutisk i hans 

metodevalg, dog indeholder den store dele af den hermeneutiske tradition. ifølge Weber skal viden-

skab være værdineutral. Han mener, at videnskaben kun kan udtale sig om fakta, aldrig om værdier 

(Andersen, 2007: 93).   

Weber er af den opfattelse, at forklaring og forståelse ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Han 

skelner mellem aktuel forståelse og forklarende forståelse (Andersen, 2007: 94).  

 En aktuel forståelse nås direkte, enten ved at man kender reglerne for en bestemt handling eller 

gennem indlevelse, når en person viser følelser. Hverdags handlinger forstår vi på denne måde.  

 En forklarende forståelse opnås, når man kender personens motiv til handling. Hvor handlingen 

forklares igennem hensigten. Hvad vil personen opnå ved handlingen.  

 Weber mener, at det er denne type forklarende forståelse, videnskab skal arbejde med. Han meto-

dologi indeholder, at man skal have en empatisk evne, men den bygger i høj grad på at en rationelt 

begrundet forklarende forståelse (Andersen, 2007: 94). Han er således af den opfattelse, at forståel-

se og forklaring ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Men at de kan komplimentere hinanden i 

en samfundsvidenskabelig analyse.  

Projektet har således en hermeneutisk tilgang, men er påvirket af Weber metodik, om at forståelse 

og forklaring ikke nødvendigvis udelukker hinanden.  

3.3 KILDEBEHANDLING 

Der er i forbindelsen med udarbejdelsen af projektet anvendt en række kilder i form af artikler, bø-

ger og lignende. Da der i nogen tilfælde er tale om sekundære kilder, eksisterer der en risiko for, at 

disse kilder ikke er fuldstændige. I tvivlstilfælde, samt hvor det har været muligt, er disse kilder 

søgt suppleret med andre kilder, der omhandler det samme emne.  

 

De oplysninger, der er brugt i udarbejdelse af projektets undersøgelse, stammer fra de OPP-

forundersøgelser, der er udarbejdet af forskellige konsulenthuse, man bør her være kritisk overfor, 

om dette materiale fremstår som uafhængigt, og herved ikke indeholder egne interesser. Samtidig 

har jeg forholdt mig kritisk til, om de udvalgte forundersøgelser kan leve op til de vurderingskriteri-

er, der er opstillet i projekt for at sikre validiteten og reliabilitet i projektet.  

 

Ved anvendelse af materiale i form af sekundær kvalitative data som artikler, bøger og lignende, der 

kan rumme en mere snæver indgangsvinkel, er der risiko for, at dette kan fremstå som farvet. Det er 

således vigtigt at forholde sig kritisk til materiale af denne art.   
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3.4 AFGRÆNSNING 

Projektet vil være afgrænset til at undersøge den opstillede problemformulering med udgangspunkt 

i den offentlige aktørs rolle. Det betyder ikke, at projektet ikke vil komme ind på den private aktørs 

rolle i et OPP-projekt, idet der i analysedelen afsnit 6.1 Markedets forventninger og vurderinger bli-

ver lagt vægt på den private aktørs forventninger og vurderinger. 

Derudover er projektet tilrettelagt således, at fokusområderne er de tre ovenstående områder hvorpå 

der er opstillet hypoteser: Markedets forventninger og vurderinger, finansiel vurdering samt lovgiv-

ning. Projektet er således afgrænset til ikke at omhandle de politiske og kulturelle barriere, der også 

kan have en betydning i forhold til en besvarelse af problemformuleringen. Endvidere afgrænser 

projektet sig fra at indgå i en nærmere dialog angående fordeling af risici i et OPP, selvom risikoal-

lokeringen er en vigtig faktor i et OPP-projekt, og kan have indflydelse på, om et projekt vil blive 

realiseret. Dog indgår der en vurdering af risici i den finansielle vurdering i afsnit 6.2. 

Projektet forholder sig ikke til historiske faktorer, herunder den gennemførte kommunalsammen-

lægning, der også kan have en afgørende betydning i en besvarelse af problemformuleringen.    
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4. DEFINITION AF OPP 

Indholdet i dette kapitel skal medvirke til at danne en forståelse for, hvad et OPP er for en størrelse, 

samt hvad betegnelsen dækker over. Kapitlet vil kort indeholde en beskrive af, hvilke forhold der 

gør sig gældende vedrørende en OPP-struktur. En nærmere uddybning af hvordan et OPP bliver 

etableret samt de forskellige kontrakt- og lovgivningsmæssige forhold vil blive beskrevet nærmere i 

kapitel 5. I forbindelse med de mange nye samarbejdsformer mellem den offentlige og private sek-

tor er der opstået forskellige modeller for samarbejde. OPP er således en ud af mange modeller. Ud-

licitering, fælles aktieselskaber (L384 – selskaber), drifts- og vedligeholdelsespartnerskaber og sam-

let udbud (OPP-light) er andre eksempler på offentlig-privat samarbejdsformer (EBST, 2005A: 14). 

4.1 OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE (OPS) 

OPS bruges som betegnelse for alle de situationer, hvor der er et samarbejde mellem den offentlige 

og private sektor om at udføre offentlige opgaver. Det kan i princippet være alle typer offentlige 

opgaver, dog vil en egentlig myndighedsudøvelse skulle varetages af det offentlige.  

Offentlig-privat samarbejde er, som ovenstående foreskriver, en bredere definition, der dækker over 

en række samarbejdsformer. Dette er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 4. Offentlig-privat samarbejdsformer
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren dækker ikke over alle samarbejdsformer, men skal bruges til at illustrere, at et samarbejde 

kan indeholde forskellige elementer.  

Det er vigtigt at være bevidst om, at der ikke er en model, der er mere rigtig eller bedre end andre. 

Samarbejdsformen skal foretages ud fra en konkret vurdering af det enkle projekt. En grundlæggen-

de forskel mellem samarbejdsformerne er valget mellem drift, anlæg og en kombination af drift og 

anlæg. Hvis der er tale om drifts- og vedligeholdelsesprojekter, kan disse gennemføres som traditi-

                                                 

5
 Kilde: (EBST, 2005A:15) + egen tilvirkning. 

 

Projektering Anlæg Drift Vedligehold Finansiering 

Totalentreprise 

Totalentreprise Servicepartnerskab 

Udlicitering Udlicitering 

Samlet udbud (OPP light) 

Offentlig-privat partnerskab (OPP) 
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onel udlicitering eller som et servicepartnerskab. Et anlægsprojekt kan enten ske som totalentreprise 

eller partnering. 

Det er ved en kombination af de fem elementer, at den offentlige udbyder åbner en mulighed for 

Offentlig-privat partnerskab (OPP), og derved åbner op for en mulighed for at tænke totaløkonomi 

og risikodeling. Sammentænkning af anlæg og drift kan for den offentlige udbyder være en udfor-

dring, idet forskellige forvaltninger med forskellige budgetter kan være ansvarlige for de forskellige 

faser. Dette kan besværliggøre en kombination af anlæg og drift. En anden vigtig faktor ved valget 

mellem de forskellige samarbejdsformer er tid, idet der tidsmæssigt er stor forskel på, om samarbej-

det skal omhandle drift- eller vedligeholdelsesopgaver, opførelse af anlæg eller en kombination. Det 

medfører, at valget har en afgørende betydning for, hvor længe den offentlige udbyder binder sig til 

en samarbejdsaftale. (EBST, 2007: 5) beskriver følgende forløb: 

 Opførelse af anlæg: kortvarige forløb (typisk under 2 år) 

 Drift - vedligeholdelse: mellemlang forløb (4-5 år) 

 Kombination af anlæg og drift - vedligeholdelse: lang forløb (15-30 år) Der vil nemlig gå lang 

tid, før de totaløkonomiske effekter har virkning. 

4.2 OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB (OPP) 

OPP er en samarbejdsform, der sammentænker de fem ovenstående elementer: projektering, anlæg, 

drift, vedligeholdelse og finansiering. Målsætningen er at opnå en fordel ved at tænke totaløkonomi 

og en optimering af risikodelingen. Forskellen mellem OPP og samlet udbud (OPP light) er, at den 

private aktør ved et OPP står for finansieringen af projektet og er ejer af aktivet. Erhvervs- og Byg-

gestyrelsen (EBST, 2004A: 3) har opstillet følgende tre betingelser, som alle skal være opfyldt for, 

at der kan være tale om et egentligt OPP: 

 

 

 

 

 

Projektet forholder sig til EBST definition af OPP. OPP er en metode til håndtering af større projek-

ter og kan primært bruges i forbindelse med byggeri- og driftsprojekter. Der er store omkostninger 

forbundet med at oprette et OPP, hvorved en hovedregel siger, at projektet skal være over 100 mio. 

kr. (Bukh, 2006: 3). 

Et OPP involverer som omtalt typisk højere transaktions- og finansieringsomkostninger end en tra-

ditionel offentlig løsning.  

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

 Helhedsfokus: Finansiering, design, etablering og drift er koblet i et samlet udbud. 

 Risikodeling: Der foretages en systematisk, økonomisk funderet deling af risici mellem den 

offentlige og den private part. 
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 Transaktionsomkostninger: OPP er kompliceret angående udbud, kontrakt og selskabskon-

struktion, hvorved der er brug for bistand både juridisk og på andre faglige områder. Dette fører 

til store transaktionsomkostninger. 

 Finansieringsomkostninger: Den private aktør har ikke de samme finansieringsmuligheder 

som en offentlig aktør og kan derfor ikke låne på de samme fordelagtige vilkår. Det medfører 

større finansieringsomkostninger end ved en traditionel offentlig løsning. 

Det første skridt er derfor altid at undersøge, om et OPP er en reel mulighed, eller om startomkost-

ningerne vil overstige de økonomiske fordele, der er forbundet med et partnerskab
6
. Processen for et 

OPP-projekt adskiller sig fra sædvanlige projekter. Da forberedelsen, udbud, selskabskonstruktion, 

kontrakt og finansiering er opbygget anderledes. 

 Forberedelsen. Der skal anvendes flere ressourcer i planlægnings- og udbudsstadiet, idet fast-

læggelse af den offentlig bestillers krav og mål med partnerskabet, samt processen med risikoal-

lokering er tidskrævende. 

 Udbud. Et udbudsforløb, der kan indbefatte dialogmøde, prækvalifikation mv., er en tidskræ-

vende proces.  

 Selskabskonstruktion. Den typiske opbygning af et OPP-projekt er, at den offentlige bestiller 

indgår en kontrakt med et OPP-selskab, som er oprettet til lejligheden. Dette selskab er ansvarlig 

for alle dele af kontrakten, se model: 

 Figur. 5. Eksempel på kontraktstruktur for et OPP.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                                            

                                                 

6 Se afsnit 5.1.4 indgåelse af partnerskab, for en gennemgang af en OPP-vurdering.  

7 kilde: (EBST, 2005A: 22) + egen tilvirkning 
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Ovenstående model viser et eksempel på, hvordan opbygning af en kontraktstruktur for et OPP kan 

være udformet. OPP-projektet er opbygget omkring et konsortium. Konsortiet er sammensat af 

bank, aktionærer og private leverandører mv. De private leverandører består af aktører, der har 

kompetencer indenfor service, drift og vedligeholdelse samt anlæg. Det er konsortiet, der opretter 

OPP-selskabet, der kun har til opgave at varetage de aktiviteter, der knytter sig til de kontraktlige 

aftaler med den offentlige bestiller. 

  

 Kontrakt. Den lange varighed af kontraktperioden medfører, at udformning af kontrakten er en 

kompleks proces. Det fører til en længere indledende proces og kræver professionel rådgivning 

og er en årsag til store transaktionsomkostninger ved en OPP-løsning (EBST, 2005A: 22) 

 

 Finansiering. Som omtalt ovenfor er det fundamentalt, at den private aktør står for finansierin-

gen. Den private aktør har ikke samme finansieringsmuligheder som en offentlig aktør og har 

derfor ikke de samme fordelagtige vilkår. Det vil føre til større finansieringsomkostninger. Dog 

kan man argumentere for, at de større omkostninger vil være begrænset, efter som et OPP-

selskab vil få sin hovedindtægt fra det offentlige, og dermed er der kreditmæssigt en lav risiko 

(EBST, 2005A, 23). 
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5. EMPIRI 
 

5.1 ETABLERING AF PARTNERSKAB 

For at forstå hvorfor man ikke har set flere OPP-projekter i Danmark, er det vigtigt at sætte sig ind 

i, hvad baggrunden samt tankegangen bag OPP er. Hvad er det for mekanismer, der skal være til-

stede for, at der kan opstå et OPP, samt hvordan skal parterne agere i det nye univers. 

5.1.1 Baggrund  

Samarbejdsformen partnerskab er opstået indenfor bygge- og anlægsområdet. Entreprenørbranchen 

var ved at indføre konceptet om partnering de første til at formalisere begrebet partnerskab. Partner-

skabsbegrebet udspringer af offentlige initiativer fra England i form af Private Public Partnering og 

Private Finance Initiative.  

Det er erfaringer med traditionel udlicitering, som har haft en grundlæggende effekt på udviklingen 

af nye udbuds- og samarbejdsformer. Dette skal ikke forestås som, at konkurrenceudsættelse ved 

traditionel udlicitering ikke kan være en god løsning. En traditionel løsning kan være den rette løs-

ninger for visse typer af opgaver indenfor offentlige ydelser. Der er her ofte tale om offentlige 

driftsopgaver, som er karakteriseret ved, at der er tale om en standardiseret ydelse, hvor opgaven 

ikke er særlig kompleks.  Kravene til varetagelse af opgaven står derfor ikke overfor at skulle gen-

nemgå væsentlige forandringer igennem kontraktperioden. Hvis der er tale om komplekse ydelser 

og områder, hvor man ønsker innovation, kan indgåelse af et OPP være en løsningsmulighed (Ising 

2004: 2f) 

Traditionel udlicitering rummer en risiko for, at der opstår konflikter angående prisfastsættelsen og 

leverancen. (Ising 2004: 3)udtaler: 

"erfaringer viser, at der ved traditionel udlicitering kan være risiko for at etablere 

et forhold mellem to modparter, som fra hver sin side "kæmper" for at få mest mu-

ligt ud af aftalen" 

Det giver sig udslag i, at jo mere specifikt og detaljeret kontrakter og ydelserne er udformet, jo flere 

diskussioner kan der opstå om "ekstraopgaver", som ikke er klart defineret i en kontrakt. Fortolk-

ningsproblemer vedrørende kontrakten kan være en medvirkende årsag til opståen af konflikt mel-

lem parterne.  
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Den traditionelle leverandøraftale har fokus på fastlæggelse af krav til varetagelse af opgaven. Det 

sker i form af en detaljeret kravspecifikation eller kontrakt, som er det styrende redskab for, om den 

indgåede kontrakt bliver efterlevet. Den meget fastlåste kravspecifikation giver den offentlige be-

stiller en hvis sikkerhed, men kan medvirke til ufleksible løsninger, fordi den private aktør vil mak-

simere ud fra egne interesse. Det kommer til udtryk ved, at opgaven bliver udført efter den beskre-

vet kravspecifikation og ikke efter den bedst mulige løsning, idet den private leverandør har afgivet 

sit tilbud på baggrund af den detaljerede kravspecifikation. Ufleksibiliteten medfører, at den offent-

lige bestiller får udført opgaven, men at der ikke er et incitament til at skabe en innovativ proces, 

idet det ikke skaber en større nytte for den private part.  

Udgangspunktet for den traditionelle udlicitering er, at den offentlige bestiller tror, at en privat aktør 

kan gøre det bedre end dem selv. Men da den private aktør i mange tilfælde indregner en effektivi-

sering i prisen for at opnå en nedbringelse af produktionsomkostningerne, kan det i sidste ende føre 

til en forringelse af ydelsen, som ikke er til gavn for borgerne. Da den private aktørs målsætning 

bygger på nyttemaksimering og derved fokuserer på en minimering af omkostningerne, er incita-

mentet til at innovere ydelsen og skaber bedre service for borgerne ofte ikke tilstede. Endvidere kan 

kontrakter, som er af kortere varighed, medføre at den private aktør intet incitament har til at skabe 

innovation. Da den private aktørs målsætning er at maksimere sin nytte ud fra egeninteresse, vil en 

kortvarig kontrakt ikke medføre et incitament til at indgå i en udvikling, hvor en eventuel gevinst 

først kan høstes efter kontraktens ophør.  

Den traditionelle udlicitering kan, som omtalt, indeholde elementer af mistillid, konflikter og man-

gel på udviklingsperspektiv. I partnerskabsmodellen sigtes der mod at opnå respekt, tillid, engage-

ment, effektivitet, produktivitet og innovation. Partnerskabet skal indeholder en fokusering på sam-

arbejde og fælles målsætninger. De involverede aktører skal herved indordne egne interesser til en 

fælles fællesmålsætning. Derfor bør et partnerskab kontraktmæssig være skruet sammen således, at 

en del af den private aktørs nytte er baseret på det ekstra output, han kan bidrage med og derved fø-

re til, at der opstår et incitament til at skabe innovative løsninger. Samtidig bør den private aktør 

være bundet op på kontraktbestemte krav om et hvis kvalitets- og serviceniveau.  

5.1.2 Partnerskab 

Partnerskab er blevet udviklet på et grundlag af, at man har ønsket at udforme et samarbejde om va-

retagelse af de offentlige driftsopgaver. Formålet er, at et partnerskab skal føre til gensidig gavn for 

begge aktører og herunder være værdiskabene. Målsætningen er, at et partnerskab i forhold til tradi-

tionel udlicitering skal have mere bredde, skabe dynamik og effektivitet og herved være mere inno-
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vativ. Partnerskaber skal medføre udvikling på tværs, hvor både de offentlige og private aktører ved 

at indgå i et samarbejde skaber økonomiske og kvalitetsmæssige fordelagtige løsninger, hvorved 

der kan opstår en win-win situation for de involverede aktører.  

Et partnerskab er baseret på et kontraktligt grundlag, der er med til at sikre aktørernes rettigheder og 

forpligtelser. En partnerskabskontrakt er skruet anderledes sammen end ved en traditionel udlicite-

ring. Derfor en det vigtigt, at partnerskabets aktører aftaler en model for konflikthåndtering. Ved at 

man har indgået en skriftlig aftale angående håndtering af uenighed, har man således gjort det klart 

for begge aktører, hvordan en eventuel uenighed kan og bør løses, idet der er et klart aftalegrundlag 

herom. 

En partnerskabsaftale skal indeholde, hvad begge aktører forstår ved et samarbejde. (Ising 2004: 5) 

påpeger derfor: 

" at aktørerne hver især som en del af udbudsmaterialet og tilbudet, skal formulere 

en række konstruktive og målbare målsætninger for ydelserne og for samarbejde". 

Disse skal sammen danne grundlaget for fastsættelse af de overordnede målsætninger. Ved formule-

ringen af de fælles målsætninger er det vigtigt, at aktørerne har fokus på, hvilke kompetencer de kan 

bidrage med. Det skal gerne skabe et fundament for, hvordan begge aktører i samarbejdet kan bi-

draget med det, de er bedst til.  

Det er vigtigt, at aktørerne ved udførelsen af partnerskabsmodellen har en forståelse for, at de har 

forskellige indgangsvinkler til metode og processer, idet der er tale om to forskellige "virksomheds-

kulturer". Derfor er det vigtigt, at man sammen fastlægger, hvordan man vil optimere, samt hvilke 

metoder og processer der skal danne grundlag for optimeringen. Dialogprocessen er som omtalt vig-

tig for, at aktørerne ikke skal indgå i et partnerskab, hvor det senere viser sig, at man ikke har sam-

me holdning til, hvordan man når de fælles opstillede målsætninger. Der skal derfor være tale om 

fælles målsætninger, der er gældende for hele forløbet samt gensidig forståelse for, hvordan man 

når målet. På det grundlag kan begge aktører igennem den dialogbaserede proces arbejde på en kon-

struktiv udvikling for at opnå en bedre løsning af opgaven til gavn for alle. 

Partnermodellen skal som omtalt indeholde målbare mål, som aktørerne kan bruge som styringsred-

skaber til at agere efter, hvorved at de kan bidrage til en forsat udvikling af driftsopgaven. Aktører-

ne skal være enige om styringsredskaberne, idet der ellers kan opstå situationer, hvor aktørerne bru-

ger disse redskaber til at styre i forskellige retninger. Der kan således opstå konflikter om, i hvilken 

retning samarbejdet skal styres. Ved hjælp af styringsredskaber skal man i partnerskabet opfange 

det lærte af opgavevaretagelsen med henblik på en kontinuerlig udvikling af modellen og samarbej-
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det til forskel fra en traditionel udlicitering, hvor der er tale om en mere fastlåst statisk model. Det 

kræver, at aktørerne ved indgåelsen af et partnerskab har forstået, at der er tale om en dynamisk 

proces, som kræver aktiv deltagelse. Indgåelse af et partnerskab stiller således store krav til de in-

volverede aktører om parathed og vilje til at omstille sig. Derudover skal der være tilstrækkeligt 

med ressourcer til rådighed i aktørernes organisatoriske bagland til at løfte opgaven.     

Samarbejdsformen skal afspejle, at der er tale om dialog mellem ligeværdige aktører med gensidig 

respekt. Begge aktører skal have en forståelse for, at man over for hinanden agerer i et åbent og ær-

ligt miljø. Åbenheden skal gennemsyre processen, hvorved man får mulighed for at opnå den mest 

hensigtsmæssige opfølgning i forhold til i fællesskab at styre ind efter de fælles opstillede målsæt-

ninger. De målsætninger, som aktørerne bør mene, at et partnerskab bygger på 

Derudover er det vigtig, at et partnerskab er baseret på en fælles forretningsmodel. Forretningsmo-

dellens væsentligste elementer er opgørelse af procesoptimering og deling af risici og gevinster. 

Partnerskabet skal udformes således, at der skabes en sammenkobling af de fælles målsætninger og 

et økonomisk incitament. Det økonomiske incitament skal motivere aktørerne til igennem partner-

skabet at arbejde effektivt for at nå målsætningerne.  

I partnerskabets indledende fase skal aktørerne udarbejde en risikovurdering af opgaven. Vurderin-

gen skal danne grundlag for, at det er den part, der er bedst til at håndtere en specifik risici, der står 

for varetagelsen. Derudover skal vurderingen indeholde en estimering af størrelsen af de økonomi-

ske risici. Ved at foretage en risikovurdering og pålægge de enkle aktører at varetage disse risici, 

indbygges der automatisk et incitament for aktørerne til at arbejde for at minimere og håndtere risici 

på en forsvarlig måde. 

Aktørerne skal i forretningsmodellen foretage opstilling af, hvordan eventuelle økonomiske gevin-

ster, som kan opstå ved effektivisering, skal fordeles. Aktørerne allerede har således taget stilling og  

kan undgå eventuelle uenigheder. En naturlig proces i et partnerskab vil være, at aktørerne vil sam-

arbejde om en udvikling for, at optimere hinandens respektive styrke og kompetencer så optimalt 

som muligt for at få så meget ud af partnerskabet som muligt. Dette fælles arbejde skal indeholde 

strategiske og udviklingsmæssige elementer, der bør være ensbetydende med, at man løbende for-

søger at optimere ydelsen, her tænkes både på omkostningsminimering samt kvalitet. At partner-

skabet har et fælles incitament til at optimere ydelsen, kan i sidste ende være med til skabe en om-

kostningsreduktion for den offentlige bestiller samt en bedre indtjening for den private aktør.  
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5.1.3 Hvornår er partnerskab relevant 

Det er den offentlige sektor som, på baggrund af et strategisk valg, skal vælge, om man selv vil 

producere en ydelse eller gøre brug af en ekstern leverandør. Et samarbejde med en ekstern leve-

randør kan ske ud fra en betragtning af, at ens egen potentiale for at producere en ydelse vil medfø-

re en større økonomisk omkostning samt at der er en mulighed for en kvalitets- og serviceforbed-

ring for brugerne samt borgerne, eller det kan ske på baggrund af et ønske om at bevæge sig væk fra 

den nuværende situation. Den offentlige sektor skal i et OPP se en mulighed for omkostningsmini-

mering, hvor det ikke sker på bekostning af kvalitet. For visse driftsopgaver kan det for den offent-

lige sektor være dyrt samt besværligt at oparbejde tilstrækkelig kompetence. Ved at indgå i et part-

nerskab sikrer det offentlige sig en partner, der er specialist på området, og derfor har en forudsæt-

ning for at fastholde et tilstrækkeligt højt fagligt kompetenceniveau. 

Et OPP kan være af relevans i de af den offentlige sektors driftsopgaver, hvor den offentlige part 

ønsker en samarbejdspartner, hvor man igennem et fællesskab kan se muligheder for at opnå inno-

vative løsninger, der kan udmunde i gevinster for begge aktører. Det betyder, at udspillet til at indgå 

i et OPP hviler på den offentlige sektor, der således skal tage det først skridt.  

5.1.4 Indgåelse af partnerskab 

Der er opstillet et krav i OPP-bekendtgørelsen "bekendtgørelsen om anvendelse af offentlig-privat 

partnerskab (OPP), partnering og nøgle tal"
8
 om, at der skal foretages en systematisk vurdering af, 

om en konkret byggeopgave skal gennemføres som et OPP. Kravet retter sig mod statsligt byggeri, 

der er omfattet af statsbyggeloven, samt mod byggeri for institutioner, der modtager driftstilskud, 

når tilskuddet udgør mindst 50 % 
9
. Det kan f.eks. være erhvervsuddannelserne, Professionshøjsko-

ler mv. Der er således ikke lovmæssige retningslinjer for, hvordan kommunerne og regionerne skal 

forholde sig til gennemførelse af et OPP. Dog viser erfaringer, at Erhvervs- og Boligstyrelsens vej-

ledninger anvendes som vejledning. (EBST februar 2005:3)  

Erhvervs- og boligstyrelsen har i forbindelse med den omtalte OPP-bekendtgørelsen
10

 udgivet vej-

ledning om OPP, til bekendtgørelse om OPP, partnering og nøgletal (EBST, 2004A), hvori der 

lægges op til at en OPP-vurdering foretages i to trin. 

                                                 

8 BEk nr. 1384 af 17/12/2004, § 2. 

9 BEk nr. 1384 af 17/12/2004 § 1.  

10 BEk nr. 1135 af 15/12/2003. Er efterfølgende blevet erstattet af BEk nr. 1384 af 17/12/2004 
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1. Den indledende fase: Der skal foretages en vurdering af, om OPP er relevant i forhold til et gi-

vent projekt. Hovedregel er som omtalt i afsnit. 4.2, at projektet skal have en størrelse på over 100 

mio. kr. Projekter under grænsen ses ikke som egnet til at blive gennemført som et OPP-projekt.  

2. Forundersøgelse: Hvis projektet i den indledende fase findes egnet til en OPP-løsning, skal der 

foretages en komparativ vurdering. I vurderingen bliver OPP-projekt sammenholdt med en traditio-

nel offentlig løsning. Den systematiske vurdering skal foretages med udgangspunkt i tre forskellige 

parametre.  

 Finansiel vurdering 

 Samfundsmæssig vurdering 

 Operationel vurdering. 

Vægtningen af parametrene kan være forskellig fra projekt til projekt, men der er lagt op til, at den 

finansielle del vægtes tungest med ca. 80 % og de to andre parametre med ca. 10 %. Udgangspunkt 

er, at man med baggrund i den totaløkonomiske vurdering vælger den økonomisk mest fordelagtige 

løsning. (Petersen, 2007: 9)  

Regeringen har som en del af de initiativer, den har sat i gang, indgået en rammeaftale igennem 

SKI
11

. Rammeaftalen er indgået mellem Finansministeriet og konsulenthusene COWI, Rambøll og 

Deloitte og indebærer, at staten og kommunerne til en fast fordelagtig timepris kan indgå en aftale 

om konsulentydelser vedrørende de omfattende forundersøgelser (Petersen, 2009: 14). Ved at indgå 

en rammekontrakt undgår man, at OPP-forundersøgelser skal sendes i udbud og sparer således tid 

og ressourcer. At kommunerne gør brug af aftalen, kan man se har medført en standardiseret be-

handling af forundersøgelserne
12

. Baggrunden er, at konsulenthusene naturligvis vil forsøge at mak-

simere deres nytte i henhold til den indgåede aftale, det fører derfor til en standardisering af denne 

type opgaver.      

Et partnerskab skal, hvis ydelsen er udbudspligtig efter nationale indkøbsregler eller EU reglerne, 

indgås efter et udbud. Et partnerskab skal derfor med udgangspunkt i udbudsdirektivet etableres på 

grundlag af en konkurrence.  

For at en aktør kan byde ind på opgaven, skal de for det meste igennem en prækvalifikationsrunde. I 

en prækvalifikationsrunde har den offentlige bestiller mulighed for at sortere de mindre seriøse bud 

fra. Den offentlige bestiller kan i prækvalifikationen opstille bløde værdier f.eks. samarbejdskompe-

                                                 

11 Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S 

12 Denne antagelse er draget på baggrund af de udvalgte forundersøgelser, der indgår i projektet. 
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tencer, kvalifikationer, forslag til innovation mv., som man mener, kan have relevans for indgåelsen 

af et partnerskab. Det er først i den egentlige udbudsrunde, at de forskellige aktører kommer med 

deres forslag til en økonomisk handlingsplan. 

Den offentlige bestiller skal ved konkurrenceudsættelsen udarbejde et udbudsmateriale, der skal in-

deholde en overordnet specifikation af den pågældende ydelse samt krav til resultat og output. Det 

adskiller sig fra den traditionelle udlicitering, hvor der udarbejdes en detaljeret kravspecifikation 

vedrørende udførelsen. Aktøren skal i sit tilbud beskrive, hvordan han vil løse opgaven. På den må-

de lægges der op til, at aktøren kan anvende sine kompetencer bedst muligt. Den offentlige bestiller 

kan opstille aftalegrundlaget således, at der er mulighed for, at en eventuel partner igennem en dia-

log kan komme med forslag. Der er ikke krav om, at denne åbne model skal anvendes ved indgåel-

sen af et partnerskab, men den kan være med til at skabe en optimal udnyttelse af aktørens kompe-

tencer i et partnerskab. Hvor man igennem en tæt dialog mellem parterne fastlægger en løsnings-

model samt en aftale om et grundlæggende service- og kvalitetsniveau.  

Udbudsprocessen skal tilrettelægges, så den er indenfor rammerne af de gældende konkurrencereg-

ler.
13

 Den offentlige bestiller kan inden udarbejdelsen af udbudsmaterialet indkalde til et informati-

ons-dialogmøde, hvor interesserede aktører kan komme og få et indtryk af intentionerne med part-

nerskabet. Derudover kan de indgå i en dialog om varetagelse af opgaven, samt om hvordan et 

eventuelt kommende partnerskab kan udformes mest hensigtsmæssig.  

I udbudsprocessen kan der stilles spørgsmål, hvor svarene i henhold til ligebehandlingsprincippet 

skal være tilgængelige for alle de involverede aktører i udbuddet. Når tilbudsgiverne har afgivet de-

res bud, indkaldes de til en præsentation af tilbuddene, hvor de kan konkretisere deres kompetencer, 

og hvilket økonomisk grundlag de har udarbejdet deres tilbud på.    

Efter at den offentlige bestiller har taget stilling, til hvilken aktør der har vundet udbuddet, og kon-

traktaftalen er indgået, skal parterne i en dialog gennemgå, hvordan partnerskabet opnår den bedste 

driftsløsning. Det kan gøres ved, at man i et samarbejde ser på, hvordan de forskellige aktørers 

kompetencer bedst kan udnyttes i partnerskabet. I den indledende fase bør aktørerne i fællesskab af-

holde workshops, hvor de fælles aktiviteter gennemgås. Det er i denne fase, med grundlag i ud-

budsmaterialet og det afgivne tilbud, at opgaveløsningen fastlægges. Aktørerne skal også her ud-

forme de fælles målsætninger og succeskriterier, der skal være gældende for partnerskabet.  

                                                 

13 Reglerne vil blive gennemgået i afsnit. 5.2.3. 



33 

 

En statslig institution skal efter et udbud fortage endnu en vurdering, idet det endelige bud skal 

sammenlignes med et offentligt alternativ. Sagen skal forelægges for Finansudvalget, hvor det skal 

dokumenteres, at effektiviseringsgevinsterne overstiger de forhøjede transaktions- og finansierings-

omkostninger. Et OPP kan først igangsættes efter forelæggelse for Finansudvalget, også selvom 

projektet er givet en anlægsbevilling på årets finanslov. (Petersen, 2007: 6). Dette er således sket 

ved projektet Rigsarkivet. Her viser den totaløkonomiske vurdering, at den økonomiske mest for-

delagtige OPP-løsning set over den 30-årige kontraktperiode medfører udgifter på 1.023 mio. kr., 

hvor en traditionel løsning til sammenligning medfører udgifter på 961 mio. kr. over kontraktperio-

den. Der er hermed tale om en merudgift ved en OPP-løsning på 62 mio. kr. over kontraktperioden 

(Finansministeriet, 2007: 3). Dog er det Slots- og Ejendomsstyrelsens vurdering, at OPP-løsningen 

samlet set er den økonomisk mest fordelagtige løsning for staten. Det bliver begrundet med, at der 

bliver overført en række risici fra staten til den private part, hvorved en række anlægs- og driftsrisi-

ci, der normalt påhviler staten, bliver overført til den private part. OPP-leverandøren er således på-

lagt kontraktmæssigt at bære risici for fordyrelser og forsinkelser i anlægsfasen. Ansvaret for driften 

hviler også på OPP-leverandøren, som er forpligtet til at stå for vedligeholdelsen, udbedring af ska-

der mv. Der bliver lagt vægt på, at Byggeriets Evaluerings Center i en rapport fra marts 2007 vedrø-

rende kulturbyggerier i Danmark har konstateret gennemsnitlige budgetoverskridelser på ca. 11 pct. 

for større byggerier, samt at der kan konstateres overskridelser i driftsfasen vedrørende fx bygnings-

reparationer.  Derudover forventes det, at de lavere vedligeholdelses- og driftsomkostninger ved 

valg af OPP-løsningen medfører lavere omkostninger efter kontraktperiodens udløb og således vil 

være fordelagtigt for staten på længere sigt. (Finansministeriet, 2007: 3f) Jeg har ikke set grundlaget 

for den totaløkonomiske vurdering, som er udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsen og fremlagt 

for Finansudvalget, men i forundersøgelsen vedrørende Rigsarkivet, hvor man har brugt erhvervs- 

og Byggestyrelsens vurderingsværktøj, er de forskellige risici indregnet i modellen og er således en 

del af den totaløkonomiske vurdering.  Hvis der er brugt samme vurderingsværktøj, er det svært at 

se, at man ikke allerede har taget forbehold for disse risici i modellen, og at de herved er med i den 

totaløkonomiske vurdering. Det bevirker, at det umiddelbart for mig er svært at se en begrundelse 

for, at en OPP-løsningen vedrørende Projekt Rigsarkivet er den økonomisk mest fordelagtige løs-

ning for staten.    

5.1.5 Forudsætninger for partnerskaber 

For at et partnerskab skal fungere, skal begge aktører været indstillet på at fremstå ærligt og åben. 

Det er igennem dialog, hvor aktørerne viser tillid til hinanden, at der opstår den gensidige fortrolig-

hed, som er grundstenen i et godt partnerskab. På den måde kan man frit diskutere, hvilke forvent-
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ninger man har til partnerskabet og hinanden. Igennem dialog får aktørerne indsigt i, hvad den an-

den aktørs forventninger er til partnerskabet. Der skal spilles med åbne kort således, at man bedst 

kan blive enige om, hvordan en forretningsmodel skal sammensættes, idet den private aktør har 

præferencer for en høj indtjeningsgrad, mens den offentlige aktør skal varetage borgernes præferen-

cer om høj kvalitet. 

Et partnerskab forudsætter, at begge aktører har foretaget en organisatorisk forberedelse for at sætte 

sig i stand til at kommunikere og skabe de nødvendige samarbejdsevner. Det er to forskellige orga-

nisatoriske størrelser, der mødes. Det betyder, at hvis man ikke har udført et ordentligt benarbejde 

for at forberede medarbejderne, kan det føre til store gnidninger, som ellers kunne have været und-

gået. Derfor kræver et partnerskab en høj grad af modenhed og parathed rent organisatorisk. Det be-

tyder, at aktørerne skal implementere partnerskabstanken i sin deres egen organisation, for at et 

partnerskab kan blive en succes. Det gælder hele vejen fra ledelsen ned til den enkle medarbejder 

(Ising, 2004: 13). 

5.2 DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD 

I Danmark medfører den forholdsvis stramme anlægsstyring, at deponeringsreglerne sætter visse 

rammer for OPP-projekter. Derudover er der skatte- og momsmæssige uklarheder, angående hvor-

dan man ser et OPP-projekt, og SKAT træffer således beslutning på baggrund af det konkrete pro-

jekt. Samtidig skal man forholde sig til, at et eventuelt udbud skal ske efter de konkurrenceretlige 

regler.  

5.2.1 Deponeringsreglerne 

Den kommunale lånebekendtgørelse fastsætter deponeringsreglerne, der har relevans ved oprettelse 

af et OPP-projekt. Den sætter grænser for kommunernes mulighed for finansiering ved hjælp af lån-

tagning. Det har betydning for OPP, idet leje- og leasingaftaler bliver ligestillet med kommunale an-

lægsopgaver, og således regnes som låntagning, medmindre kommunen deponerer et beløb svaren-

de til leje- eller leasingaftalens værdi. (lånebekendtgørelsen, § 3 og § 6). Reglerne er blevet stram-

met op som en konsekvens af Farum-sagen, hvor kommunen indgik leasingaftaler uden at foretage 

en modsvarende deponering. En kommune er således ifølge lånebekendtgørelsen forpligtet til, når 

de indgår en OPP-aftale, at deponere et beløb svarende til opførelsesomkostningerne for den del af 

projektet, der vedrører kommunale aktiviteter (Petersen, 2009: 12).  

Der blev i 2008 nedsat en arbejdsgruppe under Velfærdsministeriet, som skulle komme med anbefa-

linger til ændring af lånebekendtgørelsen (Velfærdsministeriet, 2008). De er kommet frem til to væ-



35 

 

sentlige punkter, der kan hjælpe til, at OPP ligestilles med et traditionelt kommunalt anlægsprojekt. 

De to punkter er som følgende: 

 Et OPP bør kunne deponere uden moms, hvilket ligestiller OPP med et traditionelt kommunalt 

projekt, der er fritaget for moms via den kommunale momsudligningsordning.  

 En deponering bør kunne foretages undervejs i projektet og således svarende til de løbende an-

lægsudgifter i et traditionelt projekt og ikke som nu i projektets startfase. 

De pågældende anbefalinger er ikke i endnu blevet indarbejdet i lovgrundlaget, og det vides ikke 

om det vil ske i den nærmeste fremtid.  

Der er i forbindelse med reglerne i den kommunale lånebekendtgørelse om deponering blevet opret-

tet en lånedispensationspulje på 100 mio. kr. til projekter, der ses som en fagligt begrundet OPP-

model med effektiviseringsaspekter (Petersen, 2009: 15). Lånedispensationspuljen giver kommu-

nerne mulighed for på forhånd at opnå dispensation for en del af deponeringsforpligtelsen, da der 

for det meste kun gives fritagelse for en del af deponeringen.   

5.2.2 Moms- og skattemæssige forhold 

Der har i forbindelse med opførelse af OPP-projekter i Danmark, opstået betydelige forsinkelser i 

forbindelse med SKATs vurdering af de moms- og skattemæssige forhold. (her tænkes særligt på 

Vildbjerg Skole og Rigsarkivet). 

Disse forsinkelser har i begge tilfælde været vedrørende det skatte- og momsmæssige ejerskab af de 

offentlige bygninger med udgangspunkt i OPP-aftalens tilbagekøbsklausul. Det har medført, at der 

på den skattemæssige side har været usikkerhed angående adgang til at foretage skattemæssige af-

skrivninger fra OPP-selskabets side på aktivet. Det er som udgangspunkt en forudsætning for, at der 

kan foretages skattemæssige afskrivninger på et aktiv, at skatteyderen ejer aktivet. Det vil sige, at 

der skal være tale om et reelt ejerskab.  

SKAT har været tilbageholdende med give OPP-selskaber adgang til at foretage skattemæssige af-

skrivninger, hvis det ifølge kontrakten var aftalt, at aktivet ved udløb af kontraktperioden skal over-

drages til en fastsat pris.  

Udgangspunktet er, at SKAT accepterer sådanne tilbagekøbsbetingelser skattemæssigt, hvis der er 

tale om, at tilbagekøbet er fastsat til markedsværdien ved aftalens udløb. Det har dog i praksis været 

spørgsmålet, hvorledes man kan fastsætte tilbagekøbsprisen allerede ved aftalens indgåelse til mar-

kedsværdien. Da overdragelsen skal ske til en pris, der fastsættes ved indgåelse af kontrakten ud fra 

en forventet markedspris om 30 år. (OPP-aftalens løbetid) 
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Skatterådet har dog ved offentliggørelsen af afgørelsen den 28 marts 2007, afgivet bindende svar 

om den skattemæssige behandling af et OPP-selskab. I samme sag har skatterådet afgivet en vejle-

dende besvarelse om den momsmæssige behandling af det samme OPP-projekt. Heri accepteres en 

model, hvor overdragelsesværdien for illikvide aktiver fastsættes ud fra opførelsesomkostningerne 

ved aftalens udløb. Ved et illikvidt aktiv forstås et formuegode, hvor der ikke eksisterer sammenlig-

nelige bygninger mv. Der er således tale om et aktiv, der ikke kan omsættes på det almindelige 

ejendomsmarked. Det betyder, at man ved værdiansættelsen skal anvende den skønnede genanskaf-

felsessum med fradrag for ejendommens stand mv. på tidspunktet for OPP-kontraktens ophør.     

Værdiansættelsen bør ifølge afgørelsen opgøres ud fra følgende tre trin: 

1 Opgørelse af handelsværdi ved kontraktindgåelse. 

2 Fremskrivning af afskrevet handelsværdi til ophørstidspunktet. 

3 Nedslag som følge af teknisk forældelse.  

Der var i sagen rejst spørgsmål om, hvorvidt OPP-selskabet kan anses for ejer af bygningen i skatte- 

og momsmæssig henseende, herunder hvorvidt der kan foretages skattemæssige afskrivninger samt 

fradrages købsmoms.  

Skatterådet fandt i sagen, at SKAT ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte den indgåe-

de aftale, hvorved OPP-selskabet må anses som ejer af bygninger og inventar. OPP-selskabet er der-

for berettiget til at foretage skattemæssige afskrivninger. Skatterådet udtaler endvidere i deres vej-

ledende besvarelse om den momsmæssige behandling, at der ikke er et tilstrækkelig grundlag for at 

tilsidesætte parternes aftale, hvorved OPP-selskabet også momsmæssigt anses som ejer af aktivet 

(Gentofte Kommune, 2007: bilag 2). 

Hvis OPP- selskabet ikke kan blive momsregisteret vil det indebære, at det ikke kan fratrække 

moms på udgifter. Det vil medføre, at kommunens/statens lejebetaling for aktivet vil blive 25 pct. 

højere. 

Danske kommuner har ret til refusion af momsen af anlægsomkostninger via den kommunale 

momsrefusionsordning. Det betyder, at hvis en kommune derimod skal momsregistreres ved indgå-

else af en OPP-kontrakt, og at det således anses som, at kommunen udfører momspligtigt erhvervs-

aktivitet, kan der ikke anmodes om refusion af moms af anlægsomkostningerne via den kommunale 

momsrefusionsordning. Momsudgiften vil i dette tilfælde skulle fradrages som købsmoms, på den 

momsangivelse som SKAT sender til kommunerne.  

Hvis opgaven, hvorom der er indgået en OPP-kontrakt, forudsætter varetagelse af den pågældende 

kommune i sin egenskab af offentlig myndighed, vil kommunen være fritaget for moms. 
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Der bør således rettes henvendelse til SKAT for bindende svar angående de skatte- og momsmæssi-

ge forhold inden et OPP-udbud.  

5.2.3 De konkurrenceretlige regler 

Det er vigtigt, at den offentlige bestiller forholder sig til de konkurrenceretlige regler. Hvis der er ta-

le om, at den ordregivende myndighed indgår i en gensidigt bebyrdende aftale med en privat leve-

randør om varetagelse af en ydelse, og kontraktværdien over kontraktperioden overstiger den gæl-

dende tærskelværdi for EU-udbud, er den offentlige bestiller forpligtet, jf. EU's udbudsdirektiv. 

Partnerskaber er karakteriseret ved lange kontraktperioder typisk med løbetid mellem 20 og 30 år 

og en fordeling af risiko og gevinster, samtidig er der tale om en løbende udvikling af ydelsen. Det 

kan skabe udfordringer, da udbudsreglerne stiller visse krav. Disse krav er følgende: 

Ydelsen skal være specificeret så tilstrækkeligt, at den ordregivende myndighed på baggrund af de 

modtagne tilbud og de fastsatte tildelingskriterier er i stand til at identificere det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud. Idet principperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehand-

ling skal overholdes, og at tilbuddene skal vurderes på reelle konkurrencevilkår. 

 Tildelingen af en offentlig kontrakt sker udelukkende på grundlag af kriteriet: det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud (Udbudsdirektivet, artikel 29). 

 Efter udløbet at tilbudsfristen sætter forhandlingsforbuddet snævre rammer for forhandlinger 

mellem ordregiver og leverandør. Dermed begrænses muligheden for ændringer, da drøftelser 

kun må ske med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af tilbuddet, og kun i det om-

fang det ikke giver anledning til forskelsbehandling. (Konkurrencestyrelsen, 2006: side 139) 

Det er dog muligt at gennemføre et udbud af et partnerskab indenfor EU's udbudsregler. Udbuds-

form og kontrakt skal udformes således, at der gives plads til at justere hen til den løsning, der bedst 

opfylder de fælles mål og dermed den ordregivende myndigheds behov. 

Ved kontraktindgåelsen skal de væsentlige parametre være fastsat. Det medfører partout ikke, at 

man ikke har mulighed for en justering de forskellige underkriterier som kvalitet, driftsomkostnin-

ger mv. Men kravspecifikationen for især prisfastlæggelse skal være fastsat, idet der eller vil opstå 

en ulovlig forhandling, jf. forhandlingsforbuddet (Ising, 2004:11).
 
 

Der er flere måder indenfor rammerne af EU's udbudsdirektiver at gribe udbudsprocessen an på. 

Det er afhængigt af opgavens karakter, hvilken udbudsform der er mest fordelagtig. Den konkur-

renceprægede dialog har vist sig at være den mest relevante for OPP, og det er også denne udbuds-

form, man har anvendt i de OPP-projekter, der er blevet realiseret i Danmark.  



38 

 

 Konkurrencepræget dialog. Kan anvendes i tilfælde af særligt komplekse kontrakter, hvor den 

ordregivende myndighed ikke mener, at anvendelsen af et offentligt eller begrænset udbud gør 

det muligt at indgå en kontrakt. (jf. udbudsdirektivet artikel 29). Det skal forstås på den måde, at 

konkurrencepræget dialog kan finde anvendelse ved opgaver, hvor der er fundamental usikker-

hed angående fastsættelsen af juridiske og finansielle forhold, eller hvor opgaven er så teknisk 

kompleks, at det ikke er muligt at præcisere disse krav i udbudsmaterialet (EBST, 2004A: 21). 

Den konkurrenceprægede dialog kan således være med til at give den offentlige bestiller et bedre 

beslutningsgrundlag, idet man igennem en dialog med de private aktører kan fastslå forventninger 

og være medvirkende til at give de private aktører indsigt i den offentlige bestillers idéer og behov 

(Petersen, 2009: 12f) 
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6. ANALYSE 

Kapitlets formål er med udgangspunkt i en casestudie at få et indblik i, hvilke forudsætninger der 

har indflydelse på, om et projekt er egnet som en OPP-løsning og herigennem at opnå en tilstrække-

lig forståelse til at kunne give en besvarelse på problemformulering. Undersøgelsen er opdelt i føl-

gende områder: 

 Markedsforventninger og vurderinger 

 Finansiel analyse 

 Lovgivning 

I figur 6 er der udarbejdet en oversigt over, hvilke konklusioner der er afgivet i de forskellige for-

undersøgelser.  De efterfølgende afsnit vil gå dybere ned i de enkelt delelementer, der har ført til de 

forskellige konklusioner, samt belyse hvorfor man er noget frem hertil. Figuren skal bruges til at 

danne et overordnet billede af, hvordan udfaldet af forundersøgelserne er landet, og vil ikke blive 

genstand for en yderlig vurdering. Vurderingen vil blive fortaget i de nedenstående afsnit.  

Den overordnede konklusion i forundersøgelserne angående egnetheden af projekt som en OPP-

løsning. Figur. 6. 

Projekt 
Projektet vurderes til at 

være egnet som OPP 
Årsag til vurderingen 

Rigsarkivet ja 

Der kan forventes en omkostningsbesparelse på 3 - 4 pct. i 

forhold til en offentlig løsning, samt der er en positiv stem-

ning på markedet for at medvirke i OPP-projekter.  

Motorvej Kiplev-Sønderborg ja 

Der er en estimeret økonomisk fordel ved at gennemføre 

projektet som OPP.  

Det vurderes, at projektet er praktisk gennemførbart.  

Roskilde fjord (bro) nej 
Det er ikke umiddelbart en økonomisk fordel at etablere pro-

jektet som en OPP-løsning.  

Roskilde Fjord (tunnel) nej 
Der er ikke umiddelbart en økonomisk fordel at etablere pro-

jektet som en OPP-løsning.  

P-huse i Aalborg (nej) 

En rent privat løsning er den økonomisk mest fordelagtige 

løsning. Dog vurderes det, at projektet under visse forudsæt-

ning er egnet som en OPP-løsning.  

Næstved Arena ja 

Der er en stor markedsinteresse for projektet, derudover er 

der potentiale for at opnå synergieffekter og stordriftsforde-

le. Der er mulighed for at tænke projektet sammen med en 

ny bydel, der profiler sig på idræt og sundhed. 

Omkostningerne ved Arenaprojektet er væsentligt højere end 

ved referenceprojektet. Hvis grundpriserne kan holde, vil det 

lille Arenaprojekt i princippet kunne finansieres ved jordsalg 

over en kortere årrække. Det må endvidere forventes, at pro-

jektet kan generere forskellige kommercielle indtægter, der 

kan dække en del af udgifterne til drift og vedligeholdelse, 

men det vil også kræve kommunalt driftstilskud.   
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Gentofte Sportspark nej 

Der åbnes indenfor de skitserede rammer ikke mulighed for 

overførelse af væsentligt ansvar og risici til den private ak-

tør. 

Der forventes på den ene side, at man ved OPP-løsning op-

når besparelse og merindtægt. Dog er disse fordele ikke store 

nok til alene at opveje de højere finansierings- og transakti-

onsomkostninger, fordi man ikke udnytter mulighed til at gi-

ve den private aktør reel frihed til at komme med nye løs-

ninger. 

Frederiksborgscentret 
(Lille pakke) ja 

(Stor pakke) nej 

OPP er økonomisk mest fordelagtigt ved den lille pakke. 

Ved den store pakke er et samlet udbud mest økonomisk 

fordelagtigt, idet en OPP-model vil kræve flere kommerciel-

le m
2
 end der forudsattes i modellen. 

Kommunen er forpligtet til at deponere et beløb, der som 

udgangspunkt svarer til den del af anlægsudgiften, der ved-

rører kommunale aktiviteter. Der er dog mulighed for di-

spensation for en del af deponeringsforpligtelsen, hvis In-

denrigs- og Sundhedsministeriet kan anerkende projektet 

som en "fagligt begrundet" OPP-model med effektivise-

ringsaspekter.  

Haderslev ny is-arena ja 

Nutidsværdien af de fremtidige betalinger er lavest ved valg 

af OPP. 

Haderslev Kommune opnår ved valget af OPP en forbedret 

likviditet i aftaleperiodens første par år grundet deponerings-

fritagelse samt opnåelse af effektiviseringsgevinster. 

Derudover opnår kommune også sikkerhed grundet risiko-

overførslen til overholdelse af anlægs- og driftsbudgettet.  

 

Det fremgår af konklusionerne på forundersøgelserne, at fem projekter vurderes til at være egnet 

som OPP-projekter, og tre projekter vurderes ikke til at være egnet som OPP-projekter. Dog vil re-

sultatet blive lige, hvis projekt FrederiksborgsCentret med udgangspunkt i den store pakke bliver 

vurderet til at være ikke egnet. Det må derfor konkluderes, at der ingen tydelig overvægt er angåen-

de, om projekterne ses som egnet til en OPP-løsning.  

6.1 MARKEDETS FORVENTNINGER OG VURDERINGER 

Analysen af markedets forventninger og vurderinger er udarbejdet med baggrund i de markedsun-

dersøgelser, der er blevet fremstillet som en del af vurderingen i forundersøgelserne. Udgangspunk-

tet i markedsundersøgelserne i de udvalgte projekter er, at man har stillet spørgsmål til de private 

markedsaktører for at opnå kendskab samt viden indenfor den specifikke branche, og samtidig an-

skueliggør man, om der er interesse for projektet.  

De udvalgte forundersøgelser er blevet udarbejdet af forskellige aktører. Derudover har de medvir-

kende projekter i undersøgelsen forskellige indgangsvinkler. Det medfører, at forundersøgelserne 

har fokuseret på forskellige områder, som specifikt har været af interesse for det pågældende pro-

jekt.  
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Analysen forsøger at forene de forskellige forundersøgelser i fire kategorier. De er som følgende: 

 

 

 

 

 

 

Indenfor de fire kategorier er der blevet foretaget en systematisering for at muliggøre en sammen-

holdelse af projekterne. Derudover er det blevet foretaget en yderligere vurdering af de vigtigste 

punkter, der er kommet til udtryk i forundersøgelserne, i hver af de fire opstillede kategorier. Der 

vil i hver af de fire kategorier blive udarbejdet en opsummering. 

6.1.1 Markedets interesse for at medvirke i OPP-projekter. 

Afsnittet skal bruges til undersøge, hvor høj grad af interesse der er på markedet for at medvirke i 

OPP-projekter. idet en forklaring på den lave grad af OPP-projekter i Danmark kan være, at marke-

det ikke har tilstrækkeligt interesse i at medvirke i OPP-projekter. 

Markedets interesse for at medvirke i OPP-projekter. Figur. 7. 

Projekt/grad af interesse 

Det vurderes, 

at der er en høj 

grad af inte-

resse. 

Det vurderes, 

at der er en 

middel grad af 

interesse. 

Det vurderes, 

at der er en lav 

grad af inte-

resse. 

Rigsarkivet x     

Motorvej Kiplev-Sønderborg x     

Roskilde fjord x     

P-huse i Aalborg   x   

Næstved Arena (x)     

Gentofte Sportspark (x)     

FrederiksborgCentret x 

  Haderslev ny is-arena x     

 

Motervej Kiplev-sønderborg: Det blev af de adspurgte aktører pointeret, at det er af afgørende be-

tydning for interessen, at der indenfor en kort årrække kan forventes yderligere projekter.  

 

P-huse i Aalborg: Det vurderes, at der er en middel grad af interesse for at medvirke i OPP-

projektet. Begrundelsen er, at de adspurgte P-huse-operatører vurderer, at det er vanskeligt at opnå 

et acceptabelt driftsmæssigt resultat isoleret set. Der skal enten være et tilskud i form at løbende be-

taling fra den offentlige bestiller, eller P-huset skal kombineres med andre aktiviteter, der kan gene-

rere indtægter. Endvidere bliver der sat spørgsmålstegn ved, om der reelt er et behov for at anlægge 

 Markedets interesse for at medvirke i OPP-projekter. 

 Markedsvurdering af om projekt er egnet som OPP. 

 Usikkerheder i OPP-projekter. 

 Muligheder for at tænke innovativt. 
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tre p-huse i Aalborg by. Der er dog stor interesse for at deltage, såfremt der kan udarbejdes en OPP-

kontrakt, der har tilfredsstillende vilkår  

 

Næstved Arena: Det bliver i forundersøgelsen påpeget, at interessen for et OPP-udbud vil være af-

hængigt af, hvordan udbuddet struktureres og kvaliteten af udbudsgrundlaget. Det bunder i, at flere 

af de adspurgte aktører udtrykker forbehold overfor de udbudsprocesser og tilgange, der tidligere 

har været anvendt i OPP-udbud i Danmark. Begrundelsen er, at den offentlige bestiller ikke har væ-

ret afklaret angående forretningskoncept og økonomien i OPP-projekterne, endvidere har man været 

for urealistiske i forhold til ønsker og betalingsvillighed. Det har haft den betydning, at der har væ-

ret uklarheder i rammerne for udbuddet, derudover har det ført til alt for lange og omkostningstunge 

udbudsprocesser.  De private aktører er derfor blevet mere kritiske overfor, hvilke OPP-udbud man 

vil byde på.  

Gentofte Sportspark: Der er generelt en positiv stemning for OPP. Der bliver dog udtrykt de 

samme forbehold som i Næstved Arena projektet angående de udbudsprocesser og tilgange, der har 

været anvendt i forbindelse med OPP-projekter i Danmark. Hvor usikkerhed omkring flere elemen-

ter har skabt uklarhed om bevægelsesgrundlaget såvel som rationalet for at udbyde opgaven som 

OPP.  

De fleste adspurgte aktører er dog af den overbevisning, at markedet vil udvikle sig hastigt i de 

kommende år.  

FrederiksborgCentret: Det fremgår som i de to ovenstående projekter, at der generelt er en positiv 

stemning omkring OPP, dog er der et forbehold angående de udbudsprocesser og tilgange, der har 

været anvendt i forbindelse med OPP-projekter i Danmark. Det gør, at de adspurgte aktører er ble-

vet mere bevidste om, hvad de vil og ikke vil i forhold til processen i et OPP-udbud.  

6.1.1.1 Opsummering.  

Undersøgelsen viser, at der i syv projekter bliver vurderet, at der er en høj grad af interesse for at 

medvirke i OPP-projekter, og i et projekt en middel grad af interesse for at medvirke i et OPP-

projekt.  

Der er således generelt en positivt stemning på markedet for at medvirke i OPP-projekter, og mar-

kedsaktørerne har således en tror på, at man ved at indgå i et OPP kan opnå en maksimering af sin 

nytte. Det fremgår dog at grundlaget, for at interessen bibeholdes, er, at der indenfor en kort årræk-

ke kan forventes, at yderligere OPP-projekter bliver gennemført i Danmark. 

På markedet er der blandt aktørerne med baggrund i tidligere OPP-projekter opstået et forbehold 

over for de udbudsprocesser og tilgange, der tidligere er blevet anvendt. Der har været for store 



43 

 

uklarheder i projekterne angående forretningskoncept og økonomien, dette har medført lange og 

omkostningstunge udbudsprocesser. Det fremgår, at man ikke i de tidligere projekter har haft en 

klar sammenhæng mellem mål og middel. Da OPP er nyt i Danmark, har der været tale om en søg 

og lær proces, idet man ikke har haft klare retningslinjer at følge. Markedsaktørerne bliver således 

usikre på, om de ved at indgå i et OPP vil kunne opnå nyttemaksimering. Usikkerheden, der har væ-

ret i tidligere projekter, har medført, at de private aktører er blevet mere bevidste, om hvad de vil og 

ikke vil i forhold til processen i et OPP-udbud.  

6.1.2 Markedets vurdering af om projekt er egnet som OPP 

I afsnittet udarbejdes der en vurdering af markedsaktørernes mening angående de udvalgte projekter 

grad af egnethed som OPP-projekter. Formålet med afsnittet er at undersøge, om de projekter, der er 

blevet udvalgt til at skulle efterprøves som egnet til OPP-projekter ud fra en markedsvurdering, er 

egnede til en OPP-løsning. Endvidere skal afsnittet belyse, hvad der skal til for, at markedsaktører-

ne ser et projekt til at være egnet som OPP.  

Markedets vurdering af om projektet er egnet som OPP Figur. 8. 

 Projekt/grad af egnethed 

Projektet vur-

deres til at væ-

re meget egnet 

Projektet vur-

deres til at væ-

re middel eg-

net 

Projektet vurde-

rer til at være 

ikke egnet 
  

  Rigsarkivet 

 

x 

 
  

  Motorvej Kiplev-Sønderborg x 

 

  

   Roskilde fjord 

 

x 

 
  

  P-huse i Aalborg   x     
  Næstved Arena x 

  
  

  Gentofte Sportspark 

 

x     
  FrederiksborgCentret x 

  
  

  Haderslev ny is-arena 

  

x   
  

       Rigsarkivet: Det er de adspurgte aktørers vurdering, at der er en mulighed for besparelse ved at vælge 

en OPP-løsning. Dog bliver det anført, at det fremskredne stadie i projektet kan medføre, at der ikke 

er de store besparelser ved at vælge en OPP-løsning. 

I projektet er der vedtaget flere forskellige politiske aftaler, hvorved at der er opstået forskellige bin-

dinger på projektet. Der er således en politisk aftale om at etablere Rigsarkivet på godsbanegården, 

Kalvebod Brygge, derudover er det aftalt, hvordan etableringen af Rigsarkivet skal indgå som en del 

af lokalplanen for området. Det betyder, at den geografiske placering herved er givet på forhånd. 

Endvidere er det Slots- og Ejendomsstyrelsen, der har ejerskabet af grunden, idet der er indgået en 

købsaftale med DSB. Derudover er det bestemt, at magasinerne skal etableres som højlagermagasiner.  
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Motorvej Kiplev- Sønderborg: Som afgørende betydning for at de adspurgte aktørers interesse i pro-

jektet fremgår det, at det har en overordnet betydning, at projektet er veldokumenteret og langt frem-

me i planlægningsprocessen, det bevirker, at projektet vurderes til at være realistisk og seriøst.  

Derudover forventer de adspurgte aktører, at en OPP-løsning vil kunne medfører en reducering af de 

samlede projekterings- og anlægsomkostninger i niveau 10-15 pct. 

 

Roskilde fjord: Det bliver fremhævet, at projektet kan være i underkanten størrelsesmæssigt, da et 

projekt kræver en vis størrelse for at skabe gevinster ved en OPP-løsning. Idet små projekter ud fra in-

ternationale erfaringer har ringere mulighed for at realisere de potentielle gevinster ved optimering af 

projektet. Det betyder, at en anlægssum på en halv milliard kr. ses som et minimum. Der er derfor en 

forventning om, at internationale virksomheder vil se projektet som for lille, også fordi driften er be-

grænset.  

Flertallet af de adspurgte aktører mener, at der er en økonomisk gevinst ved en OPP-løsning, der er 

dog en af de adspurgte aktører, der ikke mener, at det vil være en bedre løsning end en totalentreprise 

og et efterfølgende driftsudbud. Det konkluderes endvidere, at gevinster i anlægsfasen i store træk vil 

kunne opnås i en totalentreprise. 

 

P-huse i Aalborg: Det fremgår, at der er en begrænset mulighed for en rentabel drift. Projektet vil 

derfor kun være egnet som en OPP-løsning, hvis OPP-kontrakten indeholder en tilfredsstillende beta-

lingsmekanisme, som er afhængig af indtægten, idet interessen for at deltage afhænger heraf. 

Det vurderes, at den efterspørgselsrelaterede risiko medfører, at bankerne har en reduceret lyst til at 

belåne projektet. Vurderingen er derfor, at den gennemsnitlige gældsfinansieringsgrad vil ligge på 

omkring de 50 pct., hvor man "normalt" ser en vurdering af andre OPP-projekter på 90 pct. gældsfi-

nansiering og 10 pct. egenkapital.   

Derudover har projektet en forholdsvis lille anlægssum på ca. 120 - 130 mio. kr., hvorved man ikke 

kan forvente, at internationale virksomheder vil have interesse for projektet.  

 

Næstved Arena: Projektet vurderes til at være egnet, dog kan projektet virke for komplekst, og det 

kan derfor være vanskeligt for konsortier at finde partnere til at dække alle områder. Det medfører en 

risiko for en reducering af antallet af bydere.  

 

Gentofte Sportspark: Projektet er vurderet til at være middel egnet til OPP. Vurderingen er baseret 

på, at Gentofte kommune har afholdt en arkitektkonkurrence angående projektet, der blev udbudt som 
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en totalrådgiveraftale. Kommunen har således indgået en bindende aftale, der indeholder følgende op-

gaver: 

 Projektering 

 Udarbejdelse af udbudsmaterialer og gennemførelse af udbudsforretning med henblik på indgåelse 

af aftale med en eller flere entreprenører.  

 Rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelsen 

 Byggeledelse i forbindelse med opførelsen af sportsparken. 

Udbudsreglerne forhindrer, at der kan sker en væsentlig reduktion i forhold til den tidligere indgået 

aftale. Kommunen er derfor forpligtet til som minimum at lade den part (HLA
14

) der har vundet det 

tidligere udbud, varetage den videre projektering af sportsparken. HLA's fremtidige rolle skal afkla-

res, idet omstændighederne gør, at aktørerne vil være tilbageholdende med at byde på projektet. Der-

udover er det svært, at få en kommende aktør til påtage sig et anlæg som en anden har skabt. Det vil i 

sidste ende medføre en høj prissættelse af risici, da aktøren ikke selv har været involveret i udform-

ningen.  

 

FrederiksborgCentret: For at en OPP-løsning kan give gode resultater, giver de adspurgte aktører 

den forudsætning, at de får frihed til at komme med egne ideer til en realisering af projektet. Desuden 

er det nødvendigt, at den private aktør får den nødvendige design- og projekteringsfrihed til at tænke 

totaløkonomi og udarbejde innovative løsninger.  

 

Haderslev ny is-arena: Det fremgår af markedsundersøgelsen, at der er blevet udstillet to forskellige 

modeller for privatmedfinansiering. 

Model 1: OPP-leverandøren medfinansierer anlægget af den nye is-arena mv. og påtager sig en risiko 

for efterspørgslen på is-arenaen samt skøjtehallen, svarende til 40 pct. af anlægs- og driftsomkostnin-

ger. 

Model 2: OPP-leverandøren finansierer og ejer den nye is-arena samt køber de eksisterende faciliteter 

af Haderslev kommune. OPP-leverandøren påtager sig en risiko for efterspørgslen, der svarende til 40 

pct. af anlægs- og driftsomkostninger. 

 

Det man vil frem til i undersøgelsen er at undersøge, hvorvidt de private investorer er villige til at på-

tage sig den efterspørgselsmæssige risiko for is-arenaen.  

Et spørgsmål, der trænger sig på, er om model 1 imidlertid opfylder betingelsen, som Erhvervs- og 

                                                 

14 Henning Larsens Architects 
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Byggestyrelsen har opstillet om, at den private del af investeringen i projektet er fundamental. Denne 

del skal være opfyldt for, at der kan være tale om et egentligt OPP. Regeringen skriver i sin hand-

lingsplan for OPP (Regering 2004: 10), at en væsentlig del af investeringen er privat. Det må derfor 

være op til en fortolkning, hvor stor en andel af investeringerne der skal være privat finansieret for, at 

der er tale om en væsentlig del. Dog må man antage, at andelen skal være over 50 pct. Da den offent-

lige aktør ellers må ses som at have afgørende indflydelse, og hermed er den retmæssige ejer af akti-

vet.  

Resultatet af markedsundersøgelsen viser, at interessen for modellerne med privat finansiering har 

meget begrænset interesse hos potentielle investorer og leverandører. Dette skyldes, at det vurderes, at 

mulighederne for skabe et overskud på den løbende drift af idrætsfaciliteter er meget begrænset. Der 

er ikke de fornødne muligheder for at etablere boliger eller detailhandel i sammenhæng med is-

arenaen. mv. Det er således den samlede vurdering, at såfremt projektet udbydes under forudsætning 

om privat medfinansiering, vil der kun være meget begrænset interesse for projektet, og der vil såle-

des ikke være tilstrækkelig med konkurrence ved et udbud af projektet.  

På baggrund af resultaterne af markedsundersøgelsen er vurderingen derfor, at projektet ikke bør ud-

bydes under forudsætning om privat medfinansiering (Haderlev kommune,2008: 68). Det må betyde, 

at projektet ikke er egnet som en OPP-løsning, da den private del af investeringen i projektet er fun-

damental. Man må derfor undre sig, når man i den endelige konklusion læser, at man på baggrund af 

rapportens delkonklusioner anbefaler, at OPP vælges som samarbejdsform i forbindelse med realise-

ring af den nye is-arena.  

6.1.2.1 Opsummering 

Det er meget individuelt fra projekt til projekt, hvordan graden af egnethed vurderes. Undersøgelsen 

kommer frem til, at tre projekter vurderes til at være meget egnet. Fire projekter vurderes til middel 

egnet og et projekt vurderes til at være ikke egnet.  

Undersøgelsen viser, at hvis projektet er i et fremskredent stadie, hvor der er indgået bindende aftaler, 

har det indflydelse på markedsaktørernes vurdering af projektet. Frihed til at komme med egne ideer 

til en realisering af projektet er en forudsætning, som markedsaktørerne ligger til grund for at skabe en 

OPP-løsning, der vil giver gode resultater, idet de således selv kan opstille en klar målsætning, samt 

opnå indflydelse på de ændringer der forekommer mellem mål og middel. Samtidig bliver det påpe-

get, at det har en betydning, at projektet er veldokumenteret og fremme i planlægningsprocessen, da et 

projekts egnethed også vurderes på, om det fremstår seriøst og realistisk. Det er således vigtigt, at 

markedsaktørerne har fuld adgang til information om projektet, idet de herved er i stand til at opstiller 

en klar og stabil målsætning. Størrelse af projektet spiller ind i vurderingen af egnetheden, idet et 
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mindre projekt har ringere mulighed ud fra internationale erfaringer for optimeringsgevinster. Det kan 

medføre, at en konkurrence om et OPP-udbud vurderes til at være for lille. Derudover fremgår det, at 

projekter der har en stor efterspørgselsrelaterede risiko, indeholder en problematik om, hvordan risi-

koen skal fordeles. Fordelingen af risikoen har derfor en stor betydning for, om projekterne vurderes 

til at være egnet som en OPP-løsning, idet markedsaktørerne er meget tilbageholdende med at påtage 

sig denne risiko. Det skyldes at markedsaktørerne er nyttemaksimerende, hvorved de naturligvis ingen 

incitament har til at påtage sig en større risiko end højt nødvendigt.  

6.1.3 Usikkerheder i OPP projekter 

Afsnittet fokuserer på de usikkerheder, som markedsaktørerne i forundersøgelserne fremlægger, kan 

have en betydning for indgåelsen af en OPP-kontrakt, samt for at en OPP-løsning bliver en succes. I 

undersøgelsen er usikkerheden opdelt i tre kategorier, disse er som følgende: 

 Usikkerhed om udbudsproces og tilgang 

 Usikkerhed om projektets vision 

 Usikkerhed om ansvarsfordeling 

Usikkerheder i projekterne. Figur. 9. 

Projekt/usikkerheder 

Usikkerhed om 

udbudsproces 

og tilgang 

Usikkerhed 

om projektets 

vision 

Usikkerhed om 

ansvarsfordeling  

Rigsarkivet - - - 

Motorvej Kiplev-Sønderborg - - - 

Roskilde fjord - - - 

P-huse i Aalborg - x - 

Næstved Arena - x - 

Gentofte Sportspark x x - 

FrederiksborgCentret x x x 

Haderslev ny is-arena - - - 

     Roskilde fjord: Forundersøgelsen omtaler ikke generelle usikkerheder ved projektet. Men de ad-

spurgte aktører fremhæver afgørende ting for, at projektet kan blive en succes.  

 En velfungerende offentlig organisation omkring projektet. 

 Projektet bør være afklaret, inden det udbydes.  

 Den offentlige bestiller skal have truffet de mest fundamentale valg på forhånd og ikke overlade 

til leverandørerne at skulle byde på flere forskellige projekter samtidigt. 

Projektet bør være meget langt i planlægningen, inden det udbydes, så der ikke overføres uhåndter-

bare risici på leverandøren.  

 

P-huse Aalborg: Der er en usikkerhed, om der reelt er et behov for at anlægge tre P-huse i Aalborg. 
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Usikkerheden om projektets vision forekommer, idet kommunens ikke har analyseret tilstrækkeligt 

på, hvor stor behovet reelt er. 

En anden usikker er, at der ikke er taget en endelig beslutning om P-husenes opførelse, samt at den 

nødvendige grundplan ikke foreligger. Dog indgår P-husene i den vedtagne Trafik- og miljøhand-

lingsplan 2005 for Aalborg Kommune.  

 

Næstved Arena: Næstved Kommune bør gøre det klart, hvad deres vision er helt konkret med pro-

jektet. Forundersøgelsen er lavet på baggrund af to muligheder: en multiarena med 4.000 tilskuer-

pladser mv. og en med 8.000 tilskuerpladser. De adspurgte aktører vurderer, at de to muligheder ik-

ke er helt realistiske. De ser etableringen af en arena med tilskuerkapacitet på 1.500 - 3.000 tilskuere 

som et mere realistisk bud. Idet man vurderer, at der ikke er befolkningsgrundlag i regionen til mul-

tiarenaer i størrelsesordenen som de to muligheder. Næstved Kommune skal derfor se på de forud-

sætninger, der er i regionen, før de udbyder et arenaprojekt.  

 

Gentofte Sportspark: Der er en klar holdning om, at Gentofte Kommune har laver et stort forarbej-

de med at definere målsætninger for projektet. Men de fleste af de adspurgte aktører mener, at visio-

nen er for bred. Usikkerhed om projektets vision kan give bagslag i forhold til økonomien i projek-

tet. Det er derfor vigtigt, at kommunen har gjort sig klart, hvilke mål man vil opnå med et OPP. 

Kommunen skal have defineret klare rammer for, hvad man vil have ud af projektet.  

Der er en bekymring for, at det færdigt tegnede anlæg ikke indeholder den nødvendige grad af frihed 

til, at projektet kan udformes til at kunne forsvares rent forretningsmæssigt. Det er derfor nødven-

digt at åbne op for andre indtjeningsmuligheder, så der er basis for en sund forretning.  

De ovenstående forudsætninger vil have indflydelse på, om det er muligt at sikre et tilstrækkeligt an-

tal tilbudsgivere til at opnå en tilfredsstillende konkurrence vedrørende projektet. Der er nogle klare 

forudsætninger, der skal på plads for, at man kan eliminere de usikkerheder, der er knyttet til projek-

tet.   

FrederiksborgCentret: Der er en hvis tilbageholdenhed over for projektets vision, og det påpeges, 

at den manglende fokusering kan medføre dårlig udnyttelse af anlægget. Samtidig efterlyses der 

større frihed til at sammensætte muligheder, der kan være med til at generere flere indtægter. Der er 

en usikkerhed i markedet angående, hvem der er ansvarlig for de enkelte delelementer i de skitsere-

de modeller. Usikkerheder fremkommer også, fordi der i tidligere udbud har været tvivl om udbud-

dets karakter. Samtidig bliver der stillet spørgsmålstegn ved FrederiksborgCentrets rolle i de opstil-

lede modeller. Der skal ske en afklaring, idet det er afgørende for, at man kan opnå markedets tillid 

til, at der er klarhed om projektets visioner og mål.  
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Der er endvidere usikkerhed omkring, hvem der i givet fald vil fremstå som bestiller og bygherre i 

forhold til de gældende aftaler mellem Hillerød Kommune og FrederiksborgCentret. Der må være 

fuldstændig klarhed herom, før projektet udbydes som en eventuel OPP-løsning.  

6.1.3.1 Opsummering 

Der er en stor spredning mellem de forskellige forundersøgelser, angående hvor meget man har 

valgt at fokusere på usikkerheder i markedsvurderingen. Der er således fire forundersøgelser, der 

forholder sig til usikkerhed i projektet. To forundersøgelser viser, at der er usikkerhed om udbuds-

processen og tilgang til projektet. I fire forundersøgelser er der usikkerhed fra markedsaktørernes 

side om projektets vision, og i en forundersøgelse er der usikkerhed om ansvarsfordeling i projektet.   

Det fremgår af undersøgelsen, at de seneste forundersøgelser har en højre grad af fokusering på 

usikkerheder. Det har været et gennemgående træk i de projekter, der har lagt en fokusering på usik-

kerheder, at visionen i en del projekter er med til at skabe usikkerhed, idet den ikke er klart define-

ret. Det skinner igennem, at markedsaktørerne mener, at den offentlige bestiller vil for meget i de 

pågældende projekter, og derfor ikke har opstillet en klar afgrænset målsætning. Hvorved at projek-

terne blive for komplekse og visionen bliver sløret. Målsætningen fremstår således uklar, og der er 

ikke et klart rationale at styre efter. Markedsaktørerne bliver således usikre, idet de ikke har en klar 

målsætning at agere efter. Den offentlige bestiller har således ikke formuleret en klar målsætning. 

Beslutningsprocessen er ikke fastlagt i et givet mål, man ønsker at nærme sig, men handler derimod 

mere om, at man ønsker at bevæge sig væk fra den nuværende situation.  

Samtidig er der en usikkerhed, om projekterne indeholder den nødvendige frihed til, at den private 

aktør kan udforme dem til en sund forretning. Derudover bliver det tilkendegivet, at usikkerhed an-

gående ansvarsfordeling i tidligere udbud skaber tvivl om udbuddets karakter. Markedsaktørerne 

blive herved usikre, omkring hvorledes risikoen i projektet bliver fordelt, idet de ikke har interesse i 

at påtage sig en større risiko, end at de stadigvæk kan maksimere deres nytte. Der er således ikke 

adgang til fuld information omkring ansvarsfordelingen i projektet, hvorved at det for markedsaktø-

ren er svært at træffe det valg, der giver den største nytteværdi.  

6.1.4 Muligheder for at tænke innovativt 

Det bliver understreget i det meste litteratur, der findes på markedet om OPP, at den private aktørs 

mulighed ved indgåelse af en OPP-kontrakt til at skabe innovative løsninger er med til at gøre OPP 

til en værdifuld løsningsmulighed for den private byder og den offentlige bestiller. Afsnittet vil vur-

dere, om mulighederne for at tænke innovativt er til stede i de udvalgte forundersøgelser.  
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Vurdering af muligheden for at tænke innovativt i projektet. Figur. 10. 

Projekt/grad af mulighed for  

            innovation 

høj grad af 

mulighed for 

innovation 

middel grad af 

mulighed for 

innovation 

lav grad af 

mulighed for 

innovation 

Rigsarkivet 

 

x 

 Motorvej Kiplev-Sønderborg - - - 

Roskilde fjord - - - 

P-huse i Aalborg 

 

x 

 Næstved Arena x 

  Gentofte Sportspark 

 

x 

 FrederiksborgCentret - - - 

Haderslev ny is-arena 

 

x 

 
 

 

Rigsarkivet: At forskellige forudsætninger, som indretning af bygning, beliggenhed samt at det 

Kongelige Bibliotek skal benytte den overskydende plads, er bestemt på forhånd gør, at det kan væ-

re svært at skabe en innovation proces, hvor et OPP-selskab har mulighed for at tænke "out of the 

box". Det begrænser endvidere OPP-selskabets muligheder for at skabe yderlige indtægter. I mar-

kedsanalysen fremgår det ikke klart, at det er de adspurgtes aktørs vurdering af projektet. Men det 

er en gennemgående vurdering i projektet, at de givne forudsætninger kan have en betydning for 

den private aktørs mulighed for at tænke innovativt. I modellen vurderes muligheden for at tænke 

innovativt i projektet til at være middel, denne vurdering er konservativ, fordi der er ting, der i høj 

grad indikerer, at der er begrænset mulighed for at tænke innovativt.  

 

P-huse Aalborg: Graden af innovation afhænger af, om der i OPP-kontrakten gives mulighed for at 

kombinere opførelse af p-huse med andre aktiviteter. Her tænkes på opførelse og udlejning af kon-

torer, butikker, forlystelser eller boliger, idet dette kan medvirke til at gøre projektet rentabel.  

 

Næstved Arena: De adspurgte aktører fremhæver, at elementerne i projektet gør, at der er nogle 

meget spændende muligheder for at skabe innovation. Samtidig påpeger de, at kommunen ikke bør 

udskrive arkitektkonkurrence for projektet, hvis det skal udbydes som OPP. Da de private aktører 

selv bør vælge arkitekt og teknisk rådgiver.  

 

Gentofte Sportspark: Den tidlige aftale, som Gentofte Kommune har indgået, må anses som pro-

blematisk i forhold til at skabe innovation i projektet. Idet muligheden for at skabe en innovativ 

proces ligger i friheden til, at den private aktør selv kan skabe en totaløkonomisk løsning.  

Det er derfor vigtigt, at kommunen langt tidligere i processen trækker sig tilbage og overlader sty-

ringen til den private aktør. Politikerne skal herved være klar til at afgive de traditionelle hand-

lingsmuligheder, som de har i forhold til eksempelvis de årlige budgetforhandlinger. 
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FrederiksborgCentret: Det er vigtigt, at den private aktør får frihed til at udarbejde innovative 

løsninger for at sikre rentabiliteten i projektet samt en bedre opgaveløsning for Hillerød kommune.    

6.1.4.1 Opsummering 

Undersøgelsen viser, at det ikke har været muligt at indhente oplysninger fra alle forundersøgelser-

ne til at skabe et fuldstændigt overblik over graden af innovation i projekterne, således har fem pro-

jekter taget stilling til muligheden for at tænke innovativt i projektet. I et projekt vurderes det, at der 

er en høj grad af mulighed for innovation og i fire projekter vurderes det, at der er en middel grad af 

mulighed for innovation. Der skabes dog et billede af, at innovation hænger sammen med mulighe-

den for, at den private aktør så tidligt i processen får mulighed for at påvirke processen. De projek-

ter hvor placering, indretning og design mv. er bestemt på forhånd har formindsket mulighederne 

for at skabe en innovativ proces. Samtidig skaber uklare visioner usikkerhed angående muligheden 

for at tænke innovative løsninger ind i projektet. Markedsaktørerne mener således, at de har en bed-

re mulighed for at udtænke innovative løsninger, hvis de så tidligt som muligt i processen får ind-

flydelse på mål og middel. Hvorved at markedsaktøren har mulighed for at vælge det alternativ, 

hvor han opnår størst nytte i forhold til målsætningen.  

6.2 FINANSIEL VURDERING 

Formålet med at udarbejde en finansiel vurdering er, at man herved kan opnå et kvalificeret grund-

lag for en vurdering af, om et OPP-projekt er den økonomisk mest fordelagtige løsning i forhold til 

en offentlig løsning. Derudover opnår man en indsigt i, på hvilket grundlag de udvalgte forundersø-

gelser har foretaget deres finansielle vurdering. For at udarbejde en vurdering på et målbart grund-

lag er undersøgelsen opdelt i følgende elementer. 

 

 

 

 Planlægningsfasen 

 Udførelsesfasen 

 Driftsfasen 

 Administration 

 Indtægter 

 Diskonteringssats 
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Grundlaget for den finansielle vurdering kan variere fra projekt til projekt, idet den offentlige løs-

ning, som er referencegrundlaget i den finansielle vurdering, kan have forskelligt udgangspunkter. 

Der kan f.eks. være tale om en traditionel offentlig løsning, hvor den offentlige aktør er bygherre el-

ler en totalentreprise (Rigsarkivet) hvor der er tale om en løsning, hvor projektering, udførelse og 

økonomisk styring er tæt knyttet sammen, jf. figur. 4. Udgangspunktet kan som omtalt variere, og 

det medfører, at undersøgelsen kan have indbygget usikkerheder. Dog er det min vurdering, at man 

ud fra en overordnet betragtning kan foretaget en skematisk opstilling af projekterne og derved opnå 

en forståelse for, hvilke faktorer der har en betydning for, om et projekt vurderes egnet til at blive 

gennemført som en OPP-løsning. Derudover kan man ved en skematisk sammenholdelse opnå en 

indsigt i, om den finansielle vurdering i forundersøgelserne er udarbejdet på et ensartet økonomisk 

datagrundlag.  

I undersøgelsen er der indarbejdet en risikoallokering indenfor de ovenstående elementer for at lave 

en mere læsevenlig tilgang
15

. Som omtalt i afsnit 5.1.2 er en af de væsentlige fordele ved et OPP-

projekt, at der foretages en risikoallokering, således at risikoen tilfalder den part, der er bedst til at 

håndtere den og derved opnå den bedste og billigste løsning. En risikovurdering er derfor et centralt 

punkt i en vurdering af, om et projekt er egnet som en OPP-løsning. Jeg har dog med udgangspunkt 

i problemformuleringen valgt ikke at gøre risikoallokeringen til et centralt punkt i undersøgelsen. 

Der henvises til afsnit 1.3 afgrænsning.  

6.2.1 Grundlag for vurderingen 

Vurderingen er som omtalt lavet på baggrund af de finansielle vurderinger, der indgår i de udvalgte 

forundersøgelser. Hovedparten af vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i Erhvervs- og 

Byggestyrelsens (EBST) vurderingsværktøj, hvorved at det har været muligt at udarbejde en til-

nærmelsesvis skematisk sammenholdelse. Det fremgår dog ikke tydeligt, om man i projekt Haders-

lev ny is-arena har brugt EBST's vurderingsværktøj, idet man ikke har anvendt samme kategorise-

ring. Projektet vil dog indgå i undersøgelsen af de forskellige elementer, så vidt det er muligt. 

EBST's vurderingsværktøj er opbygget således, at man arbejder med, at en samlet vurdering af om-

kostninger og indtægter er sat i forhold til et offentligt referenceprojekt. I EBST's vurderingsværktøj 

fremstår den offentlige løsning i de fleste af forundersøgelserne som en totalentreprise, hvor projek-

tering og anlæg er sammentænkt. Ved projekt P-huse i Aalborg har man valgt at anvende en hoved-

entreprisemodel som grundlag, hvor hver at de tre P-huse gennemføres som tre uafhængige projek-

ter.  Det påpeges i rapporten, at man som alternativ kan opføre P-husene som en totalentreprise. 

                                                 

15 Dog ikke vedrørende diskonteringssats. 



53 

 

Hvilket dog også må synes at være et bedre udgangspunkt for en sammenligning af en OPP-løsning 

med en offentlig løsning.   

Idet forundersøgelserne er udarbejdet af forskellige aktører, samt at det er tale om vidt forskellige 

projekttyper, kan det medføre, at man ikke har foretaget vurderinger ud fra samme grundtanke. Der-

for skal man være forsigtig med at drage paralleller mellem de forskellige projekter, da udgangs-

punktet kan være forskelligt.  

En skematisk sammenholdelse giver en mulighed for at undersøge, hvor man i de forskellige finan-

sielle vurderinger vurderer, at der er økonomiske fordele og ulemper ved at gennemføre projektet 

som en OPP-løsning. Derudover giver det en indsigt i, om der er lighed mellem bevægelsesgrundla-

get for vurderingerne i projekterne.   

I de figurer, der indgår i kapitlet, betyder et plus, at en OPP-løsning vurderes til at blive dyrere ved 

en vurdering af omkostninger i forhold til en offentlig løsning, og et minus betyder, at den vurderes 

til at være billigere. Ved indtægter er det modsatrettet, hvor plus er større indtjening og minus er 

mindre indtjening. De felter, hvor der ikke er en vurdering, skal ses som, at man i forundersøgelser-

ne enten har vurderet, at der ingen økonomiske afvigelser er mellem en OPP-løsning og offentlig-

løsning, eller at man har vurderet, at elementet ikke skal indgå i vurderingen som et selvstændigt 

område.  

6.2.2 Planlægningsfasen  

Planlægningsfasen indeholder de transaktionsomkostninger, der er forbundet med den offentlige 

parts administrationsomkostninger til og med projektforslaget, udgifter til rådgivning til udarbejdel-

se af byggeprogram, projektering frem til og med projektforslaget, samt udarbejdelse af udbudsma-

teriale (EBST, 2004B: 33).  

Idet der ikke har været gennemført mange projekter i Danmark, forholder man sig til udenlandske 

erfaringer. Det fremgår heraf, at der er større omkostninger, og at processen tager længere tid ved 

gennemførelsen af et OPP-udbud i forholdt til et traditionelt offentligt projekt. Det er også erfarin-

gen i de projekter, der er blevet gennemført herhjemme (vildbjerg skole og Rigsarkivet), at plan-

lægningsfasen er omkostningstung og langvarig. Dette smitter af på forundersøgelsernes vurdering 

af planlægningsfasen. 
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Omkostninger i planlægningsfasen. Figur. 11. 

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til refe-

renceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet 

Et OPP-udbud er langt mere kompliceret end 

en offentlig løsning. Det medfører, at et OPP-

projekt er mere omkostningstungt at gennemfø-

re i transaktionsfasen. Endvidere er der ikke i 

Danmark endnu praksis på området. 

Risikoforskel: Det vurderes, at der er uklarhe-

der omkring udbudsprocessen og en potentiel 

klagesag, da der ikke eksisterer en praksis an-

gående OPP i Danmark. 

+ 50 % + 5 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 

Det skyldes generelt, at denne type udbud ikke 

har været gennemført i DK og vil kræve ekstra 

udgifter til juridisk og finansiel rådgivning. 

Derudover forventes ekstraomkostninger til 

kompensation af prækvalificerede - men ikke 

vindende tilbudsgivere. 

Risikoforskel: Det vurderes, at der er 50 % 

større mulighed for afvigelse i forhold til en of-

fentlig løsning. Da der ikke har været gennem-

ført et OPP-udbud i DK, er der således en hvis 

usikkerhed vedrørende størrelsen på omkost-

ningerne. 

+ 250 % + 50 % 

Roskilde fjord (bro) 

Den mere komplekse planlægningsproces i for-

bindelse med OPP vurderes at kræve et halvt år 

mere. 

(Adm) + 33 % 

 
- 

 

Da OPP er nyt i DK, og der ikke er parallelle 

internationale projekter vil der være behov for 

betydelig finansiel og juridisk rådgivning i 

planlægningsfasen. Omfanget er dog usikkert, 

og der er således tale om et skøn. 

De 3 mio. kr. i risikoforskel i OPP-projektet af-

spejler risikoen for, at den juridiske og finan-

sielle rådgivning må starte helt fra bunden. 

(Rådgivning)+ 29 

% 
+ 3. mio. kr. 

Roskilde fjord (tunnel) 

Den mere komplekse planlægningsproces i for-

bindelse med OPP vurderes at kræve et halvt år 

mere. 

(Adm) + 33 % 

 
- 

 

Der forventes en ekstra omkostning i forbindel-

se med den mere komplekse kontrakt. 

De 3 mio. kr. i risikoforskel i OPP-projektet af-

spejler risikoen for at den juridiske og finan-

sielle rådgivning må starte helt fra bunden.  

(Rådgivning)+ 20 

% 
+ 3. mio. kr. 

 

 

 

P-huse i Aalborg 

Både administrations- og projekteringsomkost-

ninger må forventes at være væsentligt større, 

derudover er der i væsentligt omfang et behov 

for juridisk rådgivning.  

+ 50 % - 

Næstved Arena 

Det skyldes generelt, at denne type udbud ikke 

har været gennemført i DK og vil kræve ekstra 

udgifter til juridisk og finansiel rådgivning. 

+ 50 % - 

Gentofte Sportspark 

Det skyldes, at denne type udbud ikke har væ-

ret gennemført i DK og vil kræve ekstra udgif-

ter til juridisk og finansiel rådgivning. 

+ 50 % - 
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Frederiksborgscentret 

Det skyldes, at OPP-udbud har ikke været gen-

nemført i DK og vil kræve ekstra omkostninger 

til juridisk og finansiel rådgivning. 

Derudover er der en skønnet udgift på 2 mio. 

kr. til omorganisering eller afvikling af den nu-

værende selvejende fond Frederiksborgs-

Centret.  

+ 80 % - 

Haderslev ny is-arena 

Ved at indgå i et OPP kan det forventes, at der 

er øgede kommunale omkostninger forbundet 

med en gennemførelse af udbudsprocessen. Det 

skyldes umiddelbart, at der ved realiseringen af 

et OPP-udbud vælges den konkurrenceprægede 

dialog som udbudsform. Der må herigennem 

forventes øgede omkostninger til rådgivere, 

samt kompensation til tilbudsgiverne. 

referenceprojekt 

3 mio.kr. 

OPP 5 mio. kr. 

egen beregning+ 

67 % 

 

6.2.2.1 Opsummering 

Kompleksiteten i udførelsesfasen betyder, man i alle projekter forventer højere omkostninger i plan-

lægningsfasen ved en OPP-løsning. Det kommer til udtryk ved, at man forventer, at kontrakt og 

OPP-udbuddet vil være omkostningstungt samt vil medføre en forlængelse af planlægningsfasen i 

forhold til en offentlig løsning. Der er forventninger om, at man i et kommende OPP-udbud vil væl-

ge den konkurrenceprægede dialog som udbudsform. Det betyder, at man må forvente øgede om-

kostninger til rådgivning, samt endvidere til kompensation til tilbudsgiverne. Derudover bliver der 

givet som begrundelse, at OPP-udbud ikke har været gennemført i Danmark, og at det derfor vil 

kræve ekstra omkostninger til juridisk og finansiel rådgivning.  

Vedrørende risikoforskellen vurderes det, at der i tre projekter er en større risiko for yderligere om-

kostninger forbundet med at vælge en OPP-løsning. Begrundelsen er, at der er uklarheder forbundet 

med udbudsprocessen, og der forventes således en øget risiko for en stigning i omkostningerne til 

juridisk og finansiel rådgivning. Omkostningerne i planlægningsfasen er i høj grad baseret på 

skønsmæssige antagelser, herved opstår der en usikkerhed om de anslåede beløbsstørrelser. 

Det skinner igennem, at der er i høj grad er tale om en søg og lær proces, idet der kun har været 

gennemført et begrænset antal OPP-projekter. Udførelsesfasen er derfor præget af kompleksitet, 

hvor der indgår mange deltagere. Det kan derfor være svært at opnå en strømlinet beslutningspro-

ces. Således indgår der i udførelsesfasen både personer fra den offentlige bestiller, Private tilbuds-

giverne, samt juridisk og finansiel rådgivning, derved kan der opstå en situation, hvor det kan være 

svært at bedømme, hvem der skal medregnes som beslutningstagere.  
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6.2.3 Udførelsesfasen 

Udførelsesfasen er delt op i to delelementer. Disse to elementer er følgende: 

 Projekteringsomkostninger: Omkostninger til udarbejdelse af for- og hovedprojekt, projektop-

følgning og fagtilsyn samt udgifter til bygherrerådgivning. 

 Udførelsesomkostninger: Udgifter til byggeriets opførelse inkl. fast og løst inventar (EBST, 

2004B: 34) 

6.2.3.1 Projekteringsomkostninger 

Vurdering af projekteringsomkostninger. Figur. 12. 

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til refe-

renceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet  se nedenstående - 5 % - 5 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 

Ved anvendelse af OPP forventes der en reduce-

ring af omkostninger til detailprojektering.  

Den forventede besparelse skyldes til dels, at de-

tailprojektering udføres internt, samt dels at 

planlægningsprocessen kan effektiviseres i for-

bindelse med, at projektering finder sted sidelø-

bende med udførelsen. 

- 5 % - 

Roskilde fjord (bro) 

Projekteringsomkostningerne er i den offentlige 

løsning indeholdt i planlægningsomkostningerne. 

Der skal foretages en detailprojektering af OPP-

selskabet efter planlægningsperioden. Projekte-

ring antages at finde sted sideløbende med udfø-

relsen.  

+ 19,3 mio. kr - 

Roskilde Fjord (tunnel) 

Projekteringsomkostningerne er i den offentlige 

løsning indeholdt i planlægningsomkostningerne. 

Der skal foretages en detailprojektering af OPP-

selskabet efter planlægningsperioden. Projekte-

ring antages at finde sted sideløbende med udfø-

relsen. 

+ 28, 2 mio. kr - 

P-huse i Aalborg 

se nedenstående 

 

Risikoforskel: Vurderingen er primært baseret på 

udenlandske OPP-erfaringer, der viser en langt 

mindre sandsynlighed for budgetoverskridelser i 

OPP-projekter. 

- 10 % - 10 % 

Næstved Arena 

Detailprojekteringen vil kunne udføres internt i 

OPP-selskabet, hvorved man kan opnå en bespa-

relse 

- 5 % - 

Gentofte Sportspark 

Detailprojekteringen vil kunne udføres internt i 

OPP-selskabet, hvorved man kan opnå en bespa-

relse 

- 5 % - 

Frederiksborgscentret 

Detailprojekteringen vil kunne udføres internt i 

OPP-selskabet, hvorved man kan opnå en bespa-

relse. 

- 5 % - 

Haderslev ny is-arena se udførelsesomkostninger. (Figur 13) - - 
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6.2.3.2 Udførelsesomkostninger 
Vurdering af udførelsesomkostninger. Figur. 13. 

projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til refe-

renceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet  se nedenstående - 5 % - 5 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 

Der er en forventning om, at der er en øget mu-

lighed ved OPP for at kunne udføre detailspeci-

fikation med hensyn til valg af materialer og me-

toder. Samtidig opnås der bedre muligheder for 

at planlægge og styre anlægsarbejdet. 

Markedsundersøgelsen indikerer, at der kan for-

ventes en reducering på mellem 10 % -15 %. 

Derudover viser erfaring fra lignende OPP-

projekter i Storbritannien en besparelser på 15 

%. Der er forventning om, at den private aktør 

har et større økonomisk incitament til en hurtig 

færdiggørelse, da det medfører tidligere betaling.  

Det bliver indikeret, at der kan forventes en fær-

diggørelse 12-18 mdr. hurtigere end i en offent-

lig løsning.  

Risikoforskel: erfaringer med OPP-projekter har 

vist, at den økonomiske påvirkning af risici bed-

re kan kontrolleres i en OPP-struktur, fordi æn-

dringer hurtigere kan implementeres. 

- 12 % - 5 % 

Roskilde fjord (bro) 

Det større økonomiske incitament vil medføre, at 

anlægget kan udføres et halvt år hurtigere. Hvor-

ved der kan spares på byggepladsomkostninger-

ne. Det forventes til gengæld, at konkurrencen 

vil være mindre i et OPP-udbud end i fa-

gentreprise.  

Risikoforskellen skyldes, at det vurderes, at man 

i et OPP kan minimere grænsefladerisikoen.  

- 5 % - 5 % 

Roskilde Fjord (tunnel) Samme antagelse som i broprojektet. - 5 % - 5 % 

P-huse i Aalborg 

 se nedenstående 

Risikoforskel: Vurderingen er primært baseret på 

udenlandske OPP-erfaringer, der viser en langt 

mindre sandsynlighed for budgetoverskridelser i 

OPP-projekter. 

- 10 % -5 % 

Næstved Arena 
Inddragelse af ekstern finansiering forventes at 

give en forbedret styring i anlægsfasen. 
- 5 % - 

Gentofte Sportspark 
Bedre styring i anlægsfasen, fordi banken over-

våger. 
- 5 % - 

Frederiksborgscentret 

Inddragelse af ekstern finansiering forventes at 

give en forbedret styring i anlægsfasen. 

Til gengæld vil der som følge af totaløkonomi-

ske overvejelser være tilbøjelighed til at anvende 

dyre materialer, for at man senere kan opnå en 

besparelse på drift og vedligehold.  

- 3 % - 

Haderslev ny is-arena 

Der skelnes i rapport ikke mellem projekterings- 

og anlægsomkostninger. Det vurderes, at OPP-

leverandøren har større erfaring med håndtering 

af rollen som bygherre. Derudover vil OPP-

leverandøren selv afholde ekstra omkostninger 

forbundet med etablering af et termogulv.  

- 5 %  
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Rigsarkivet 

I rapporten vurderes det, at forskellen mellem den offentlige løsning og OPP-løsninger skyldes en 

række generelle forhold, der taler for, at omkostningerne i udførelsesfasen er lavere i en OPP-

løsning. Der nævnes følgende eksempler for at illustrere, at der på området vil være tale om en be-

sparelse: 

1 Der er tale om en løsning, hvor projektering, udførelse og økonomisk styring er tæt knyttet 

sammen. Denne synergieffekt bør medføre en omkostningsreduktion. Rapporten omtaler, at det 

viser erfaringer fra udlandet, og det er også de danske markedsaktørers vurdering.   

2 Byggeprocessen vil blive administreret økonomisk mere effektiv under en OPP-løsning. Årsa-

gen hertil er, at den private aktør ikke modtager nogen form for betaling, før byggeriet er afslut-

tet. 

3 Den finansielle part vil have en fokusering på, at der under forløbet er en stram budget- og risi-

kostyring. 

4 OPP-kontrakter er output-orienterede. Den offentlige aktør er alene fokuseret, på hvilke ydelser 

den vil have stillet til rådighed og ikke på løsninger. Der er herved ingen brugerinvolvering i 

valg af løsning. Det giver den private part mulighed for at være innovativ i forhold til at finde 

den billigste totaløkonomiske løsning, der opfylder den offentlige bestillers krav. 

5 Rapporten fremhæver, at det har været vanskeligt at finde udenlandske rapporter, der dokumen-

terer omkostningsbesparelse i anlægsfasen, idet disse rapporter fokuserer på den totale besparel-

se ved en OPP-løsning. Dog ser man endvidere på de samlede totale besparelser for fængsler, 

der er gennemført som OPP-projekter. De viser følgende resultat: Holland 3-9 %, England 10-22 

%, USA 17 % og Australien 9-13 %. Rapporten anslår, at en væsentlig del af besparelsen kan 

henføres til udførelsesomkostninger, da denne fase i nutidsværdiberegning ved brug af vurde-

ringsværktøjet vægter ganske tungt, idet disse omkostninger ligger i starten af forløbet. 

6 Den engelske byggeindustri, Construction Industry Counsil har vurderet, at der ved en OPP-

kontrakt kan opnås en besparelse på 5-10 % i udførelsesfasen.  

 

Rapporten slår dog fast, at Projekt Rigsarkivet indeholder forhold, der kan medføre, at besparelsen 

kan være mindre. De fremhæver følgende punkter, der kan bevirke en reducering i omkostningsbe-

sparelsen i udførelsesfasen: 

 Den offentlige løsning skal udbydes som totalentreprise. Herved opnår man det samme grund-

lag, som i en OPP-løsning hvor projektering, udførelse og økonomisk styring er tæt knyttet 

sammen.  
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 I forhold til at tænke Output-orientering er man for langt fremme i processen. idet man allerede 

har bindinger i forhold til grund, bygningsstørrelse og højde mv., og således formindskes den 

private aktørs muligheder for at udtænke innovative løsninger. 

 Rapporten angiver, at der i Danmark de seneste år i offentlige byggeprojekter er indført en ræk-

ke tiltag som anvendelse af partnering og totaløkonomiske vurderinger, der medvirker til, at den 

statslige byggesektor i Danmark er blevet mere effektiv. 

 Da Projekt Rigsarkivet kan blive et af de første OPP-projekter, er der usikkerhed forbundet med 

prisniveauet, samt hvor stor en konkurrence der vil være angående udbuddet. 

Det er dog den opfattelse i forundersøgelsen, at der er en stor usikkerhed knyttet til ovenstående 

vurdering (EBST, 2004B: 36).   

P-huse i Aalborg 

I rapporten vurderes det, at forskellen mellem den offentlige løsning og en OPP-løsning skyldes en 

række generelle forhold, der taler for, at udførelsesomkostningerne er lavere i en OPP-løsning. De 

nævner følgende eksempler for at illustrere, at der på området vil være tale om en besparelse: 

1 Der er tale om en løsning, hvor projektering, udførelse og økonomisk styring er tæt knyttet 

sammen. Denne synergieffekt bør medføre en omkostningsreduktion. Rapporten omtaler, at det 

viser erfaringer fra udlandet, og det er også de danske markedsaktørers vurdering.    

2 Byggeprocessen vil blive administreret økonomisk mere effektiv under en OPP-løsning. Årsa-

gen hertil er, at den private aktør ikke modtager nogen form for betaling, før byggeriet er afslut-

tet. 

3 Den finansielle part vil have en fokusering på, at der under forløbet er en stram budget- og risi-

kostyring. 

4 OPP-kontrakter er output-orienterede.  Den offentlige aktør er alene fokuseret på, hvilke ydelser 

den vil have stillet til rådighed og ikke på løsninger. Der er herved ingen brugerinvolvering i 

valg af løsning. Det giver den private part mulighed for at være innovativ i forhold til at finde 

den billigste totaløkonomiske løsning, der opfylder den offentlige bestillers krav. 

Der er dog den opfattelse, at der er en stor usikkerhed knyttet til ovenstående vurdering. Det frem-

går af gennemgangen, at det således er de samme eksempler, som der er blevet angivet i projekt 

Rigsarkivet.  
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6.2.3.3 Opsummering 

Det fremgår af undersøgelsen, at man i hovedparten
16

 af de finansielle vurderinger kommer frem til, 

at man ved en OPP-løsning vil opnå en besparelse i udførelsesfasen. Man vil således opnå en bespa-

relse ved detailprojektering, da den kan foretages internt. Der er tale om en løsning, hvor man kan 

knytte projektering, udførelse og økonomisk styring tæt sammen. Denne synergieffekt bør medføre 

en omkostningsreduktion.  

Det må dog komme an på, hvilken offentlig løsning man har valgt som referenceprojekt. Idet en of-

fentlig løsning, der skal udbydes som en totalentreprise, vil kunne opnå den samme løsning, da man 

her også i udførelsesfasen kan foretage en intern, sammentænkning af projektering, udførelse og 

økonomisk styring. Der er en fokusering på, at byggeprocessen vil blive administreret mere effek-

tivt ved en OPP-løsning, hvorved man vil opnå en økonomisk gevinst. Årsagen for denne vurdering 

er, at den private aktør ikke vil modtage betaling, før byggeriet er afsluttet, samtidig vil den finan-

sielle part (banken) have en fokus på, at der i forløbet er en stram budget- og risikostyring. Et OPP-

projekt vil efter vurderingerne i forundersøgelserne medføre en mindre risiko for budgetoverskri-

delser samt en hurtigere udførelse af projektet.  

 

Det vurderes, at den offentlige aktør alene er fokuseret på, hvilken ydelse den vil have stillet til rå-

dighed og ikke på løsningen. Den offentlige aktør er herved fokuseret på målsætningen, men ikke 

på hvordan man når hertil.  Det fremgår i forundersøgelserne at en OPP-kontrakt er mere output-

orienteret og giver således den private part bedre mulighed for at være innovativ i forhold til at fin-

de den billigste totaløkonomiske løsning, der opfylder den offentlige bestillers krav. Det bliver end-

videre omtalt, at udenlandske rapporter beskriver, at der er en omkostningsbesparelse i udførelses-

fasen, hvorved man antager, at dette også vil være tilfældet ved OPP-projekter i Danmark. Det 

fremstår således, at man i forundersøgelserne mener, at en privat aktør er bedre samt har et større 

incitament til at nyttemaksimere i forhold til en offentlig aktør. Herved må man i forundersøgelser-

ne mene, at den offentlige aktør ikke har det samme incitament til at nyttemaksimere. I denne for-

udsætning må der ligge et rationale om, at en offentlig aktør ikke i sammen grad er i stand til at 

handle rationelt, og herved ikke er i stand til at vælge den bedste og billigste løsning.  

 

                                                 

16 Dog for Projekt Roskilde fjord bliver en OPP-løsning vurderet til at medføre større projekteringsomkostninger end det offentlige 

referenceprojekt.  
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Der er som omtalt i flere af forundersøgelserne stor usikkerhed knyttet til de vurderinger, som ligger 

til grund for antagelser om, at der generelt er en omkostningsbesparelse i udførelsesfasen ved at 

vælge en OPP-løsning. 

6.2.4 Driftsfasen 

De omkostninger, der er i driftsfasen, kan henføres til: 

 Vedligeholdelsesomkostninger 

 Driftsomkostninger 

 Genopretningsomkostninger 

 Transfereringsomkostninger 

6.2.4.1 Vedligeholdelsesomkostninger 

Vedligeholdelsesomkostninger kan henføres til udvendig og indvendig vedligehold af bygning mv. 

Vurdering af vedligeholdelsesomkostninger. Figur.14. 

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til referen-

ceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet 

Vedligeholdelse og drift vil i OPP være et kerne-

forretningsområde, og der vil være fokus på op-

timering, dette er ikke nødvendigvis tilfælde i en 

offentlig løsning.  

Private kan i mange tilfælde udføre vedligehol-

delses- og driftsopgaver billigere end det offent-

lige. Det kan skyldes, at de offentlige overens-

komster traditionelt har været mere omkost-

ningstunge, om end de er ved at nærme sig hin-

anden. 

Risikoforskel: Vurderingen er baseret på skøn. 

Dog vurderes risikoen til at være mindre i OPP-

projektet med baggrund i den fokusering, der er 

på en økonomisk optimering af drift og vedlige-

holdelse i et OPP. 

- 10 % - 5 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 

Et OPP-selskab har en bedre muligheder for at 

optimere livscyklusomkostninger og derved opnå 

en reducering.  

Risikoforskel: Risikoen er især afhængig af kva-

liteten af anlægsarbejdet. (egen tolkning: det må 

ligge til grund for risikoforskellen, at man vurde-

rer, at kvaliteten af anlægsarbejdet er bedre ved 

en OPP-løsning, hvorved risiko minimeres i for-

hold til en offentlig løsning) 

- 10 % - 45 % 

Roskilde fjord (bro) 

Det antages, at et OPP-selskab vil have et større 

incitament til at bygge med udgangspunkt i to-

taløkonomi, hvilket vil give en besparelse i ved-

ligeholdelsen. Men en totaløkonomisk tankegang 

vil i forhold til transfereringsomkostningerne 

kunne lede frem til større vedligeholdelsesom-

kostninger for OPP-selskabet, hvorved der sker 

en udligning af besparelsen. 

- - 
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Roskilde Fjord (tunnel) Samme antagelse som i broprojektet. - - 

P-huse i Aalborg 
Der angives ikke en forklaring på risikoforskel-

len. 
- + 5 % 

Næstved Arena 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er 

sammenlagt i rapporten. (se under driftsomkost-

ninger. Figur 15) 

- - 

Gentofte Sportspark 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er 

sammenlagt i rapportent. (se under driftsomkost-

ninger. Figur 15) 

- - 

Frederiksborgscentret 

Ved en totaløkonomisk løsning vil bedre valg af 

materialer give bedre holdbarhed og lavere 

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

- 5 % - 

Haderslev ny is-arena  se driftsomkostninger (Figur 15) - - 

6.2.4.2 Driftsomkostninger 

Der er tale om driftsudgifter til de pågældende serviceydelser, der fremgår af OPP-kontrakten. 

Vurdering af driftsomkostninger. Figur15.  

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til referen-

ceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet 

Rapporten vurderer, at der er en række forhold, 

der indikerer, at man ved et OPP-projekt kan op-

nå en besparelse på drifts- og vedligeholdelse. 

Dog vil man blive belastet af omkostninger for-

bundet med regnskab, revision og professionel 

rådgivning. Man vurderer disse omkostninger til 

at være i samme størrelsesorden som besparel-

sen.  

Risikoforskel: Der er tale om en langvarig kon-

trakt, og det må forudses, at de ændringer, der vil 

opstå i perioden, kan medføre fordyrelse i drifts-

fasen, også selv om der er taget højde herfor i 

kontrakt. Disse fordyrelser kan vedrøre både 

vedligeholdelses- som driftsomkostninger, men 

er her kun medtaget under driftsomkostninger.  

- + 5 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 
Er udliciteret i treårige kontrakter, og således ik-

ke inkluderet i OPP-udbud.  
- - 

Roskilde fjord (bro) 

Driftspakken er meget begrænset, hvilket vurde-

res til at medføre 10 % højere driftsomkostninger 

ved en OPP-løsning. 

Det vurderes, at et OPP-selskab har et større 

økonomisk incitament til at undgå fejl. Derfor 

vurderes det, at overskridelsesrisikoen på drifts- 

og vedligeholdelsesomkostningerne er lavere.  

(se også vedligeholdelsesomkostninger)  

+ 10 % - 5 % 

Roskilde Fjord (tunnel) Samme antagelse som i broprojektet. + 10 % - 5 % 

P-huse i Aalborg 
Der angives ikke en forklaring på risikoforskel-

len. 
- + 5 % 

Næstved Arena 

En OPP-løsning forventes at kunne give en be-

sparelse i driften som følge af effektiviserings-

gevinster, når projektet konkurrenceudsættes (5 

% besparelse) Det forventes, at ved totaløkono-

misk materialevalg vil man opnå en yderlig 

driftsbesparelse på 5 %. 

- 10 % - 

Gentofte Sportspark 

Det vurderes ud fra markedsundersøgelsen, at et 

OPP-selskab kan udføre driften mere effektivt og 

herved opnå en besparelse på 10 %. 

- 10 % - 
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Frederiksborgscentret 

Der forventes, at en OPP-løsning vil give bespa-

relser i driften som følge af effektiviseringsge-

vinster, når projektets konkurrenceudsættes. 

- 5 %  

Haderslev ny is-arena 

Drift og vedligehold af is-arena og skøjtehal: 

Der opnås en række muligheder vedrørende drift 

og vedligehold. (totaløkonomiske effektivise-

ringsgevinster). Der angives ikke en forklaring 

på, hvordan disse effektiviseringsgevinster vil 

komme til udtryk. Drift og vedligehold af 

svømmehal og idrætshaller: Som et tillæg til 

kontrakten forventes det, at OPP får overdraget 

ansvaret for drift og vedligehold af svømmehal-

len og idrætshallerne. Det vurderes, at der ikke er 

effektiviseringsgevinster.  

- 5 % - 

 

6.2.4.3 Genoprettelsesomkostninger 

Genopretningsomkostninger omhandler den renovering af bygninger, der foretages igennem byg-

ningens levetid. 

Vurdering af genoprettelsesomkostninger. Figur. 16.  

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til referen-

ceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet 

Et OPP-selskab vurderes i højere grad at vælge 

at vedligeholde på det økonomisk mest fordelag-

tige tidspunkt, da selskabet måles på det total-

økonomiske resultat. 

- 5 % 0 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg - - - 

Roskilde fjord (bro) - - - 

Roskilde Fjord (tunnel) - - - 

P-huse i Aalborg - - - 

Næstved Arena - - - 

Gentofte Sportspark 

Det vurderes, at der ved en OPP-løsning sam-

menlignet med en totalentreprise skal ske genop-

rettelse to gange i løbet af 30 år. Herved vurderes 

det, at omkostningerne vil være de samme. 

- 0 % 

Frederiksborgscentret - - - 

Haderslev ny is-arena - - - 

 

6.2.4.4 Transfereringsomkostninger  

Transfereringsomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med tilbageleveringen til den of-

fentlige ordregiver. 

 

 

 

 



64 

 

Vurdering af transfereringsomkostninger. Figur. 17. 

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til referen-

ceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet 

Det må forventes, at der er større omkostninger 

til rådgivere og jurister i forbindelsen med trans-

fereringen, samt den offentlige parts egne admi-

nistrationsomkostninger ved gennemførelsen af 

transfereringen. 

 Risikoforskel: De mere komplicerede kontrak-

tuelle forhold gør, at det vurderes, at der er en 

større risiko for fordyrelse i OPP end ved en of-

fentlig løsning. 

+ 20 % + 5 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg - - - 

Roskilde fjord (bro) 

Der er en risiko for, at man i den offentlige løs-

ning ikke får tilført tilstrækkelige ressourcer til 

en optimal vedligeholdelse. Denne risiko vurde-

res at være væsentligt mindre i et OPP-projekt på 

grund af stærkere totaløkonomiske incitamenter.  

- - 10 % 

Roskilde Fjord (tunnel) Samme vurdering som i broprojektet. - - 10 % 

P-huse i Aalborg - - - 

Næstved Arena - - - 

Gentofte Sportspark - - - 

Frederiksborgscentret - - - 

Haderslev ny is-arena - - - 

 

6.2.4.5 Opsummering  

Undersøgelsen viser, at man i forundersøgelser vedrørende driftsfasen vurderer, at man ved at væl-

ge en OPP-løsning vil have en større fokusering på en totaløkonomisk løsning, hvorved man opnår 

besparelse i driftsfasen. Det kommer til udtryk ved, at det vurderes, at en privat aktør vil vælge bed-

re materialer og herved opnå bedre holdbarhed og lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Samtidig vil det medføre en mindre risiko for budgetoverskridelse. Der er således indlagt en forud-

sætning om, at en privat aktør er bedre til at overveje alle alternativerne og herved er i stand til at 

vælge det alternativ, hvorved at han på langsigt opnår den største nytte.   

Derudover er der forventninger om, at man i en OPP-løsning vil kunne gennemføre driften mere ef-

fektivt. Effektiviseringsgevinst opnås generelt ved at projektet konkurrenceudsættes. Man antager 

herved, at man igennem en konkurrenceudsættelse vil kunne opnå en besparelse for den offentlige 

aktør. Det må dog komme an på, om der ved et eventuel udbud er en stor nok konkurrence. Der skal 

således være tilstrækkeligt nok deltagere til, at der skabes en reel konkurrence.    

Der har ikke i forundersøgelserne været stor fokus på genoprettelses- og transfereringsomkostnin-

ger, hvorved det har været svært at udarbejde et grundlag for en vurdering. Det er kun i projekt 

Rigsarkivet, at det fremgår klart, at man angående genoprettelses-omkostninger vurderer, at man 

ved en OPP-løsning vil opnå en besparelse. Derudover vurderes det, at transfereringsomkostninger-
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ne vil være højere i forbindelse med at vælge en OPP-løsning. Idet man må forvente større omkost-

ninger til rådgivere og jurister, samt højere administrationsomkostninger for den offentlige ordregi-

ver ved gennemførelsen af overdragelsen. Det forventes dog i projekt Roskilde fjord, at der er en 

mindre risiko for budgetoverskridelse ved en OPP-løsning, da der er en risiko for, at man ved en of-

fentlig løsning ikke får tilført tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdelse.  

Det fremgår, at der er usikkerheder indarbejdet i den finansielle vurdering i forundersøgelsen angå-

ende vurderingerne, da de bygger på skøn, og således ikke er sandsynliggjort ved bagvedliggende 

dokumentation. 

6.2.5 Administration 

Administrationsomkostninger er de årlige omkostninger i den offentlige administration angående 

overvågning af projektforløbet i planlægnings-, udførelses- og driftsfasen. 

Vurdering af administrationsomkostninger. Figur. 18. 

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til referen-

ceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet 

Det vurderes, at bygherreaktiviteten vil være 

langt mindre, fordi hele styringen og overvåg-

ningen er overladt til privat part. Samtidig vurde-

res administrationsbidraget, der omfatter diverse 

bygherreomkostninger til at være mindre. 

Derudover vurderes det, at projektorganisatio-

nen, der skal varetage styring og opfølgning på 

OPP-kontrakt, er mindre. Det har dog ikke været 

muligt at fremskaffe dokumentation for størrel-

sen af besparelsen.  

 

Risikoforskel: Baggrunden for vurderingen er 

primært manglende erfaring med at gennemføre 

OPP-projekter i Danmark, samt at omkostninger 

er vanskeligere at vurdere i en OPP-løsning. 

- 20 % + 10 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 
 En OPP-løsning medfører reducerede omkost-

ninger især vedrørende tilsyn. 
- 20 % - 

Roskilde fjord (bro) 

Posten indeholder tilsyns- og koordineringsom-

kostninger. I et OPP vil store dele af disse aktivi-

teter være overladt til leverandøren og bliver op-

fattet som en del af anlægsomkostningerne, 

hvorved posten vurderes til at være lavere. 

Udførelse - 33 % - 

 

Der vil i en offentlig løsning være et behov for 

koordination og løbende udbud. Opgaven vil i et 

OPP i høj grad blive overtaget af leverandørens 

administration og egenkontrol, og vel således 

blive opfattes som en del af driftsudgiften, hvor-

ved posten vurderes til at være lavere.  

Drift - 50 % - 

Roskilde Fjord (tunnel) Samme antagelse som i broprojektet. Udførelse - 33 % - 

 
Samme antagelse som i broprojektet. Drift - 50 % - 
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P-huse i Aalborg 

Der vil for en OPP-løsning være en administrati-

onsomkostning forbundet med overdragelsen af 

anlægget fra den private part til den offentlige 

part. 

Der angives ikke en forklaring på risikoforskel-

len. 

+ 5 % + 5 % 

Næstved Arena - - - 

Gentofte Sportspark 

Den årlige administration forventes at svare til to 

årsværk. I et OPP-projekt vil denne udgift være 

lavere, da OPP-selskabet måles på funktioner.  

- 25 % - 

Frederiksborgscentret 
Der forventes ikke besparelse, da Frederiks-

borgscentret allerede måles på funktioner. 
0 % - 

Haderslev ny is-arena - - - 

6.2.5.1 Opsummering  

Undersøgelsen viser, at man i fire projekter forventer, at der ved en OPP-løsning vil opstå besparel-

se vedrørende administrationsomkostninger. Der er flere forklaringer herpå, men den mest gennem-

gående forklaring er, at det vurderes, at en OPP-løsning vil medføre en reducering i omkostninger 

ved varetagelse af styring og opfølgning, især besparelse vedrørende tilsyn tillægges en betydning 

for en omkostningsminimering. I forundersøgelserne er der således en tendens til, at man vurderer, 

at en privat aktør er bedre end en offentlig aktør til at reducere administrationsomkostninger. Det 

kan dog være svært at se, at begge aktører ikke på området kan opnå fuld information, og herved at 

begge er i stand til at opnå den billigste løsning. Det fremgår dog af projekt Rigsarkivet, at der er en 

større risiko primært på grund af manglende erfaringer, samt at det er vanskelligt at vurdere om-

kostningerne i en OPP-løsning. Derudover bliver det i projektet vurderet, at der er større omkost-

ninger forbundet med at vælge en OPP-løsning. Det fremgår af undersøgelsen, at der er usikkerhe-

der indarbejdet i vurderingerne, idet de i høj grad bygger på skøn.  

6.2.6 Indtægter 

Der er tale om merindtægter, som et kommende OPP-selskab kan generere udover den kontraktbe-

stemte beløbsstørrelse.  

Vurdering af indtægter. Figur. 19. 

Projekt Årsag til afvigelse 

Afvigelse i pct. i 

forhold til referen-

ceprojekt 

Risikoforskel 

Rigsarkivet - - - 

Motorvej Kiplev-Sønderborg - - - 

Roskilde fjord (bro) - 
 

 

Roskilde Fjord (tunnel) - 
 

 

P-huse i Aalborg 
Det antages, at indtægter er ens i begge løsnin-

ger.  
- - 

Næstved Arena - - - 
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Gentofte Sportspark 

Det vurderes, at OPP-selskabet på grund af bedre 

markedskendskab kan øge indtægten med 50 pct. 

Dette sker, selvom de private aktører i markeds-

undersøgelsen mener, at projektet er for småt til, 

at der er store indtægtsmuligheder. Derudover er 

udlejning af hallerne et problem, idet banerne 

sjældent er ledige på attraktive tidspunkter.  

+ 50 % - 

Frederiksborgscentret 

Det antages, at der vil kunne opnås en højere 

indtjening, idet den private aktør har bedre kend-

skab til markedet og vil foretage en mere profes-

sionel udlejning af kapacitet samt opnå synergier 

i forhold til et kommercielt byggeri. 

+ 20 % - 

Haderslev ny is-arena 

Ved at OPP etablerer et termogulv til midlertidig 

placering over isen, opnår man mulighed for en 

kommerciel indtjening.  

+ 0,75 mio. kr. pr. 

år 
- 

  

6.2.6.1 Opsummering  

Undersøgelsen viser, at der er forventning om, at de tre projekter, der omhandler opførelse af arena 

eller sportsfaciliteter, kan generere en ekstra indtægt i forhold til en offentlig løsning. Vurderinger-

ne er dog foretaget på et skønsmæssigt grundlag, og det fremgår ikke klart, hvordan man er kommet 

frem til størrelsen af den ekstra indtægt. Det forventes dog i de pågældende forundersøgelser, at et 

kommende OPP-selskab vil have et bedre markedskendskab og herved bedre mulighed for at skabe 

en merindtægt. Herved må man antage, at man i forundersøgelserne vurderer, at der er tale om 

asymmetrisk information, hvor den private aktør har adgang til fuld information. Man vurderer så-

ledes, at den offentlige aktør ved at indgå i et OPP vil opnå en mulighed for at overvåge den private 

aktør og har herved en mulighed for at sikre sig imod asymmetrisk information. Således har den of-

fentlige bestiller ved at indgå i et OPP en mulighed for at maksimere sin nytte, idet den offentlige 

bestiller igennem overvågning kan opnå fuld information, og herved er i stand til at observere de 

ændringer, der forekommer mellem mål og middel. Det sætter således den offentlige bestiller, ved 

at indgå i et OPP, i stand til at opnå den største nytte.  

Det fremgår, at der i den finansielle vurdering i forundersøgelserne er indarbejdet en stor usikker-

hed angående indtægter, idet de bygger på skøn.  

6.2.7 Diskonteringssats 

Afsnittet er medtaget, fordi fastsættelse af diskonteringssatsen har afgørende betydning for, om en 

OPP-løsning vil være økonomisk mest fordelagtig i forhold til det offentlige referenceprojekt. De 

forskellige modellers resultater er meget følsomme over for valget af diskonteringssatsen, derfor må 

man også være bevidst om, på hvilken baggrund diskonteringssatsen er fastsat.  

Fastsættelse af diskonteringssatsen har f.eks. en vigtigt betydning, hvis den private aktør skal finan-

siere sin investering i aktiver til en højere kapitalomkostning, end den offentlige aktør selv kan. Det 
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vil bidrage økonomisk til at modvirke de fordele, som et OPP-projekt muligvis kunne bidrage med.  

Fastsættelsen af diskonteringssatsen, der skal anvendes for henholdsvis det offentlige projekt og et 

OPP-projekt, er en kompleks opgave, da der ikke hersker konsensus herom. Jeg vil her i projektet 

derfor afgrænse mig fra at indgå i dialog om, hvilke diskonteringssatser der skal anvendes. Der er 

dog ting der peger i retning af, at den offentlige sektor har en lavere lånefinansieringsrente end den 

private sektor. Imidlertid skal der under en økonomisk teoretisk forudsætning om fuldkommen kon-

kurrence på markedet for projektet anvendes den samme diskonteringsfaktor. Finansministeriet fo-

reskriver i vejledningen for udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, at for 

projekter, hvor det offentlige er i direkte konkurrence med den private sektor, justeres den risikofrie 

rente med et risikotillæg, der svarer til risikotillægget i sammenlignelige private virksomheder (Fi-

nansministeriet, 1999: 75). Figur 20. viser de pågældende diskonteringssatser for referenceprojek-

terne samt i OPP-løsningerne, derudover ses forskellen mellem de to diskonteringssatser. Modellen 

skal bruges til at belyse, om der er store forskelle mellem diskonteringssatser for referenceprojektet 

og OPP-løsninger, idet store afvigelse kan være med til at give en større usikkerhed om resultatet af 

de finansielle analyser i projektet.  

Sammenholdelse af diskonteringssatser. Figur. 20. 

Projekt 
Diskonteringssats i 

referenceprojekt 

Diskonteringssats i OPP-

løsning 

Forskel mellem diskon-

teringssats 

Rigsarkivet 5,5 % 6,00 % 0,50 % 

Motorvej Kiplev-Sønderborg 5,5 % 6,82 % 1,32 % 

Roskilde fjord  4,7 % 5,32 % 0,62 % 

P-huse i Aalborg 4,9 % 4,90 % 0,00 % 

Næstved Arena 5,4 % 5,80 % 0,40 % 

Gentofte Sportspark 5,0 % 6,00 %  1,00 % 

Frederiksborgscentret 5,0 % 6,00 %  1,00 % 

Haderslev ny is-arena 7,4 % 7,00 % - 0,40 % 

Det har været muligt at få vurderingsværktøjet, der er brugt til den finansielle vurdering af Roskilde 

Fjord. Det fremgår af resultatet af den finansielle vurdering (Bro-løsning), at der ikke er økonomi-

ske fordele ved en OPP-løsning baseret på beregning af nutidsværdier. Ved at man sætter diskonte-

ringssatsen i referenceprojekt til den samme som i OPP-løsning (5,32 %) opnår man, at resultatet 

for OPP-løsningen bliver mere fordelagtig. Øvelsen er foretaget for at vise, hvor følsom modellen er 

over for valg af diskonteringssats. Se bilag A. 

Man kan undre sig over, at kun Haderslev ny is-arena har estimeret, at referenceprojektet har en hø-

jere diskonteringssats end OPP-løsningen, samt at diskonteringssatsen er en del højere end i de an-

dre projekter.  
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6.3 LOVGIVNING 
I afsnittet bliver de lovmæssige problemstilling, som er beskrevet i de udvalgte forundersøgelser 

gennemgået. Disse er opstillet i to hovedområder:  

 

 

 

6.3.1 Deponeringsreglerne 

En kommune er ifølge lånebekendtgørelsen forpligtet til, når de indgår en OPP-aftale med en privat 

aktør, at deponere et beløb svarende til opførelsesomkostningerne for den del af projektet, der ved-

rører kommunale aktiviteter. Der er mulighed for, at en kommune kan opnå dispensation for en del 

af deponeringsforpligtelsen, hvis der kan opnås anerkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

(nuværende Velfærdsministeriet), at de ser projektet som en "fagligt begrundet" OPP-model med 

effektiviseringsaspekter. Der gives dog for det meste kun fritagelse for en del af deponeringen.  

Problemstilling angående deponering. Figur. 21.  

Projekt Problemstilling angående deponering 

Rigsarkivet - 

Motorvej Kiplev-Sønderborg Det bliver ikke i forundersøgelsen taget stilling til deponeringsregler.  

Roskilde fjord  - 

P-huse i Aalborg 

Det vurderes, at der kan opnås deponeringsfritagelse for en begrænset andel af det 

samlede deponeringsbeløb. Hvorved kommunen muligvis kan opnå likviditetsmæssige 

fordele ved at gennemføre projektet som et OPP-projekt.  

Næstved Arena 

Kommune skal deponere et beløb svarende til de fremtidige rådighedsbetalinger (kapi-

talomkostninger) på anlægget, der vedrører den kommunale andel af projektet. Projek-

tet er sammensat således, at der skal bygges bolig på en del af arealet. Situationen på 

boligmarkedet betyder, at det kan være vanskeligt for kommunen at finde en byder, 

der vil købe arealet på en gang. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil kommunen ikke 

have likviditet til at klare deponeringen. De har dog mulighed for at opnå dispensation 

for en del af deponeringsforpligtelsen.  

Gentofte Sportspark 

Kommune skal deponere et beløb svarende til de fremtidige rådighedsbetalinger (kapi-

talomkostninger) på anlægget. Det deponerede beløb forbliver indestående i 10 år. 

Herefter kan det hæves over de følgende år med en femtendedel hvert år. 

Frederiksborgscentret 

Kommunen er forpligtet til at deponere et beløb, der som udgangspunkt svarer til den 

del af anlægsudgiften, der vedrører kommunale aktiviteter. Beløbet vil være bundet i 

10 år, hvorefter det udbetales løbende over 5 år. Kommunen har dog mulighed for at 

opnå dispensation for en del af deponeringsforpligtelsen.  

Haderslev ny is-arena 

Kommunen skal som udgangspunkt deponere hele anlægssummen, men man har op-

nået tilsagn om deponeringsfritagelse på 34,2 mio. kr. på baggrund af forventet an-

lægssum på 127 mio. kr. inkl. moms samt en kommunal anvendelse af is-arenaen på 

60 %. 

 Deponeringsreglerne 

 Moms- og skattemæssige forhold 
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6.3.1.1 Opsummering 

Undersøgelsen viser, at man i fem projekter har forholdt sig til problemstillingen angående depone-

ringsreglerne. Det er herved i øjenfaldne, at der er tale om de fem senest udarbejdede forundersø-

gelser. En kommune er forpligtet til, når de indgår en OPP-aftale at deponere et beløb svarende til 

opførelsesomkostningerne for den del af projektet, der vedrører kommunale aktiviteter. Der er mu-

lighed for, at en kommune kan opnå dispensation for en del af deponeringsforpligtelsen, hvis der 

kan opnås anerkendelse fra Velfærdsministeriet om, at de ser projektet som en "fagligt begrundet" 

OPP-model med effektiviseringsaspekter. Det bør således undersøges, før man udbyder et OPP-

projekt, om kommunen kan opnå en dispensation for en del af deponeringen, idet det har en væsent-

lig betydning for økonomien i kommunen. Velfærdsministeriet har herved indflydelse på, hvor øko-

nomisk fordelagtig en OPP-løsning er. Det kan medføre, at hvis Velfærdsministeriet ikke ser et pro-

jekt som en "fagligt begrundet" OPP-model med effektiviseringsaspekter, at de personer der har ud-

arbejdet projektet vil komme med nye målsætninger og løsningsmuligheder for, at projektet i sidste 

ende vil blive anerkendt til at opnå dispensation. Hvilket ofte vil resultere i en langvarig og kompli-

ceret beslutningsproces.  

6.3.2 Moms- og skattemæssige forhold 

Der er i forbindelse med SKAT's vurdering af de opførte OPP i Danmark (Vildbjerg skole og Rigs-

arkivet) opstået væsentlige forsinkelser. Disse forsinkelser har været vedrørende vurdering af det 

skatte- og momsmæssige ejerskab af de "offentlige" bygninger.  

Spørgsmålet har væsentligt betydning for, om en OPP-løsning kan realiseres. Idet hvis SKAT ikke 

anerkender OPP-selskabet som ejer, kan OPP-selskabet således ikke foretage skattemæssige af-

skrivninger på aktivet, oppebærer rentefradragsret for finansieringen eller blive momsregisteret. 

Hvis OPP-selskabet ikke kan blive momsregisteret, vil det indebære, at det ikke kan fratrække 

moms på udgifter. Det vil medføre, at kommunens/statens lejebetaling for aktivet vil blive 25 pct. 

højere. Praksis på området er generelt ikke afklaret. Der er således lagt op til, at hver sag vurderes 

individuelt fra SKAT's side. Det betyder, at der er usikkerheder forbundet med, om den anvendte 

OPP-model vil blive accepteret. I afgørelsen af 28 marts 2007 har skatterådet  i forbindelse med 

Rigsarkivet offentliggjort accepteret en model, der indebærer, at OPP-selskabet kan anerkendes som 

ejer, hvis værdien af aktivet ved OPP-aftalens udløb fastsættes som genanskaffelsesværdien (Gen-

tofte Kommune, 2007: 13). 
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Problemstillinger angående moms- og skattemæssige forhold. Figur. 22.  

Projekt Problemstillinger angående moms og skat 

Rigsarkivet - 

Motorvej Kiplev-Sønderborg - 

Roskilde fjord  - 

P-huse i Aalborg 

Der bliver i forundersøgelsen lagt vægt på, at man i det anvendte vurderingsværktøj ik-

ke forholder sig til moms og skattemæssige forhold.  Baggrunden for denne antagelse 

er, at juridiske samt moms- og skattemæssige forhold ikke bør forvride en OPP-

vurderings resultater, idet det er de rent grundlæggende forhold, der i sidste ende har be-

tydning for en økonomisk effektiv levering af den samfundsmæssige ydelse. Forunder-

søgelsen kommer dog ind på de problemstillinger, der er angående skattemæssige af-

skrivninger, samt om OPP-selskabet kan opnå momsregistrering.   

Næstved Arena 

Skatterådet har ikke endnu taget stilling til behandling af OPP-projekter vedrørende 

idrætsanlæg. Det må således vurderes, om Næstved Arena falder ind under kategorien 

illikvidt aktiv. (Et aktiv der ikke kan omsættes på det almindelige ejendomsmarked).  

Det har således afgørende betydning, at OPP-selskabet kan anerkendes som ejer af an-

lægget for herved at kunne foretage skattemæssige afskrivninger. Det er desuden et 

spørgsmål, om OPP-selskabet kan lade sig frivilligt momsregister. Hvis OPP-selskabet  

ikke blive frivilligt momsregistreret kan det ikke fratrække indgående moms, det vil be-

tyder at lejebetalingen fra Næstved Kommune vil blive op til 25 pct. højere. 

Der er yderligere en problemstilling, da en stor del af betalingen for anlægget påtænkes 

at skulle finansieres af værdien af byggegrunde. Det vurderes, at der er en risiko for, at 

SKAT ikke vil anerkende OPP-selskabet som ejer, hvis en stor del af betalingen betales 

up-front. Det lader sig gøre som kontant betaling eller som apportindskud, ved at kom-

munen vederlagsfri stiller byggegrunde til rådighed for OPP-selskabet. Det anbefales 

derfor i forundersøgelsen, at det afklares med SKAT forud for et udbud.   

Gentofte Sportspark 

Da OPP-selskabets skattemæssige ejerskab i tidligere sager er blevet tilsidesat, anbefa-

les det, at der indhentes bindende svar fra SKAT inden udbudet, for ejerskab, værdian-

sættelse mv.  

Frederiksborgscentret - 

Haderslev ny is-arena 

Der er usikkerhed vedrørende, om OPP-selskabet kan anerkendes som ejer i skattemæs-

sig henseende og derved opnå frivillig momsregistrering, hvis det er forudsat, at ejer-

skabet til faciliteterne overgår til kommunen efter kontraktens udløb. Det vurderes dog i 

forundersøgelsen, at et OPP-selskabet vil kunne opnå frivillig momsregistrering.   

6.3.2.1 Opsummering 

Undersøgelsen kommer frem til, at fire af forundersøgelserne har taget stilling til forhold angående 

moms- og skattemæssige regler, der kan have en væsentlig betydning for realisering af et OPP-

projekt, og at det har været med til at skabe usikkerhed angående oprettelse af tidligere OPP-

projekter i Danmark (Rigsarkivet og Vildbjerg skole). Hvis SKAT ikke anerkender OPP-selskabet 

som ejer, kan OPP-selskabet således ikke foretage skattemæssige afskrivninger på aktivet, oppebæ-

re rentefradragsret for finansieringen eller blive momsregisteret. Det har stor betydning for, om det 

er muligt at bliver momsregisteret, fordi hvis et OPP-selskab ikke kan blive momsregisteret, kan det 

ikke fratrække moms. Det vil betyde, at lejebetalingen for en kommune eller staten vil blive op til 

25 pct. højere, hvorved en OPP-løsning ikke vil være at foretrække ud fra en økonomisk synsvinkel. 

Der bliver således generelt i de nyere forundersøgelser lagt mere vægt på, at det er en problemstil-

ling, der bør afklares med SKAT inden et udbud. Samtidig har man ikke i vurderingsværktøjet lagt 
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variabler ind angående de moms- og skattemæssige forhold, hvorved man ikke tager stilling hertil i 

modellen. Det bliver i forundersøgelserne anbefalet, at man indhenter bindende svar fra SKAT for-

ud for et udbud. Det er herved op til en anden offentlig myndighed (SKAT), at beslutte om OPP i 

sidste ende er den økonomisk mest fordelagtige løsning. Der er således et "trade off" angående, at 

beslutningen om at oprette et OPP ligger hos kommunen/staten, men at det i sidste ende er SKAT, 

der afgøre om OPP er økonomisk mest fordelagtig. Det betyder således, at beslutningssituation kan 

bliver endnu mere komplekst, idet det kan resultere i, at der skabes endnu flere målsætninger og 

løsningsmuligheder. At SKAT har det afgøre ord, skaber således usikkerhed og uklarhed i beslut-

ningsprocessen.  

Det er således et gennemgået træk, hvis man ser på lovgivning der har indflydelse på OPP, at selv-

stændiggørelse af offentlige organisationer, som der er sket igennem NPM, har vanskeliggjort, at 

der bliver opstillet et fælles lovmæssigt regelsæt for OPP. Idet de enkle offentlige organisationer 

holder fast i deres selvstændighed. SKAT ser sig således som en selvstyrende beslutningstager, det 

samme gør de andre offentlige organisationer. 
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7. KONKLUSION 

Konklusionen er udarbejdet således, at de syv hypoteser, der er opstillet indenfor de tre i hovedom-

råder, vil blive gennemgået en efter en for en af- eller bekræftelse. Problemformuleringen vil med 

udgangspunkt i en af- eller bekræftelse af hypoteserne blive besvaret. 

Markedets forventninger og vurderinger 

 

 

Det fremgår af afsnit 6.1.1 Markedets interesse for at medvirke i OPP-projekter, at markedsaktører-

ne i syv ud af de otte forundersøgelser har en høj grad af interesse for at medvirke i det pågældende 

OPP-projekt. Der er således en positiv stemning for at medvirke i OPP-projekter. Samtidig bliver 

det dog påtalt, at grundlaget for at interessen kan bibeholdes er, at der indenfor en kort årrække kan 

forventes, at yderligere OPP-projekter bliver gennemført i Danmark. Aktørerne har på baggrund af 

tidligere OPP-projekter (her tænkes særlig på Rigsarkivet og Vildbjerg skole) fået et forbehold over 

for de udbudsprocesser og tilgange til projekterne der er blevet anvendt. De har således set, at der 

har været store uklarheder angående forretningskoncept og økonomi og det har medført en lang og 

omkostningstung udbudsproces. Der er herved opstået en bevidsthed, om hvad man vil og ikke vil i 

et OPP-udbud.  

Markedet har en interesse i at virke i OPP-projekter, og hypotesen kan således afkræftes, dog af-

hænger en fortsat interesse af, at der indenfor en kort årrække bliver udbudt yderligere OPP-

projekter. Derudover bør forretningskoncept og økonomi være afklaret, inden et projektet bliver 

sendt i udbud.  

 

 

 

I afsnit 6.1.2 Markedets vurdering af om projekter er egnet som OPP fremgår det, at markedsaktø-

rerne vurderer, at tre projekter er meget egnet som OPP-projekter, fire projekter er middel egnet og 

et projekt vurderes til at være ikke egnet. Det betyder, at syv projekter ud af otte generelt kan ses 

som egnede OPP-projekter ud fra markedsaktørernes vurdering, de fire af projekterne var dog kun 

middel egnet. En af de ting, der spiller ind, om et projekt anslås som egnet, er, om projektet er i et 

fremskredet stadie, hvor der er indgået bindende aftaler, hvorved der opstår begrænset mulighed for, 

at en kommende OPP-leverandør kan komme med egne ideer. Det bevirker, at hvis et projekt er 

langt fremme i processen, hvor der er indgået bindende aftaler, begrænser det muligheden for, at et 

projekt ses som egnet til OPP. Derudover skal projektet være veldokumenteret og fremme i plan-

 Markedet har ikke interesse i at medvirke i OPP-projekter. 

 

 De projekter der i Danmark er blevet udvalgt til at blive efterprøvet som OPP-projekter har 

ikke været egnet.  
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lægningsprocessen for at fremstå realistisk og seriøst som et OPP-projekt. Samtidig spiller risiko-

fordelingen ind, da markedsaktørerne er meget tilbageholdende med at påtage sig en risiko. Det bli-

ver fremhævet, at projektets størrelse har en betydning for, om det er egnet som et OPP-projekt, da 

mindre projekter har ringere mulighed for at opnå optimeringsgevinster.  

Derudover fremgår det af figur 6., der undersøger, om projekterne vurderes som egnet til en OPP-

løsning, at fem projekter ses som egnet OPP-projekter, og at tre projekter ses som ikke egnet ud fra 

en totaløkonomisk betrækning. Der er dog kun projekt Rigsarkivet af de udvalgte projekter, der er 

igangsat som OPP-projekt.  

 

Markedsaktørernes vurdering er således, at de projekter, der har indgået i undersøgelsen, i større el-

ler middel grad har været egnet som OPP-projekter. Samtidig fremgår det af den overordnede total-

økonomiske betrækning, at fem ud af otte projekter ses som egnede OPP-projekter. Hypotesen er 

herved afkræftet, det er ikke fordi, at projekterne, der har været efterprøvet som OPP-projekt i 

Danmark, ikke har været egnet, at der ikke er indgået flere OPP i Danmark 

 

 

 

For en besvarelse på hypotesen har jeg set på de usikkerheder, som markedsaktørerne fremhæver i 

projekterne, derudover har jeg undersøgt markedsaktørernes vurdering af, om en OPP-leverandør 

har mulighed for at tænke innovativt i projektet. Jeg valgt at undersøgt dette område, fordi den pri-

vate aktør ved at få mulighed for at skabe innovative løsninger er med til at gøre OPP til en værdi-

fuld løsningsmulig. Elementet bør derfor fra den offentlige bestillers side være tænkt ind i projektet, 

idet det er med til at skabe styring og retning i projektet for den private part.  

 Det skal fastholdes med de vurderinger, der har været fremtrædende i svarene vedrørende de to 

ovenstående hypoteser.  

 

Hvis man ser på de beskrevne usikkerheder i projekterne, fremkommer der en klar tendens af, at de 

senest udarbejdede forundersøgelser har lagt en højere grad af fokusering på usikkerheder. Det er 

således kun i halvdelen af forundersøgelserne, at man har valgt at fokusere på usikkerheder. Under-

søgelsen viser, at der i to forundersøgelser bliver vurderet, at der er usikkerhed omkring udbudspro-

cessen og tilgangen til projektet. I fire forundersøgelser vurderes det, at der er usikkerhed fra mar-

kedsaktørernes side om projektets vision, og i en forundersøgelse vurderes det, at der er usikkerhed 

om ansvarsfordeling i projektet.   

 De efterprøvede OPP-projekter i Danmark fremstår usikre samt uden klar styring og ret-

ning. 
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Det kommer til udtryk, at markedsaktørerne mener, at den offentlige bestiller vil for meget i de på-

gældende projekter, og derfor ikke er klart afgrænset, hvorved projekterne blive for komplekse, og 

visionen bliver sløret. F.eks. i projekt P-huse i Aalborg er der en usikkerhed angående det reelle be-

hov for at anlægge tre P-huse i Aalborg, idet kommunen ikke har fortaget en tilstrækkelig analyse 

af, hvor stort behovet reelt er. Det bevirker, at der fra markedsaktørerne side opstår usikkerhed om, 

hvad kommunens vision er angående projektet. Samtidig er der usikkerhed om, projekterne inde-

holder den nødvendige frihed til, at den private aktør kan udforme projektet til en sund forretning. 

Det bliver desuden tilkendegivet, at usikkerhed angående ansvarsfordeling i tidligere udbud skaber 

tvivl om udbuddets karakter.  

 

Der bliver således skabt et billede af, at den offentlige bestiller har en stor opgave foran sig ved at 

udforme et OPP-projekt, og det forekommer at være en meget kompliceret og tidskrævende opgave. 

Det kan med udgangspunkt i markedsaktørernes vurdering af de enkle projekter tyde på, at den of-

fentlige bestiller ikke har sat sig grundigt nok ind i, hvad OPP er. Samt at den offentlige bestiller ik-

ke har udarbejdet en grundig struktureret plan vedrørende projektet, før man bestiller en forunder-

søgelse af, om et projekt er egnet til en OPP-løsning. Samtidig viser erfaringer fra tidlige projekter 

(Rigsarkivet og Vildbjerg skole), at der har været store usikkerheder i udbudsprocessen og tilgangen 

til projektet, idet der har været uklarheder angående forretningskoncept og økonomi.  

Med udgangspunkt i ovenstående er hypotesen bekræftet, de projekter der er blevet efterprøvet, om 

de var egnet som OPP-projekter fremstår usikre, der mangler således en klar styring og retning i 

projekterne.   

Finansiel vurdering 

 

 

 

For at kunne give en af- eller bekræftelse af hypotesen bliver man nød til at se på, hvorledes man er 

kommet frem til det datagrundlag, der er anvendt i forundersøgelsernes finansielle vurdering. Jeg 

vil således gennemgå de forskellige elementer i den finansielle vurdering for på det grundlag at af- 

eller bekræfte hypotesen. Derudover vil jeg se på fastsættelsen af diskonteringsrenten. 

 

Først vil jeg se på, hvilket datagrundlag man har anvendt i den finansielle vurdering i planlægnings-

fasen. Der har således, som tidligere beskrevet, ikke været gennemført mange OPP-projekter i 

Danmark, derfor har man forholdt sig til udenlandske erfaringer, der beskriver, at der har været stør-

re omkostninger, og at processen har taget længere tid ved at gennemføre et OPP-udbud. Det er og-

 Det økonomiske datagrundlag fremstår usikkert og bevirker, at det er svært at foretage en 

kvalificeret beslutning på baggrund heraf.  
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så erfaringen i de projekter, der har været gennemført i Danmark (Rigsarkivet og Vildbjerg skole). 

Der er således i Danmark ikke endnu på området udarbejdet en generel praksis for en behandling af 

et OPP-udbud. Omkostningerne i planlægningsfasen er derfor baseret på skønsmæssige antagelser, 

og derfor kan der være indarbejdet en usikkerhed i de anslået beløbsstørrelser.  

 

I udførelsesfasen, der består af to elementer: projekterings- og udførelsesomkostninger, er den gene-

relle vurdering, at man ved at vælge en OPP-løsning kan opnå en omkostningsbesparelse. Det er 

begrundet med, at udenlandske undersøgelser beskriver, at der ved en OPP-løsning kan opnås om-

kostningsbesparelse i udførelsesfasen. Derudover bliver det begrundet med, at en privat OPP-

leverandør vil have et større incitament til, at byggeprocessen vil blive administreret mere effektivt, 

idet han ikke vil modtage betaling, før byggeriet er afsluttet. Samtidig kan der opnås en besparelse 

ved detailprojektering, hvor projektering, udførelse og økonomi er tæt styret sammen, hvorved man 

opnår synergieffekter. Det er på grundlag af disse antagelser, at de pågældende vurderinger om, at 

en OPP-løsninger vil medføre en omkostningsbesparelser er foretaget. Der er til disse vurderinger 

knyttet en stor usikkerhed, idet man ikke i Danmark har set, at disse omkostningsbesparelser også er 

tilstede. Det har også en stor betydning, hvilket referenceprojekt der er valg, da der i Danmark i de 

seneste år i offentlige byggeprojekter er indført en række tiltag, f.eks. en totaløkonomisk vurdering, 

hvor man også i udførelsesfasen kan foretage en intern sammentænkning af projektering, udførelse 

og økonomisk styring. Derudover må man også forholde sig kritisk til, om man direkte kan overføre 

udenlandske undersøgelser på danske forhold. 

   

Driftsfasen bliver vurderet ud fra fire områder, vedligeholdelses-, drifts-, genopretnings- og transfe-

reringsomkostninger. Vurderingen er, at man generelt ved en OPP-løsning vil have større fokuse-

ring på en totaløkonomisk løsning, og herved kan opnå besparelser i driftsfasen. Udgangspunktet 

for vurderingerne er, at den private aktør vil vælge bedre materialer og hermed opnå en bedre hold-

barhed, det vil på længere sigt føre til lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig vil 

en totaløkonomisk løsning medføre mindre risiko for budgetoverskridelse. Derudover er der en for-

ventning om, at en privat aktør vil kunne gennemføre driften mere effektivt. Antagelserne bygger 

således på en forventning om, at en privat aktør er bedre til at løse opgaven end det offentlige. Der 

er tale om antagelser, der ikke opbygger på et veldokumenteret grundlag.  

Man har i de fleste forundersøgelser ikke fokuseret på genoprettelses- og transfereringsomkostnin-

ger, der dækker over de omkostninger, der omhandler renovering af bygningen som foretages igen-

nem bygningslevetid, samt de omkostninger, der er forbundet med tilbagelevering til den offentlige 

part. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvad disse omkostninger kan have af betydning. Samt 
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at den offentlige bestiller med udgangspunkt i en forundersøgelse måske ikke er klar over, at der 

kan være en besparelse eller omkostning vedrørende disse områder.  

  

Vedrørende administration er den generelle vurdering, at der ved at indgå i et OPP vil opstå bespa-

relser. Den mest gennemgående forklaring er, at der vil være en besparelse at hente på varetagelse 

af tilsyn indenfor områder som styring og opfølgning.  Dog er der også her tale om skønsmæssige 

antagelser.  

 

For indtægter er der fire forundersøgelser ud af de otte, der forholder sig til, om et kommende OPP-

selskab kan generere en merindtægt udover det kontraktbestemte beløb. Der er således en forvent-

ning om, at de projekter, der omhandler opførelse af arena eller sportsfaciliteter, kan generere en 

ekstra indtægt i forhold til en offentlig løsning. De omtalte forventninger er baseret på en skøns-

mæssig vurdering.  

 

Diskonteringssatsen kan have afgørende betydning for, om et OPP-projekt vil fremstå som økono-

misk mest fordelagtig. Fordi hvis den private aktør skal finansiere sin investering med en højere ka-

pitalomkostning end den offentlige aktør selv kan, vil det kunne bidrage til at modvirke de økono-

miske fordele, som et OPP-projekt eventuelt kan bidrage med. Der er ting, der peger på, at den of-

fentlige sektor har en mulighed for at låne billigere end en privat part. Det betyder, at kapitalom-

kostninger vil bliver lavere for den offentlige sektor. Dog skal man, hvis man ser det under en øko-

nomisk teoretisk forudsætning om fuldkommende konkurrence på markedet, anvende samme dis-

konteringssats. Seks af projekterne har en diskonteringssats for en OPP-løsning, der er højere end i 

referenceprojektet. Et projekt har samme diskonteringssats og i et projekt har OPP-løsningen en la-

vere diskonteringssats end referenceprojektet. Selv en mindre justering i diskonteringssatsen kan 

have en betydning for, om en OPP-løsning vil fremstå som den mest eller mindst fordelagtige løs-

ning. Derfor må den offentlige bestiller være kritisk overfor, hvilken diskonteringssats der er blevet 

brugt i forundersøgelsen. Det kræver dog, at man råder over personer, der har indgående kendskab 

hertil.    

Der er i ovenstående gennemgang af de enkelte delelementer i den finansielle vurdering blevet teg-

net et billede af, at der er store usikkerheder knyttet til de finansielle vurderinger. Grunden hertil er, 

at man ikke har et tilstrækkeligt datagrundlag, der bygger på danske forhold, idet der således ikke i 

Danmark er blevet gennemført mange OPP-projekter, samtidig findes der ikke OPP-projekter, der 

har afsluttet hele kontraktperioden. Vurderingen er derfor i hovedtræk bygget på skøn og antagelser. 

Der er således i forundersøgelserne indarbejdet en antagelse om, at en privat aktør er bedre samt har 
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et større incitament til at skabe et bedre økonomisk grundlag i et projekt. Det kan virke lidt som et 

paradoks, når ideer om et OPP-projekt skal "sælges" til en offentlig bestiller. Der bliver således 

mellem linjerne skrevet, at en offentlig aktør ikke er lige så dygtig som en privat aktør til at påtage 

sig opgaven.   

Med udgangspunkt i ovenstående kan hypotesen bekræftes. Det økonomisk datagrund er usikkert, 

hvilket bevirker, at det kan være svært at foretage en kvalificeret beslutning på baggrund heraf.  

 

 

For en besvarelse af hypotesen har jeg taget udgangspunkt i den totaløkonomiske betragtning jf. fi-

gur 6., hvori det vurderes, om et projektet er egnet som OPP. Det fremgår heraf, at der i fem forun-

dersøgelser bliver vurderet, at projektet ses som egnet til en OPP-løsning. Imidlertidig må man med 

udgangspunkt i ovenstående hypotese, hvor det bliver bekræftet, at der er store usikkerheder for-

bundet med det økonomiske datagrundlag, forholde sig kritisk til de forundersøgelser, der viser, at 

der er økonomiske fordele ved et OPP. Der er således ikke grundlag i Danmark for at se om projek-

ter, der er blevet udvalgt til at blive efterprøvet som OPP-løsning, også indeholder de økonomiske 

fordele som forundersøgelserne omtalt, at man ved at vælge en OPP-løsning er i stand til at opnå. 

Der er dog udenlandske rapporter, jf. side 55, der dokumenterer en total besparelse ved en OPP-

løsning. Umiddelbart er det spørgsmålet, om man kan overføre disse til danske forhold, idet vi ikke 

har den samme offentlige struktur som i f.eks. USA og England, og derfor måske ikke har de sam-

me forudsætninger for at opnå en omkostningsbesparelse. De udenlandske undersøgelser omhandler 

fængsler, som er gennemført som OPP-projekter. I Danmark har OPP således mest været efterprø-

vet på skoler og sportsarena'er, og det er derfor tvivlsomt, om man ukritisk kan overføre resultater 

fra de udenlandske undersøgelser på disse projekter. Derudover er det svært at se, at projekt Rigsar-

kivet, der i forundersøgelsen bliver vurderet egnet som OPP, i den endelige vurdering, der er frem-

lagt for finansudvalget, jf. side 31., er egnet som et OPP-projekt. Den foretagne totaløkonomiske 

vurdering viser, at over kontraktperioden vil en OPP-løsning medføre udgifter på 1. 012 mio. kr., til 

sammenligning vil den traditionel løsning medføre udgifter på 961 mio. kr. Alligevel bliver det vur-

deret, at effektiviseringsgevinster gør, at en OPP-løsning er mest fordelagtig. Samtidig har vi ikke 

nogle erfaringer fra OPP-projekter, hvor kontraktperioden er afsluttet. Der er således ikke konkret 

fakta at forholde sig til. Antagelsen om at en OPP-løsningen er økonomisk mest fordelagtig, bygger 

således på modellerede estimater og vurderinger og ikke på virkelige og målbare faktorer.   

Hypotesen er herved bekræftet, det er svært at se de økonomiske fordele ved et OPP. 

 

 

 Det er svært at se de økonomiske fordele ved et OPP. 
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For at give en besvarelse af hypotesen har jeg som i ovenstående hypotese først set på den totaløko-

nomiske betragtning jf. figur 6., hvori det vurderes, om et projektet er egnet som OPP, for herved at 

undersøge om transaktionsomkostningerne har indflydelse på, om et projekt er egnet som OPP. 

Derudover har jeg gennemgået den økonomiske vurdering vedrørende planlægningsfasen, som in-

deholder transaktionsomkostningerne.  

Det er kun vedrørende projekt Gentofte Sportspark, at det bliver vurderet, jf. figur 6., at transakti-

onsomkostningerne er med til at gøre en OPP-løsning ikke fordelagtig.  

Hvis man ser på den økonomiske vurdering i planlægningsfasen af de forskellige projekter, bliver 

det vurderet, at der i gennemsnit minimum kan forventes en fordobling af transaktionsomkostnin-

gerne i forhold til det traditionelle referenceprojekt. Man kan ikke ud fra den økonomiske vurdering 

se, hvilken betydning denne meromkostning har for en samlet vurdering af projektet. ikke desto 

mindre har det en vigtig betydning for, om et projekt bliver vurderet egnet. Det bliver således i af-

snit 6.1.1 markedets interesse for at medvirke i OPP-projekter fremhævet, at der i tidligere OPP-

projekter har været en lang og omkostningstung udbudsproces, som kan have en betydning for mar-

kedets interesse for at medvirke i et OPP-projekt.  

Hypotesen må derfor ses som afkræftet, transaktionsomkostningerne kan være med til, at et projekt 

ikke er fordelagtigt som et OPP-projekt. Men der er ikke en klar tendens, der peger i retningen af, at 

transaktionsomkostningerne generelt er for store i forhold til at skabe et fornuftigt økonomisk 

grundlag.  

 

 Lovgivning 

 

 

For en besvarelse af hypotesen har jeg set på de områder indenfor lovgivningen, som man i forun-

dersøgelserne har lagt vægt på, kan have en betydning for oprettelse af et OPP-selskab. Disse om-

handler deponerings-, moms- og skatteregler.  

Hvad angår deponeringsregler, så skal en kommune deponere et beløb svarende til opførelsesom-

kostningerne for den del af projektet, der vedrører kommunale aktiviteter. Der er imidlertid en mu-

lighed for, at en kommune kan opnå dispensation for en del af deponeringsforpligtelsen. Herved kan 

der opstå usikkerhed, om kommunen kan opnå dispensation, samt hvor stor en andel den muligvis 

kan opnå dispensation for.  

 Transaktionsomkostninger er for store i forhold til at skabe et fornuftigt økonomisk grundlag.  

 

 Der er for store lovgivningsmæssige uklarheder angående oprettelsen af et OPP-selskab. 
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Der er på området vedrørende moms- og skatteregler store uklarheder, om SKAT vil anerkende et 

OPP-selskab som ejer. Hvis SKAT ikke anerkender OPP-selskabet som ejer, kan selskaber således 

ikke foretage skattemæssige afskrivninger på aktivet, oppebære rentefradragsret for finansieringen 

eller blive momsregisteret. Derudover vil det betyde, at hvis OPP-selskabet ikke kan blive momsre-

gisteret, så kan selskaber ikke fratrække moms på udgifter. Det vil medføre, at kommunens/statens 

lejebetaling for aktivet vil blive 25 pct. højere. Praksis på området er generelt ikke afklaret. Det er 

således lagt op til, at hver sag vurderes individuelt fra SKAT's side, der er herved lovgivningsmæs-

sige uklarheder forbundet med, om den anvendte OPP-model vil blive accepteret. Derfor bør der 

indhentes bindende svar fra SKAT inden et udbud. Det er således op til SKAT, om det pågældende 

projekt vil være økonomisk mest fordelagtigt som en OPP-løsning. Hermed er lovgivningen med til 

at skabe uklarheder omkring oprettelsen af et OPP-selskab. Det har ved tidligere danske OPP-

projekter medført en langvarig proces og højere transaktionsomkostninger.  

Det betyder, at hypotesen er bekræftet, der er store lovgivningsmæssige uklarheder angående opret-

telse af et OPP-selskab. 

 

Der er herved sket en af- eller bekræftelse af de opstillede hypoteser. Med baggrund her i fremstår 

der et billede af, at der er store økonomiske og styringsmæssige uklarheder ved en OPP-løsning. 

Derudover bevirker lovgivningsmæssige forhold i Danmark, at det kan være svært at se, om OPP er 

den økonomisk mest fordelagtige løsning. Det skyldes, at det er op til SKAT at vurdere, om den an-

vendte OPP-model er acceptabel ud fra et lovmæssigt grundlag. Der er således lagt en begrænsning 

for den offentlige bestillers mulighed for at styre beslutningsprocessen. Dette skyldes generelt, at de 

forskellige offentlige organisationer ikke i fællesskab har opstillet lovmæssige retningslinier for 

OPP, men holder fast i at de er selvstyrende beslutningstagere.  

 

Målsætningen ved at vælge en OPP-løsning fremstår uklar, der er således uklarheder mellem mål og 

middel, da man i mange situationer ikke har den fornødne viden. Det kommer til udtryk ved, at det 

økonomiske datagrundlag fremstår usikkert og er således med til at gøre det besværligt at se de 

økonomiske fordele ved et OPP. Samtidig bevirker den manglende viden og information, at det kan 

være svært for aktører at udarbejde en klar og stabil målsætning. At aktørerne har begrænset infor-

mation gør, at det er svært at se en mulighed for at maksimere sin nytte ved at indgå i et OPP. Det er 

således svært at træffe et rationelt valg, idet man ikke har tilstrækkelig information.  
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Derudover tegnes der et billede af, at en OPP-løsning kan fremstå meget kompliceret, således at be-

slutningstagerne ikke fuldt ud er i stand til at danne sig et overblik. Der mangler således en klar sty-

ring og retning i de projekter, der er blevet efterprøvet. Udgangspunktet er, at den offentlige aktør 

har et ønske om at bevæge sig væk fra den nuværende situation, men man har i beslutningsproces-

sen ikke fastlagt et givet mål, som man ønsker at nærme sig. Derfor skinner det igennem i forunder-

søgelserne, at den offentlige bestiller ikke har lagt sig fast på et givet mål.  

 

Beslutningsprocessen omkring indgåelse af OPP-projekter har således karakter af at være kom-

plekst, usikker og uklar.  Det tyder, at beslutningstageren, den offentlige bestiller, har en tendens til 

at foretage marginale ændringer. Den offentlig bestiller vil derfor i stedet for en OPP-løsning over-

veje alternativer, der ligger i omkredsen af den nuværende situation. Derfor har den offentlige sek-

tor i Danmark ikke indgået flere offentlig-private partnerskaber (OPP).  

 

Det skinner igennem at man i forundersøgelserne har en fokusering på opnåelse af nytte, og ikke på 

ledelses-lærens principper om tillid og muligheder for at motivere andre ud fra et højere mål end 

nyttemaksimering. Ledelses-lærens principper, kan man se bliver brug i en forklaring på, hvorfor et 

OPP kan være relevant (afsnit 5.1), og fremstår således som den bløde "salgstale". I projektet frem-

står det tydeligt, at de to inspirationskilder kan være svære at gøre forenelig. Det kommer således 

særlig til udtryk i forundersøgelserne, der har fokus på maksimering af nytte ved at lave et OPP. Det 

skyldes i høj grad, at de blødere værdier er svære at gøre målbare, hvorved at de ikke passer ind i en 

"value-for-money" - tankegang, der bygger på kalkulering af nytte og effektivitet. 

 

Det er vigtigt, at hvis OPP skal slå igennem i Danmark, at den offentlige bestiller med udgangs-

punkt i et fastlagt regelsæt selv får mulighed for at styre beslutningsprocessen, således at det ikke er 

op til forskellige offentlige organisationer at afgøre, om det enkle OPP-projekt er den mest økono-

misk fordelagtig løsning. Disse lovmæssige retningslinier skal være udformet på forhånd. Det vil 

betyde, at der vil komme mere klarhed om beslutningsprocessen, og kan være medvirkende til, at 

flere OPP bliver indgået. Der kan være grobund for OPP-projekter i Danmark, dog ser det ud til, at 

udviklingen vil være en længerevarende proces. Derudover har det en betydning, om den offentlige 

sektor i Danmark forsat har lyst til ride videre på NPM bølgen. 
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BILAG A 

 
     Offentlig          

     Projektuafhængig kapitalomkostning  3,70%     

              

     Projektspecifik risikotillæg  1,00%     

              

     Privat          

              

     Projektuafhængig kapitalomkostning  5,32%     

              

     Projektspecifik risikotillæg  0,00%     

              

              
   SAMMENLIGNING    

              

              
     Offentlig løsning     OPP-løsning      

              

    727556673   747018897     

              

              

  
 
  
 

   Forskel  
 

  

      
-19.462.224 

  

            

  
 
  
 

  
  

      

      
42,8% 

      

            

              
 

     Offentlig          

     Projektuafhængig kapitalomkostning  5,32%     

              

     Projektspecifik risikotillæg  0,00%     

              

     Privat          

              

     Projektuafhængig kapitalomkostning  5,32%     

              

     Projektspecifik risikotillæg  0,00%     

              

              

   SAMMENLIGNING    

              

              

     Offentlig løsning     OPP-løsning      

              

    703564840   675252984     

              

              

  

 

  
 

   Forskel  
 

  

      
28.311.856 

  

            

  

 

  
 

  
  

      

      
42,8% 

      

            

              

Udarbejdet i vurderingsværktøjet for Projekt Roskilde fjord.(Bro-løsning).  


