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Executive summary 

 

 

This thesis examines whether there is the possibility of using strategic contracting in concession 

contracts, taking into account whether the Concession Directive imposes restrictions in regard to the 

goal of achieving relational rents. 

  

The thesis begins by examining the key concepts in the Concession Directive that are essential for 

defining the contract as a concession under the Concession Directive. Next, we emphasize the basic 

prerequisites for exercising strategic contracting to give the reader a basic understanding of the 

further analysis in the thesis. 

  

The second part of the thesis will focus on the ex ante part of the contract. Here it is investigated 

which opportunities the public contractor has to screen the market for the purpose of identifying the 

private party who, through their complementary resources, represents the strategic fit. In addition, it 

will be examined whether the parties can create incentive compatibility through a common 

objective and business plan. Finally, in part 2, it will be investigated how trust is established 

between the parties and the significance this has for transaction costs. 

  

The third part of the dissertation examines what kind of governance is most effective in regulating 

subsequent circumstances. In continuation of this, the parties' ability to adjust the contract during 

the duration of the contract will be investigated and how clauses and safeguards may help reduce 

the risk of conflict among the parties. In the absence of other agreement, the law of obligations will 

fill the gap, why the rules are evaluated in regard to their effectiveness in regulating the contractual 

relationship. 

  

In conclusion, it is evaluated whether the Concession Directive imposes restrictions on exercising 

strategic contracting on concession contracts. 
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Kapitel 1 

 

Problemstilling 

 

1.1 Indledning 

Den offentlige og private sektor står i dag over for flere og flere udfordringer med konstant 

forandrede konjunkturer og markedsudfordringer, særligt i form af nye konkurrencesituationer, 

budgetmæssige begrænsninger og økonomiske vanskeligheder i mange EU-medlemsstater. På 

grund af dette har der været et stigende behov for innovative tilgange og juridiske rammer for, 

hvordan det offentlige og det private kan samarbejde mest efficient, både for at frigøre likviditet i 

det offentlige, og for at kunne udføre opgaver med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Dette 

vil være velfærdsskabende for både det offentlige, de private virksomheder og borgerne. både og 

 

Offentlige indkøb spiller en central rolle som et af de markedsbaserede instrumenter, der skal 

anvendes til at opnå intelligent og bæredygtig vækst og samtidigt sikre optimal udnyttelse af de 

offentlige midler. I den forbindelse udgør koncessionskontrakter1 vigtige instrumenter i den 

langsigtede strukturelle udvikling af infrastruktur og strategiske tjenester, der bidrager til at fremme 

konkurrenceevnen på det indre marked og gør det muligt at drage fordel af den private sektors 

ekspertise, så der opnås effektivitet og innovation. 

 

Et offentlig-privat partnerskab (OPP) som koncession (herefter koncession) er et partnerskab 

mellem en offentlig myndighed eller enhed (herefter ordregiver) og en privat økonomisk aktør 

(herefter økonomisk aktør) til udførelse af et offentligt projekt, hvor vederlaget enten består i retten 

til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet, eller denne ret sammen med med betaling af en pris. Det 

kan eksempelvis gøre sig gældende i den situation, hvor den økonomiske aktør anlægger og 

forvalter et havneanlæg, hvor den økonomiske aktør aflønnes ved at opkræve indtægter herfra. 

Samtidigt påtager den økonomiske aktør sig risikoen for at indtægterne ikke er garanteret at kunne 

                                                        
1 Da en kontrakt er en aftale, der er indgået mellem personer og/eller virksomheder, vil betegnelsen 

“koncessionsaftaler” også blive anvendt sideløbende. 
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dække de investeringer og øvrige omkostninger, virksomheden har haft herved. Det vil sige, at den 

økonomiske aktør selv er ansvarlig for eventuelle tab af sin investering.2  

 

Udbud af koncessionskontrakter er i dag et alternativ til de traditionelle offentlige kontrakter. En 

central forskel mellem en traditionel offentlig kontrakt og en koncession er, at den økonomiske 

aktør påtager sig den økonomiske og kommercielle risiko i forbindelse med projektet. 

Koncessionskontrakter kan anvendes ved forskellige offentlige opgaver, som eksempelvis 

landevejs- og jernbanetransport, tjenesteydelser i havne og lufthavne, vedligeholdelse og 

forvaltning af motorveje, energi- og varmeforsyning og parkeringsanlæg. Reguleringen af 

koncessionskontrakter findes i EU’s koncessionsdirektiv3 og i bekendtgørelse om tildeling af 

koncessionskontrakter.4    

 

Koncessioner er særligt attraktive, da de gør det muligt at rejse privat kapital og samtidig drage 

nytte af den private sektors praktiske erfaring til supplering af de offentlige midler. Et 

grundlæggende træk ved koncessioner er, at flere opgaver løses af én aktør. Dette giver mulighed 

for at sammentænke anlægs- og driftsfasen for at få det bedste resultat. Dette giver den økonomiske 

aktør incitament til at tænke totaløkonomisk, hvorfor løsninger af høj kvalitet vælges i anlægsfasen, 

hvis det kan reducere omkostninger i den efterfølgende drift. Den økonomiske aktør ønsker også at 

løse opgaven korrekt og til tiden, da denne først kan begynde at profitere af sin investering når 

projektet står færdigt. Staten har i koncessioner en meget begrænset risiko i forhold til forsinkelser 

og budgetoverskridelser i forhold til almindelige offentlige udbud.  

 

Koncessioner baner vej for nye investeringer i eksempelvis den offentlige infrastruktur, uden at den 

offentlige gæld øges. Det betyder, at finansloven, der er det danske statsbudget for et givet år, ikke 

belastes i samme grad som, hvis det offentlige skulle finansiere hele eller størstedelen af et givent 

                                                        
2 Skovgaard Ølykke, Grith & Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, side 459. 

3 Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af 

koncessionskontrakter. 

4 Bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter 

(koncessionsbekendtgørelsen). 
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projekt. Dermed får det offentlige frigivet midler til at løse opgaver, som det offentlige bedst 

varetager, og på den måde give borgerne mere værdi for deres skattekroner.  

 

Ordregiver har ofte et ønske om at få en given opgave løst, men har ikke specialiseret viden nok til, 

hvordan opgaven løses mest hensigtsmæssigt. Ved at anvende en af de fleksible udbudsprocedurer 

eller elementer heri kan ordregiver få et overblik over de forskellige løsninger, det private marked 

kan tilbyde, og derefter vælge det løsningsforslag, der bedst muligt opfylder statens interesser om 

øget velfærd, uden at skulle stå for udførelsen selv. 

 

Koncessionsaftaler er ikke en ukendt form for offentligt udbud. Specielt inden for større 

infrastrukturelle projekter bliver samarbejdsformen ofte anvendt. På trods af dette har Danmark 

ikke haft tradition for at anvende koncessionskontrakter (uden for energiområdet) i samme grad 

som det gælder flere andre EU-medlemsstater, som England og Frankrig.5 Efter de nye regler trådte 

i kraft, har der været tale om et begrænset antal udbud på nationalt plan, hvilket kan skyldes, at 

mange af de kontrakter, der kunne være karakteriseret som koncessionskontrakter, i stedet udbydes 

efter udbudsdirektivet.6 Årsagen til dette kan skyldes den usikkerhed, der er ved at karakterisere en 

kontrakt som en koncession.  

 

Med den større synlighed om indgåelsen af koncessionskontrakter, der følger af det nye direktiv og 

bekendtgørelsen og med den økonomiske fordel koncessionskontrakter har for ordregiver, er 

spørgsmålet, om vedtagelsen af koncessionsdirektivet vil bidrage til en mere udbredt anvendelse af 

koncessionskontrakter, og om disse vil spille en større rolle med tiden i Danmark end hidtil.7 

 

Vi vil i afhandlingen undersøge og forsøge at besvare spørgsmål om, hvorvidt det nye 

koncessionsdirektiv giver mulighed for at skabe et strategisk samarbejde mellem parterne for 

derigennem at opnå relationsrente, eller om direktivet begrænser samarbejdet på tværs af aktørerne i 

                                                        
5 Pijaca, Marija (2015) Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts in the shipping 

sector, fodnote 1. 

6 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og 

om ophævelse af direktiv 2004/18/EF. 

7 http://publicure.dk/da/articles/201604/koncessionskontrakter-som-alternativ-til-offentlige-

kontrakter. 
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sådan en grad, at det ikke er muligt set ud fra teorien om strategisk kontrahering, som vil blive 

uddybet i kapitel 4.  

 

1.2 Problemformulering 

Følgende problemformulering vil i afhandlingen blive besvaret:  

 

Hvorledes er det muligt at udøve strategisk kontrahering på koncessionskontrakter med det formål 

at opnå relationsrente, under iagttagelse af om koncessionsdirektivet fastsætter nogle 

begrænsninger herfor? 

 

For at besvare ovenstående problemstilling vil følgende spørgsmål blive inddraget og undersøgt: 

 

1. Hvilke økonomiske og juridiske begrænsninger samt muligheder opstiller 

koncessionsdirektivet for anvendelsen af koncessionskontrakten?  

2. Hvilke strukturer kan indarbejdes i kontrakten for at skabe incitamentsforenelighed? 

3. Hvilke grundforudsætninger skal være til stede for at kunne udøve strategisk kontrahering 

med det formål at opnå en efficient koncessionskontrakt? 

 

1.3 Synsvinkel 

Afhandlingen vil søge at afklare, hvorvidt det er muligt at anvende strategisk kontrahering i 

koncessionsaftaler på det danske marked, med udgangspunkt i den fælleseuropæiske regulering på 

området. Afhandlingens synsvinkel vil tage udgangspunkt i relationen mellem ordregiver og den 

økonomiske aktør, og forsøge at klarlægge mulighederne for at anvende strategisk kontrahering på 

koncessionskontrakter. Synsvinklen vil desuden fokusere på muligheden for at fællesoptimere frem 

for at egenoptimere. Afhandlingen vil have en overvejende teoretisk synsvinkel.  

 

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig fra koncessionsaftaler, der ikke er omfattet af koncessionsdirektivets 

artikel 1. Afhandlingen behandler derfor ikke offentlige vareindkøbskontrakter og koncessioner 
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tildelt under forsyningsvirksomhedsdirektivet.8 Derudover vil afhandlingen ikke berøre 

koncessioner, hvis værdien er under tærskelværdien, jf. koncessionsdirektivets artikel 8, stk. 1. 

 

Aftaler udbudt i Danmark vil ofte stipulere i lovvalget, at dansk ret finder anvendelse. Afhandlingen 

vil derfor afgrænse sig fra koncessioner reguleret under anden lov end dansk ret og EU-ret. 

 

Koncessionskontrakter vil ofte være underlagt anden offentligretlig regulering end 

koncessionsdirektivet, såsom planloven og statsstøttereglerne. Disse reguleringers påvirkning vil 

ikke blive behandlet. 

 

Afhandlingens fokus vil være på, hvilke elementer der skal styrke samarbejdet, og hvordan man kan 

reducere risikoen for, at samarbejdet opløses. Afhandlingen vil i forlængelse heraf ikke behandle, 

hvilke misligholdelsesbeføjelser den forulempede part kan anvende.  

 

Afhandlingen afgrænser sig endvidere fra at behandle tredjeparts-relationer, såsom forholdet 

mellem den økonomiske aktør og dennes underleverandører.  

 

Der sondres mellem to hovedformer for relationer, hvor afhandlingen afgrænser sig fra at uddybe de 

såkaldte “armslængde kontrakter”, der tager afsæt i den reaktive jura. Dette skyldes, at disse 

kontrakter ikke indebærer investeringer i kontraktforholdet, hvorfor denne type af kontrakt ikke 

anses for at være relationsfremmende. Derfor afgrænser afhandlingen sig fra at berøre disse 

kontrakter yderligere.  

 

I afhandlingen afgrænses der fra at behandle projektkonkurrence og udbudsproceduren 

innovationspartnerskaber. Dette skyldes, at projektkonkurrence ikke betegnes som en egentlig 

udbudsprocedure. Selve projektkonkurrencen er ikke et udbud, der i sig selv kan resultere i 

indgåelsen af en kontrakt. Projektkonkurrencer er adskilt fra de øvrige udbudsprocedurer i 

udbudsdirektivet. Innovationspartnerskaber er sammenfaldende med proceduren for udbud med 

forhandling, men til forskel fra de øvrige udbudsprocedurer skal innovationspartnerskabet resultere 

                                                        
8 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af 

kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af 

direktiv 2004/17/EF. 
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i udviklingen af en løsning, som endnu ikke er tilgængelig på markedet, hvilket gør denne 

procedure en anelse mere snæver at anvende i forbindelse med udbud af koncessionskontrakter.  

 

Ligeledes vil afhandlingen ikke analysere Michael Porter’s konkurrencemodel9 af hensyn til 

afhandlingens omfang. Selvom afhandlingen afgrænser sig fra modellen, anses denne som relevant 

for afhandlingen, da den beskriver elementer, der kan skabe konkurrencemæssige fordele med 

udgangspunkt i den relationelle kontrakt for partnerskabet. Yderligere behandler modellen 

betingelser for, hvordan et partnerskab kan opnå en interorganisatorisk vedvarende 

konkurrencemæssig fordel gennem eksempelvis vidensdeling, som gennemgået i kapitel 6 om tillid 

i relationen. Modellen anses som en forlængelse af Dyer & Singhs fire kumulative betingelser, som 

vil blive gennemgået senere i afhandlingen.  

 

Slutteligt afgrænser afhandlingen sig fra nærmere at vurdere de samlede transaktionsomkostninger 

ved parternes kontraktkoncipering sammenholdt med parternes relationsrente. Det kan kort nævnes, 

at relationsrenten skal være så tilstrækkelig høj, at den overstiger parternes samlede øgede 

transaktionsomkostninger før det kan betale sig for parterne at udøve strategisk kontrahering.  

 

1.5 Metode 

1.5.1 Erhvervsjuridisk metode 

Den overordnede metodiske ramme vil være den erhvervsjuridiske metode. Metoden er 

problemorienteret med udgangspunkt i en eller flere problemstillinger set fra virksomhedens 

synsvinkel, hvor der skal foretages valg med henblik på at optimere i økonomisk henseende og 

minimere risikoen for retskonflikter, samt anvende juraen som styringsinstrument.10 I den 

oprindelige erhvervsjuridiske metode betragtes problemstillingerne fra et virksomhedsniveau, frem 

for fra et samfundsmæssigt niveau. Vi vil i afhandlingen anvende relationen mellem kontrahenterne 

som det primære fokus for analysen. Med relationen i fokus vil vi analysere, hvorvidt de juridiske 

regler og økonomiske optimaler er sammenlignelige i forhold til at indgå i et strategisk samarbejde 

og derigennem opnå relationsrente.  

                                                        
9 Model: Porter’s Generic Competitive Strategies (ways of competing) - 

https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/porters-generic-competitive-strategies/. 

10 Østergaard, Kim. (2003) Julebog - Metode på cand.merc.jur. studiet, side 281. 
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Den erhvervsjuridiske metode beskæftiger sig normalt ikke med offentligretlige regler.  

Koncessionsdirektivet har dog et økonomisk sigte, hvorfor det alligevel findes relevant at anvende 

metoden, til at analysere, hvordan det strategiske samarbejde kan indarbejdes i en kontrakt mellem 

det offentlige og private, eftersom virksomhedens strategiske beslutninger bliver påvirket af den 

offentligretlige regulering. Samspillet mellem den erhvervsjuridiske metode og offentlig ret skal 

findes i, at den offentligretlige regulering kan være en begrænsning i de muligheder, virksomheden 

har for at anvende økonomiske modeller og teorier med henblik på at regulere dennes målsætning 

om profitmaksimering.11  

 

1.5.2 Juridisk metode 

Den juridiske metode anvendes til at udlede de lege lata, gældende ret. Metoden vil anvendes til at 

udlede de problemstillinger og muligheder, gældende retskilder giver i forhold til at anvende 

strategisk kontrahering på koncessionskontrakter, som er underlagt koncessionsdirektivet. For at 

finde frem til de lege lata, vil den retsdogmatiske metode blive anvendt til at analysere og fortolke 

relevante retskilder. Afhandlingen vil primært have fokus på EU retten, men vil også analysere 

retsprincipper i baggrundsretten i dansk ret, hvor det findes relevant.  

 

1.5.2.1 Den retsdogmatiske metode 

Retsdogmatisk metode omfatter den juridiske metode og angiver, hvordan retskilderne analyseres 

og anvendes. Ved retsdogmatisk fortolkning anvendes de tilstedeværende retskilder, som 

domstolene og enhver anden, der er blevet forelagt et juridisk problem, følger. For at en juridisk 

analyse skal anses for at være rigtig og valid, skal den retsdogmatiske metode følges.12 I Danmark 

anvendes Alf Ross’ realistiske retsteori til at udlede gældende ret. I retskildelæren opdeles 

retskilderne  i fire kategorier: regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Der findes 

som udgangspunkt ikke nogen rangorden mellem retskilderne i retskildelæren. Retskildelæren er en 

lære om normer, ikke i normer, og sondrer ikke mellem primære og sekundære retskilder, og 

domstolene forpligter sig dermed over for alle retskilder.13 Modsat retskildelæren er der i den 

                                                        
11 Østergaard, Kim (2003) Julebog - Metode på cand.merc.jur. studiet, side 282. 

12 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011) Retskilder & Retsteorier, Djøf, 3.udgave, side 31. 

13 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011) Retskilder & Retsteorier, Djøf, 3.udgave, side 389. 
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retsdogmatiske metode en rangorden mellem retskilderne; 1) Regulering, 2) retspraksis, 3) 

retssædvaner og 4) forholdets natur, samt principperne om lex specialis og lex superior.14  

 

1.5.2.2 EU-retten 

EU-retten kan karakteriseres som et sui generis retssystem og kan ikke karakteriseres som hverken 

et offentlig- eller privatretligt retssystem, men en blanding heraf. I Danmark har man haft et 

privatretligt udgangspunkt i fortolkningen og anvendelse af offentlige kontrakter. Disse er dermed 

omfattet af den almindelige kontraktret.  

 

EU-retten har forrang i forhold til den nationale lovgivning, hvilket blev fastslået i sag 6/64 Costa v. 

E.N.E.L. Retsreglerne, som udstedes af EU-institutionerne skal implementeres i medlemsstaternes 

retssystemer, som derefter er forpligtet til at overholde dem. EU-retten opdeles i 2 dele: primær og 

sekundær regulering. Lissabontraktaten er unionens traktatgrundlag, og består af Traktaten om Den 

Europæiske Union (TEU) og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Sammen udgør 

de primærretten i EU. Sekundær reguleringen består af forordninger, direktiver, afgørelser, 

henstillinger og udtalelser. Det er kun forordninger, direktiver og afgørelser, der har bindende 

virkning. Vi vil i nærværende afhandling fokusere på koncessionsdirektivet, samt relevante 

afgørelser for fortolkningen af direktivets bestemmelser. 

 

Direktiver binder efter artikel 288 TEUF medlemsstaterne med hensyn til det tilsigtede mål, men 

ikke med hensyn til, hvilken form og midler der skal anvendes for at opnå disse mål. 

Koncessionsdirektivet er indført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015 (det 

er udbudsloven, ikke koncessionsbekendtgørelsen). I EU-retten fortolkes en tekst ud fra dens 

ordlyd, dens kontekst, med hensyn til rettens udviklingstrin på fortolkningstidspunktet og i lyset af 

alle relevante bestemmelsers formål. I sag 283/81 (CILFIT) fremgår det, at der ved fortolkning af 

enkeltbestemmelser skal tages hensyn til det samlede retssystems målsætning.15  

 

 

 

                                                        
14 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2011) Retskilder & Retsteorier, Djøf, 3.udgave, side 31. 

15 Ølykke, Grith Skovgaard og Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, Jurist- 

og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, side 33. 
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1.5.2.3 Den Europæiske Unions Domstol 

Den Europæiske Unions Domstols (herefter EU-Domstol) primære formål er at værne om lov og ret 

ved fortolkningen og anvendelsen af traktaterne og den heraf afledte ret.16 En afgørelse truffet af 

EU-Domstolen er bindende i alle enkeltheder for dem, den angiver at være rettet til, uanset om det 

er borgere, virksomheder eller stater.17 EU-Domstolens afgørelser har en præjudikatsværdi i forhold 

til fortolkning af EU-retten, hvorefter medlemsstater og nationale domstole er forpligtet til at 

fortolke konformt i forhold til afgørelserne.18 Vi vil i nærværende afhandling anvende sagerne C-

382/05 (Kommissionen mod Italien), C-274/09 (Krankentransport Stadler), C-206/08 (Eurowasser) 

og C-458/03 (Parking Brixen). I dommene formålsfortolker domstolen reglerne for koncessioner, 

hvorefter betragtningerne i præambel vil blive anvendt i analysen af begreberne indeholdt i 

koncessionsdirektivet. 

 

1.5.3 Økonomisk metode 

Formålet med den økonomiske analyse er at belyse, hvordan økonomiske teorier kan anvendes til at 

skabe efficiente samarbejder i koncessioner. Denne afhandlings teoretiske udgangspunkt i 

økonomisk henseende har primært fokus på Dyer & Singh som analyseramme. Afhandlingen vil 

tage udgangspunkt i Dyer & Singhs teori om, hvorledes parter i en relation kan opnå 

interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele, og dermed relationsrente samt 

involvere elementer fra Williamsons transaktionsomkostningsteori og principal-agent-teorien. 

Teorierne bidrager til at forklare, hvordan parterne i et samarbejde kan opnå det mest efficiente 

partnerskab gennem strategisk kontrahering. 

 

Williamsons transaktionsomkostningsteori er en af de mest anvendte økonomiske teorier, som søger 

at forklare, hvordan omkostninger ved transaktioner kan reduceres for at maksimere værdien. 

Teorien vil blive anvendt for at analysere, hvilken styringsform der er mest effektiv for en 

koncession med det formål at opfylde den fjerde kumulative betingelse i Dyer & Singhs teori om, 

hvordan et partnerskab opnår interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele og 

derigennem genererer relationsrente. I transaktionsomkostningsteorien gøres desuden nogle 

                                                        
16 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth (2010) EU-Ret, Thomas Reuters Professional A/S, 6. udgave, 

side 72. 

17 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2017) Retskilder & Retsteorier, Djøf, 5.udgave, side 106. 

18 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D. (2017) Retskilder & Retsteorier, Djøf, 5.udgave, side 115. 
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adfærdsantagelser, såsom begrænset rationalitet og opportunisme. Dyer & Singhs teori vil derfor 

belyse, hvordan parterne kan bevæge sig fra et fokus på egenoptimering mod et mål om gensidig 

værdiskabelse.  

 

Dyer & Singhs teori omhandler et partnerskabs mulighed for at opnå interorganisatoriske 

vedvarende konkurrencemæssige fordele ved at indarbejde effektive incitamentstrukturer i 

relationen. Dyer & Singhs teori tager til dels afsæt i Williamssons transaktionsomkostningsteori, 

hvor teorien om aktivspecificiteter19 er omdrejningspunktet. 

  

Ifølge Williamson findes der forskellige typer af aktivspecifikke investeringer20, herunder 1) 

beliggenhedsspecificitet, 2) fysisk aktivspecificitet, 3) human aktivspecificitet, 4) dedikeret 

aktivspecificitet og 5) tidsmæssig aktivspecificitet, hvilket fremgår af figur 1. I analysen vil alle 

typer af aktivspecifikke investeringer blive behandlet.  

  

 Figur 1: Fem forskellige typer af aktivspecifikke investeringer: 

   

                                                        
19 Williamson anvender terminologien “aktivspecifikke investeringer”, hvorimod Dyer & Singh 

anvender terminologien “relationsspecifikke investeringer” herom. 

20 Williamson sondrer mellem fem hovedtyper af aktivspecifikke investeringer som nævnt i 

opgaven. I afhandlingen behandles Williamsons fjerde hovedtype, investeringer i brand, ikke. I 

stedet vil investering i tidsmæssig aktivspecificitet blive behandlet, da denne anses som en mere 

væsentlig aktivspecificitet i sammenhæng med koncessioner. 
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I forbindelse med ordregivers valg af udbudsprocedure vil der blive taget udgangspunkt i artiklen 

”Strategic versus Conventional Contracting with Foreign Intermediaries”21 som analysemodel, da 

artiklen behandler screening som udvælgelsesmetode. Teorien om screening anvendes for at 

analysere, hvorvidt ordregiver har mulighed for at finde den rette samarbejdspartner, som udgør det 

strategiske fit. Teorien om screening har på den måde en sammenhæng med principal-agent-teorien, 

da teorien om screening er med til at reducere interessekonflikter, asymmetrisk information og 

eventuelle konflikter ex post.  

 

Principal-agent-teorien beskriver de problemer, parterne i en relation kan blive udsat for både før 

kontraktindgåelse (ex ante) og efter kontraktindgåelse (ex post). Teorien vil ikke blive beskrevet 

eksplicit, men vil blive anvendt indirekte i analysen. 

 

Desuden tager afhandlingen udgangspunkt i den nyinstitutionelle økonomi med relationen mellem 

parterne som analyseenhed. I den nyinstitutionelle økonomi er aktørerne begrænset rationelle, og 

der er ligeledes imperfekt og asymmetrisk information, hvilket bliver berørt i forbindelse med 

principal-agent-teorien i del 2 (ex ante) og del 3 (ex post). Ydermere er den nyinstitutionelle 

økonomi kendetegnet ved transaktionsomkostninger i forbindelse med parternes 

kontraktkoncipering.  

 

1.5.4 Interdisciplinær metode 

Den interdisciplinære metode vil sideløbende med den erhvervsjuridiske, juridiske og økonomiske 

metode blive anvendt i afhandlingen ved at integrere juraen og økonomien. Dette vil løfte opgave 

fra et analyserende til et vurderende niveau. Den interdisciplinære metode vil vurdere de juridiske 

regler med hensyn til en økonomisk efficiensbetragtning. Afhandlingen vil integrere juraen og 

økonomien hele vejen igennem med undtagelse af kapitel 3 og 4, hvor først de juridiske rammer for 

koncessioner bliver behandlet og dernæst de økonomiske idealer i strategisk kontrahering. Den 

interdisciplinære metode vil særligt komme til udtryk i afhandlingens konklusion, hvor det vil blive 

vurderet, hvorvidt de juridiske rammer danner et efficient grundlag for at opnå relationsrente i et 

partnerskab som koncession. 

 

                                                        
21 Petersen, Bent  og  Østergaard, Kim (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries. 
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Formålet hermed er at komme et skridt nærmere, hvorledes det er muligt at opnå det mest efficiente 

partnerskab som koncession, mellem ordregiver og den økonomiske aktør med udgangspunkt i 

strategisk kontrahering.  

 

1.6 Struktur 

Kapitel 1 er afhandlingens indledning. Her vil afhandlingens problemformulering, synsvinkel, 

afgrænsning, metodiske rammer og formål blive præsenteret. 

 

Kapitel 2 introducerer begrebet offentlig-privat partnerskab som koncession, hvilket vil være 

afhandlingens omdrejningspunkt. Koncessioners formål og fordele vil blive belyst kort, hvilket er 

nødvendigt for læserens forståelse af samarbejdsformens dimensioner. Videre vil der blive 

argumenteret for, hvorfor den private sektor som udgangspunkt er bedre til at drive virksomhed end 

den offentlige sektor. 

 

Del 1: De juridiske og økonomiske rammer 

Kapitel 3 vil klarlægge de juridiske rammer for koncessionskontrakter udbudt efter 

koncessionsdirektivet. Kapitlet vil præsentere koncessioners væsentligste karakteristika og udlede 

de vigtigste begreber i direktivet ved hjælp af formåls- og domsfortolkning. 

 

Kapitel 4 introducerer de økonomiske rammer for at udøve strategisk kontrahering, og hvilke 

grundforudsætninger der er for at udøve denne kontraheringsform. Endvidere vil kapitlet præsentere 

den efficiente risikoallokering ud fra den økonomiske teori, samt den proaktive juras betydning for 

strategisk kontrahering. Teorien om strategisk kontrahering vil være udgangspunktet for den 

følgende analyse. 

 

Del 2: Ex ante 

Kapitel 5 undersøger, hvilke udbudsprocedurer og elementer heri der kan bidrage til, at ordregiver 

finder frem til den rette økonomiske aktør, der besidder de komplementære ressourcer, der 

komplementerer ordregivers ressourcer. Herved kan parterne opnå et strategisk fit, og gennem et 

fælles mål og forretningsplan kan partnerskabet opnå interorganisatoriske vedvarende 

konkurrencemæssige fordele og derved generere relationsrente.  
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Kapitel 6 analyserer, hvordan parterne, efter at have fundet det strategiske fit, kan opbygge en 

stærk relation baseret på tillid og troværdighed gennem forpligtelser, som er nedskrevet i kontrakten 

gennem proaktive bestemmelser. Forpligtelserne består af investeringer i forskellige typer af 

aktivspecificitet, hvilket er elementært for den strategiske kontrahering.   

 

Del 3: Ex post 

Kapitel 7 analyserer, hvilke styringsformer der er mest effektive til at håndtere efterfølgende 

omstændigheder. Her vil en hybrid af selv-håndhævelse og tredjeparts-håndhævelse blive 

præsenteret som den mest effektive styringsform, samt hvordan anvendelsen af safeguards kan være 

behjælpelige til at skabe incitamentsforenelighed og derved undgå konflikter blandt kontrahenterne. 

 

Kapitel 8  undersøger parternes muligheder for at håndtere efterfølgende omstændigheder. Dette vil 

gøres ved at undersøge, hvorvidt direktivet giver mulighed for at skrive fleksible kontrakter, og 

hvorvidt det tillades at anvende hardship- og gevinstklausuler. Efterfølgende vil kapitlet beskrive 

teorien om efficiente kontraktbrud. 

 

Kapitel 9 vil undersøge obligationsrettens kontraktjusteringsmekanismer i forhold til 

koncessionskontrakter. Ved mangel af aftale, vil obligationsrettens regler regulere forholdet, 

hvorfor de mest væsentlige retsfigurer vil blive fremhævet for at illustrere den forventede 

efterfølgende retstilstand. 

 

Kapitel 10 vil være afhandlingens samlede konklusion. 
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Kapitel 2 

 

Offentlig-privat partnerskab som koncession 

 

2.1 Introduktion til offentlig-privat partnerskab som koncession 

En koncession på et bygge- og anlægsarbejde kan overordnet defineres på følgende måde: “En 

gensidigt bebyrdende skriftlig kontrakt, hvor en ordregiver overdrager ansvaret for udførelsen af et 

bygge- og anlægsarbejde til en økonomisk aktør, hvor vederlaget består i retten til at udnytte de 

bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet af kontrakten.” Den fulde definition på en 

koncessionskontrakt på bygge- og anlægsarbejder eller på tjenesteydelser fremgår af 

koncessionsdirektivets artikel 5, nr. 1, litra a og b. En koncession kan karakteriseres som et 

partnerskab mellem en ordregiver og en økonomisk aktør, som oftest er en privat virksomhed. Ved 

en koncessionskontrakt overdrager ordregiver med andre ord ansvaret for levering af et bygge- og 

anlægsarbejde eller en tjenesteydelse til en økonomisk aktør. Dette betyder, at ordregiver får løst en 

opgave i dennes interesse uden selv at skulle forestå arbejdet.  

 

En koncession er helt eller delvist finansieret af den økonomiske aktør gennem hele projektet, 

hvilket betyder, at den økonomiske aktør står for finansieringen af opførelsen, driften og 

vedligeholdelsen af anlægget. Den økonomiske aktør bliver ikke betalt gennem løbende 

driftsbetalinger, som det gør sig gældende ved et traditionelt OPP, men får derimod retten til at 

udnytte bygge- og anlægget efterfølgende. Den private finansiering medfører en stærk 

incitamentsstruktur hos den økonomiske aktør, da den økonomiske aktør forestår størstedelen eller 

alle risici ved projektet. Samtidig ønsker den økonomiske aktør at kunne sikre et afkast på sin 

investering, hvilket ligeledes vil påvirke virksomhedens engagement og involvering i projektet. Den 

private finansiering skaber større totaløkonomiske fordele end tilfældet vil være ved offentlig 

finansiering, men dette synes der ikke at være enighed omkring i litteraturen. Alt andet lige 

medfører privat finansiering stærkere incitamenter for den økonomiske aktør end offentlig 

finansiering.22 Det er ikke et krav, at der skal ske overdragelse af ejendomsretten til ordregiver, men 

disse vil altid opnå fordelene ved de pågældende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser.  

 

                                                        
22 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2015) Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private 

partnerskaber, side 14. 
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Koncessionsdirektivets krav til fremgangsmåden ved kontraktindgåelsen er væsentlig mere 

lempelig sammenlignet med udbudsdirektivet, hvilket giver koncessionsdirektivet en langt højere 

grad af fleksibelt.23  

 

2.1.1 Formål og fordele 

Koncessionsdirektivets primære formål er gennem en passende juridisk ramme for tildeling af 

koncessioner at øge de offentlige og private investeringer i infrastrukturer og strategiske 

tjenesteydelser for borgerne.24  

 

En af de væsentligste fordele ved koncessioner er af økonomisk karakter. Dette indebærer, at 

ordregiver har mulighed for at kunne rejse privat kapital og praktisk erfaring til at supplere de 

offentlige midler, hvilket baner vej for nye investeringer i den offentlige infrastruktur og service 

uden at øge den offentlige gæld. Dette karakteriserer en generel tendens, hvor statens rolle i den 

økonomiske sfære går fra en rolle som direkte operatør til en rolle som organisator, regulator og 

kontrollør. Dette betyder altså, at ordregiver får løst en opgave i dennes interesse uden selv at skulle 

forestå arbejdet.  

 

I forbindelse med udbudsproceduren har ordregiver et mere fleksibelt valg ved fastlæggelsen og 

tilrettelæggelsen af den procedure, der fører til valg af den økonomiske aktør end hvad der på 

nuværende tidspunkt er mulig for ordregivere at gennemføre i henhold til de almindelige typer af 

udbudsprocedurer.25 Dette sikrer, at ordregiver anvender den mest hensigtsmæssige 

udbudsprocedure for tildeling af en koncessionskontrakt. Dette må tillige anses for en væsentlig 

fordel i henhold til anvendelse af koncessionsdirektivet. 

 

En tredje økonomisk fordel består af, at den økonomiske aktør har et økonomisk incitament til at 

tænke totaløkonomisk optimerende og anvende innovative løsninger. Dette skyldes blandt andet. at 

den økonomiske aktør er ansvarlig for størstedelen af projektet som eksempelvis anlæg, drift og 

vedligeholdelse i den tid koncessionskontrakten er gældende. Derudover har risikoen for konkurs en 

væsentlig rolle i forhold til den økonomiske aktørs incitament til at levere et tilfredsstillende stykke 

                                                        
23 Se nærmere herom i kapitel 5. 

24 Skovgaard Ølykke, Grith & Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, side 515. 

25 Kammeradvokaten (2015) En nyskabelse i EU-udbudsretten. 
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arbejde. Det skyldes, at det kun er private virksomheder, der kan gå konkurs i tilfælde af 

utilstrækkelig totaløkonomisk optimerende adfærd.26  

 

Ved indgåelse af koncessionskontrakter vil der typisk være tale om kontrakter af relativt kompleks 

karakter, da den indledende proces kræver både tidsmæssige ressourcer og opbyggelse af 

kompetencer. Derfor er transaktionsomkostningerne som regel højere i forbindelse med en 

koncession end ved andre typer af projekter. Fordelen ved koncessioner er, at det giver mulighed 

for en totaløkonomisk gevinst. Det bør derfor afvejes i forbindelse med det enkelte projekt, hvorvidt 

det samlede projekts gevinster overstiger de indledende transaktionsomkostninger. Fordelen herved 

består således i, at transaktionsomkostningerne på længere sigt formentlig vil være lavere end ved et 

almindeligt bygge- og anlægsprojekt.27   

 

2.1.2 Hvorfor er det private bedre til at drive virksomhed end det offentlige?  

”The private sector is better at performing complex technical or economic tasks, innovating and 

adapting to rapid change, including the ability to forsake unsuccessful enterprises.”28 Dette kan der 

være flere årsager til, hvilket vil blive belyst i det følgende.  

 

Den offentlige sektor og den private sektor er fundamentalt forskellige institutioner, eftersom det 

offentlige og det private er drevet af forskellige motiver og mål. Virksomhedsledere i det private er 

drevet af profit og det offentliges ledere er drevet af ønsket om at velfærdsmaksimere. Derudover er 

der en tendens for politikere til at søge efter kortsigtede mål, da de har et ønske om at blive 

genvalgt. Private virksomheder tjener typisk deres penge, når kunder køber deres produkter eller 

tjenesteydelser af deres egen fri vilje. Staten tjener derimod primært dens penge gennem borgernes 

skattebetalinger. Virksomheder er typisk drevet af konkurrence, hvorimod staten typisk er tilhænger 

af monopoler. Disse forskelle skaber forskellige incitamenter.29 

                                                        
26 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2015) Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private 

partnerskaber, side 12. 

27 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber 

(OPP) - Nyanlæg, side 11-12. 

28 M. Nisar, Tahir (2006) Risk Management in Public-Private Partnership Contracts, side 2. 

29 Osborne, David & Gaebler, Ted (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit 

is Transforming the Public Sector, side 20. 
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Dette er en af de væsentligste årsager til hvorfor det offentlige fokuserer så meget på 

omkostningerne til offentlige tjenesteydelser, og generelt hele tiden være i kontrol ved blandt andet 

at diktere, hvor mange midler der anvendes således, at borgernes skattebetalinger ikke går til spilde 

eller bliver misbrugt. Det offentliges fokus på risiko og gevinst er meget forskelligt fra det fokus de 

private virksomheder har. Man kan sige, at det offentlige langt hen ad vejen går ud fra følgende 

citat: ”In government all of the incentive is in the direction of not making mistakes. You can have 99 

successes and nobody notices, and one mistake and you’re dead.”30 Det offentlige fokuserer mere 

på at gøre et godt stykke arbejde frem for at opnå en høj profit. Derfor fungerer det offentliges 

processer ofte også langsommere end processerne i den private sektor, der hurtigere kan træffe 

beslutninger og tilpasse sig nye situationer og tiltag. Derudover er det offentlige nødsaget til at 

behandle alle ens uanset deres betalingsevne eller deres efterspørgsel efter en tjenesteydelse. Af den 

årsag vil det offentlige ikke kunne opnå samme markedsefficiens som private virksomheder kan.31 

 

Grundet ovenstående samt det massive pres som det offentlige i dag er under for at løse problemer 

uden at bruge ny likviditet, har der været et stigende behov for at tænke mere efficient. På baggrund 

af dette er koncessioner de seneste år i stigende grad blevet introduceret i EU, især med 

koncessionsdirektivets vedtagelse i 2014 og senere koncessionsbekendtgørelsens ikrafttræden i 

Danmark i 2016. Ved koncessioner sikrer man så vidt muligt, at den part, der bedst kan udføre et 

givent projekt også er den part, der får tildelt koncessionen, og som derfor får størstedelen af 

ansvaret og risikoen for at udføre projektet. Anvendelsen af koncessioner reducerer samtidig det 

offentliges budget og giver derfor mulighed for, at det offentlige kan investere i andre forhold. 

  

Sammenfattende betyder det, at det offentlige som udgangspunkt ikke kan drives som en 

virksomhed, selvom der er flere ligheder mellem den offentlige sektor og den private sektor. Det vil 

derfor være mere efficient at lade den private sektor drive virksomhed end det offentlige.  

 

 

 

 

                                                        
30 Citat af Louis Winnick fra Ford Foundation. 

31 Osborne, David & Gaebler, Ted (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit 

is Transforming the Public Sector, side 21.  
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Del 1 

 

De juridiske og økonomiske rammer 

 

Formål med del 1 

Efter koncessiosdirketivets vedtagelse i 2014 har koncessionsbegrebet været genstand for en del 

forvirring og usikkerhed omkring, hvordan begrebet defineres, hvad begrebet indebærer, og 

hvordan det anvendes i praksis. 

 

Formålet med følgende kapitler vil derfor være at uddybe og klarlægge de centrale juridiske 

begreber og økonomiske rammer for at udøve strategisk kontrahering. Dette anvendes til at danne 

grundlag for den efterfølgende analyse i del 2 og 3.  

 

De efterfølgende afsnit vil analysere muligheden for anvendelse af koncessionskontrakter med 

henblik på at udføre strategisk kontrahering, og derved opnå relationsrente gennem relationen 

mellem ordregiver og den økonomiske aktør.  
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Kapitel 3 

 

Rammerne i et juridisk perspektiv 

 

3.1 Juridisk indledning 

Den indledende juridiske analyse vil have til formål at klarlægge reglerne for en koncessionsaftale. 

Den vil undersøge, hvad direktivet indeholder samt ikke indeholder, og forsøge at definere 

koncessionsbegrebet gennem domsfortolkning og juridisk litteratur på området. Derigennem skaber 

vi rammerne for tværfaglige analyser fra kapitel 4 og frem, hvor vi vil undersøge, hvorvidt den 

økonomiske teori om strategisk kontrahering kan bidrage til at skabe økonomiske fordele inden for 

rammerne af direktivets bestemmelser. 

 

3.2 Baggrund for koncessionsdirektivet 

Som førhen nævnt er reglerne for at gennemføre en koncession i dag reguleret i EU’s 

koncessionsdirektiv. Før vedtagelsen af koncessionsdirektivet fandtes der ikke klare regler på EU-

plan for tildeling af koncessionskontrakter. Tildelingen af bygge- og anlægskoncessioner var kun 

omfattet af et begrænset antal afledte retsbestemmelser i udbudsreglerne og 

tjenesteydelseskoncessioner med grænseoverskridende interesse var kun omfattet af de generelle 

principper i TEUF32, særligt principperne om fri bevægelse for varer og etableringsfrihed og fri 

udveksling af tjenesteydelser, samt de afledte principper om ligebehandling, ikke-diskrimination og 

gennemsigtighed.33  

 

Dette medførte en juridisk usikkerhed og barrierer for den frie udveksling af tjenesteydelser, hvilket 

førte til konkurrenceforvridning, der hindrede det indre marked i at fungere tilfredsstillende. Der var 

derfor en risiko for, at de nationale lovgivere ikke havde en ensartet fortolkning af principperne, når 

det handlede om koncessionskontrakter. Dette skabte et lovgivningsmæssigt hul. Dette hul gav 

anledning til markante fordrejninger af det indre marked, herunder den begrænsede adgang for 

                                                        
32 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om tildeling af koncessionskontrakter, 

KOM(2011) 897 endelig. 

33 Sag C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH mod Telekom Austria 

AG, ACLI:EU:C:2000:669. 



 26 

europæiske virksomheder, særlig små og mellemstore virksomheder, til de økonomiske muligheder, 

der er forbundet med koncessioner.34 Dette kunne udmønte sig i blandt andet direkte tildelinger af 

koncessionskontrakter til private virksomheder, hvormed kontrakten ikke blev udsat for den 

nødvendige konkurrence og ikke overholdt de grundlæggende principper i TEUF om 

ligebehandling, ikke-diskrimination og gennemsigtighed, jf. koncessionsdirektivets artikel 3. EU-

Domstolen har i flere tilfælde behandlet koncessionskontrakters tildeling og bekræftet denne 

usikkerhed.35 

 

Der opstod derfor et behov for en passende, afbalanceret og fleksibel retlig ramme for tildeling af 

koncessioner, som vil kunne sikre effektiv og ikke-diskriminerende adgang til markedet for alle 

Unionens økonomiske aktører og retssikkerhed for dermed at fremme offentlige investeringer i 

infrastruktur og strategiske tjenesteydelser for borgerne. En sådan retlig ramme vil desuden give 

økonomiske aktører større retssikkerhed og kan være et grundlag for og et redskab til at gøre de 

internationale markeder for offentlige udbud mere åbne og styrke den internationale samhandel. 

 

Målet med koncessionsdirektivet var derfor at mindske retsusikkerheden i forbindelse med 

tildelingen af koncessionskontrakter, og sikre at principperne i TEUF blev overholdt, samt at sikre 

en effektiv konkurrence på markedet for offentlige bygge og tjenesteydelser, for derigennem at 

opnå en effektiv og retfærdig anvendelse af offentlige midler inden for unionens grænser. Særligt 

forsøgte man med koncessionsdirektivet at sikre små og mellemstore virksomheder adgang til 

markedet. Det har samtidigt været målet med direktivet at sikre koncessionskontrakternes 

fleksibilitet og en mindre bureaukratisk krævende procedure, hvilket også afspejles i 

koncessionsdirektivets artikel 30, stk. 1, hvoraf fremgår, at ordregiver frit kan organisere den 

procedure, der fører til valget af den økonomiske aktør med forbehold af, at resten af direktivets 

bestemmelser overholdes.36 Direktivet kan karakteriseres som et minimumsdirektiv, hvorefter det 

står de enkelte medlemsstater frit for at supplere eller videreudvikle direktivet i den nationale 

lovgivning. Dette skal dog ske i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og må ikke gå 

                                                        
34 Forslag til Europa-parlamentets og rådets direktiv om tildeling af koncessionskontrakter, 

KOM(2011) 897 endelig. 

35 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 4. 

36 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel Udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

39. 
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ud over, hvad der er nødvendigt for opnåelsen for førnævnte mål, jf. koncessionsdirektivets 

præambelbetragtning nr. 8.  

 

3.3 Koncessioners karakteristika 

Koncessionsaftaler indebærer ofte komplekse tekniske og finansielle ordninger med en lang men 

også til dels begrænset tidshorisont, hvorfor det er vigtigt at kunne tilpasse aftalerne til kontraktens 

genstand. Derfor er fleksibilitet en nødvendighed. Derudover adskiller koncessionsaftaler sig 

væsentligt fra almindelige udbud ved, at den økonomiske aktør påtager sig ansvar og risici som 

normalt hører under ordregiver. Vederlaget for den tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde 

som den økonomiske aktør udfører er typisk selve muligheden for at tilbyde tjenesten eller bygge- 

og anlægsarbejdet, og derigennem opnå en profit, men overtager også de risici der er forbundet 

hermed. Derimod vil vederlaget for et normalt offentligt udbud bestå i et fikseret beløb, men 

samtidigt have et begrænset ansvar for den efterfølgende drift.37  

 

Det karakteristiske ved koncessioner er dermed, at aflønningen ikke sker direkte af ordregiver, men 

i retten til at udnytte tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejdet, mod til gengæld at påtage sig en 

væsentlig del af den økonomiske risiko. Sondringen mellem en tjenesteydelseskoncession og en 

bygge- og anlægskoncession består i, hvorvidt kontraktens hovedgenstand er selve bygge- og 

anlægsarbejdet, eller om disse kun er accessoriske i forhold til kontraktens genstand.38  

 

Et af de vigtigste elementer ved en koncession, og for at der reelt kan være tale om en 

koncessionskontrakt i henhold til koncessionsdirektivet, er, at der skal ske en overdragelse af en 

driftsrisiko til den økonomiske aktør, jf. koncessionsdirektivets artikel 5.39 Ved bygge- og 

anlægsarbejder eller tjenesteydelser indebærer dette, at den økonomiske aktør overdrages en 

driftsrisiko ved udnyttelsen af disse, som omfatter en efterspørgsels- eller en udbudsrisiko eller 

begge dele. Dette indebærer, at den økonomiske aktør både har mulighed for at opnå økonomisk 

gevinst og risiko for at lide et økonomisk tab. Efterspørgselsrisiko skal forstås som risikoen på 

                                                        
37 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel Udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

40. 

38 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel Udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

41. 

39 Se koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 18. 
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faktisk efterspørgsel efter de bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, som er kontraktens 

genstand. Udbudsrisiko skal forstås som risikoen ved leveringen af bygge- og anlægsarbejder eller 

tjenesteydelser, der er genstand for kontrakten, navnlig risikoen for at leveringen af 

tjenesteydelserne ikke vil matche efterspørgslen. Med henblik på vurdering af driftsrisikoen bør der 

tages hensyn til nettonutidsværdien af alle den økonomiske aktørs investeringer, omkostninger og 

indtægter på en ensartet måde.40  

 

En driftsrisiko bør udspringe af faktorer, der ligger uden for parternes kontrol. En risiko af den 

slags, der er forbundet med dårlig forvaltning, den økonomiske aktørs misligholdelse af kontrakten 

eller tilfælde af force majeure, er ikke afgørende for klassificeringen som koncession, eftersom 

disse risici findes i enhver kontrakt, uanset om det drejer sig om en offentlig udbudskontrakt eller 

en koncession. 41 

 

3.3.1 Driftsrisiko 

Centralt for klassifikationen som en koncession i direktivets forstand, er overførslen af 

driftsrisikoen. Hvis denne ikke bliver pålagt i tilstrækkelig grad, vil samarbejdet blive 

omklassificeret som et offentligt udbud, og skal derfor reguleres efter udbudsdirektivet. Det er 

dermed yderst vigtigt at gøre sig klart, hvad der menes med driftsrisiko, og hvornår denne er blevet 

overført i tilstrækkelig grad. 

 

I koncessionsdirektivet blev det præciseret, at der skal ske en betydelig overførsel af driftsrisikoen 

til den økonomiske aktør. Dette var ikke en ændring af gældende ret, men en kodificering af EU-

Domstolens praksis. Eftersom koncessionsdirektivets formål ikke var at ændre, men nærmere at 

præcisere gældende ret, må en præcisering af driftsrisikobegrebet udledes af domspraksis på 

området og litteratur på området.  

 

Ifølge koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 20 skal ”en driftsrisiko forstås risikoen for 

eksponering for markedets omskiftelighed, der kan bestå i enten en efterspørgsels eller en 

udbudsrisiko eller i både en efterspørgsels- og en udbudsrisiko.” Driftsrisiko kan udspringe fra 

                                                        
40 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 20. 

41 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 20. 
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forskellige elementer. I artikel 5 i koncessionsdirektivet skrives der at, ”Koncessionshaveren42 

anses for at påtage sig driftsrisikoen, hvis han under normale driftsbetingelser ikke er garanteret at 

tjene de foretagne investeringer og de afholdte omkostninger i forbindelse med driften af de bygge- 

og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er genstand for koncessionen, ind igen.”  

 

I sag C-382/05, Kommissionen mod Italien, blev der stillet tvivl, om hvorvidt den økonomiske 

aktør havde påtaget sig en egentlig driftsrisiko. Sagen som omhandlede affaldshåndtering, havde 

ordregiver i kontakten sikret den økonomiske aktør, en minimumsmængde affald, for hvilken den 

økonomiske aktør modtog en fast gebyr, udbetalt af den pågældende kommissær, for at modtage. 

Ydermere var det fastsat i aftalen, at gebyret skulle tilpasses i tilfælde af at den faktiske 

minimumsmængde svingede med mere end 10 procentpoint, og en årlig tilpasning af omkostning til 

personale, forbrugsmaterialer, vedligeholdelsesarbejder, samt tilpasning med en finansiel indikator. 

Sagen rummer flere elementer som taler imod at der er sket en driftsoverførsel. For det første 

betales gebyret direkte af ordregiver, som derudover også sikrer en fast minimumsmængde. Dermed 

er den økonomiske aktør ikke udsat for markedets omskiftelighed, hverken på udbud- eller 

efterspørgselssiden. Derudover er gebyret tilpasset efter den økonomiske aktørs omkostninger, 

hvilket ikke skaber den nødvendige uafhængighed og udsættelse for risiko, men nærmere tilsigter at 

garantere den økonomiske aktør økonomisk og finansiel stabilitet.43  

 

I sag C-274/09 (Krankentransport Stadler) blev det derimod bekræftet at aftalen mellem ordregiver 

og den økonomiske aktør kunne betegnes som en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, selvom 

risikoen kan være meget begrænset.44 Selvom der i sagens aftale var en pligt til en årlig forhandling 

om vederlaget, bærer den økonomiske aktør  stadig risikoen for at vederlaget ikke er tilstrækkeligt 

til at dække samtlige driftsomkostninger45, samt at den ønskede aftale ikke opnås. Det bemærkes 

yderligere i præmis 33, at såfremt tjenesteyderens vederlag udelukkende kommer fra tredjemand, er 

ordregivers overførsel af en ”meget begrænset” driftsrisiko tilstrækkelig for, at det kan konkluderes, 

at der foreligger en koncessionskontrakt.  

 

                                                        
42 Med koncessionstager menes den økonomiske aktør. 

43 Se præmis 35-37, hvorefter den økonomiske aktør ikke anses at have påtaget sig driftsrisikoen. 

44 Sag C-274/09 (Krankentransport Stadler), præmis 29. 

45 Sag C-274/09 (Krankentransport Stadler), præmis 40. 
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I Eurowasser-dommens46 præmis 75, udtalte domstolen, at det på områder, hvor risikoen er 

begrænset som følge af anden regulering, er det ikke rimeligt, at den offentlige ordregiver skal 

skabe konkurrencevilkår og vilkår for den økonomiske risiko, som er højere end dem, der på grund 

af de bestemmelser, som finder anvendelse i den pågældende sektor. Dermed behøves den overførte 

risiko ikke at være væsentlig såfremt hele den tilbageværende risiko overføres. 

 

Derudover kan driftsrisiko udspringe af konkurrence fra andre erhvervsdrivende, at tjenesteydelsen 

ikke opfylder efterspørgslen, risiko for at debitorer ikke er i stand til at betaler og risiko for 

erstatningsansvar for en skade i forbindelse med utilstrækkelig præstation af tjenesteydelsen.47  

 

I forhold til risiko i koncessioner, kan man tale om to hovedformer for koncessioner: 

Efterspørgsels-baserede koncessioner og tilgængeligheds-baserede koncessioner.  

 

De efterspørgsels-baserede koncessioner (eksempelvis en bro med broafgift) kan betragtes som en 

koncession siden vederlaget for aftalen er at udnytte byggeriet, og er dermed udsat for 

efterspørgselsrisiko. Dermed er man ikke er sikker på at tjene sin investering tilbage, såfremt 

efterspørgslen for en broforbindelse ikke er tilstrækkelig. Selvom betalingen sker som en slags 

skygge-betaling, hvor den offentlige part betaler på vegne af brugerne, er den økonomiske aktør 

stadig udsat for risiko for efterspørgslen, da vederlagets størrelse stadig bestemt af markedet, trods 

betalingen kommer fra den offentlige part.48 

 

Det er dog tvivlsomt, hvorvidt tilgængeligheds-baserede koncessioner kan udbydes under 

koncessionsdirektivet. I tilgængeligheds-baserede koncessioner (som skoler, hospitaler og fængsler) 

bliver den økonomiske aktør betalt, såfremt ydelsen er tilgængelig (lokalerne er færdige og 

anvendelige), og der er de nødvendige personale, som lærere og fængselsbetjente) og møder 

kontraktens yderligere krav. Dermed er den økonomiske aktør typisk ikke udsat for 

efterspørgselsrisiko, eftersom der sjældent er konkurrence om elever, patienter og fanger. Den 

økonomiske aktør er dermed kun eksponeret for markedets omskiftelighed på områder som prisen 

                                                        
46 Sag C-206/08 (Eurowasser). 

47 Sag C-274/09 (Krankentransport Stadler), præmis 37. 

48 EPEC - European PPP Expertise Centre (2016) PPPs and Procurement – Impact of the new EU 

Directives.  
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på materialer, forsyninger og arbejdskraft.49 Det skal dermed vurderes, om der er sket en 

tilstrækkelig overførsel af udbudsrisikoen til at kunne falde ind under direktivet. Problemet er om 

den økonomiske aktør er tilstrækkeligt udsat for risikoen for udbuddet af ydelsen. Spørgsmålet er 

dermed om denne risiko findes i enhver kontrakt, og dermed ikke skyldes, at der er sket en 

risikooverførsel men i stedet skyldes dårlig forvaltning. Direktivet er meget uklart på dette område, 

hvorfor det må vurderes fra projekt til projekt. 

 

3.3.2 Vederlag 

Ud fra ovenstående er det klart, at vederlaget for arbejdet er en essentiel del af risikooverførslen. 

For at et udbud kan falde ind under koncessionsdirektivet, skal vederlaget bestå i retten til at 

udnytte tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejdet, eventuelt sammen med en betaling fra 

ordregiver50. For eksempel at bygge en havmøllepark, og tjene sin investering ind igen ved at sælge 

energien på det åbne marked. I tilfælde af det er en tjenesteydelseskoncession, kunne det være at 

drive et allerede opført plejehjem. Det centrale spørgsmål er, hvor betalingen kommer fra, om det er 

direkte fra ordregiver, eller fra brugerne af det pågældende arbejde. I Parking Brixen dommen51 

slog EU-Domstolen fast, at der var tale om en tjenesteydelseskoncession, eftersom vederlaget i 

fulde kom fra brugerne af parkeringspladsen, og ikke fra ordregiver. Modsat blev det i 

Kommissionen mod Italien52 påpeget, at aftalen ikke kunne defineres som en koncession, eftersom 

størstedelen af vederlaget blev betalt af ordregiver. Domstolen tilføjede hertil, at alene den 

omstændighed, at tjenesteyderen er i stand til at oppebære visse indtægter fra tredjemand, ikke er 

tilstrækkelig til, at de omtvistede mister deres kvalificering som offentlige aftaler.  

 

3.3.3 Pligtsubjekter 

Koncessionsdirektivet sondrer mellem ordregivende myndigheder og ordregivende enheder, jf. 

koncessionsdirektivets artikel 1 stk. 2. Ordregivende myndigheder bliver i koncessionsdirektivets 

artikel 6 defineret som statslige regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer eller 

sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentlige 

                                                        
49 Ibid. 

50 Skovgaard Ølykke, Grith og Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, 2. 

Udgave, side 520. 

51 Sag C-458/03 (Parking Brixen). 

52 Sag C-382/05 (Kommissionen mod Italien). 
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organer. Der vil derimod ikke være tale om en offentlig myndighed, såfremt den ordregivende 

myndighed udfører et af de i bilag II til direktivet omhandlede aktiviteter, og tildeler koncessionen 

med henblik på udførelses af denne aktivitet. Såfremt der er tale om en aktivitet oplistet i bilag II til 

direktivet, kan der være tale om en ordregivende enhed. 53 

 

På den anden side af aftalen finder vi den økonomiske aktør. Den økonomiske aktør bliver i 

koncessionsdirektivets artikel 5 defineret som enhver fysisk eller juridisk person eller enhver 

offentlig enhed eller en gruppe af sådanne personer eller enheder, herunder midlertidige 

sammenslutninger af virksomheder, som tilbyder udførelse af arbejder og/eller bygge- og 

anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser på markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
53 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel Udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

49. 
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Kapitel 4 

 

Rammerne i et økonomisk perspektiv 

 

4.1 Økonomisk indledning  

I det økonomiske perspektiv er det relevant at undersøge, hvorvidt den økonomiske teori kan 

medvirke til at berige juraen i bredeste forstand, herunder ved kontraktkoncipering, således at den 

økonomiske teori skaber grundlag for at udøve strategisk kontrahering. Rationalerne i økonomien 

vil blandt andet kunne anvendes ved forskellige samarbejdsformer som offentlig-privat partnerskab 

(OPP), offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) og offentlig-privat partnerskab som 

koncession, som er projektets omdrejningspunkt.54  

 

4.2 Hvad forstås ved strategisk kontrahering?  

Ved strategisk kontrahering forstås en mere forebyggende, værdiskabende og efficient måde at 

kontrahere på end tilfældet er ved den konventionelle kontrahering. Strategisk kontrahering kan 

siges at være en slags gensidig forpligtelse til et dedikeret og langsigtet samarbejde.55  

 

Strategisk kontrahering som begreb synes ikke at have et klart entydigt indhold, hvorfor der ikke 

findes én konkret overordnet definition af begrebet. Strategisk kontrahering er blevet forsøgt 

defineret flere gange i litteraturen. Bent Petersen og Kim Østergaard kommer med deres bud på en 

passende definition baseret på tidligere definitioner i litteraturen. De definerer strategisk 

kontrahering som følgende: ”In contrast, we view strategic contracting as characterized by the aim 

of generating relational rent through the use of both proactive and reactive provisions that based 

on resource complementarity and strategic fit between the contract partners protect knowledge 

exchange and relation-specific investments from opportunistic behavior. Hence a strategic contract 

                                                        
54 Østergaard, Kim (2014) Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i 

samfundsvidenskaben, side 7. 

55 Petersen, Bent & Østergaard, Kim (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries: A Contingency Approach, side 18. 
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is a partnership arrangement through which the contracting parties achieve competitive 

advantage.”56  

 

Det vil sige, at strategisk kontrahering karakteriseres som målet om at generere relationsrente, 

gennem anvendelsen af en kombination af både proaktive og reaktive bestemmelser, baseret på 

komplementære ressourcer, strategisk fit mellem kontraktparterne, beskytter vidensdeling og 

relationsspecifikke investeringer mod opportunistisk adfærd. Den strategiske kontrakt er dermed en 

samarbejdsaftale, hvorved kontraktens parter kan opnå interorganisatoriske vedvarende 

konkurrencemæssige fordele.  

 

4.2.1 Konventionel versus strategisk kontrahering 

Dyer & Singh fokuserer på, hvordan to uafhængige parter har mulighed for at samarbejde med det 

formål at skabe kvasirente gennem deres relation. Ved kvasirente forstås den overnormale profit, 

som kan opnås ved et partnerskab gennem relationsspecifikke investeringer. På baggrund af dette 

sondrer Dyer & Singh mellem to hovedformer for relationer. På den ene side findes den 

konventionelle kontrakt. Disse kan karakteriseres ved 1) få eller ingen relationsspecifikke 

investeringer, 2) ingen eller meget begrænset vidensdeling, 3) 4) lave transaktionsomkostninger og 

5) begrænsede investeringer i effektiv styring. Den konventionelle relation kan siges at have det 

formål at skabe værdi for én selv på bekostning af den anden kontraktpart ved at anvende reaktive 

bestemmelser i kontrakten. Disse reaktive bestemmelsers primære mål er at overføre risici, ansvar 

og forpligtelser til den anden kontraktpart, regulere hvordan konflikter skal løses, fastsætte 

betingelser for samarbejdets ophør samt fastlægge hvordan aktiver skal fordeles mellem 

kontraktparterne, såfremt dette ophører. Den konventionelle kontrakt vil som oftest have udtryk 

som en standardkontrakt, hvilket ikke danner grundlag for at opnå kvasirente gennem relationen 

mellem kontrahenterne. I modsætning til den konventionelle kontrakt står partnerskabet eller den 

strategiske kontrahering. Strategisk kontrahering er karakteriseret ved formålet om at generere 

relationsrente gennem anvendelsen af både proaktive og reaktive bestemmelser baseret på 

komplementære ressourcer og strategisk fit mellem kontraktens parter, beskytte vidensdeling og 

relationsspecifikke investeringer mod opportunistisk adfærd. Den strategiske kontrahering står 

                                                        
56 Petersen, Bent & Østergaard, Kim (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries: A Contingency Approach, side 9. 
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dermed i kontrast til den konventionelle kontrahering. Den strategiske kontrahering kan medføre 

konkurrencemæssige fordele.57  

 

For at opnå og bibeholde konkurrencemæssige fordele gennem relationen i kontrakten, skal 

partnerskabet mellem ordregiver og den økonomiske aktør kunne karakteriseres ved 1) 

investeringer i relationsspecifikke aktiver, 2) vidensdeling mellem kontraktparterne, 3) 

komplementære ressourcer og 4) lave transaktionsomkostninger gennem en effektiv styringsform.58 

Disse investeringer vil skabe et incitament internt i relationen til at yde en ekstraordinær indsats til 

fordel for relationen. Disse karakteristika vil blive behandlet i de følgende kapitler. 

 

4.3 Etablering af et partnerskab 

Partnerskaber defineres som et samarbejde mellem én eller flere parter, der skaber noget sammen, 

som ikke vil være muligt hver for sig. Parterne kan optimere partnerskabet ved at finde synergier 

iblandt parterne til at effektivisere samarbejdet og skabe innovative løsninger, der kan udbygge den 

konkurrencemæssige fordel. Dette betyder altså, at hver part i partnerskabet bidrager med sin egen 

ekspertise hertil for herved at opnå en fælles værdiskabelse, hvor begge får noget ud af at indgå i 

netop dét partnerskab.59 De relationsspecifikke investeringer parterne kan foretage vil påvirke 

parterne til at blive i relationen frem for at bryde kontrakten. Tilmed kan parterne investere i 

vidensdeling, hvilket vil reducere den asymmetriske information, der kan være til stede mellem to 

forskellige parter. Et samarbejde kan derfor skabe fordele for begge parter ved at investere til fordel 

for relationen. Fordelene kan medføre kvasirente i relationen. 

 

Ovenstående synes at være i overensstemmelse med Dyer & Singhs definition af et partnerskab, 

hvor begge parter bør bidrage til og investere i samarbejdet for at opnå den merværdi eller 

overnormale gevinst de ikke vil kunne skabe alene.  

 

 

                                                        
57 Østergaard, Kim (2014) Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i 

samfundsvidenskaben, side 16-17. 

58 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 662. 

59 http://bygpartnerskaber.dk/category/hvad-er-partnerskaber/. 
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4.4 Hovedpræmisserne for at udøve strategisk kontrahering 

Som det fremgår af bilag I er målet med strategisk kontrahering at skabe relationsrente gennem 

anvendelsen af en kombination af proaktive og reaktive bestemmelser som baseret på 

komplementære ressourcer og strategisk fit mellem parterne. I det følgende vil derfor den reaktive 

og proaktive jura belyses med henblik på at fastlægge, hvorfor den mere proaktive tilgang, der 

spiller en væsentlig rolle i strategisk kontrahering, er at foretrække frem for den traditionelle 

kontrahering. Samtidig vil komplementære ressourcer og strategisk fit, som forudsætningerne for 

strategisk kontrahering, blive uddybet. 

 

4.4.1 Reaktiv eller proaktiv kontrakt?  

Den proaktive jura udspringer fra den præventive jura, hvilket også afspejles i Professor Rene Franz 

Henschels definition af en proaktiv klausul. Af definitionen fremgår, at “en proaktiv klausul 

afventer ikke, men forsøger at foregribe og aktivt fremme det, der er ønskeligt, samtidig med at 

juridiske risici og konflikter søges undgået, for derved at opnå forretningsmæssig succes.”60 Det vil 

sige, at den proaktive jura som udgangspunkt har to formål eller dimensioner. For det første har den 

proaktive jura et forebyggende eller præventivt formål og for det andet et formål, der søger at 

fremme forretningsmæssig succes gennem en samarbejds-efficient relation.61  

 

Dette indebærer, at den proaktive jura ønsker at bibeholde relationen for at opnå succes, frem for at 

der sker kontraktbrud. Det betyder altså, at den proaktive kontrakt ønsker, at parterne selv bør søge 

at finde en løsning på en eventuel konflikt frem for at bringe denne for en domstol, hvilket vil 

medføre store omkostninger for parterne. Gennem relationsspecifikke investeringer, som er 

nedskrevet i kontrakten via proaktive bestemmelser, vil den proaktive kontrakt bidrage til at 

fremme relationer, da disse bestemmelser beskytter de relationsspecifikke investeringer parterne har 

foretaget i relationen. 

 

Den proaktive tilgang kan på den måde anses for at være værdiskabende, da denne fokuserer på at 

anvende kontrakten som et styringsredskab og ledelsesinstrument for virksomheders adfærd. Værdi 

                                                        
60 Østergaard, Kim (2014) Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i 

samfundsvidenskaben, side 9. 

61 Siedel, George J. & Haapio, Helena (2010) Using Proactive Law for Competitive Advantage, 

side 14. 



 37 

kan defineres på mange måder, men anses ofte som en virksomheds mål om at skabe profit. Det kan 

være svært at forstå for parterne, hvorfor og hvordan den proaktive kontrakt kan være 

værdiskabende, da den proaktive kontrakt som udgangspunkt er forbundet med større omkostninger 

end den reaktive kontrakt. Dette skyldes, at den parterne i relationen kan være nødsaget til at tilføje 

safeguards i kontrakten for at beskytte mod opportunistisk adfærd. Denne risiko bør altid allokeres i 

kontrakten ud fra en proaktiv tilgang.  

 

I modsætning til den strategiske kontrahering og den proaktive jura, har den reaktive jura en ex post 

adfærd, hvilket indebærer en mere traditionel bagudrettet tilgang til at håndtere og løse juridiske 

problemer når de opstår. Dette er ikke at foretrække, da det blandt andet kan have enorme 

konsekvenser for parterne i relationen og deres fremtidige virke. Tilmed kan det være 

omkostningskrævende først at håndtere problemer når de opstår. Parternes kontrakter bør som 

udgangspunkt derfor bestå af proaktive- og relationsbevarende kontraktbestemmelser, da disse 

bestemmelser fokuserer på succes og muligheder, frem for reaktive bestemmelser, som i høj grad 

afspejler den klassiske kontrahering med henblik på at overføre fleste mulige risici og 

begrænsninger til medkontrahenten.  

 

EU har længe været fortalere for, at der bør ske et paradigmeskift, da der alt for længe har været 

fokuseret på fortiden i juraen.62 Det kan være omkostningskrævende at gå direkte fra en reaktiv til 

proaktiv tilgang. Dette må ske løbende. Om den proaktive kontrakt skal implementeres eller om den 

reaktive kontrakt fortsat skal anvendes afhænger blandt andet af adfærdsantagelser. Eksempelvis, 

hvis det forventes, at den ene part vil handle opportunistisk og ikke vil være interesseret i et 

relationelt forhold, kan det være omkostningskrævende at sikre sig imod denne adfærd. Den 

reaktive kontrakt vil derfor være at foretrække i de situationer, hvor det vil være for 

omkostningskrævende for parterne at indgå i en proaktiv kontrakt, hvis ikke begge parter ønsker 

dette.  

 

Mellem to parter i eksempelvis en koncession er det ikke utænkeligt, at der kan opstå en eller flere 

konflikter i løbet af kontraktforholdet. Det kan eksempelvis dreje sig om misligholdelse eller 

fortolkning af kontraktens indhold. Når sådanne problemer opstår kræver det mange ressourcer at 

                                                        
62 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om “Proaktiv ret: endnu et skridt 

mod bedre lovgivning på EU-niveau” (2009/C 175/05), konklusion 1.3.  



 38 

løse disse og samtidig at forebygge eventuelle fremtidige problemer af samme slags. Dette kan i 

værste fald påvirke virksomhedernes ry negativt.  

 

For at forebygge og løse et problem som det ovenstående og lignende problemer, vil det derfor være 

optimalt at lade kontrakten bestå af en kombination af proaktive og reaktive bestemmelser. Dette 

skyldes, at der fortsat bør være fokus på at reagere og løse konflikter, når de opstår. De reaktive 

bestemmelser fungerer som et slags sikkerhedsnet, hvis de proaktive og relationsbevarende 

bestemmelser ikke er fyldestgørende. Der skal sammen med reaktive bestemmelser være en vis 

mængde af proaktive bestemmelser, der forebygger fremtidige konflikter og som bidrager til at 

skabe gode relationer med fokus på samarbejder, der er gensidigt værdiskabende for parterne. 

Kontrakten bør derfor eksempelvis have fokus på fælles målsætninger, samarbejde i relationen 

baseret på tillid og i mindre omfang have fokus på ansvarsfraskrivelse og beskyttelse af egne 

interesser og lignende. 

 

4.4.2 Komplementære ressourcer  

Det er en betingelse, at parterne besidder komplementære ressourcer for at disse kan indgå i et 

succesfuldt strategisk samarbejde og det er dermed også en betingelser for at opnå 

konkurrencemæssige fordele via kontraktrelationen. Strategisk kontrahering forudsætter, at der 

foreligger en relation mellem parterne, hvilket i praksis betyder, at parterne kan komplementere 

hinanden med ressourcer ikke kan få andre steder. Ressourcerne parterne komplementere hinanden 

med skal være så uadskillelige, at det ikke kan svare sig for parterne at forlade partnerskabet. Kan 

ressourcen findes et andet sted vil det være svært at skabe de rette incitamenter i forholdet, der 

bevirker at parterne ikke vil søge ressourcen andetsteds.  

 

I forhold til koncessioner vil parterne typisk komplementere hinanden ved, at ordregiver ejer et 

stykke jord eller en matrikel, som den økonomiske aktør får til opgave at opføre et bestemt bygge- 

og anlægsprojekt på. I en koncession vil ressourcekravene til ordregiver være lave. I forholdet 

mellem ordregiver og den økonomiske aktør vil ordregiver i langt højere grad være afhængig af den 

økonomiske aktørs viden på området, hvilket afspejler tankegodset bag koncessioner. Ved 

komplekse projekter som koncessioner typisk er, vil det derfor være optimalt at lade den 

økonomiske aktør håndtere kompleksiteten og det ansvar der medfølger.  
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Det er altså grundlaget for et efficient samarbejde, at ordregiver først og fremmest finder den 

økonomiske aktør, der besidder komplementære ressourcer, der kan komplementere ordregiver, 

således at der opnås et strategisk fit mellem de to parter. Det betyder, at ordregiver forsøger at finde 

frem til den økonomiske aktør, der komplementerer ordregiver ud fra et økonomisk, finansielt, 

teknisk og fagligt perspektiv. Ved dette skaber parterne et unikt fællesskabsorienteret samarbejde, 

hvor komplementære ressourcer og viden deles med henblik på at opnå konkurrencemæssige 

fordele. Ved dette vil kontraktparterne kunne effektivisere samarbejdet og projektet og herunder 

videreudvikle den eksisterende viden, tænke innovativt i forhold til at skabe nye arbejdsmetoder og 

ídéer samt en bredere erfaring, hvilket vil skabe efficiens på længere sigt.63  

 

4.4.3 Strategisk fit  

Et af de fundamentale paradigmer i strategisk ledelse er begrebet strategisk fit. Begrebet indebærer, 

at der eksisterer en relation mellem to variable, der forudsiger en tredje variabel, som består af 

organisatoriske præstationer. Omformuleret betyder det, at to parter i en relation kan opnå et 

strategisk fit som vil munde ud i gode præstationer og resultater for relationen.  

 

Strategisk fit har været fokus gennem mange studier, hvor idéen er, at et “fit” (også refereret som et 

match eller overensstemmelse) mellem forskellige parter har en positiv indflydelse på parternes 

ydeevne. Studier viser desuden, at succesfulde relationer typisk har det ideelle strategiske fit og 

samtidig har passende strukturer og processer, der støtter deres strategier, mens mindre succesfulde 

relationer har et mindre ideelt strategisk fit.64 Derfor bør virksomhederne stræbe efter det ideelle 

strategiske fit for at opnå den højeste mulige ydeevne og effektivitet. I henhold til koncessions-

samarbejder er det netop, hvad ordregiver bør efterstræbe gennem en screening som led i 

udbudsproceduren. Ved en screening findes den økonomiske aktør, der besidder de komplementære 

ressourcer, der komplementerer ordregivers ressourcer. Herved opnår parterne et strategisk fit, som 

kan medføre kvasirente til koncessions-samarbejdet.  

 

 

 

                                                        
63 H. Dyer, Jeffrey & Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 

of Interorganizational Competitive Advantage, side 662. 

64 E. Miles, Raymond & C. Snow, Charles (1984) Fit, Failure and the Hall of Fame, side 10. 
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4.5 Risikoallokering 

En efficient risikoallokering er fundamental for et velfungerende samarbejde. Risikoallokeringen er 

bestemmende for, hvilke incitamentsstrukturer der er blandt parterne i et samarbejde, og hvordan 

ansvarsopgaverne skal deles mellem parterne. Kontrakten er fundamental for relationen mellem den 

offentlige og økonomiske aktør. Eftersom koncessionskontrakter ofte involverer store 

pengesummer over en lang tidshorisont, er det yderst vigtigt at foretage en optimal risikoallokering 

for, at minimere opportunistisk adfærd fra den økonomiske aktør og skabe de rette incitamenter til 

optimal efficiens. 

 

Dette afsnit vil undersøge, hvorvidt den optimale risikoallokering i økonomisk teori er 

sammenlignelig med reglerne i koncessionsdirektivet. 

  

I den konventionelle kontraktteori, er den traditionelle kontrakt ofte reaktiv, og fokuserer ofte på at 

overføre risiko og ansvar til den anden part, med det formål at maksimere profit og mindske 

omkostninger. Den strategiske kontraktteori argumenterer derimod for, at de enkelte 

risikoelementer skal allokeres til den part der har de bedste forudsætninger for at bære den65. 

Eftersom koncessionskontrakter altid involverer en offentlig part, ville det være nærliggende at 

sige, at den offentlige part har nemmest ved at bære risikoen, såfremt statsbankerot ikke anses for 

plausibelt. Der bør derfor argumenteres for, at risikoen bedst placeres hos den part, der har de 

bedste forudsætninger for at påvirke risikoen. 

 

At driftsrisikoen skal overføres til den økonomiske aktør i en koncession hænger dermed godt 

sammen med tankegodset i den strategiske kontrahering i og med det er denne part, som styrer den 

daglige drift og dermed også er nærmest til at påvirke denne.  

 

Risiko kommer altid med en pris. Jo større risiko en part påtager sig, desto større skal hans præmie 

være for at kompensere for den ekstra risiko. I principal-agent teorien anses principalen (ordregiver) 

                                                        
65 Shavell, Steven (1979) Risk Sharing and Incentives in the Principal and Agent Relationship, Bell 

Journal of economics, side 55-73 og Østergaard, Kim (2016) Strategisk kontrahering - 

Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og gevinstklausuler som 

kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet. 
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for at være risiko neutral og agenten (den økonomiske aktør) anses for at være risiko avers66. At 

placere risikoen hos agenten vil i teorien være dyrere end at placere den hos principalen, eftersom 

risikopræmien vil stige desto højere grad af risikoaversion. Risiko virker samtidigt i økonomisk 

forstand, som incitament til at tage ansvar for de problemstillinger der måtte være, og dermed tage 

de mest rationelle beslutninger. Derfor er det ikke altid er fordelagtigt at placere risici hos den part 

der har nemmest ved at bære den, men i stedet hos den der har nemmest ved at påvirke den.  

 

En fordel ved at placere store dele af den samlede risiko hos én part, er at denne får mulighed og 

incitament til at tænke totaløkonomisk. Eftersom den økonomiske aktør både designer, bygger og 

driver projektet, vil denne tænke på hele projektet livscyklus igennem, og ikke kun på at kunne 

levere billigst til en bestemt dato, hvilket er kendetegnet ved traditionelle offentlige udbud.  Dermed 

vil man vælge materialer af høj kvalitet i anlægsfasen, hvis det medfører at omkostningen til den 

efterfølgende drift og vedligeholdelse reduceres.67  

 

Som figuren viser, skal ordregiver bære færre risici i en koncession end ved et almindeligt offentligt 

udbud. Dette er både i forhold til den enkelte opgave, men også koordinationen af de forskellige 

faser.68 

 

                                                        
66 Eisenhardt, Kathleen M. (1989) Agency Theory: An Assessment and Review, The Academy of 

Management Review, Vol. 14, No. 1, side 57-74. 

67 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2015) Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private 

partnerskaber, side 9. 

68 Skabt med inspiration fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2015) Økonomisk fordelagtighed 

ved offentligt-private partnerskaber. 
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For at organiseringen som koncession skal være økonomisk fordelagtig, skal de totaløkonomiske 

gevinster dog overstige de ekstra omkostninger til udbudsprocessen69 og den eventuelt reducerede 

fleksibilitet i driftsperioden. En mindsket fleksibilitet hænger sammen med at ordregiver mister 

muligheden for at omprioritere og foretager ændringer i kontraktens løbetid. Dette er også selvom 

det er muligt at indsætte ændringsklausuler i kontrakten70, eftersom en ændring som er ønskelig for 

ordregiver ikke nødvendigvis er ønskelig for den økonomiske aktør.   

  

Det er dog ikke alle risici som den økonomiske aktør kan påvirke direkte. Derfor opstår 

spørgsmålet, om hvorvidt disse risici skal placeres hos enten den økonomiske aktør eller ordregiver, 

og hvilke begrænsninger koncessionsdirektivet opstiller for risikoallokering.  

 

I koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 20 hedder det at ”en risiko af den slags, der er 

forbundet med dårlig forvaltning, den økonomiske aktørs misligholdelse af kontrakten eller tilfælde 

af force majeure, er ikke afgørende for klassificeringen som koncession, eftersom disse risici findes 

i enhver kontrakt, uanset om det drejer sig om en offentlig udbudskontrakt eller en koncession.” 

Nogle risici er systemiske, eftersom de ikke er specifikke for koncessioner, som finansiel risiko, 

hvor andre er specifikke for den økonomiske aktørs funktion og ledelse, som miljømæssige, 

operationelle og vedligeholdelse og reparationer. Samtidigt er nogle risici, såsom konstruktion og 

design kun relevante for nyanlæg, og ikke for tjenesteydelseskoncessioner, da det ofte kun 

involverer ledelse og drift. I dette afsnit vil dette blive behandlet samlet. 

  

Det er specielt driftsrisikoen/operationelle risiko som er interessant, eftersom overførslen af denne 

er forudsætningen for at falde ind under koncessionsdirektivets bestemmelser. 

 

I og med muligheden for en økonomisk gevinst overføres til den økonomiske aktør, er det også 

nærliggende at denne skal overtage risikoen for driften. Dette skyldes at den økonomiske aktør er 

nærmest til at påvirke risikoen. Dette er i hvert fald sandt i efterspørgselsbaserede koncessioner 

(også kaldt brugerbetalt koncessioner), da den økonomiske aktør har mulighed for direkte at tilpasse 

sin ydelse til markedet. Da denne står for den daglige drift, er denne også den nærmeste til at bære 

                                                        
69 Se nærmere herom i kapitel 5 om valg af udbudsprocedure. 

70 Se nærmere herom i kapitel 7 om efterfølgende omstændigheder. 
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risikoen for at ydelsen ikke matcher efterspørgslen (eksempelvis anvender ingen broen fordi den er 

for dyr). Dette er ud fra teorien om strategisk kontrahering også den optimale risikoallokering.  

 

Der opstår dog et tvivlsspørgsmål når det omhandler tilgængelighedsbaserede koncessioner. 

Eftersom tilgængelighedsbaserede koncessioner ikke konkurrerer (der er sjældent konkurrence på 

fængselsfanger og patienter) på samme måde som i de efterspørgselsbaserede koncessioner, er der 

et mismatch mellem den økonomiske teori og direktivet. Dette skyldes at den offentlige part i høj 

grad bestemmer efterspørgslen. Den økonomiske aktør anses normalt for at være nærmest til at 

påvirke risikoen, men har i dette tilfælde kun en begrænset mulighed for at påvirke efterspørgslen. 

Eftersom overførslen af driftsrisiko er en forudsætning for at kontrakten kan udbydes under 

koncessionsdirektivet, må det være op til en konkret vurdering, hvorvidt denne har overtaget denne 

tilstrækkeligt. Eftersom direktivet ikke lader parterne bestemme den optimale risikoallokering på 

hverken et objektivt eller subjektivt grundlag, men i stedet pålægger den økonomiske aktør at 

overtaget driftsrisikoen uanset situationen, kan dette være en hindring for at skabe den optimale 

kontrakt set fra et kontraktøkonomisk synspunkt. Se bilag 2 for en oversigt over risikoallokeringen i 

koncessioner. 
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Del 2 

 

Ex ante 

 

Formål med del 2 

Denne del af afhandlingen vil omhandle det, der vil foregå forud for kontraktindgåelse (ex ante), 

hvilket betegnes som den prækontraktuelle fase.  

 

Det er i denne fase, at ordregiver har mulighed for, gennem en mere proaktiv metode som 

screening, at finde den økonomiske aktør, der besidder de komplementære ressourcer, der sammen 

med ordregivers ressourcer vil danne et strategisk fit. Efter denne screening er det essentielt for 

parterne at opbygge tillid i relationen, hvilket vil øge sandsynligheden for opnåelse af kvasirente og 

den konkurrencemæssige fordele.  

 

Formålet med en screening er blandt andet at reducere et eventuelt adverse selection-problem og 

eventuelle interessekonflikter mellem parter. Adverse selection (skjult viden) opstår på grund af den 

asymmetriske information, der kan finde sted før ordregiver indgår kontrakt med en given 

økonomisk part. Problemet er, at ordregiver som udgangspunkt ikke ved, om den økonomiske aktør 

besidder de egenskaber, som parten reelt oplyser ordregiver. Generelt kan det være et problem. hvis 

den ene part har en viden som den anden part ikke besidder, eksempelvis om den økonomiske aktør 

fortæller sandheden eller vælger ikke at give tilstrækkelig information til ordregiver. 

 

Idéen med en kontrakt er netop, at den ikke kun tjener som et juridisk dokument, men også er med 

til at reducere konflikter ex post og samtidig som et proaktivt styringsværktøj som hjælper til at 

opnå relationsrente.  

 

Det vil det derfor i det følgende blive analyseret, hvorvidt ovenstående er muligt i henhold til 

koncessionsdirektivet med udgangspunkt i strategisk kontrahering. 
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Kapitel 5 

 

Valg af udbudsprocedure 

 

5.1 Indledning 

Dette kapitel vil undersøge mulighederne for, at ordregiver gennem et nøje valg af udbudsprocedure 

kan finde frem til den økonomiske virksomhed, der besidder de rette komplementære ressourcer, 

der skal til for at opnå et strategisk fit mellem ordregiver og den økonomiske aktør. Samtidig kan 

dette være med til at reducere sandsynligheden for eventuelle interessekonflikter og bidrage til en 

stærkere relation mellem parterne. Dette er fundamentet og helt essentielt for et efficient 

partnerskab og strategisk kontrahering.  

 

I henhold til udbudsdirektivet fra 2014 skal ordregiver følge bestemte udbudsprocedurer som 

offentlig eller begrænset udbud eller en af de fleksible udbudsprocedurer som udbud med 

forhandling, konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab, jf. udbudsdirektivets artikel 26 

og projektkonkurrence. I modsætning til udbudsdirektivet indeholder koncessionsdirektivet, 

ligesom de hidtil gældende regler om koncessioner, ingen bestemte udbudsprocedurer. Dette 

skyldes, at man ønsker at ordregivere skal have mere fleksible procedurer ved tildelingen af 

koncessioner for blandt andet at kunne følge nationale retlige traditioner og effektivisere 

organiseringen af tildelingen mest muligt.71 Koncessionsdirektivet overlader det til ordregiver at 

fastsætte rammen for, hvordan kontrakten skal tildeles.72 En af ordregivers vigtigste opgave er at 

sørge for, at rammerne for udbudsprocessen fremstår tydelige og gennemsigtige på samme måde, 

som hvis en af de traditionelle procedurer var anvendt. For at sikre denne gennemsigtighed skal 

ordregiver meddele alle deltagere en beskrivelse af den påtænkte tilrettelæggelse af proceduren 

samt en vejledende gennemførelsesfrist. Det er muligt at foretage ændringer i proceduren, men 

disse skal i givet fald meddeles alle deltagere. Ordregiver skal fastsætte de faser, som indgår i 

udbuddet, og skal samtidig sørge for en passende gennemførelse af de vigtigste faser i proceduren 

ved hjælp af de midler, der findes hensigtsmæssige under overholdelse af koncessionsdirektivets 

artikel 28, jf. koncessionsdirektivets artikel 37, stk. 5. Fleksibiliteten gør det muligt at kombinere 

                                                        
71 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om tildeling af koncessioner 2011/0437 

(COD), side 7. 

72 Risvig Hamer, Carina (2016) Grundlæggende udbudsret, Jurist- og Økonomiforlaget, side 291.     
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elementer fra flere forskellige udbudsprocesser, hvorfor det står ordregiveren frit for at anvende en 

udbudsprocedure, hvor der eksempelvis indgår dialog og forhandling.73 Af koncessionsdirektivets 

artikel 37, stk. 6 fremgår det, at det står ordregiver frit for at føre forhandlinger med ansøgere og 

tilbudsgivere, men at det er en betingelse, at genstanden for koncessionen, tildelingskriterierne og 

minimumskravene ikke ændres sideløbende med forhandlingerne.  

 

Som førhen nævnt skal udformningen af koncessionstildelingsproceduren ske i overensstemmelse 

med TEUF og de almindelige EU-retlig grundprincipper som ligebehandling, ikkediskrimination, 

proportionalitet og gennemsigtighed, som fremgår af koncessionsdirektivets artikel 3.74 

Eksempelvis må ordregiver ikke give oplysninger, der kan være udtryk for forskelsbehandling, som 

derfor kan stille nogle ansøgere eller tilbudsgivere bedre end andre, jf. koncessionsdirektivets 

artikel 30, stk. 2.75 Så længe ordregiver overholder de grundlæggende traktatbaserede principper og 

med forbehold af overholdelse af direktivet, kan denne frit organisere den procedure, der fører til 

valget af den økonomiske aktør, jf. koncessionsdirektivets artikel 30, stk. 1 og 2.  Udover de EU-

retlige grundprincipper skal udbudsproceduren tilmed overhold nogle grundlæggende 

proceduremæssige garantier76 såsom offentliggørelse af en koncessionsbekendtgørelse, jf. 

koncessionsdirektivets artikel 31-33, visse minimumsfrister for indgivelse af ansøgninger og tilbud, 

jf. koncessionsdirektivets artikel 39, en række acceptable ændringer af koncessionskontrakten i 

kontraktens varighed med flere. Dette skal ske med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelig 

gennemsigtighed og objektivitet i proceduren. 

  

Af koncessionsbekendtgørelsens § 6 fremgår, at udbudslovens § 160 om offentliggørelse af 

evalueringsmetoden også finder anvendelse på koncessioner. Det indebærer blandt andet, at 

ordregiver skal angive kriterierne for tildeling, udarbejde en beskrivelse af evalueringsmetoden med 

mere. I henhold til ordregivers tildeling af koncessioner sætter dette en unødvendig begrænsning i 

                                                        
73 Som eksempel kan nævnes sagen, hvor Klima- og Energiministeriet udbød koncessionen Anholt 

Havvindmøllepark. Her blev der udarbejdet og valgt en procedure, der omfattede væsentlig mere 

dialog med markedet undervejs i udbudsprocessen med henblik på at sikre mere markedskonforme 

krav og en bedre konkurrencesituation på markedet. 

74 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning 68. 

75 Skovgaard Ølykke, Grith & Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, side 536. 

76 Se koncessionsdirektivets artikel 37. 
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dennes fleksibilitet, da ordregiver kan have behov for at foretage ændringer i udbudsmaterialet 

løbende, især når det tages i betragtning at koncessioner som regel er langsigtede og komplekse 

aftaler, hvor forhandlingerne er omfattende.77  

 

Ordregiver kan anvende dels en begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere og dels adgangen 

til at føre forhandling. Begge instrumenter kendes fra udbudsloven som er knyttet til bestemte 

udbudsprocedurer. Disse instrumenter kan inden for rammerne af koncessionsdirektivet integreres i 

enhver udbudsprocedure i det omfang ordregiver måtte finde det hensigtsmæssigt. 

Koncessionsdirektivet giver gode muligheder for at tilrettelægge en procedure, som passer godt til 

det område kontrakten vedrører og det marked som kontrakten skal indgås på. Den øgede 

fleksibilitet koncessionsdirektivet medfører følger de øgede krav til ordregivers egen planlægning af 

udbudsproceduren. 

  

I det følgende vil udbudsdirektivets udbudsprocedurer blive behandlet med henblik på at fastlægge, 

hvilke af disse der indeholder elementer, der er særligt velegnede til at indgå i ordregivers valg af 

udbudsprocedure. Efter at have fået klarlagt dette, vil faserne i de mest velegnede udbudsprocedurer 

blive uddybet med det formål at belyse, hvordan ordregiver gennem en screening finder den 

tilbudsgiver, der besidder de rette komplementære ressourcer og dermed sammen med ordregiver 

sikrer et strategisk fit. Dette vil ligeledes sikre, at ordregiver finder den økonomiske aktør, der kan 

varetage projektet bedst muligt78 

 

5.2 De forskellige udbudsprocedurer 

Udbudsdirektivet opstiller følgende udbudsprocedurer, jf. koncessionsdirektivets artikel 26: 

offentligt udbud, jf. koncessionsdirektivets artikel 27, begrænset udbud, jf. koncessionsdirektivets 

artikel 28, udbud med forhandling, jf. koncessionsdirektivets artikel 29, konkurrencepræget dialog, 

jf. koncessionsdirektivets artikel 30, innovationspartnerskab, jf. koncessionsdirektivets artikel 31 og 

udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. 

koncessionsdirektivets artikel 32. 

  

                                                        
77 Risvig Hamer, Carina (2016) Grundlæggende udbudsret, Jurist- og Økonomiforlaget, side 292. 

78 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber 

(OPP) Ny anlæg, side 47. 
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5.2.1 Offentligt udbud og begrænset udbud 

Et offentligt udbud giver en bred konkurrence, da alle interesserede tilbudsgivere kan afgive tilbud. 

Hvis man modtager mange tilbud kan udbudsproceduren være meget tids- og ressourcekrævende, 

men kan samtidig være tidsbesparende, hvis man ved der ikke er mange tilbudsgivere. Ordregiver 

bør ved valg af procedure overveje forhold som antallet af aktører og kompleksiteten af 

anskaffelsen. Offentligt udbud kan derfor anvendes til opgaver inden for specifikke fagområder, 

hvor der er et begrænset antal tilbudsgivere, for at få flest mulige tilbudsgivere til at afgive tilbud. 

Et offentligt udbud er særligt velegnet ved simple anskaffelser, eksempelvis en standardvare, eller 

en anskaffelse, der kan beskrives meget nøjagtigt.79 Der er ikke adgang til at forhandle med 

tilbudsgiverne om de mere grundlæggende forhold i tilbuddene. 

 

Proceduren begrænset udbud kan frit benyttes, men ordregiver bør ligesom ved offentligt udbud i 

forbindelse med valget af procedure, overveje antallet af aktører og anskaffelsens kompleksitet. 

Både ved et offentligt eller begrænset udbud har ordregiver en meget begrænset eller ingen 

mulighed for dialog og forhandling under selve udbuddet.  Som udgangspunkt vil begrænset udbud 

være velegnet i det tilfælde, at ordregiver præcist kan beskrive kravene til anskaffelsen. Ved mere 

komplekse anskaffelser, hvor ordregiver enten ønsker at kunne forhandle tilbud, således at 

anskaffelsen tilpasses konkrete behov, eller ordregiver ønsker at have en dialog om, hvordan 

ordregivers behov kan løses bedst muligt, vil ordregiver med fordel kunne overveje at anvende en 

af de mere fleksible procedurer som eksempelvis udbud med forhandling eller konkurrencepræget 

dialog.80 

 

5.2.2 Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog 

Betingelserne for at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er 

sammenfaldende. De såkaldte fleksible udbudsformer giver ordregiver mulighed for at forhandle, 

samarbejde og føre dialog med tilbudsgiverne undervejs i tilbuddet med henblik på at finde de 

bedste og mest effektive løsninger således at ordregivers behov tilpasses.81  

 

                                                        
79 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Vejledningen om udbudsreglerne, side 49. 

80 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Vejledningen om udbudsreglerne, side 51. 

81 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Vejledningen om udbudsreglerne, side 12. 
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Udbud med forhandling er anvendelig i det tilfælde, hvor ordregiver har nogenlunde forestillinger 

om, hvilke behov og karakteristika, der kræves af det der skal opføres, men stadig ikke konkret kan 

specificere kontrakten tilstrækkeligt til, at den kan indgås efter reglerne om offentligt eller 

begrænset udbud. Udbud med forhandling kan derfor anvendes, hvis ordregiver har et behov for at 

undersøge, hvilke løsningsmuligheder der kan opfylde dennes konkrete behov. Om det er umuligt at 

specificere kontrakten tilstrækkeligt, beror navnlig på, om ordregiver uden forudgående dialog med 

tilbudsgiverne kan udarbejde udbudsmateriale, der opfylder kravene til gennemsigtighed. I udbud 

med forhandling kan der eksempelvis gennemføres forhandlinger i forbindelse med en koncession 

om specifikke elementer ved byggeriet, som ordregiver ønsker at vide, hvordan kan løses. 

Forhandlingerne kan som udgangspunkt omhandle alle aspekter foruden grundlæggende elementer, 

kriterier for tildeling, mindstekrav og det endelige tilbud. Dette kan føre til en bedre og/eller 

billigere løsning, end hvad ordregiver havde været i stand til at beskrive på forhånd og dermed et 

mere tilfredsstillende resultat.82 Rammerne for forhandlinger under udbud med forhandling er brede 

og der kan forhandles om både juridiske, økonomiske og tekniske aspekter af kontrakten. 

Forhandlingerne er dog begrænset til ikke at kunne angå genstanden for koncessionen, 

tildelingskriterierne samt minimumskrav. Grænsen for forhandling må antages at gå der, hvor 

kontrakten vil blive grundlæggende ændret.  

 

Efter udbudsdirektivet kan konkurrencepræget dialog som udgangspunkt kun anvendes i særligt 

komplekse kontrakter, hvor et offentligt eller begrænset udbud ikke kan anvendes. En offentlig 

kontrakt anses for at være ”særligt kompleks”, når det ikke er muligt for ordregiver at præcisere de 

tekniske vilkår, eller hvor det ikke er muligt at præcisere de retlige og/eller de finansielle forhold i 

et givent projekt.83 Det er blandt andet derfor, at ordregiver ikke skal udarbejde et almindeligt 

udbudsmateriale, da udbudsformen netop anvendes i situationer, hvor ordregiver starter udbuddet 

med relativt upræcise forestillinger om, hvordan det pågældende projekt skal løses. 

Konkurrencepræget dialog har den fordel, at den består af en dialogfase, hvor man forhandler med 

de udvalgte ansøgere, for at udvikle og indkredse en eller flere løsninger, som kan opfylde 

ordregivers behov. Dialogfasen er ikke at finde i udbudsformerne offentligt og begrænset tilbud. 

Denne fase giver ordregiver en fordel bestående af muligheden for at inddrage ekspertise fra 

                                                        
82 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Vejledningen om udbudsreglerne, side 55. 

83 Udbudsportalen – Lange, Helle og Beyer, Ulla (2012) Konkurrencepræget dialog – hvorfor og 

hvordan kan dialogformen bruges? 
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markedets aktører, som kan hjælpe med at finde netop den løsning, der opfylder ordregivers behov 

bedst muligt. 

 

Forskellen mellem udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog består hovedsageligt i, at 

tilbudsgivernes tilbud er i centrum i forbindelse med udbud med forhandling. Forhandlingerne tager 

således udgangspunkt i, hvordan de modtagne tilbud kan forbedres med henblik på at imødekomme 

ordregivers behov. Ved konkurrencepræget dialog er udbudsmaterialet centrum for dialogen. 

Dialogen skal fastlægge, hvorledes ordregivers behov bedst kan opfyldes. Udbud med forhandling 

og konkurrencepræget dialog er meget omkostningskrævende procedurer at anvende for ordregiver 

og betydeligt mere krævende end de ordinære udbudsformer grundet forhandling-/dialogfasen. Men 

det afhænger i høj grad af, hvad ordregiver ønsker at opnå ved dialogerne og forhandlingerne.  

  

5.2.3 Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse 

Denne procedure tildeler reelt en kontrakt direkte, hvilket betyder, at der ikke er nogen konkurrence 

om kontrakten. Dette skyldes, at udbudsproceduren påvirker konkurrence konsekvenser negativt. 

Udbudsproceduren siges at være en undtagelse i forhold til de øvrige udbudsprocedurer, hvorfor 

den kun på anvendes ved særlige omstændigheder. Det kan diskuteres, hvorvidt proceduren kan 

kendetegnes som en udbudsprocedure, da denne ikke er underlagt lovens procedureregler med 

hensyn til fremgangsmåde, tidsfrister m.v. Proceduren henvender sig eksempelvis til situationer, 

hvor der kræves øjeblikkelig handling.84 

 

5.2.4 Hvilke udbudsprocedurer (og  elementer) er velegnede? 

Koncessionskontrakter er som tidligere nævnt karakteriseret som komplekse og oftest langsigtede.85 

Ordregiver kan som sagt frit organisere den procedure, der fører til valget af den økonomiske aktør, 

jf. koncessionsdirektivets artikel 30, stk. 1. Dette skyldes, at koncessionskontrakter kræver en mere 

fleksibel og mindre bureaukratisk procedure. Valget er dog ikke fuldstændig ubetinget og 

koncessionsdirektivets procedurer synes meget lig udbudsdirektivets bestemmelser om udbud med 

forhandling.86 

                                                        
84 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 50. 

85 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 68 og 75.  

86 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

39. 
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Ordregiver har typisk ikke særlig konkrete forestillinger om, hvordan bygge- og anlægsprojektet 

skal udformes med videre. Særligt ved komplekse anskaffelser vil muligheden for forhandling være 

en fordel, da muligheden for at kunne tilpasse en løsning fuldstændigt til ordregivers behov som 

regel vil kunne føre til de bedste resultater.87 Offentligt udbud synes primært at være velegnede i de 

tilfælde, hvor der ikke ønskes fleksibilitet i processen og kontrakten er af mere simpel karakter. 

Begrænset udbud er tidligere blevet anvendt ved omfattende bygge- og anlægsprojekter, men kun i 

de tilfælde, hvor ordregiver præcist har kunnet beskrive ønskerne og kravene til projektet, hvilket 

ikke er typisk ved koncessionsprojekter. Her har ordregiver ikke fastlagt de konkrete krav til 

projektet, hvorfor de ønsker at trække på de økonomiske aktørers praktiske erfaringer. På denne 

baggrund anses offentligt udbud og begrænset udbud ikke for at være særligt velegnede ved særligt 

komplekse kontrakter.88  

 

Fremgangsmåden ved konkurrencepræget dialog har vist sig at have en positiv effekt i de tilfælde, 

hvor ordregiver ikke har tilstrækkelig viden omkring, hvilke vilkår, der kan opfylde deres behov, 

eller hvad markedet kan tilbyde inden for tekniske, finansielle eller juridiske løsninger. Situationer 

som denne opstår typisk i forbindelse med omfattende infrastrukturprojekter, hvilket ofte 

kendetegner det koncessionskontrakter omhandler.89  

 

Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er derimod ikke særligt velegnede i 

forbindelse med standard projekter.90 Kommissionen finder særligt udbudsformen 

konkurrencepræget dialog som velegnet til komplekse kontrakter.91 Dog har konkurrencepræget 

dialog ikke været en så udbredt udbudsform, som man måske havde forventet og håbet. 

Konkurrencepræget dialog er senest anvendt ved de mere traditionelle OPP’er, men som også er af 

                                                        
87 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Vejledningen om udbudsreglerne, side 54. 

88 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Vejledningen om udbudsreglerne, side 51. 

89 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 42. 

90 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 43. 

91 Kommissionen for De Europæiske Fællesskab (2004) Grønbog om offentlig-private 

partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner, side 10. 
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særligt kompleks karakter. Af eksempler kan nævnes Rigsarkivet, ny tinglysningsret og to 

skattecentre samt motorvejen i Sønderjylland med flere.92  

 

Ved sådanne projekter findes konkurrencepræget dialog at være særligt velegnet, da de traditionelle 

OPP’er, ligesom koncessioner, er forbundet med stor usikkerhed omkring de økonomiske og 

finansielle aspekter i projektet, herunder pris- og betalingsmodel, risikoallokering, 

garantiforpligtelser, ejerskabskonstruktion og forsikringer osv. Eksempelvis er spørgsmålet om, 

hvornår den økonomiske aktør i en koncessionskontrakt har påtaget sig størstedelen af den 

kommercielle og økonomiske risiko meget vanskelig at klarlægge og definere. Der er ikke på 

samme måde mulighed for forhandling i koncessionskontrakter omkring risikoallokeringen som i de 

traditionelle OPP’er, da det er et krav, at den økonomiske aktør påtager sig størstedelen af den 

økonomiske og kommercielle risiko i projektet for at der kan være tale om en koncessionskontrakt. 

Den del af kontraktens risiko er derfor ikke til forhandling, hvis kontrakten skal defineres som en 

koncessionskontrakt.  

  

Ved udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er der adgang til forhandling eller dialog 

med tilbudsgiverne i løbet af udbudsprocessen, som gør det muligt for ordregiver at præcisere, 

hvilke behov denne har for det pågældende projekt. Samtidig kan ordregiver få oplyst, hvilke 

muligheder der er for at få løst projektet til bedste pris og kvalitet, hvilket vil give ordregiver mest 

værdi. Derudover giver udbudsformerne ordregiver og den økonomiske aktør mulighed for at lære 

hinanden at kende allerede inden kontraktindgåelse. Dette kan parterne drage stor fordel af i det 

efterfølgende samarbejde. Udbudsformen kan derfor sikre en effektiv kontraktopfyldelse, da 

parterne ikke skal bruge tid og ressourcer på at lære hinanden at kende efter kontraktindgåelse i 

samme omfang, som hvis forhandling eller dialog ikke var en mulighed. Udbud med forhandling og 

konkurrencepræget dialog er derfor nogle af de udbudsformer, der findes særligt velegnede ved 

komplekse udbud, men det betyder ikke, at de imidlertid begrænser ordregiver til kun komplekse 

udbud.93 Grundet muligheden for forhandling eller dialog mellem parterne, kan disse udbudsformer 

eller elementerne heri sandsynliggøre bedre og stærkere relationer mellem ordregiver og den 

                                                        
92 Udbudsportalen – Lange, Helle og Beyer, Ulla (2012) Konkurrencepræget dialog – hvorfor og 

hvordan kan dialogformen bruges?  

93 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Hvad er konkurrencepræget dialog?  
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økonomiske aktør.94 Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog anses derfor som 

velegnede til at danne bedre relationer mellem ordregiver og den økonomiske aktør. 

 

5.2.5 Udbudsfaser 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse, vil det følgende fokusere på, hvilke faser i udbud med 

forhandling og konkurrencepræget dialog, der kan hjælpe ordregiver til at finde frem til den rette 

økonomiske aktør ved at screene tilbudsgiverne. Formålet med dette er for ordregiver at finde netop 

den part, der besidder de komplementære ressourcer, der komplementerer ordregivers ressourcer og 

dermed danner et strategisk fit i forhold til koncessions-relationen.  

 

Udbud med forhandling efter forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og 

konkurrencepræget dialog består af flere af de samme faser, heriblandt en udvælgelsesfase (også 

kaldet prækvalifikationsfase), en forhandlings- eller dialogfase og tildelingsfase.95   

 

5.2.5.1 Udvælgelsesfase  

Udvælgelsesfasens formål er at udvælge de tilbudsgivere, der kan gennemføre kontrakten. Det 

indebærer, at der foretages en prækvalifikation af tilbudsgiverne for at finde den økonomiske aktør, 

der besidder de ressourcer, der skal til for at kunne håndtere projektet på bedste vis.96 Det er altså i 

denne fase, at ordregiver i en koncession gennem en screening kan finde frem til den økonomiske 

aktør, der besidder de komplementære ressourcer, der komplementerer ordregivers ressourcer, 

hvilket vil danne det strategiske fit.  

 

I udvælgelsesfasen opfordrer ordregiver dét antal ansøgere, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, 

til at afgive et indledende tilbud og efterfølgende deltage i en eventuel forhandlings- eller 

dialogfase, jf. udbudslovens § 64 og § 69. Før dette skal ordregiver foretage en vurdering af om 

tilbudsgiverne er egnede til at udføre den pågældende opgave. Det indebærer, at tilbudsgiverne skal 

opfylde betingelserne for deltagelse vedrørende udelukkelsesgrunde, jf. koncessionsdirektivets 

artikel 38, stk. 4-5 og stk. 7 og ansøgernes eller tilbudsgivernes faglige og tekniske formåen samt 

                                                        
94 Kammeradvokaten og Advokatfirmaet Poul Schmidt af Rasmus Holm Hansen (2016) Udbud med 

forhandling (og konkurrencepræget dialog). 

95 Skovgaard Ølykke, Grith & Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler - i dansk kontekst, side 223.  

96 Skovgaard Ølykke, Grith & Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler - i dansk kontekst, side 544. 
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finansielle og økonomiske situation, jf. koncessionsdirektivets artikel 38, stk. 1. Ud fra dette skal 

ordregiver udvælge de tilbudsgivere, der er egnede og som besidder de ressourcer, som 

komplementerer ordregiver ud fra et økonomisk, finansielt, teknisk og fagligt synspunkt. Den 

tilbudsgiver, der får tildelt koncessionen og som besidder komplementære ressourcer, vil sammen 

med ordregiver have større sandsynlighed for at opnå interorganisatoriske vedvarende 

konkurrencemæssige fordele.  

 

5.2.5.2 Forhandlings-/dialogfase 

Efter udvælgelsesfasen bør indledes en forhandlings- eller dialogfase, da det er vigtigt for den 

offentlige myndighed at føre en forhandling eller dialog med de udvalgte tilbudsgivere, grundet 

ordregivers relative upræcise forestilling om, hvordan projektet skal løses. Når 

koncessionstildelingen omfatter forhandling skal ordregiver overholde en række nærmere regler, 

der fremgår af artikel 37, stk. 6. En dialog med de udvalgte tilbudsgivere er nødvendig for at sikre, 

at det kommende samarbejde mellem ordregiver og den økonomiske aktør fungerer mest optimalt.  

 

Formålet med denne fase er at få et indblik i, hvilke løsningsmuligheder de udvalgte tilbudsgivere 

kan tilbyde samt de juridiske og økonomiske vilkår for projektet. Dialogen bør vedrøre alle aspekter 

af projektet for at minimere eventuelle misforståelser i det efterfølgende samarbejde. Dette er 

særligt vigtigt ved indgåelse af koncessionskontrakter, da ordregiver her overdrager det primære 

ansvar for opførelse, drift og vedligeholdelse til den økonomiske aktør og deltager derfor selv 

begrænset i udførelsen af projektet. Derfor er det vigtigt, at den offentlige myndighed kan få drøftet 

alle aspekter af kontrakten, herunder risikoallokering, finansiering med videre. Det er i dialogfasen 

det endeligt fastlægges, hvorledes ordregivers behov bedst kan opfyldes. Fasen fortsætter indtil 

ordregiver har indkredset den eller de løsninger, der bedst kan opfylde dennes behov og krav.97 

 

5.2.5.3 Tildelingsfase 

I modsætning til udbud med forhandling, hvor tildelingen foregår ud fra en vurdering af om, 

tilbudsgiveren overholder de fastsatte tildelingskriterier, foregår tildelingen i konkurrencepræget 

dialog udelukkende på grundlag af tildelingskriteriet “det bedste forhold mellem pris og kvalitet.” 

Dette læner sig op af det, som Kommissionen nævner som baggrund for en mere tilfredsstillende 

                                                        
97 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2016) Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne, side 

70-71. 



 55 

juridisk ramme for tildeling af koncessioner.98 Desuden giver konkurrencepræget dialog mulighed 

for at færdigforhandle kontraktvilkårene, dog må de væsentligste aspekter af kontrakten ikke 

ændres betydeligt. Yderligere kan dette være med til at sikre, at ordregiver finder frem til netop den 

økonomiske aktør, der besidder de ressourcer, som komplementerer ordregivers, hvilket vil medføre 

et strategisk fit mellem ordregiver og den økonomiske aktør. På den måde sikre ordregiver sig, at 

den rette økonomiske aktør får tildelt koncessionskontrakten.  

 

Koncessioner skal tildeles på grundlag af objektive kriterier, der overholder de EU-retlige 

principper i artikel 3, jf. koncessionsdirketivets artikel 41, stk. 1. Derfor begrænser EU-retten 

umiddelbart det danske udgangspunkt om, at der er aftalefrihed i forhold til, hvem man vil indgå 

kontrakt med. Ordregiver har altså ikke frit valg til at vælge, hvilken økonomisk aktør denne ønsker 

at indgå et samarbejde med, hvilket også fremgår af koncessionsdirektivets artikel 41, stk. 2. 

  

Sammenfattende, synes udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog at være nogle af de 

udbudsformer, der er særligt velegnede til komplekse kontrakter. I disse udbudsformer kan 

ordregiver hente megen inspiration til at organisere den procedure, der fører til valget af den 

økonomiske aktør. Det er eksempelvis gennem en udvælgelses-,forhandlings-/dialog- og 

tildelingsfase, at ordregiver kan finde frem til den økonomiske aktør, der sammen med ordregiver 

kan danne et strategisk fit, hvilket vil kan sikre et succesfuldt samarbejde i kontraktens varighed, 

såfremt parterne formår at udnytte og kombinere hinandens ressourcer.  

 

5.3 Samarbejdet om det fælles mål og forretningsplanen 

Foruden at foretage en grundig screening gennem en udbudsprocedure for at finde den økonomiske 

aktør, der besidder komplementære ressourcer, bør ordregiver og den økonomiske aktør udvikle 

fælles strategier som vil føre dem til deres fælles mål. Samtidig bør parterne formulere en fælles 

forretningsplan med en slags indsatsforpligtelse for parterne for at sikre det strategiske fit.99  

 

 

                                                        
98 Europa-Kommissionen forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om tildeling af 

koncessionskontrakter (2011),  side 2. 

99 Østergaard, Kim & Petersen, Bent (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries, side 12. 
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5.3.1 Samarbejdet om det fælles mål 

Når ordregiver har fundet frem til den økonomiske aktør, er det vigtigt at de sætter en fælles 

målsætning for partnerskabet. En fælles målsætning er ofte forekommende i forbindelse med 

strategisk kontrahering, og denne er som regel ledsaget af en detaljeret forretningsplan mellem 

parterne. I et samarbejde som koncession er det essentielt at begge parter er enige og tilstrækkeligt 

belyste om, hvad partnerskabet skal munde ud i. Er parterne fuldt ud informeret omkring formålet 

med projektet, vil parterne sandsynligvis opleve en følelse af tillid i relationen, da parterne vil 

arbejde mod samme mål.100 Ved at fastlægge et fælles mål i kontrakten vil parterne søge tættere 

mod relationen frem for væk fra relationen. Denne tillid vil kunne skabe en forventning om, at hver 

part yder deres del af kontrakten for at parterne tilsammen opnår deres fælles mål. Det anbefales 

tilbudsgiver at inkludere en redegørelse for tilbudsgivers oplæg til samarbejde med ordregiver og 

interessenterne i det omkringliggende miljø, hvor eksempelvis projektet skal udføres for at 

implementere et fornuftigt samarbejde og god kommunikation under byggefasen og i det daglige 

under driften af projektet.  

 

I en koncession er udfordringen at parterne har forskellige strategier, hvilket kan gøre det svært at 

samarbejde om samme formål. Derfor er det nødvendigt at parterne kan fastlægge en fælles 

målsætning for, at hver part kan bidrage med en del til samarbejdet, så der tilsammen skabes en 

helhed og dermed et grundlag for løsning af et konkret projekt.101 Dette skal forstås på den måde, at 

parterne som udgangspunkt ikke har kendskab til hinanden og tilmed er meget forskellige, hvilket 

gør det nærliggende for parterne at finde en fælles målsætning som de sammen kan efterstræbe og 

derved opnå fælles optimering frem for egen optimering, hvilket er et af kendetegnene ved 

strategisk kontrahering.  

 

5.3.2 Forretningsplan 

I strategisk kontrahering bliver forretningsplanen en integreret del af kontrakten og den skaber en 

slags indsatsforpligtelse for parterne. Forretningsplanen bør indeholde detaljerede beskrivelser af, 

hvordan kontrahenterne opnår deres fælles målsætning, gennem deres individuelle strategier. 

                                                        
100 Mitkidis, Panos - Århus Universitet (2013) Undersøgelse fra det tværdisciplinære Interacting 

Mind Centre. 

101 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

433. 
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Derudover bør forretningsplanen indeholde et overblik over de investeringer, der skal foretages i 

relationen samt en beskrivelse af, hvilke ressourcer, der skal anvendes af hvem og hvornår.  

 

En forretningsplan forudsætter et strategisk fit mellem ordregivers og den økonomiske aktørs 

komplementære ressourcer. Man kan sige, at strategisk kontrahering indebærer målsætning, men 

målsætning betyder ikke nødvendigvis strategisk fit. Dette vil sige, at strategi og strategisk fit ikke 

skaber en målsætning, men derimod skaber rammerne for, hvordan de fælles målsætninger opnås 

gennem parternes tiltag og individuelle strategier.102 I praksis betyder det, at kontrahenterne ikke 

nødvendigvis vil nå til enighed omkring, hvordan projektet skal løses, men derimod nå til enighed 

omkring, at projektet skal løses.  

 

I forbindelse med koncessionskontrakter er det netop, hvad der gør sig gældende her. Ordregiver 

har en plan om, at et givent projekt kan udføres, men ordregiver har som regel ikke den 

tilstrækkelige viden om, hvordan et givent projekt skal eller kan udføres. Ordregiver overlader 

dermed en del af ansvaret til den økonomiske aktør. Derudover vil parternes strategier i en 

koncessionskontrakt sigte mod, at de fastlagte krav overholdes således at projektet står færdigt til 

tiden. 

 

5.4 Ex ante-transaktionsomkostninger 

Transaktionsomkostninger er forbundet med enhver form for projekter, uanset om det finder sted i 

offentligt eller privat regi. Transaktionsomkostninger omfatter blandt andet omkostninger til at 

iværksætte, koordinere og administrere løsningen af en opgave.103  

 

Transaktionsomkostningsteorien104 opstiller to grundlæggende antagelser. For det første, at 

økonomiske aktører har en begrænset rationalitet samt begrænset information og evne til at 

                                                        
102 Østergaard, Kim & Petersen, Bent (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries, side 13-14. 

103 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 12. 

104 Transaktionsomkostningsteorien forbindes oprindeligt med Ronald Coase i hans artikel “The 

nature of the firm.” Først senere er teorien blevet anvendt parallelt til forståelsen af offentlige 

udbudsprocesser og de omkostninger, der er forbundet herved.  
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overskue kompleks information. I forhold til offentlige udbud kan begrænset information 

eksempelvis vedrøre ordregivers krav og forventninger til opgaveløsningen, egne evner til at løse en 

given opgave, eller antallet af konkurrenter på markedet, og hvilken pris eller løsning de øvrige 

virksomheder tilbyder. For det andet bygger transaktionsomkostningsteorien på en antagelse om, at 

økonomiske aktører agerer opportunistisk. Det vil sige, at ordregivere såvel som virksomheder i 

teorien vil forsøge at optimere deres egennytte og derfor vil handle og træffe beslutninger på 

baggrund af en vurdering af, hvad der skaber størst afkast, værdi eller nytte for parten selv. De 

økonomiske aktører vil dermed agere opportunistisk i et forsøg på at optimere egen nytte, hvilket 

kan ske på bekostning af andre organisationers afkast eller nytte.105 Det betyder lidt forenklet, at 

den parterne ikke kan være sikre på, at modparten ikke vil forsøge at snyde dem, hvilket er en af 

grundene til, at der ofte skrives omfattende kontrakter, om end teorien også forudsiger, at kontrakter 

altid vil være ukomplette i den forstand, at de aldrig kan dække alle forhold, som kan opstå i 

kontraktperioden. Det er derfor, at tilknytningen til hinanden i relationen og tilliden mellem 

parterne spiller en afgørende rolle for at opnå kvasirente.106  

 

Med udgangspunkt i de ovenstående antagelser opstiller transaktionsomkostningsteorien blandt 

andet følgende tre vigtige dimensioner, der kan have indflydelse på en virksomheds 

transaktionsomkostnings niveau: 1) aktivspecificitet, 2) usikkerhed og 3) transaktionens 

hyppighed.107  

 

Af nedenstående tabel108 fremgår nogle teoretisk definerede variable, som kan bidrage til 

forståelsen af virksomheders transaktionsomkostninger.  

 

 

                                                        
105 Williamson (1985) The economic institutions of capitalism, New York: Free Press. 

106 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 13. 

107 Knudsen, Christian (2014) Erhvervsøkonomi - Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 

strategisk belysning, side 164. 

108 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 70. 
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Virksomhedskarakteristika Karakteristika ved udbuddet Teoretiske variable 

Virksomhedsstørrelse Genudbud Aktivspecificitet 

Branche Udbudsprocedure Hyppighed 

Antal udbud på offentlige 

opgaver 

Tildelingskriterie(r) Markedsusikkerhed 

 Ændringer i materialet i 

processen 

Adfærdsusikkerhed 

 Grad af digitalisering Teknologisk usikkerhed 

 Udbydende myndighed  

 

I tabellens midterste kolonne fremgår forskellige dele af udbudsprocessen, som også kan have 

betydning og den venstre kolonne viser en række virksomhedsspecifikke karakteristika, der 

ligeledes kan bidrage til forståelsen af virksomheders transaktionsomkostninger. I det efterfølgende 

vil udelukkende de teoretiske variable blive behandlet. 

 

5.4.1 Aktivspecificitet 

Hvis aktivspecifiteten er høj, betyder det, at relativt få virksomheder kan gennemføre en aktivitet, 

da den kræver investeringer i aktiver, der er specifikke for at kunne gennemføre den pågældende 

aktivitet. Teorien anbefaler grundlæggende, at jo mere specifikke investeringer, det vil kræve at 

gennemføre en aktivitet, des vigtigere vil det være at gennemføre den internt i organisationen, da en 

høj aktivspecificitet vil skabe stor afhængighed af den eksterne leverandør, som vil kunne udnytte 

dette, i henhold til teoriens antagelser om opportunistisk adfærd og begrænset information. 

Aktivspecificiteten er et mål for, i hvor høj grad virksomheden må investere i specifikt materiel, 

udstyr, maskiner eller medarbejdere, som ikke umiddelbart har en alternativ anvendelse, for at 

afgive tilbud på den pågældende aktivitet. Med udgangspunkt i ovenstående teori er forventningen, 

at hvis en aktivitet, såsom tilbudsgivning på en offentlig opgave, kræver specifikke investeringer, så 

vil det øge virksomhedens transaktionsomkostninger. Teoretikere peger på forskellige typer af 

aktivspecificitet, som vil blive uddybet senere hen. 
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5.4.2 Usikkerhed 

Hvis der er stor usikkerhed forbundet med et eller flere offentligt udbudte projekter vil man ofte 

vælge det projekt, hvor transaktionsomkostningerne vil være mindst. Dette afhænger af, hvilken 

form for usikkerhed det drejer sig om. Transaktionsomkostningsteorien fokuserer på forskellige 

typer af usikkerhed såsom 1) hvor stor opgaven er, 2) hvilken type af teknologi, der skal anvendes 

til at gennemføre opgaven eller 3) hvorvidt opgaven bliver gennemført tilfredsstillende. Er 

usikkerheden høj, vil transaktionsomkostningerne ligeledes øges, særligt, hvis det er en opgave, der 

kræver specifikke investeringer. Det skyldes at en virksomhed må afholde omkostninger for at 

reducere usikkerheden, eksempelvis ved at indsamle ekstra information eller opbygge ny viden 

og/eller sikre sig, hvis noget går galt i opgaven, eksempelvis ved at inkludere kontraktbetingelser 

for efterfølgende omstændigheder. Det vil altså sige, at hvis der er stor usikkerhed omkring 

projektet, vil det blive svært at formulere kontrakten.  

 

5.4.3 Hyppighed 

Den tredje faktor, som transaktionsomkostningsteorien peger på, er hyppighed. Jo oftere en 

virksomhed løser opgaver for det offentlige, des lavere transaktionsomkostninger forventes det, at 

virksomheden vil have. Det vil derfor også være en fordel, hvis ordregiver og tilbudsgivere tidligere 

har haft erfaringer med koncessioner.109  

 

Med udgangspunkt i dette kapitels titel vil fokus være på tilbudsgivers transaktionsomkostninger, 

som denne afholder i faserne indledende dialog med ordregiver til afgivelse af tilbuddet og eventuel 

kontraktskrivning. Her er tale om ex ante transaktionsomkostninger, fordi det er omkostninger, som 

afholdes op til og med kontraktindgåelsen, mens transaktionsomkostninger afholdt efter 

kontraktindgåelse omtales som ex post omkostninger. Når tilbudsgiver skal afgive tilbud, skal de 

både vurdere deres ex ante og ex post transaktionsomkostninger samtidig, da det er de samlede 

transaktionsomkostninger, der afgør det mest efficiente valg, og samtidig kan ex ante 

transaktionsomkostninger påvirke ex post transaktionsomkostninger. Dette skyldes, at gode 

                                                        
109 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 14-15. 
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kontrakter potentielt kan reducere problemer ex post, altså efter kontraktskrivning, selvom det kan 

betyde ekstra omkostninger ex ante.110   

 

Udbuddets kompleksitet spiller også en betydelig rolle for økonomiske aktørs 

transaktionsomkostninger. Jo mere komplekst og jo mindre standardiseret et udbudsmateriale er, 

des større transaktionsomkostninger forventes de økonomiske aktør at have. Markedssituationen, 

hvor både antallet af potentielle tilbudsgivere, det konkrete antal tilbudsgivere og sandsynligheden 

for at vinde udbuddet spiller samtidig en væsentlig rolle i virksomhedernes 

transaktionsomkostninger.111  

 

Transaktionsomkostningerne kan have en negativ effekt i den forstand, at virksomheder i visse 

tilfælde undlader at byde på offentlige opgaver. Årsagerne hertil kan eksempelvis have med 

virksomheden, opgavens størrelse eller karakter at gøre, eller med processen omkring 

gennemførelsen af det offentlige udbud. Virksomheder er forskellige og er derfor også rustet i 

forskellig grad, til at deltage i offentlige udbud. Nogle virksomheder er store og kan derfor løse 

flere forskelligartede opgaver, mens andre er små og måske mere specialiserede. Disse kan derimod 

som regel kun løse opgaver af mere specifik karakter. Jo mere specialiseret en virksomhed er, des 

færre offentlige opgaver er det sandsynligt, at den vil finde det relevant at byde på. Opgaver er 

forskellige og kan variere både i omfang og kompleksitet. Derfor kan især mindre virksomheder 

finde det svært at kaste sig over meget store og omfattende opgaver. Virksomheder har måske 

hverken mandskab, maskineri eller kapital til, at det er realistisk at byde på store opgaver. Samtidig 

kan processen omkring et offentligt udbud afholde nogle virksomheder fra at byde. Det kan hænge 

sammen med, at de finder materialet for komplekst eller svært at forstå, hvilket vil gøre det for 

svært og/eller usikkert at beskrive opgaveløsningen og dermed beregne et tilbud. Det kan også 

hænge sammen med den usikkerhed om udfaldet, der er i en udbudsproces, hvor flere virksomheder 

konkurrerer om opgaven. Den økonomiske aktør vil have betydelige omkostninger forbundet med 

udarbejdelse af det tilbud, som forhåbentlig vil sikre dem kontrakten. Nogle virksomheder kan 

derfor være afskrækket af de transaktionsomkostninger, der skal lægges i at udarbejde et tilbud 

                                                        
110 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 15-16. 

111 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 25. 
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uden sikkerhed for, hvem der vinder opgaven. Slutteligt kan det afholde virksomheder fra at byde 

på en opgave fordi det er svært at definere koncession som begreb, hvilket i sidste ende kan risikere 

at koste den bydende virksomhed dyrt, hvis det pludseligt viser sig, at der reelt ikke er tale om en 

koncession i koncessionsdirektivets forstand.112 

 

Ved at tage udgangspunkt i hele udbudsprocedurerne udbud med forhandling og konkurrencepræget 

dialog, og ikke kun enkelte elementer heri, vil følgende blive lagt til grund. 

Transaktionsomkostningerne ved udbud med forhandling kan blive høje for både ordregiver og 

tilbudsgivere, hvis ikke forhandlingsforløbet er planlagt på en fornuftig måde. Forhandlingerne bør 

som udgangspunkt følge en fast skabelon. Ved dette skabes en genkendelighed for både ordregiver 

og tilbudsgivere, hvilket vil gøre det lettere for især ordregiver at opbygge erfaringer hermed. Dette 

vil nedbringe transaktionsomkostninger, da der ikke skal udarbejdes en ny struktur for hver gang, 

der indledes forhandlinger. Dog skal det bemærkes, at udbudsformen bliver fastlagt efter det 

pågældende projekt, der bliver udbudt, hvilket antageligt kan gøre det svært at anvende en fast 

skabelon til alle koncessionsprojekter. Ligeledes kan konkurrencepræget dialog bestå af høje 

transaktionsomkostninger for ordregiver, da den primære ulempe er, at det kræver mange ressourcer 

at tilrettelægge udbudsprocessen og afholde dialogmøder med de udvalgte ansøgere.  

 

Udbud af en koncession kan som sagt være forbundet med stor usikkerhed i den forstand, at det 

tidligere har været og fortsat er svært at definere koncessioner samt at definere kravet om risikoens 

overgang til den økonomiske aktør. Netop risikoens overgang kan være problematisk idet det kan 

være svært at fastlægge, hvornår den økonomiske aktør påtager den sig en tilstrækkelig del af den 

økonomiske og kommercielle risiko i forhold til det pågældende projekt. Dette kan formentlig 

afholde flere potentielle tilbudsgivere i at afgive tilbud som nævnt ovenfor. Det kan samtidig være 

en af årsagerne til, at der ikke endnu har været tradition i Danmark for at koncessionere bygge- og 

anlægsprojekter som eksempelvis andre europæiske ordregivere, hvor koncessionskontrakter, eller i 

hvert fald anskaffelser med koncessionslignende præg som OPP-projekter, anvendes oftere.113 

 

                                                        
112 Rosenberg Hansen, Jesper, Helby Petersen, Ole, Ryom Villadsen, Anders, Houlberg, Kurt 

(2017) Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud, side 79-80. 

113 Hagel-Sørensen, Karsten (2016) Aktuel udbudsret II, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 

39, fodnote 39. 
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Af udbudsdirektivets artikel 39 fremgår, at ordregiver kan vælge at foretage markedsundersøgelser 

forinden udbudsproceduren igangsættes. Det betyder, at ordregiver kan søge rådgivning for på bedst 

mulig vis at udforme udbuddet og informere økonomiske aktører om deres udbudsplaner og -krav. 

Dette vil være både tids- og ressourcekrævende, hvilket vil øge transaktionsomkostningerne for 

ordregiver. Har ordregiver fastlagt en udbudsprocedure med mulighed for dialog, vil der være større 

risiko for ordregiver for at begå ansvarspådragende fejl i forløbet med potentielle tilbudsgivere.  

 

5.5 Delkonklusion 

Sammenfattende konkluderes det, at komplementære ressourcer er en betingelse for efficient 

samarbejde i et partnerskab som eksempelvis koncession. Ordregiver finder frem til nøjagtigt den 

part, der besidder komplementære ressourcer, der kan komplementere ordregivers ressourcer, 

gennem en screening i form af en specifik udbudsprocedure. Heraf opnås et strategisk fit, som er en 

forudsætning for at parterne i koncessionen kan udøve strategisk kontrahering. 

  

Ordregiver har i henhold til koncessionsdirektivet frit valg i forhold til tilrettelæggelsen af 

udbudsproceduren med det in mente, at de generelle EU-retlige principper overholdes. 

  

Det anbefales ordregiver at lade udbudsproceduren bestå af en udvælgelsesfase, som sørger for at 

ordregiver finder frem til netop den økonomiske aktør, der kan udføre kontrakten. 

  

Ydermere bør udbudsproceduren bestå af en forhandlings- eller dialogfase, som gør det muligt for 

ordregiver at drøftet alle aspekter af kontrakten med hensyn til blandt andet risikoallokering og 

finansiering. Samtidig er det i denne fase, at ordregiver bliver præsenteret for, hvilke 

løsningsmuligheder der for det pågældende projekt og dermed, hvilket af disse der bedst kan 

opfylde ordregivers behov og krav. Det er tillige i denne fase, at parterne fastlægger de fælles mål 

og en forretningsplan for at kunne få parternes forskellige strategier til at samarbejde mod én fælles 

løsning. 

  

Endeligt skal udbudsproceduren indeholde en tildelingsfase, hvor der med udgangspunkt i 

udbudsformen konkurrencepræget dialog er mulighed for endnu en forhandling, hvilket yderligere 

kan være med til at sikre ordregivers rette valg af økonomisk aktør. 
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Slutteligt konkluderes det, at en udbudsprocedure, hvori der indgår forhandling og/eller dialog, er 

forbundet med høje transaktionsomkostninger, da en screeningsproces af denne slags er en 

omfattende proces for både ordregiver og den økonomiske aktør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Kapitel 6 

 

Tillid i relationen 

 

6.1 Indledning 

Efter ordregiver og den økonomiske aktør har opnået et strategisk fit gennem ordregivers valg af 

udbudsprocedure, vil fokus være på, hvordan parterne kan opbygge en relation baseret på tillid og 

interne forpligtelser. Tillid og forpligtelser i relationen bliver blandt andet dannet gennem en 

kombination af reaktive og proaktive bestemmelser og tillægsbestemmelser i form af klausuler, som 

nedskrives i koncessionskontrakten. Proaktive bestemmelser i kontrakten vil medvirke til at fremme 

opnåelsen af kvasirente, hvilket skyldes, at proaktive bestemmelser forsøger at undgå juridiske 

risici og konflikter og samtidigt aktivt fremme det, der er ønskeligt for at opnå forretningsmæssigt 

succes.114  

 

Jo mere tillid ordregiver og den økonomiske aktør har til hinanden, desto flere fordele vil det 

medføre i relationen. Heraf kan blandt andet nævnes, at en større grad af tillid vil bidrage med en 

større vidensdeling mellem parterne, hvilket vil påvirke samarbejdet positivt. Tillidsbaserede 

relationer vil som regel påvirke parternes omsætning og/eller omkostninger. Tillid i relationen er 

dog alligevel ofte blevet ignoreret og misforstået som en af de faktorer, der øger sandsynligheden 

for interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele. Derfor vil det følgende fokusere 

på, hvad der forstås med tillid samt, hvilken betydning tillid kan have mellem to vidt forskellige 

parter inden kontraktindgåelse ex ante.  

 

6.2 Tillidsligningen 

Tillidsfulde relationer er afgørende for måden man driver partnerskaber på i dag, og er derfor blevet 

en af grundstene i den relationelle del af strategisk kontrahering. Det er dermed en af de vigtigste 

forudsætninger for succes. Det kan være kompliceret at forstå, hvad tillid reelt indebærer. På 

baggrund af dette, er det derfor blevet videnskabeligt undersøgt og matematisk beskrevet på et 

organisatorisk plan ved fire forskellige aspekter af tillid i en ligning. Spørgsmålet er om 

                                                        
114 Østergaard, Kim (2014) Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i 

samfundsvidenskaben, side 9. 
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elementerne i ligningen kan medvirke til at kvalificere, hvorledes man i forbindelse med 

kontraktindgåelse kan fremme tillid i relationen. Ligningen ser ud som følger:  

 

Tillid = (Troværdighed+pålidelighed+fortrolighed)/Orientering mod egne behov115 

 

Af ligningen forstås, at tillid er en afledt funktion af de tre faktorer i tælleren og faktoren i 

nævneren. Her udledes, at såfremt de tre faktorer i tælleren er høje så vil tilliden stige og omvendt, 

hvis faktoren i nævneren er høj, så vil tilliden falde.  

 

Ved troværdighed forstås ordregivers og især den økonomiske aktørs ekspertise inden for sit 

arbejdsområde, ærlighed og fremtræden. Troværdighed kan styrkes ved blandt andet at sørge for 

altid at være ajour med tendenser og nyheder i branchen. Pålidelighed er knyttet til parternes 

handlinger, hvilket blandt andet. er et udtryk for om parterne tager ansvar. Denne faktor kan styrkes 

ved at afstemme forventninger om fælles mål tidligt og følge op løbende. Dette kan afspejle sig ved 

at ordregiver og den økonomiske aktør sætter sig nogle fælles mål og udarbejder en forretningsplan, 

der sikrer, at parterne arbejder mod samme mål. Ved at dele informationer mellem parterne opnår 

parterne en følelse af tryghed og fortrolighed, hvilket er essentielt i et partnerskab, hvis der stræbes 

efter at opnå interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele.  

 

Orientering mod egne behov er knyttet til dialog og handlinger. Heraf forstås, at den økonomiske 

aktør bør rette fokus væk fra egne behov og mod ordregivers behov. Den økonomiske aktør kan 

nedsætte orienteringen mod egne behov ved eksempelvis at lytte til og forstå ordregivers behov og 

krav for herefter at dele sine idéer, tanker og forslag åbent i forbindelse med udbudsproceduren alt 

efter, hvordan ordregiver har tilrettelagt denne - om der mulighed dialog eller ej.116 De fleste 

virksomheder eller relationer har relativt let ved at styrke tilliden ved at bruge mest energi på at 

styrke troværdigheden og pålideligheden, da det umiddelbart er lettest at gøre noget ved disse. 

Derimod er fortrolighed den faktor, der giver størst mulighed for den enkelte virksomhed eller 

relation at differentiere sig fra mængden. Værdien ved at udvise fortroligheden ved blandt andet at 

dele viden i relationen er en af de stærkeste drivkræfter for tillid.  

                                                        
115H. Green, Charles - “Trust Equation” (tillidsligningen). 

116 http://trustedadvisor.com/why-trust-matters/understanding-trust/understanding-the-trust-

equation. 
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Ovenstående giver et indblik i, hvilken betydning tillid har og kan have og, hvordan tilliden i 

relationen kan styrkes ved forskellige faktorer. Ordregiver og den økonomiske aktør behøver ikke 

først at tænke på at inkorporere tillid i relationen efter det strategiske fit er fundet. Fundamentet for 

tillid i relationen kan allerede blive lagt i det indledende arbejde mellem ordregiver og tilbudsgiver i 

forbindelse med udbuddet. Ved at ordregiver og den økonomiske aktør arbejder med og fokuserer 

på tillid i relationen kan der skabes noget helt særligt, som kan udmønte sig i interorganisatoriske 

vedvarende konkurrencemæssige fordele. Det er samtidig beviseligt, at tillid i relationer nedbringer 

transaktionsomkostningerne i en relation. 117  

 

Når to uafhængige og vidt forskellige parter indgår et samarbejde, vil der som regel være meget lidt 

eller ingen tillid i relationen. For at skabe denne tidligt, kan parterne, som det tidligere er blevet 

beskrevet, udarbejde fælles mål og en forretningsplan for partnerskabet efter et strategisk fit er 

fundet. Efter denne del af processen kan tillid i relationen styrkes yderligere gennem økonomiske 

bindinger i form af relationsspecifikke investeringer og vidensdeling som nedskrives i kontrakten 

gennem proaktive bestemmelser.  

 

6.3 Økonomiske bindinger 

Med udgangspunkt i et økonomisk perspektiv ønsker parterne i relationen at anvende kontrakten 

som et incitaments-værktøj. Parterne skal i et samarbejde bidrage til relationen gennem gensidige 

investeringer for at opnå interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele. Det 

primære mål med strategisk kontrahering er gennem økonomiske bindinger118, som nedskrives i 

kontrakten via proaktive bestemmelser, at skabe værdi i form af kvasirente. “... strategic 

contracting is about mutual commitment to dedicated, long-term collaboration.”119 De økonomiske 

bindinger skaber indirekte og direkte forpligtelser for parterne. Af indirekte og direkte forpligtelser 

skal forstås nødvendigheden for parterne at foretage relationsspecifikke investeringer og safeguards 

                                                        
117 H. Dyer, Jeffrey & Chu, Wujin (2003) The role of trustworthiness in reducing transaction costs 

and improving performance: Empirical evidence from United States, Japan, and Korea, side 57-68. 

118 Begrebet “økonomiske bindinger” synes ikke klart at være defineret i den økonomiske litteratur. 

Efter vores opfattelse er det graden af aktivspecificitet, der er knyttet til relationsspecifikke 

investeringer, der er afgørende.   

119 Petersen, B. & Østergaard, K. (2015) Strategic versus Conventional Contracting with Foreign 

Intermediaries: A Contingency Approach, side 18. 
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for at opnå interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele og kvasirente.120 Udover 

relationsspecifikke investeringer kan vidensdeling mellem parterne, som beskrevet ovenfor, anses 

som en vigtig forudsætning og som et mål for strategisk kontrahering.121 

 

6.3.1 Relationsspecifikke investeringer 

Relationsspecifikke investeringer er en slags økonomisk binding mellem parterne. Parterne i en 

relation skal foretage relationsspecifikke investeringer, som en af de fire kumulative betingelser for 

at opnå kvasirente. En relationsspecifik investering kendetegnes ved, at dens højeste værdi findes i 

lige netop den pågældende relation og, at investeringen vil have en lavere værdi i en alternativ 

anvendelse eller i visse tilfælde slet ingen værdi. Parterne kan ikke opnå kvasirente hver for sig. 

Dette vil betegnes som en idiosynkratisk investering.  

 

Investerer parterne i relationsspecifikke investeringer vil disse medvirke til at eliminere 

incitamentet til at forlade relationen eller udskifte en af parterne, hvilket betegnes som det 

næstbedste alternativ. Dette skyldes, at parterne som udgangspunkt har investeret i relationen, 

hvilket vil gøre det omkostningsfuldt at forlade den. Gennem relationsspecifikke investeringer vil 

der opstå et incitament til at agere til fordel for den fælles værdiskabelse frem for den individuelle 

værdiskabelse. Det vil derfor være den bedste løsning at blive i koncessions-samarbejdet. “The 

greater the alliance partners’ investment is in relation-specific assets, the greater the potential will 

be for relational rents.”122 Dette skyldes, at jo flere aktivspecifikke investeringer parterne foretager 

i relationen, desto større bliver de økonomiske bindinger mellem dem. Dette skaber et 

afhængighedsforhold og en forpligtelse mellem parterne, hvorved der kan opnås 

konkurrencemæssige fordele på markedet og kvasirente.123  

 

                                                        
120 Petersen, B. & Østergaard, K. (2015) Strategic versus Conventional Contracting with Foreign 

Intermediaries: A Contingency Approach, side 17. 

121 H. Dyer, Jeffrey & Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 

of Interorganizational Competitive Advantage. 

122 H. Dyer, Jeffrey & Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 

of Interorganizational Competitive Advantage, side 664.  

123 Defineres af Dyer & Singh som den overnormale gevinst, som kan opnås via partnerskaber. 
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Som udgangspunkt vil et koncessions-projekt sagtens kunne opfylde denne kumulative betingelse, 

da parterne begge har et ønske om at gennemføre projektet. Parterne har ingen “willingness to fail”, 

hvorved forstås at begge parter ønsker at investere i relationen for at opnå et succesfuldt partnerskab 

og derigennem opnå kvasirente.  

 

Spørgsmålet er, hvilke typer af relationsspecifikke investeringer parterne i en koncession skal og 

kan foretage for at opnå en relation baseret på økonomiske bindinger og forpligtelser.  

 

Som førhen nævnt sondrer teoretikere mellem fem forskellige typer af aktivspecifikke 

investeringer. Disse er 1) beliggenhedsspecificitet, 2) fysisk aktivspecificitet,  3) human 

aktivspecificitet, 4) dedikeret aktivspecificitet og 5) tidsmæssig aktivspecificitet.  

 

6.3.1.1 Beliggenhedsspecificitet 

I et samarbejde kan parterne investere i beliggenhedsspecificitet, hvilket kan være mere eller 

mindre relevant alt afhængig af det pågældende bygge- og anlægsprojekt. Beliggenhedsspecificitet 

foreligger, når der er fordele ved at lokalisere bygge- og anlægget et sted, hvor det strategisk giver 

mening i forhold til at minimere transportomkostninger eller andre typer af omkostninger. 

Derudover kan beliggenhedsspecificitet være knyttet til eksempelvis omkostninger som den 

økonomiske aktør har afholdt i forbindelse med opførelse af projektet, og hvor det ved flytning ikke 

er muligt at genanvende dele eller ingen af de investeringer, der er foretaget hermed. Ser man 

eksempelvis på Rotterdam Havn og Hamborg Havn, der som udgangspunkt har en meget atypisk 

placering, så klarer havnene sig alligevel strategisk og økonomisk godt. Det kan blandt andet 

skyldes tankegangen om at investere i en beliggenhed, hvor omkostningerne reduceres og samtidig 

skaber en højere værdi, end hvis havnene havde ligget et andet sted, eksempelvis ude ved kysten, 

som umiddelbart vil være det mest oplagte valg. Beliggenhedsspecificitet knytter sig derfor til det 

store samfundsmæssige perspektiv og værdiskabelse - hvordan kan man placere et givent bygge- og 

anlægsprojekt så det giver mest mulig mening for kontrahenterne og det omkringliggende samfund? 

Det vil være mest oplagt at lade ordregiver påtage sig denne investering, da ordregiver besidder 

information om den langsigtede strategi, vision og mål for området. Derudover er det et krav i 

koncessionsbekøndtgørelsen, at der skal angives en NUTS-kode som beskrivelse for udførelses, 

leverings- og opførelselsessted, jf. koncessionsdirektivets artikel 31, stk. 2. 
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6.3.1.2 Fysisk aktivspecificitet 

Derudover kan parterne i et koncessionsprojekt investere i fysisk aktivspecificitet, som indebærer, 

at parterne foretager investeringer i typisk anlægsaktiver, der er specielt tilpasset til 

koncessionsprojektet. Dette kan eksempelvis være investeringer i maskiner, udstyr, materialer, 

værktøj eller lignende, som har en ringere eller ingen værdi i en alternativ anvendelse. I et 

koncessions-samarbejde kan det samtidig være en fordel at investere i vidensdeling, hvilket kan 

udmønte sig i investering i en fælles database, hvor al kommunikation mellem kontrahenterne 

forefindes. Det gør det mere tilgængeligt for parterne at dele information med hinanden og hurtigere 

for parterne at få besvaret eventuelle spørgsmål. På baggrund heraf foreslås det, at både ordregiver 

og den økonomiske aktør foretager sådanne investeringer, da begge parter har en interesse heri. 

Vidensdeling har en væsentlig betydning for tilliden i relationen, da vidensdeling styrker 

troværdigheden i relationen. Troværdighed er tidligere blevet behandlet i tillidsligningen. Da det er 

den økonomiske aktør, der står for opførelsen, driften og vedligeholdelsen af anlægget kan 

ordregiver have en interesse i at følge med i, hvordan hele processen i forbindelse med anlægget 

forløber. Dette vil skabe gennemsigtighed blandt parterne, hvilket vil nedsætte kontrol- og 

overvågningsomkostninger. Dette kan også skyldes, at ordregiver kan have mulighed for at købe 

anlægget efter koncessionskontraktens udløb.   

 

6.3.1.3 Human aktivspecificitet 

Parterne kan også vælge at investere i human aktivspecificitet, som indebærer, at parterne investerer 

i menneskelige aktiver såsom medarbejdere med specialiseret uddannelse, kompetencer, erfaring og 

know-how, som udelukkende har værdi i og under kontraktrelationens varighed. Kendetegnet for en 

koncession er, at den økonomiske aktør påtager sig ansvaret for at opføre og drive koncessionen. 

Det er derfor en nødvendighed, at den økonomiske aktør besidder de rette kvaliteter, der skal til for 

blandt andet at kunne opføre og drive bygge- og anlægsprojektet som koncessionen. Den 

økonomiske aktør har den største interesse i denne investering, da denne har muligheden for at tjene 

et afkast på den investerede kapital, jf. koncessionsdirektivets artikel 18, stk. 2. Derfor foreslås det, 

at det er den økonomiske virksomhed, der påtager sig risikoen for denne investering og ikke 

ordregiver. Det kan dog godt betale sig for den offentlige ordregiver at uddanne sit personale i at 

forhandle koncessionskontrakter, da disse kompetencer både vil gavne det nærværende, men også 

blive anvendelige i fremtidige projekter. Et andet eksempel er investering i processerne forbundet 
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med kommunikation i relationen og udveksling af værdiskabende information og know-how i 

forbindelse med løsningen af projektet.  

 

6.3.1.4 Dedikeret aktivspecificitet 

Herudover kan investeringer i dedikeret aktivspecificitet medføre, at tilliden i relationen styrkes. 

Disse investeringer er endnu en faktor for tilliden i relationen,  da disse signalerer troværdighed i 

kontraktrelationen også kaldet “credible commitment.” Credible commitment er en af de 

dimensioner, der er med til at differentiere konventionel kontrahering fra strategisk kontrahering.124 

Investeringer i dedikeret aktivspecificitet er den form for investering, der antages at udvise størst 

credible credible commitment. 125   

 

6.3.1.5 Tidsmæssig aktivspecificitet 

Parterne kan tillige foretage investeringer i tidsmæssig aktivspecificitet126 for at binde sig yderligere 

til relationen og dermed øge tilliden heri. Den økonomiske aktør har typisk det fulde ansvar for, at 

anlægget færdiggøres til ibrugtagningstidspunktet i overensstemmelse med funktionskravene i 

aftalen og i hele kontraktperioden udbydes og drives i overensstemmelse med kontrakten. Ved 

forsinkelser af det aftalte kan dette føre til dagbøder for den økonomiske aktør medmindre 

forsinkelsen skyldes forhold som den økonomiske aktør ikke har indflydelse på. I yderste 

konsekvens kan den økonomiske aktør risikere at ordregiver ophæver kontrakten og eventuelt lader 

anlægget opføre for den økonomiske aktørs regning. Det er ikke kun den økonomiske aktør, der har 

en interesse i at anlægget står færdigt til den aftalte tid. Ordregiver har også en interesse heri, da det 

pågældende anlæg som oftest skal benyttes af borgerne og derfor gavner deres velfærd. Derfor er 

det vigtigt at parterne foretager investeringer i tidsmæssig aktivspecificitet, da det er væsentligt for 

koncessionen at anlægget står færdigt til tiden. På baggrund heraf vil begge parter have et 

incitament til at investere i tidsmæssig aktivspecificitet.  

 

                                                        
124 Østergaard, Kim og Pedersen, Bent - Strategic versus Conventional Contracting with Foreign 

Intermediaries: A Contingency Approach, side 9. 

125 Knudsen, Christian (2014) Erhvervsøkonomi - Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 

strategisk belysning, side 164-165. 

126 Williamson, O. E. (1991) Her nævner han også brand og tidsmæssigt specifikke aktiver.   
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Ud fra ovenstående lægges det til grund, at det er vigtigt i et koncessions-samarbejde, at parterne 

investerer i forskellige typer af aktivspecificitet for at opnå en relation baseret på tillid og 

økonomiske bindinger. Tilliden fremkommer ved at hver part investerer tilstrækkeligt i relationen 

og jo flere investeringer parterne foretager, desto større vil tilliden blive. En høj grad af 

investeringer i aktivspecifictet er derfor nødvendigt for at opnå en stærkere relation.  

 

6.3.2 Hvem skal afholde omkostningerne til investeringerne?  

Et væsentligt sondring i forhold til relationsspecifikke investeringer, er hvem af parterne, der skal 

afholde omkostningerne til investeringerne. Påtager den økonomiske aktør sig forpligtelsen i 

henhold til kontrakten, vil denne løbe en markant risiko ved at foretage relationsspecifikke 

investeringer, som vedkommende ved kontraktens ophør ikke får økonomisk kompensation for, idet 

den økonomiske aktør ikke er berettiget til godtgørelse eller anden form for økonomisk 

kompensation efter gældende dansk ret. Den økonomiske aktør kan således have foretaget 

betydelige relationsspecifikke investeringer som der ikke er afskrevet på ved kontraktens ophør. 

Dette giver ordregiver muligheder for at fremkomme med trusler om opsigelse af 

koncessionskontrakten, hvor den økonomiske aktør i værste fald kan gå konkurs ved kontraktens 

ophør. Denne situation betegnes som hold-up. For at signalere troværdigt engagement kan 

ordregiver blandt andet vælge at afholde/dele den risiko, der består i at foretage relationsspecifikke 

investeringer.127  

 

Der kan tillige forekomme situationer, hvor der skal foretages så store investeringer i 

aktivspecificitet, som i værste fald ikke har nogle alternative anvendelsessmuligheder, at den bedste 

samarbejdspartner vurderer, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at investere i koncessionen.  

 

I det følgende vil det blive undersøgt om koncessionsdirektivet og hvad der forstås ved 

koncessioner i øvrigt, begrænser ordregivers og/eller den økonomiske aktørs vilje til at investere i 

aktivspecificitet i relationen, da dette er hele tankegodset med strategisk kontrahering. 

 

 

                                                        
127 Østergaard, Kim (2014) Relevansen af interdisciplinær forskning og empiri i 

samfundsvidenskaben, side 20. 
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6.3.3 Er der nogle begrænsninger i at lave relationsspecifikke investeringer i henhold til 

koncessionsdirektivet? 

Parterne i en relation kan foretage forskellige typer af relationsspecifikke investeringer for at binde 

og forpligte sig til relationen med det formål at skabe kvasirente. I forbindelse med et koncessions-

samarbejde synes det dog at være problematisk at fastlægge, om parterne heri kan foretage 

gensidige investeringer i relationen inden for lovgivningens rammer, da ikke fremgår klart og 

tydeligt af litteraturen, i hvilket omfang ordregiver må involvere sig økonomisk i relationen og om 

koncessionsdirektivet begrænser parternes vilje til at foretage relationsspecifikke investeringer. 

Derfor vil der i det følgende tages udgangspunkt i, hvad der fremgår af koncessionsdirektivets 

ordlyd, og hvad der i øvrigt forstås af koncessionsbegrebet. 

 

Spørgsmålet er om driftsrisikoen, som overgår til den økonomiske aktør, indebærer en sådan 

begrænsning, at alle typer af relationsspecifikke investeringer kun må foretages af den økonomiske 

aktør i og med denne part skal påtage sig den økonomiske risiko i henhold til koncessionsdirektivet. 

  

Som det tidligere er anført skal den økonomiske aktør aflønnes ved at ordregiver overdrager retten 

til at udnytte det pågældende bygge- og anlægsprojekt mod til gengæld at påtage sig ansvaret for 

opførelse og drift af bygge- og anlægsarbejdet samt en væsentlig del af den økonomiske risiko 

forbundet hermed. Det vil altså sige, at den økonomiske aktør ikke nødvendigvis bør påtage sig hele 

den økonomiske risiko. Den risiko den økonomiske aktør påtager sig udmønter sig i en driftsrisiko 

af økonomisk karakter, jf. koncessionsdirektivets artikel 5, stk. 1. Den økonomiske aktør bærer 

derfor langt størstedelen af risikoen end tilfældet er i de mere traditionelle OPP-projekter, hvor 

risikoen deles mere ligeligt mellem parterne i relationen.  

 

Derudover er en af de væsentligste fordele ved en koncession, at den økonomiske aktør supplerer 

offentlig finansiering gennem privat kapital og praktisk erfaring. Det vil sige, at en 

koncessionskontrakt giver mulighed for, at en offentlig opgave løses uden, at ordregiver skal betale 

for (hele) udførelsen.  

 

Der skal ske en afvejning om, hvorvidt der stadig er en reel risiko for den økonomiske aktør for at 

tjene sine investeringer ind igen, på trods af den offentlige også investerer, eller at den offentlige 

investering udvisker risikoen. 
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Med udgangspunkt i den beskedne litteratur på området og ovenstående lægges det til grund, at den 

økonomiske aktør ikke skal påtage sig hele den økonomiske og kommercielle risiko ved en 

koncessionskontrakt. Heraf må forstås, at koncessionsdirektivet fastlægger en sådan begrænsning, 

at så længe de investeringer ordregiver foretager i relationen, ikke stiller en garanti og eliminerer 

risikoen for at den økonomiske aktør ikke tjener de investeringer og omkostninger, der er afholdt i 

forbindelse med udførelsen af kontrakten, hjem, så antages det, at ordregiver ikke har nogle 

begrænsninger i, hvilke relationsspecifikke investeringer denne må foretage.128 Hvilke og i hvilket 

omfang ordregiver foretager af relationsspecifikke investeringer vil variere fra projekt til projekt.  

 

Det lægges derfor til grund, at ordregiver godt kan foretage relationsspecifikke investeringer så 

længe, at grænsen for hvornår den økonomiske aktør har påtaget sig driftsrisikoen ikke overskrides. 

 

Lægges det derimod til grund, at koncessionsdirektivet indeholder en hel eller delvis begrænsning, 

vil denne have en negativ påvirkning på relationen mellem ordregiver og den økonomiske aktør i 

den forstand, at den økonomiske aktør ikke vil føle samme credible commitment eller engagement i 

relationen fra begge parter som tilfældet ville være, hvis begge parter investerede nogenlunde 

ligeligt. Tilliden i relationen vil derfor ikke kunne øges på samme måde. Det vil ikke være optimalt 

at lade den ene part foretager alle eller størstedelen af investeringer, da dette ikke vil skabe 

engagement i relationen. Det vil dog i en vis udstrækning anbefales at begge parter, så vidt det er 

muligt i henhold til koncessionsdirektivet, foretager investeringer i aktivspecificitet for at øge 

tilliden i relationen, hvilket er grundstene i ethvert succesfuldt strategisk partnerskab.  

 

6.3.4 Relationsspecifikke investeringer og kontraktens varighed 

Kontraktforholdets varighed har indflydelse på, i hvor høj grad parterne i en relation har incitament 

til at foretage relationsspecifikke investeringer. Dette skyldes, at incitamentet til at foretage 

relationsspecifikke investeringer og engagere sig i relationen som regel vil være større i langvarige 

kontraktforhold med langvarige safeguards, der beskytter mod opportunistisk adfærd, end ved 

kortvarige kontraktforhold.129 Dette er blevet underbygget i undersøgelser, som fandt en positiv 

                                                        
128 Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 19.  

129 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 664. 
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relation mellem relationsspecifikke investeringer og engagement i længerevarende 

kontraktforhold.130 Af litteraturen om strategisk kontrahering konkluderes, at: “... strategic 

contracting is about mutual commitment to dedicated, long-term collaboration.”131 Heraf skal 

forstås, at strategisk kontrahering fokuserer på længerevarende kontraktforhold, som gør det muligt 

at opnå interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele og kvasirente. Dette vil ikke 

være muligt i kortvarige kontraktforhold. 

 

I henhold til koncessionsdirektivet fremgår det, at koncessioner har en begrænset varighed, jf. 

koncessionsdirektivets artikel 18. Ydermere fremgår det af artikel 18, nummer 2, at koncessioner, 

der varer mere end fem år, ikke må vare længere end den tid, der anslås at være nødvendig for, at 

den økonomiske aktør kan indtjene de foretagne investeringer sammen med et afkast på den 

investerede kapital. Denne tidsbegrænsning skyldes ønsket om at undgå markedsafskærmning og 

konkurrencebegrænsning, hvilket vil kunne hindre den frie bevægelighed for tjenesteydelser og de 

fri etableringsret.132 De relationsspecifikke investeringer parterne foretager, som er nødvendige for 

at nå de specifikke kontraktuelle mål, samt de indledende og planlagte investeringer undervejs i 

koncessionens varighed, bør inddrages ved udregningen af den pågældende koncessions 

varighed.133   

 

På trods af, at koncessionsdirektivet ikke konkret fastslår, hvor længe en koncession maksimalt må 

vare, synes direktivet til dels at stride mod principperne i strategisk kontrahering. Dette skyldes, at 

strategisk kontrahering som udgangspunkt fokuserer på længerevarende relationer. Det kan dog 

diskuteres, om det ikke er muligt at foretage relationsspecifikke investeringer med udgangspunkt i 

strategisk kontrahering i kortvarige kontraktforhold. I sådanne tilfælde vil investeringerne i 

relationsspecifikke investeringer dog forventes at være mindre end ved større projekter i 

længerevarende kontraktforhold.  

                                                        
130 H. Dyer, Jeffrey (1996a) Specialized Supplier Networks as a Source of Competitive Advantage. 

131 Østergaard, Kim og Pedersen, Bent - Strategic versus Conventional Contracting with Foreign 

Intermediaries: A Contingency Approach, side 18. 

132 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af 

koncessionskontrakter, præambelbetragtning nr. 52. 

133 Skovgaard Ølykke, Grith & Nielsen, Ruth (2017) EU’s udbudsregler – i dansk kontekst, side 

528. 
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Er en koncessionskontrakt estimeret til en varighed på x antal år bør denne ud fra et strategisk 

kontraherings perspektiv, indeholde en eller flere optioner. En option kan forlænge kontrakten på 

nærmere angivne vilkår og skal beskrives præcist med hensyn til indhold og hvornår den kan gøres 

gældende. Eksempelvis blev der i “Koncessionskontrakt vedrørende drift og vedligeholdelse af ét 

brændstofanlæg, placeret ved indkørslen til Billund Lufthavn" tilføjet en bestemmelse om, at der er 

en option på forlængelse på fem år ud over den femårige periode koncessionskontrakten omfattede. 

Ved at tilføje en option på forlængelse af koncessionskontraktens varighed vil dette skabe et 

incitament til at foretage relationsspecifikke investeringer til fordel for relationen med det in mente, 

at det ikke er garanteret, at optionen vil blive anvendt.  

 

6.3.5 Hold-up problemet og opportunisme 

Det er både svært og ressourcekrævende at udforme komplette kontrakter. Det er samtidig ikke 

garanteret, at parterne i en relation altid kan stole på eller have tillid til hinanden i alle forskellige 

situationer, der kunne opstå engang i fremtiden. Derfor anses alle kontrakter som udgangspunkt 

som inkomplette kontrakter, hvor kontrahenterne vil være begrænset rationelle og opportunistiske. 

Kontrakterne kan fremstå mere komplette ved at foretage relationsspecifikke investeringer og dele 

viden med hinanden for herved at opbygge tillid og troværdighed i relationen.134  

 

Relationsspecifikke investeringer binder parterne sammen i en relation. Foretages der ikke nogle 

relationsspecifikke investeringer i relationen vil værdien af de investeringer de foretager være den 

samme i bedste og næstbedste anvendelse, hvilket blandt andet kan gælde maskiner. Det vil sige, at 

kvasirenten er lig nul og positiv, hvis parterne foretager investeringerne. Når parterne foretager 

relationsspecifikke investeringer og kvasirenten er meget høj kan truslen om hold-up opstå. Dette 

kan medføre en risiko for, at en af parterne vil forsøge at opnå en del af kvasirenten via et hold-up. 

Dette indebærer en genforhandling af de specifikke vilkår i kontrakten for at sikre sig en større 

andel af den samlede profit.135  

 

                                                        
134 Knudsen, Christian (2014) Erhvervsøkonomi - Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 

strategisk belysning, side 163. 

135 Knudsen, Christian (2014) Erhvervsøkonomi - Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 

strategisk belysning, side 166.  
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Hold-up problemet er en situation, hvor to parter kan være i stand til at arbejde mest effektivt ved at 

samarbejde, men afstår fra at gøre det på grund af bekymringer om, at de kan give den anden part 

øget forhandlingsevne og derved reducere deres egen profit. Når den ene part tidligere har forpligtet 

sig til et forhold til den anden part, kan sidstnævnte gøre et hold-up i forhold til den førstnævnte for 

værdien af denne forpligtelse eller engagement. Dette vil skade den tillid parterne har opbygget 

hidtil i relationen, hvilket desuden kan medføre væsentlige økonomiske omkostninger og kan derfor 

også føre til underinvestering mellem parterne. Der er ofte argumenteret for, at muligheden for 

hold-up kan resultere i underinvestering i relationsspecifikke investeringer og dermed ineffektivitet. 

Derudover kan hold-up problemet medføre højere transaktionsomkostninger i og med, at 

forhandlingerne vil blive gjort sværere og omkostningsfulde, da man vil forsøge at inkludere så 

mange forbehold i kontrakten som muligt for at opnå den “komplette kontrakt.” Vidensdelingen 

mellem parterne vil ligeledes påvirkes negativt og derfor påvirke transaktionsomkostningerne.136  

 

Kendetegnes en relation med høj grad af relationsspecifikke investeringer, bør parterne inkludere 

nogle hold-up safeguards. Parterne kan tøve med at foretage relationsspecifikke investeringer, hvis 

ikke passende hold-up safeguards er at finde i relationen. Safeguards kan gøre det svært og 

omkostningsfuldt at forlade relationen. “The greater the length of the safeguard is to protect against 

opportunism, the greater the potential will be to generate relational rents through relation-specific 

assets.”137 I teorien om strategisk kontrahering sondres der mellem forskellige typer af safeguards, 

som kan være medvirkende til at reducere risikoen for hold-up. Ordregiver kan eksempelvis selv 

forestå finansieringen af de relationsspecifikke investeringer, eksempelvis anskaffelse af specifikke 

maskiner med videre til det pågældende projekt. Dette strider til dels mod det princip, at fordelen 

ved koncessioner netop er, at ordregiver ikke skal yde (fuld) betaling for projektet, da det er den 

økonomiske aktør, der påtager sig ansvaret for dette.  

 

Self-disclosure er en anden safeguard, hvilket indebærer, at den økonomiske aktør vil blive 

inddraget i alle relevante strategiske beslutninger. Dette er allerede tilfældet, da dette er hele 

tankegodset bag denne slags samarbejder. Gennem credible commitment, hvor der ydes juridiske og 

                                                        
136 Knudsen, Christian (2014) Erhvervsøkonomi - Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og 

strategisk belysning, side 167.  

137 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 664. 
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økonomiske garantier for et langvarigt samarbejde gennem lange kontraktperioder vil truslen om 

hold-up ligeledes reduceres. Dette kendetegner strategisk kontrahering, der netop fokuserer på 

længerevarende kontraktforhold. Her forpligter og binder parterne sig til hinanden.  

 

Da en koncession er et samarbejde, hvoraf må forstås at begge parter i relationen kan og vil 

investere i relationen inden for lovgivningens rammer, vil hold-up problemet være mindre 

sandsynligt og det vil derfor ikke være nødvendigt at inkludere hold-up safeguards. Det skyldes, at 

parterne har opbygget tilstrækkelig tillid og troværdighed i relationen gennem relationsspecifikke 

investeringer, som er nedskrevet gennem proaktive bestemmelser i kontrakten. På den måde kan 

parterne gennem strategisk kontrahering gøre kontrakten mere komplet end hvis tilfældet var det 

modsatte., uden at skulle afholde omkostninger til at nedskrive dette i kontrakten. 

 

Det lægges derfor til grund, at hold-up problemet ikke er særligt relevant eller forekommende inden 

for koncessions-samarbejder, når parterne har nedskrevet tilstrækkeligt med økonomiske bindinger i 

kontrakten. En anden årsag er, at begge parter har en interesse i blive i relationen og gennemføre 

projektet. For den økonomiske aktørs vedkommende vil et hold-up ikke have interesse, da dette 

umiddelbart vil sætte en stopper for dennes afkast på koncessionen. Da hold-up udspringer af 

opportunistisk adfærd, hvilket vil splitte partnerskabet, er hold-up derfor ikke at foretrække ud fra et 

økonomisk perspektiv.  

 

6.3.6 Vidensdeling 

Som redegjort for tidligere i dette kapitel kan parterne i en relation investere i human 

aktivspecificitet, hvilket kan medføre kvasirente for kontraktforholdet. Dette indebærer, at parterne 

gennem et samarbejde bør udveksle og dele viden på en effektiv og systematiseret måde, hvilket vil 

øge tilliden i relationen.  

 

Vidensdeling kan forekomme både ex ante og ex post. Ex ante vil parterne så vidt muligt indhente 

viden om hinanden for at få information om, hvilken type partner de skal samarbejde med. Ex post 

vil relationen udvikle sig til et samarbejde, hvor parterne deler vigtig information med hinanden 

som de har forpligtet sig til gennem proaktive bestemmelser i kontrakten.  
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Udover at foretage relationsspecifikke investeringer i relationen kan parterne også investere i 

vidensdeling imellem sig. Vidensdeling fungerer ligesom relationsspecifikke investeringer som en 

økonomisk binding. Vidensdeling bidrager ligeledes til en stærkere relation og interorganisatoriske 

fordele, og derfor som en kilde til relationsrente, da dette styrker tilliden og troværdigheden. Det 

handler i høj grad om at skabe en vidensdelingsrutine i relationen. Formålet med dette er for de 

involverede virksomheder at opnå de forretningsmæssige mål. Dyer & Singh definerer den interne 

vidensdelingsrutine som: “a regular pattern of interfirm interactions that permits the transfer, 

recombination, or creation of specialized knowledge.”138 Det betyder, at parterne i koncessions-

samarbejdet bør udvikle et regelmæssigt mønster for at fremme delingen af viden imellem dem. Det 

handler ikke kun om at dele viden, det er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at kunne udnytte den 

delte viden. Det kan tænkes, at parter i en relation ikke altid formår at handle på vegne af den viden 

de får, hvilket vil gøre vidensdelingen uanvendelig. Hvis parterne ikke anvender den viden, der 

deles, så mister den sin værdi.139 For at vidensdeling får en reel værdi i relationen er det en 

forudsætning i et koncessions-samarbejde, at begge parter er villige til at investere i dette - altså at 

der er tale om en slags gensidig investering og dermed gensidig værdiskabelse. Viden har kun et 

formål i en relation så længe den deles mellem parterne og ikke kun er kendt hos én af dem. 

 

Viden inddeles i to typer:  

 

1. Information140   

2. Know-how141 

 

 

                                                        
138 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 665.  

139 Gurteen, David (1999) Creating a knowledge sharing culture. 

140 Information defineres som fakta, aksiomatiske udsagn og symboler - H. Dyer, Jeffrey and Singh, 

Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational 

Competitive Advantage, side 665.  

141 Know-how er i modsætning til information vanskeligere at kodificere og svært at efterligne og 

overføre - ”H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy 

and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 665.  
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6.3.6.1 Information 

Som eksempel på deling af information kan nævnes, at den økonomiske aktør sideløbende med 

opførelsen og driften af koncessionen løbende informerer ordregiver omkring, hvordan 

koncessionsprocessen forløber og dermed aflægger ordregiver en statusrapport. Dette kan blandt 

andet dreje sig om, at den økonomiske aktør informerer ordregiver om, at de nødvendige 

myndighedstilladelser og myndighedsgodkendelser, der er nødvendige for anlæggets opførelse og 

drift, er indhentet. Information kan også vedrøre deling af regnskaber således, at ordregiver 

ligeledes får et indblik i, hvordan det økonomisk står til i koncessionen og om den økonomiske 

aktør har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte koncessionen. Dette anbefales, da ordregiver har en 

interesse i at projektet gennemføres, da ordregiver som udgangspunkt skal drive det pågældende 

anlæg videre efter lejekontrakten ophører. Den offentlige part kan blandt andet løbende dele 

information ud fra hvad denne part forpligter sig til i henhold til kontrakten. Dette kan eksempelvis 

være etablering og vedligehold af faciliteter uden for det lejeareal, hvor den økonomiske aktør 

primært har påtaget sig ansvaret for opførelse, drift og vedligeholdelse. På den måde vil parterne 

opnå en følelse af, at der ikke kun er tale om ensidig informationsdeling, men derimod en gensidig 

informationsdeling. Hermed bidrager begge parter til delingen af information, hvilket vil styrke 

tilliden og troværdigheden i relationen.  

 

For at effektivisere kommunikationsprocessen kan ordregiver og den økonomiske aktør investere i 

et fælles IT-system og database, hvor informationer om ændringer i tidsplaner, løbende 

kommunikation, vigtige dokumenter som eksempelvis regnskaber og lignende deles. Ved at lade 

begge parter have adgang til dette system, vil ordregiver og den økonomiske aktør kunne 

effektivisere den interne kommunikation i koncessions-samarbejdet. Det kan være relativt nemt 

men ressourcekrævende i begyndelsen at foretage denne deling af information mellem parterne.  

 

6.3.6.2 Know-how 

Know-how kan også siges, at være kendskab til en sum af praktiske færdigheder og erfaringer, som 

ikke har karakter af almen faglig viden. For at opbygge en vis størrelse af know-how og for at gøre 

denne anvendelig er information nødvendigt. Dette gør, at know-how fremstår mere kompliceret at 

dele end information i et koncessions-samarbejde. Alligevel tyder undersøgelser på, at deling af 

know-how i højere grad end information vil bidrage til interorganisatoriske vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. Hvis parterne i et koncessions-samarbejde er effektive i forhold til at 
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dele denne know-how vil de derfor være mere tilbøjelige til at opnå disse fordele end relationer, der 

ikke deler deres know-how i samme grad.142 Ordregiver kan dele know-how i form af specifikke 

erfaringer og praktiske erfaringer i forbindelse med bestemte processer og projekter.  

 

Ligesom relationsspecifikke investeringer bør vidensdeling også sikres mod opportunistisk adfærd. 

Hvis vidensdeling ikke sikres vil parterne være tilbageholdende med at dele nyttig og vigtig viden 

imellem sig.143 I tilfælde af at parterne ikke ønsker at vise hinanden tillid eller opbygge den 

fornødne tillid i relationen vil dette medføre, at parterne heller ikke ønsker at dele viden med 

hinanden. Dette vil hæmme relationen og den strategiske kontrahering. 

 

Koncessionsdirektivet synes primært at tale for kommunikations- og informationsudveksling ex 

ante som led i udbudsprocessen, jf. koncessionsdirektivets artikel 29. Fordelen herved er, at 

offentliggørelsen af kontrakter forenkles, øger koncessionstildelingens effektivitet og 

gennemsigtighed og er desuden ressourcebesparende. Effektiv anvendelse af elektroniske 

informations- og kommunikationsmidler gør det muligt for ordregivere at forhindre, opdage og 

afhjælpe fejl, som opstår under udbudsprocedurerne, hvilket kan reducere 

transaktionsomkostningerne.144  

 

I henhold til artikel 29 i direktivet, har ordregiver ingen begrænsninger i forhold til valg af 

informationsdelingsmedie (med undtagelse af reglerne i artikel 33 og 34 om tildelingsprocedure), 

hvorfor denne frit kan vælge den mest effektive kommunikationsform i forhold til den pågældende 

opgave. Derudover findes der i direktivet ingen begrænsning for hvilke informationer det offentlige 

må dele med medkontrahenten, med undtagelse af begrænsninger i anden regulering. 

 

Ved at dele viden vil parterne opnå mere end de vil tabe. Vidensdeling er derfor en synergistisk 

proces. Ved at dele sin viden med hinanden gennem en dialog vil parterne drage fordel af hinandens 

                                                        
142 H. Dyer, Jeffrey & Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 

of Interorganizational Competitive Advantage, side 665.  

143 Østergaard, Kim og Pedersen, Bent - Strategic versus Conventional Contracting with Foreign 

Intermediaries: A Contingency Approach, side 26. 

144 Europa-Kommissionens Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tildeling af 

koncessionskontrakter (2011) præambelbetragtning nr. 30.  
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viden, deres unikke indsigter og dermed forbedre deres egen viden. På sigt vil den økonomiske 

aktør i et koncessions-samarbejde kunne drage fordel af dette, da vidensdelingsrutiner vil bidrage til 

at forbedre deres praktiske færdigheder på trods af, at de færreste koncessionsprojekter er udformet 

på nøjagtigt samme måde. Vidensdelingsrutiner kan derfor gavne et partnerskab og sikre et godt 

samarbejde, hvorved parterne kan generere kvasirente. Men vidensdelingsrutiner kan være 

ubrugelige, hvis parterne ikke besidder evnen til at handle på den viden som de erhverver.  

 

6.3.7 Partnerspecifik absorberingskapacitet 

Partnerspecifik absorberingskapacitet refererer til idéen om, at parterne i et partnerskab på sigt 

udvikler evnen til at genkende og tilegne sig værdifuld viden fra hinanden. Den partnerspecifikke 

absorberingskapacitet forbedres i og med parterne lærer hinanden at kende nok til at vide, hvem der 

besidder hvilken viden og hvor den pågældende viden befinder sig. Denne viden udvikler sig 

gennem interaktioner parterne imellem.145 Dette kan være en værdifuld egenskab i et partnerskab. 

Om partnerspecifik absorberingskapacitet kommer Dyer & Singh med følgende citat: “The greater 

the partner-specific absorptive capacity is, the greater the potential will be to generate relational 

rents through knowledge sharing.” 

 

Vidensdelingsrutiner kan som sagt være inefficiente, hvis den viden som parterne deler med 

hinanden ikke bliver udnyttet og derfor går til spilde. Vidensdelingen fortaber derfor hurtigt sin 

værdi, hvis parterne ikke har den kapacitet eller evne til at absorbere den viden de erhverver, der 

skal til. Det er derfor vigtigt at informationen og know-how’en, der deles, bliver udnyttet efficient i 

koncessions-samarbejdet.  

 

Hvis der skal ske vidensdeling mellem en ordregiver og økonomisk aktør er det nødvendigt, at der 

er et incitament til at overføre denne viden. Parternes mulighed for at opnå relationsrente gennem 

vidensdeling afhænger i høj grad af en række uformelle og formelle incitamenter, som tilskynder 

parterne til at være transparente, at overføre viden og ikke at “free ride” på den anden parts viden. 

                                                        
145 H. Dyer, Jeffrey & Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 

of Interorganizational Competitive Advantage, side 665. 
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Dette kan være vanskeligt i partnerskaber. Det er en nødvendighed, at parterne har tillid til at dele 

sin viden, således at den anden part ikke “free rider” på den viden, der erhverves.146  

 

I henhold til et koncessions-samarbejde kan vidensdelingsrutiner bidrage til, at parterne opnår 

kendskab til alle aspekter af det pågældende projekt, som den økonomiske aktør skal udføre i 

henhold til den indgåede kontrakt. Dette er optimalt, selvom ordregiver ikke direkte tager del i 

udførelsen. På den måde får ordregiver indblik i projektet, og denne part kan til gengæld dele sine 

praktiske erfaringer med den økonomiske aktør. Vidensdelingen sikrer, at den asymmetriske 

information reduceres og interessekonflikter undgås ex post. Når der er symmetrisk information i 

relationen vil tilliden i koncession-samarbejdet styrkes og dermed have indflydelse på samarbejdets 

efficiens.  

 

6.4 Transaktionsomkostninger ved at skabe tillid i relationen 

For at opnå den fornødne tillid i relationen, bør parterne foretage investeringer til fordel for 

relationen. Denne proces kræver store omkostninger. Dyer & Chu (2003) undersøger en række 

relationelle elementer og peger på, at særligt tillid er et meget vigtigt parameter i forhold til at 

reducere transaktionsomkostninger ved at indgå i komplekse relationer. Hvis virksomheden ikke 

tror, at modparten vil udnytte tilliden, så reducerer det generelt transaktionsomkostningerne, fordi 

virksomheden dermed ikke behøver beskytte sig på samme måde mod opportunisme. Derudover 

forbedrer det mulighederne for informationsdeling i partnerskabet.  

    

Der kan være transaktionsomkostninger forbundet med investeringer i form af beliggenheds, 

humane, fysiske, dedikerede og tidsmæssige relationsspecifikke investeringer. Baseret på dette er 

forventningen, at hvis en aktivitet kræver aktivspecifikke investeringer, så påvirker det 

virksomhedens transaktionsomkostninger i opadgående retning. Dette skyldes, at aktivspecifikke 

omkostninger er specialiserede og dermed typisk dyrere at anskaffe og foretage, samt at de ikke kan 

anvendes alternativt. Hvis opgaven ikke vindes, er det dermed tabte omkostninger. Dette gælder 

særligt, hvis der ud over høj aktivspecificitet også er høj usikkerhed, hvilket også er en central 

faktor i transaktionsomkostningsteorien.  

 

                                                        
146 H. Dyer, Jeffrey & Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and Sources 

of Interorganizational Competitive Advantage, side 666.  
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Ydermere vil der være transaktionsomkostninger forbundet med vidensdeling for at reducere den 

asymmetriske information ex ante og eventuelle interessekonflikter ex post.  

 

6.5 Delkonklusion 

Sammenfattende konkluderes det, at tillid er en ignoreret men væsentlig faktor for at opnå succes i 

et partnerskab. Parterne bør investere betydeligt i tillid, da relationen på den måde kan skabe noget 

unikt, som kan udmønte sig i interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige fordele.  

  

Tillidsligningen giver en god indikation på, hvilken betydning tillid kan have, og hvordan 

forskellige faktorer kan påvirke tilliden i et partnerskab, og dermed hvorfor tillid er så vigtig en 

faktor for succes.  

  

Parterne kan investere i relationsspecifikke investeringer så længe koncessionsdirektivets 

bestemmelser overholdes. I denne forbindelse konkluderes det, at ordregiver gerne må foretage 

relationsspecifikke investeringer så længe, at investeringerne ikke eliminere risikoen for den 

økonomiske aktør at tjene de investeringer og omkostninger, denne har afholdt som led i udførelsen 

af kontrakten, hjem igen. De relationsspecifikke investeringer udgør økonomiske bindinger som 

bevirker at parterne føler sig forpligtet til hinanden og relationen. Parterne bør derfor investere i 

forskellige typer af aktivspecificiteter for at opbygge en stærk og unik relation baseret på tillid. Jo 

mere parterne investere, desto større og stærkere vil tilliden i relationen blive. Men i hvilket omfang 

parterne ønsker at investere i relationsspecifikke investeringer afhænger i høj grad af 

koncessionskontraktens varighed. 

 

Ved at parterne nedskriver tilstrækkeligt med økonomiske bindinger i kontrakten vil hold-up 

problemet ikke være forekommende, da parterne vil have en følelse af tillid, troværdighed og 

påregnelighed. Begge parter vil have en interesse i at forblive i relationen og gennemføre projektet, 

da dette vil komme komme til gavn for dem begge. I en koncession er hold-up derfor ikke at 

foretrække ud fra et økonomisk perspektiv, da hold-up afspejler en opportunistisk adfærd.  

  

Vidensdeling, herunder deling af information og know-how, mellem parterne er ligesom 

relationsspecifikke investeringer en væsentlig forudsætning for en stærkere relation. Parterne bør 
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indarbejde vidensdelingsrutiner, hvorved parterne kan drage fordel heraf såfremt parterne formår at 

udnytte den delte viden. Viden bliver først tillagt værdi idet parterne formår at udnytte denne.   

  

Slutteligt konkluderes det, at transaktionsomkostningerne kan nedbringes gennem tillid i relationer 

på længere sigt ex post, men vil være høje ex ante grundet de mange investeringer parterne bør 

foretage og nedskrive i kontrakten, som en form for økonomiske bindinger, for at øge og styrke 

tilliden i relationen.  
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Del 3 

 

Ex post 

 

Formål med del 3 

Formålet med denne del af afhandlingen er at belyse, hvorledes de bestemmelser parterne har 

nedskrevet i kontrakten ex ante, finder anvendelse på de situationer, der kan opstå efter 

kontraktindgåelse ex post. Del 3 vil belyse det post-kontraktuelle aspekt i kontraktforholdet.  

 

Gennem en effektiv styring vil parterne kunne reducere moral hazard problemer, også kaldet skjulte 

handlinger. I fortsættelse af dette vil bestemte kontraktklausuler blive analyseret, i forhold til 

hvordan disse kan sikre et effektivt samarbejde over hele koncessionsperioden. Et uddrag af 

obligationsrettens principper vil blive fremhævet, for at klarlægge baggrundsretten, og dens 

betydning for konflikter som ikke er behandlet i kontrakten. 

 

De følgende kapitler vil analysere, hvordan strategisk kontrahering ex ante, kan resultere i et 

succesfuldt samarbejde mellem parterne ex post. Det er derfor vigtigt at få klarlagt den effektive 

styring som den sidste betingelse for at opnå interorganisatoriske vedvarende konkurrencemæssige 

fordele, hvilket vil medføre at koncessionen kan opnå relationsrente.  
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Kapitel 7 

 

Effektiv styring 

 

7.1 Indledning 

Det er i et samarbejde vigtigt at have en eller flere effektive styringsformer således, at der gives 

mulighed og incitament til at engagere sig i samarbejdet og værdiskabende initiativer. Effektiv 

styring knytter sig til valget af håndhævelsessystemer parterne vælger ex ante, til regulering af 

efterfølgende omstændigheder ex post. Valg af den rigtige styreform ex ante er vigtig for hvordan 

samarbejdet kontrolleres, og skal bidrage til at afværge konflikter ex post, så samarbejdet kan 

fortsætte på trods af opståede problemer. Effektiv styring kan bidrage til at genere relationsrente 

ved enten at 1) reducere transaktionsomkostningerne eller 2) sørge for incitamenter til 

værdiskabende initiativer ved at investere i relationsspecifikke investeringer, vidensdeling eller 

kombinere komplementære ressourcer.147 

 

7.2 Moral hazard-problemet 

Moral hazard problemet beskriver det problem der opstår, hvis der er informationsasymmetri 

mellem parterne i en relation, hvorfor det ikke er muligt for principalen at verificere agentens 

indsats. Moral hazard vedrører de handlinger, der foretages efter kontraktindgåelsen. En effektiv 

styring vil, gennem de proaktive bestemmelser parterne har nedskrevet i kontrakten ex ante, søge at 

forhindre moral hazard problemet og andre interessekonflikter.  

 

7.3 Styringsformer 

Overordnet er der to typer for håndhævelsessystemer. Den første type er tredjeparts-håndhævelse, 

hvor parterne er afhængige af en tredjepart til at foretage kontrolforanstaltninger, og den anden type 

er selv-håndhævelse.148 Den første type kender man fra traditionel kontrahering, hvor man ud fra 

kontrakten vurderer, hvem der har ansvaret for bruddet. Man involverer en tredjepart, som en 

domstol eller voldgift, til at tage denne afgørelse. Processen er langsommelig og omkostningsfuld, 

                                                        
147 Williamson, O. E. mener, at transaktionsomkostninger blandt andet består af 

kontrolomkostninger, som kan reduceres ved hjælp af en eller flere effektive styringsformer.  

148 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 669. 
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eftersom samarbejdet risikerer at stoppe, indtil man har fået allokeret skylden. Dermed kan man 

komme til at skade relationen fremadrettet, i og med hver part vil forsøge at beskytte sit eget, frem 

for at tage beslutninger der tjener et fælles formål. I et samarbejde skal man holde for øje, at den 

korrekte juridiske løsning, ikke nødvendigvis er den rigtige økonomiske løsning. Ved selv-

håndhævelse vil parterne forsøge at løse konflikten indbyrdes, med det fælles mål og 

forretningsplan in mente, og dermed øge effektiviteten samt nedbringe 

transaktionsomkostningerne.149  

 

7.3.1 Safeguards 

Selv-håndhævelses safeguards kan yderligere klassificeres i to grupper, formelle safeguards og 

uformelle safeguards. Formelle safeguards er økonomiske “gidsler”, som er skabt med netop det 

formål, at strømline parternes økonomiske incitamenter. Dette kan være financielle, som at begge 

parter ejer andele i projektet, eller symmetriske investeringer, som relationsspecifikke investeringer 

i materiel. Det faktum at værdien af det økonomiske gidsel falder i tilfælde af opportunistisk 

opførsel, giver et incitament til at opføre sige mere tillidfuldt.150 Modsat, vil disse stige i værdi 

såfremt parterne samarbejder, hvorfor parterne får incitament til at foretage værdiskabende 

initiativer.151 

 

Uformelle safeguards er mere flydende, og baserer sig på relationen mellem parterne. Det kan være 

tillid til goodwill,152 forankring og omdømme. Dette baserer sig på tilliden i relationen.153 Tanken 

                                                        
149 Williamson, O. E. (1985) The economic institutions of capitalism, New York: Free Press. 

150 H. Dyer, J. H. & Ouchi, W. G. (1993) Japanese style business partnerships: Giving companies a 

competitive edge. Sloan Management Review, 35(1). 

151 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 669. 

152 Tillig til goodwill (trust in goodwill) defineres som den ene parts tiltro til at den anden part i et 

udvekslingsforhold ikke vil udnytte ens sårbarheder. I B2B niveau refererer det til omfanget af 

kollektivt tillid forhold i organisationens medlemmer i forhold til medkontrahenten. Se H. Dyer, 

Jeffrey and Singh, Harbir (1998) fodnote 5. Se også Zaheer, A., McEvily, B. & Perrone, V (1998) 

Does Trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on 

performance. Organization Science, 9: 141-159. 

153 Se nærmere herom i kapitel 6 om tillid i relationen. 
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er, at jo større grad af tillid der er til medkontrahenten, desto færre transaktionsomkostninger vil der 

være, ved at kontrollere denne. Hvis parterne igennem en længere periode har vist sig troværdige, 

vil der ikke være incitament til at holde ekstensiv kontrol med modparten. Modsat, hvis en af 

parterne udviser utroværdig adfærd vil man have incitament til at kulegrave alle beslutninger taget 

af denne part. Tilliden afhænger dermed af personlige tillidsforhold (direkte erfaring) og omdømme 

(indirekte erfaring).154 

 

Parterne i en koncessionskontrakt vil typisk anvende tredjeparts-håndhævelse i tilfælde af 

konflikter. Det betyder, at eventuelle konflikter overlades til en domstol eller voldgift for at sikre en 

retfærdig løsning til gældende lovgivning. I stedet for at vælge tredjeparts-håndhævelse, kan 

parterne ved at vælge selv-håndhævelse. Dette skyldes, at begge parter har en interesse i at fortsætte 

projektet, i og med begge parter vil drage fordel af projektet fremadrettet. Parterne i en koncession 

vil have mulighed for at anvende selv-håndhævelse, idet parterne gennem økonomiske bindinger 

kan opbygge en stærk relation, der bygger på tillid og troværdighed. Dette medfører, at parterne 

ikke behøver at skrive en komplet kontrakt, hvilket medfører høje transaktionsomkostninger. Er der 

tilstrækkeligt med tillid i relationen, er der ingen grund til at skrive en komplet kontrakt, da man 

stoler på hinandens engagement til at løse konflikter internt. 

 

7.3.2 Hybrid modellen 

Selv-håndhævelse kan dog ikke stå alene, ihvertfald når man taler om koncessioner. Ordregiver og 

den økonomiske aktør har som udgangspunkt ikke samme mål, som hvis det var to økonomiske 

aktører der kontraherede. Ordregiver søger typisk at tilbyde størst mulig velfærd og nytte til 

borgerne, hvor den økonomiske aktør søger mere eller mindre udelukkende økonomisk gevinst. 

Derudover skal offentlige kontrakter som er udbudt under koncessionsdirektivet overholde 

princippet om gennemsigtighed, hvorfor alle problemer ikke kan klares internt.  

 

En koncessionskontrakt kan udformes så den har en strategisk tilgang. Dette kan lade sig gøre ved 

at undlade at nedskrive mere traditionelle bestemmelser om ansvarlighed eller retsmidler, for at 

signalere tillid og gensidig forpligtelse mellem parterne. I modsætning hertil kan kontrakten tilføjes 

proaktive bestemmelser om kommunikation, med det formål at parterne skal kommunikere. Dette 

                                                        
154 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 669. 
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vil dog øge transaktionsomkostningerne. På trods af øgede transaktionsomkostninger er det 

væsentligt at have in mente, at mangel på kommunikation eller fejlkommunikation er primære 

årsager til at parter i et partnerskab ender i retssager.155 Selv om man indsætter proaktive 

bestemmelser i kontrakten kan man stadig risikere en situation, hvor parterne ikke kan finde en 

fælles løsning. Derfor vil en hybrid model være at foretrække.156 Hybrid modellen er en 

kombination af selv-håndhævelse og tredjeparts-håndhævelse, hvilket vil blive uddybet nedenfor. 

 

7.3.3 Transaktionsomkostninger ved effektiv styring 

Selv-håndhævelse medfører lavere transaktionsomkostninger, da tillid blandt parterne reducerer 

omkostningerne ved at skrive så omfattende kontrakter, som det eksempelvis gælder kontrakter med 

tredjeparts-håndhævelse, som er både omkostningskrævende at skrive, overvåge og håndhæve. 

Tredjeparts-håndhævelse medfører derfor højere transaktionsomkostninger, da eventuelle konflikter 

skal løses af en tredjepart, herunder en domstol eller voldgift, med udgangspunkt i den kontrakt 

parterne har indgået. Processen ved tredjeparts-håndhævelse er langsommelig og omkostningsfuld, 

og tærer på relationen. Selv-håndhævelse er mere effektiv end tredjeparts-håndhævelse, da denne 

form for håndhævelse både reducerer transaktionsomkostningerne og maksimerer værdiskabende 

initiativer.  

 

Transaktionsomkostningerne ved selv-håndhævelse er lavere end ved tredjeparts-håndhævelse af 

fire årsager:  

 

1) Kontraheringsomkostningerne er lavere end ved tredjeparts-håndhævelse, da det ikke er 

nødvendigt at alle aspekter er nøje beskrevet detaljeret. Som anført i kapitel 5 kan 

koncessions-parterne foretage økonomiske bindinger ved investeringer i aktivspecificitet. 

Disse investeringer vil medføre tillid og troværdighed, som vil bevirke at parterne stoler på 

hinanden, og lægger deres tillid i, at de selv løser eventuelle konflikter internt i stedet for at 

bringe konflikten for en domstol eller voldgift.  

                                                        
155 Petersen, Bent  og  Østergaard, Kim (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries, side 19.  

156 Petersen, Bent  og  Østergaard, Kim (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries, side 18-19. 
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2) Omkostningerne til overvågning vil også være lavere, da selv-håndhævelse bygger på tillid 

og selv-overvågning snarere end ekstern eller tredjeparts-overvågning. Parterne behøves 

tillige ikke at investere i omkostningsfulde overvågningssystemer for at sikre at hver part 

lever op til deres respektive forpligtelser i henhold til kontrakten. Koncessionsparterne kan 

gennem den fornødne tillid og troværdighed, helt undlade at have omkostninger til 

overvågning, da de stoler fuldt ud på hinanden og derfor ikke forvente, at opportunisme vil 

forekomme. Parterne vil med andre ord forvente, at de hver især opfylder deres forpligtelser 

og derfor ikke behøves at blive overvåget af hinanden. Moral hazard problemet vil derfor 

være reduceres ved forekomsten af tilstrækkelig tillid i relationen.  

 

3) Selv-håndhævelse reducerer ligeledes omkostningerne, forbundet med at tilpasse kontrakten 

til komplekse, uforudsigelige omstændigheder gennem genforhandling ved at indskrive 

klausuler i kontrakten. Koncessionsdirektivets præambelbetragtning nr. 76 forudser, at 

ordregivere kan komme ud for efterfølgende omstændigheder, som de ikke kunne forudse 

ved kontraktindgåelse. Derfor er det nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet, for at 

parterne kan tilpasse kontrakten gennem genforhandling. Det vil sige at selv-håndhævelse 

stemmer overens med hvad der fremgår af koncessionsdirektivet om ændring af kontrakten 

ved uforudsigelige omstændigheder. Dette kan tale for at koncessionskontrakter til dels er 

inkomplette kontrakter, som tillader genforhandling. Ved gentagne ændringer i kontrakten 

ex post vil transaktionsomkostninger øges.  

 

4) Selv-håndhævelses aftaler minimerer transaktionsomkostningerne på længere sigt, da de 

ikke er tidsbegrænsede på samme måde som kontrakter er det. Koncessionskontrakter er 

tidsbegrænsede, men kan indeholde optioner, der forlænger kontraktens varighed.  Det 

betyder, at der ikke skal bruges ressourcer på at skrive nye selv-håndhævelses aftaler ved 

disses udløb, som tilfældet er med kontrakter. Selv-håndhævelses aftaler yder beskyttelse for 

parterne i ubegrænset tid, hvorimod kontrakter kun yder parterne beskyttelse i 

kontraktperioden.157 Parterne kan undgå omkostningerne ved at skrive en ny kontrakt ved at 

                                                        
157 H. Dyer, Jeffrey and Singh, Harbir (1998) The Relational View: Cooperative Strategy and 

Sources of Interorganizational Competitive Advantage, side 670. 
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anvende selv-håndhævende aftaler, hvorimod at væsentlige ændringer i en koncession 

kræver en ny koncessionstildelingsprocedure.158  

 

7.3.4 Hvad er den mest efficiente styringsform for en koncession? 

Koncessioner er langsigtede og komplekse, og indebærer høje transaktionsomkostninger. For at 

reducere transaktionsomkostningerne, lægges det til grund, at en kombination af selv-håndhævelse 

og tredjeparts-håndhævelse, kendetegnet ved hybrid modellen, vil være den mest efficiente 

styringsform. Koncessionens parter kan gennem økonomiske bindinger ex ante, opbygge en 

tilstrækkelig stærk relation, der bevirker at parterne vil have fuld tillid og troværdighed til hinanden. 

Dette gør det muligt, at parterne selv kan løse eventuelle konflikter gennem selv-håndhævelse, 

hvilket vil reducere transaktionsomkostningerne. Har parterne ikke foretaget tilstrækkelige 

økonomiske bindinger i relationen, hvilket betyder, at de ikke har opbygget en stærk tillidsfuld 

relation, kan en komplet kontrakt og tredjeparts-håndhævelse være optimal. Selv-håndhævelse 

stiller dog ikke en garanti for, at parterne kan nå til enighed, hvorfor tredjeparts-håndhævelse kan 

blive en nødvendighed. På baggrund af dette, anbefales en hybrid model af selv-håndhævelse og 

tredjeparts-håndhævelse som den mest efficiente styringsform for koncessioner.  

 

7.4 Konflikthåndtering 

I den strategiske kontrahering, der fokuserer på en proaktiv konflikthåndtering, vil parterne på 

systematisk vis identificere årsager til eventuel utilfredshed i samarbejdet for at iværksætte 

passende afhjælpende foranstaltninger gennem proaktive bestemmelser inden utilfredsheden 

udvikler sig til en egentlig konflikt. Opstår der en konflikt, bør parterne forsøge at løse denne i 

fællesskab. Petersen og Østergaard foreslår en hybrid model, ved at opdele konfliktløsningen i fire 

niveauer: 1) Når konflikten opstår, 2) styregruppe, 3) inddragelse af mediator og 4) domstol.159 

 

Niveau 1: Når konflikten opstår 

Når konflikten opstår, skal parterne informere modparten at der er opstået et problem. Parterne skal 

herefter forsøge at løse konflikten internt i samarbejdet. For at undgå opportunistisk adfærd skal 

                                                        
158 Koncessionsdirketivets præambelbetragtning nr. 75. 

159 Petersen, Bent  og  Østergaard, Kim (2015) Strategic versus Conventional Contracting with 

Foreign Intermediaries, side 20. 
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man fastsætte en tidsbegrænsning, for hvornår konflikten skal være løst. Når man ikke at løse 

konflikten inden for tidsgrænsen, bevæger man sig automatisk til niveau 2. 

 

Niveau 2: Styregruppe 

På kontraktindgåelsestidspunktet nedsættes en styregruppe som skal varetage projektets interesser. 

Vi foreslår, at denne består af personer med ledende stillinger i projektet, som har overblik over 

hele projektet, eventuelt med bidrag med specialister på det pågældende område. Tanken er at 

specialister kan se for snævert på det enkelte problems betydning, i forhold til samarbejdet som 

hele. Som i niveau 1 sættes en tidsgrænse for hvornår konflikten skal være løst. 

 

Niveau 3: Inddragelse af mediator 

Kan konflikten ikke løses internt, kan man inddrage en mediator med industrispecifik viden. Denne 

skal søge at få parterne til at mødes, på trods af deres uenighed. Parten skal være uafhængig og 

varetage projektet og samarbejdets samlede interesser. Det er i dette niveau man begynder at 

anvende tredjeparts-håndhævelse. Kan konflikten stadig ikke løses, bevæger man sig til niveau 4. 

 

Niveau 4: Domstol 

I det tilfælde man ikke kan nå til enighed enten internt eller i samarbejde med en mediator, er sidste 

mulighed at gå til en domstol. Denne løsning er den mindst ønskelige, eftersom det udsætter 

samarbejdet for et stort pres. Sandsynligheden for at samarbejdet fortsætter i en koncession er dog 

forholdsvist højt. Dette skyldes at parterne har foretaget relationsspecifikke investeringer, hvis 

værdi falder markant ved anvendelse i en anden relation. Eftersom koncessioner ofte involverer 

bygge og anlæg vil det være utrolig omkostningsfuldt at forlade samarbejdet, hvilket konstituerer en 

exit barrierer. Dermed er det utrolig omkostningsfuldt at skulle opløse samarbejdet, samt at udbyde 

koncessionen på ny. På trods af dette vil relationen og tilliden tage betydelig skade, hvorfor intern 

konflikthåndtering vil blive vanskeligere fremadrettet, hvilket vil bidrage til øgede 

transaktionsomkostninger. En stor del af grundlaget for det strategiske samarbejde er relationen og 

målet om at opnå relationsrente, hvorfor man skal være yderst forsigtig i ikke at ødelægge dette ved 

denne samarbejdsform. 
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Ovenstående strategi anvender hybrid modellen som styringsform, hvilket afspejler sig i niveau 1 

og 2, som anvender selv-håndhævelse. Niveau 3 og 4 anvender derimod tredjeparts-håndhævelse.  

 

7.5 Delkonklusion 

Eftersom den strategiske kontrahering bygger på et grundlag om incitamentsforenelighed og tillid, 

anses anvendelsen af selv-håndhævelsen efficient. Dette skyldes at parterne både ved at udarbejde 

en fælles businessplan samt foretaget relationsspecifikke investeringer, bør have en fælles 

målsætning. Dette medvirker til at parterne har interesse i at løse konflikter i fællesskab, i 

modsætning til traditionelle samarbejder, hvor man i stor grad har et mål om egen optimering. 

Derved reduceres behovet for tredjeparts-håndtering betragteligt, hvilket er forbundet med høje 

omkostninger, og ofte vil tære på relationen.  

 

Der kan dog stadig forekomme situationer, hvor parterne ikke kan blive nå til enighed, hvorfor 

tredjeparts-håndhævelse bliver en nødvendighed. Derfor vil en blanding af de to 

håndhævelsesformer være optimalt, hvilket vil tage form af en hybrid model. 
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Kapitel 8 

 

 Efterfølgende omstændigheder og ændring af kontrakten 

 

8.1 Indledning 

Formålet med dette kapitel er at analysere hvordan parterne kan tage højde for efterfølgende 

omstændigheder, som parterne ikke kender det præcise indhold af, allerede på 

kontraktindgåelsestidspunktet, med udgangspunkt i strategisk kontrahering. Kapitlet vil yderligere 

se på de juridiske begrænsninger der er i koncessionsdirektivet, og hvorvidt disse er en hindring for 

en optimal behandling af efterfølgende omstændigheder og den frie kontraktkoncipering. 

Anvendelsen af en kombination af hardship- og gevinstklausuler er elementær for strategisk 

kontrahering, da det hjælper med at skabe incitamentsforenelighed, ved allerede på ex ante 

tidspunktet at tage stilling til fordelingen ex post af risici og gevinster. I forhold til 

koncessionskontrakten giver det specielt god mening at tage stilling til efterfølgende 

omstændigheder på forhånd, eftersom udbudsretten kan være ret rigid i forhold til ex post ændringer 

af kontrakten. Udbudsreglerne er til for at sikre en fair og effektiv konkurrence på markedet for 

offentlige udbud, hvorfor det er elementært at udsætte alle elementerne i kontrakten for 

konkurrence. Eftersom det er utrolig omkostningstungt at genudbyde kontrakten pga. situationen 

kræver en justering af kontrakten, er det også økonomisk fordelagtigt at tage stilling til problemet 

ex ante. 

 

8.2 Fleksibel eller rigid kontrakt 

I teorien omkring fleksible og rigide kontrakter, fremhæver Hart & Moore, at der er et trade-off 

mellem fleksibilitet og rigiditet. En fleksibel kontrakt tillader ændringer i løbet af 

kontraktforholdets varighed grundet ændrede omstændigheder, men kan samtidig medføre 

forskellige forventninger og eventuelle misfortolkninger af kontrakten mellem parterne. Den 

fleksible kontrakt være at foretrække i de tilfælde, hvor det forventes eller der er en sandsynlighed 

for, at der vil opstå nogle efterfølgende omstændigheder, der gør, at parterne har brug for at 

genforhandle dele af kontrakten. Dette betyder, at den fleksible kontrakt vil være optimal i 

længerevarende kontraktforhold, som koncessionsaftaler, hvor der er risiko for at 

omstændighederne ændrer sig under den løbetid. 
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I modsætning hertil kan det ved andre lejligheder være mere optimalt for parterne at skrive simple 

rigide kontrakter og revidere denne ex post, hvis der opstår et behov herfor. Dette skyldes, at det 

kan være svært inden kontraktindgåelse, at forsøge at forudse og inkludere fremtidige uforudsete 

forhold ex ante i kontrakten.160 En rigid kontrakt vil ikke føre til modstridende forventninger og 

fortolkninger, da en sådan kontrakt vil fremstå klar og tydelig. En rigid kontrakt er med til at 

limitere nummeret af potentielle resultater, og er dermed med til at strømline forventninger og mål. 

 

8.3 Efterfølgende omstændigheder 

Der er i den ny-institutionelle økonomi en forudsætning om, at parterne er begrænset rationelle. 

Som følge af imperfekt information er parterne ikke i stand til at forudse alle fremtidige 

omstændigheder, hvorfor kontrakten vil fremstå som inkomplet.161 

 

Formålet med at indsætte klausuler, såsom hardship- og gevinstklausuler er at opfange de 

situationer der ikke kunne forudses på forhånd, og dermed ikke er eksplicit behandlet i kontrakten. 

Hardshipklausulers formål er, at man i fællesskab forsøger at minimere de omkostninger, som er 

forbundet med at aftalen er blevet mere byrdefuld end først antaget. Gevinst klausuler anvendes til 

at realisere de økonomiske gevinster, der ikke var kendt på konciperingstidspunket. Disse klausuler 

skal anvendes som et led i anvendelsen af proaktive bestemmelser.162 Anvendelsen af disse 

klausuler er ønskelige set fra et økonomisk synspunkt, eftersom det vil kræve uforholdsmæssige 

store transaktionsomkostninger at koncipere en komplet kontakt, hvis overhovedet muligt, grundet 

den imperfekte information. 

 

Den efterfølgende omstændighed der måtte opstå, kan bevirke at opfyldelsen af de kontraktmæssige 

forpligtelser bliver mere byrdefuld end først antaget, eller ligefrem umulig. Lever skyldneren ikke 

                                                        
160 Fehr, Ernst, Oliver Hart, and Christian Zehnder. (2015) How Do Informal Agreements and 

Revision Shape Contractual Reference Points? Journal of the European Economic Association 13 

(1): 1-28. 

161 Petersen, Bent & Østergaard, Kim - Anvendelsen af gevinstklausuler i strategisk kontrahering 

(Artiklen er på nuværende tidspunkt ikke udgivet). 

162 Østergaard, Kim – Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 

gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, side 437-

438. 

https://scholar.harvard.edu/hart/publications/how-do-informal-agreements-and-renegotiation-shape-contractual-reference-poi
https://scholar.harvard.edu/hart/publications/how-do-informal-agreements-and-renegotiation-shape-contractual-reference-poi
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op til sine forpligtelser vil han blive erstatningspligtig, og kan blive tvunget til at leve op til 

forpligtelsen ved naturalopfyldelse eller erstatning. Problemet med dette er, at den juridiske løsning 

ikke nødvendigvis er den mest efficiente økonomiske løsning, og vil ofte tære på relationen eller i 

værste tilfælde opløse samarbejdet. Derfor vil proaktive bestemmelser være med til at fremme 

samarbejdet på trods af byrdefulde efterfølgende omstændigheder, ved at forsøge at tage stilling til 

problemstillingerne ved konciperingstidspunktet.163  

  

Transaktionsomkostningsteorien beskæftiger sig som udgangspunkt med ex ante kontrakt-, 

kontraktforhandlings- og kontraktudfærdigelsesomkostningerne i og ex post kontrolomkostninger. 

Strategisk kontrahering tilføjer kontraktjustering, vedrørende anvendelsen af førnævnte klausuler, 

samt parternes forpligtelse til at kommunikere, herunder at udveksle strategisk information.164 

 

8.4 Ændring af kontrakten 

Der bliver i koncessionsdirektivet givet mulighed for at ændre kontrakten i sin løbetid, uden at der 

skal ske en ny koncessionstildelingsprocedure, jf. artikel 43. Der må dog sondres mellem, om det er 

en ændring af kontrakten eller i medfør af kontrakten.165 Sondringen er vigtig, eftersom de to 

situationer er vidt forskellige. Sker ændringen som konsekvens af eksempelvis en hardshipklausul, 

sker ændringen i medfør af kontrakten, hvilken er blevet udsat for konkurrence, hvilken de 

interesserede parter har haft mulighed for at tage stilling til. Er der derimod tale om en ændring af 

kontrakten, har de interesserede parter ikke haft mulighed for at tage disse overvejelser med i sit 

tilbud. Eftersom reglerne i direktivets mål er at fremme konkurrencen på lige og gennemsigtige 

vilkår, begrænses den frie aftaleret delvist, eftersom parterne ikke har carte-blanche til at ændre 

kontrakten, selvom parterne er enige herom. Derudover må det tænkes at ændringsklausulerne ikke 

må være så brede, at de dækker alle situationer der måtte opstå, men skal fremstå forholdsvist 

konkrete. Man må derfor sigte efter at skabe ændringsklausuler der er forudsigelige, men stadig 

giver den nødvendige fleksibilitet til at kunne udrede uforudsete problemer.166 Det kræves, at 

                                                        
163 Østergaard, Kim – Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 

gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, side 440.  

164 Se nærmere herom i kapitel 6 om tillid i relationen. 

165 Hartlev, Kristian & Liljenbøl, M. W. (2011) Ændringer af udbudte kontrakter, side 222. 

166 Hartlev, Kristian & Liljenbøl, M. W. (2011) Ændringer af udbudte kontrakter, side 221. 
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klausulen er klar, præcis og entydig, og skal fastsætte omfanget og arten af de ændringer, som 

klausulen dækker.  

 

Det kan dog også tænkes at klausulerne bliver så fleksible og mange at fokusset flyttes væk fra det 

oprindelige formål, og kontraktens karakter ændres, hvilket vil være i strid med direktivet, og 

dermed kræve et genudbud. Kontrakten skal dermed afbalanceres, så den ikke bliver for rigid, men 

heller ikke for fleksibel. Kunsten består dermed i at kunne forudse det uforudsete i en sådan grad, at 

klausulen fremstår klar, præcis og entydig, og kan fastsætte omfanget og arten af de ændringer 

klausen dækker, hvilket kan virke paradoksalt.  

  

Det er dog ikke kun ønskeligt, at have ændringsbestemmelser med i kontrakten i forhold til 

uforudsete problemer. Der kan også komme den situation at nye muligheder opstår, som vil være til 

gavn for begge parter. Sådan en situation kunne opstå, såfremt nye teknologier eller produkter 

kommer på markedet. Eftersom koncessioner ofte løber over en lang årrække er situationen ikke 

utænkelig, men nærmere forventelig. Såfremt man indsætter en passende klausul, som muliggør 

adaption af de nye muligheder, mindsker man risikoen for at være bundet af kontrakten til at 

anvende forældet teknologi og viden, da det ellers ville kræve en ny 

koncessionstildelingsprocedure. Se afsnit om gevinstklausuler nedenfor, for mere om dette emne.  

 

En ny koncessionstildelingsprocedure er nødvendig, såfremt det ændrer et grundlæggende element i 

kontrakten. Hvorvidt der er tale om en ændring af et grundlæggende element, vil være op til en 

konkret vurdering. Dette er især tilfældet, såfremt at de ændringer der foretages ville have haft 

indflydelse på det oprindelige udbud, ved enten have tilladt eller tiltrukket flere ansøgere, ændrer 

koncessionens balance til den økonomiske aktørs fordel eller udvider koncessionens 

anvendelsesområde betydeligt.167  

 

Mindre ændringer tillades dog i direktivet op til en vis tærskel. Efter direktivets artikel 43, nr. 2, 

betragtes det ikke som en ændring af kontraktens overordnede karakter, såfremt ændringen er på 

mindre end 10% af den oprindelige koncession, hvilket er direktivets de minimis tærskel. For 

ændringer af større pengemæssig værdi, giver direktivet også mulighed for at ændre i kontrakten i 

                                                        
167 Koncessionsdirektivets artikel 43, nr. 3, a-c. 
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dens løbetid, hvilket kan anses som direktivets egen hardshipklausul. Dette kræver dog at følgende 

kumulative bestemmelser er opfyldt, jf. artikel 43, nr 1, c: 

- Behovet for ændring er affødt af omstændigheder, som ikke kunne forudset af en påpasselig 

ordregiver. 

- Ændringen berører ikke den overordnede koncessions karakter. 

- Der ikke sker en værdistigning på mere end 50% af den oprindelige koncession. 

 

Såfremt én eller flere af disse betingelser ikke er opfyldt, kræves der at koncessionen udbydes på 

ny.  

 

8.3.1 Hardshipklausuler 

Hardshipklausuler gør det muligt at ændre eller bringe en kontrakt til ophør, som følge af ændrede 

omstændigheder, som ikke har karakter af force majeure, men alligevel gør opfyldelsen af 

kontrakten urimelig byrdefuld. Det kræves normalt, at de forhold der lå til grund for 

kontraktsindgåelsen har ændret sig så væsentligt, at parterne ikke ville have indgået i samarbejdet, 

såfremt disse forhold havde været kendelige ved kontraktsindgåelsen. Som eksempel kan hele den 

økonomiske gevinst, man med rimelighed havde kunnet forvente, ikke længere eksistere, og 

opfyldelse af kontrakten vil resultere i et tab.168 Dette kunne blandt andet skyldes markante 

stigninger af råvarepriserne eller andre ydelser forbundet med udførelse af kontrakten. 

Hardshipklausuler har endnu ikke fundet sin plads i dansk ret, og forudsætter dermed at det aktivt 

tilvælges i kontrakten. Der er i koncessionsdirektivets artikel 43, stk. 1a givet mulighed for at 

indsætte sådanne klausuler i kontrakten, såfremt de er en del af de oprindelige 

koncessionsdokumenter. Det kræves dog at ændringerne, uanset deres pengemæssige værdi, er 

klare, præcise og entydige. Derudover må ændringerne eller mulighederne ikke ændre 

koncessionens overordnede karakter.  

 

                                                        
168 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Advokatvirksomhed,_foreninger,_instituti

oner_og_tidsskrifter/hardship. 



 100 

Hardship stammer fra lex mercatoria, og er dermed ikke en del af nogen nationale retssystemer.169 

Hardshipklausuler tilvælges i kontrakter for at udfylde det tomrum den inkomplette kontrakt 

efterlader, ved at tage stilling til de omstændigheder som man ikke har taget stilling til eksplicit i 

kontrakten. Det kan være økonomisk rationelt alene ud fra transaktionsomkostningsmæssigt 

synspunkt at indføre hardshipklausuler, eftersom det ville være uforholdsmæssigt dyrt at skulle tage 

stilling til alle omstændigheder på kontraktsindgåelsestidspunktet. Parterne forpligter sig med 

klausulen til at genforhandle kontrakten, i lyset af de ændrede omstændigheder. Hardshipklausuler 

er dermed en modifikation af princippet om at aftaler er bindende (pacta sunt servanda).170 

 

Det er i en koncession ofte den økonomiske aktør der vil blive ramt af hardship. Dette skyldes at 

denne er ansvarlig for arbejdets udførelse i kontraktens løbetid. Eftersom koncessionsaftaler ofte 

spænder over en længere tidsperiode, vil det være umuligt at forudse alle bebyrdende 

omstændigheder der vil kunne forekomme. Realkreditoren, den offentlige part, har i langt mindre 

grad et ønske om at afholde de omkostninger som en genforhandling kræver. Dette skyldes at den 

offentlige part i en koncessionsaftale ofte har opfyldt sin kontraktmæssige pligt, så snart den 

økonomiske aktør har fået adgang til kontraktens genstand (eksempelvis byggegrunden).  

 

Som nævnt kommer risiko altid med en pris. Hardshipklausuler er med til at nedsætte 

risikopræmien, i og med at risikoen for at komme i økonomisk uføre bliver mindsket, som følge af 

genforhandlingspligten der ligger heri. Såfremt denne pligt ikke er gældende i kontrakten, vil de 

uforudsigelige risici blive medregnet i den samlede risikopræmie den ansvarlige part vil forlange. I 

det tilfælde at begge parter optræder som realdebitorer, vil ønsket om hardshipklausuler bliver mere 

symetriske.171 Dette tilfælde kan eksempelvis forekomme hvis den offentlige part har forpligtet sig 

til at overlevere det kontraherede i en vis tilstand (eksempelvis at der skal ske udgravninger inden 

overlevering).  

 

                                                        
169 Petersen, Bent & Østergaard, Kim - Anvendelsen af gevinstklausuler i strategisk kontrahering 

(Artiklen er på nuværende tidspunkt ikke udgivet). 

170 Østergaard, Kim – Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 

gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, side 441. 

171 Østergaard, Kim – Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 

gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, side 442. 
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Ved anvendelse af strategisk kontrahering, bliver rationalet ved at inddrage hardshipklausuler 

intensiveret. Dette skyldes den forholdsvise høje grad af kompleksitet som strategisk kontrahering 

indebærer, de relationsspecifikke investeringer og det strategiske fit. De relationsspecifikke 

investeringer vil ikke have den samme værdi ved alternativ anvendelse, og er i nogle situationer 

irreversible omkostninger (sunk costs). Dertil kommer at muligheden for at opnå relationsrente i et 

alternativt samarbejde, ikke er til stede i samme grad, pga det strategiske fit.172 

 

Anvendelsen af en hardshipklausul kræver at tre kumulative betingelser er opfyldt: 

- Den efterfølgende omstændighed ikke var kendt på kontraktindgåelsestidspunktet, og 

- den efterfølgende begivenhed væsentligt forrykker kontraktens balance, og 

- det er en udefrakommende (eksogen) begivenhed, som kan karakteriseres uundgåelig og 

uden for den bebyrdede parts kontrolsfære.173 

 

8.3.2 Gevinstklausuler 

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen klar definition af gevinstklausuler i litteraturen.174 

Afhandlingen vil forstå gevinstklausulbegrebet som en forpligtigelse til at forfølge opståede 

muligheder for at opnå profit ved forhandling i kontraktens løbetid. Gevinsklausuler kan ses som 

modsætningen til hardshipklausulen. Hvor man i hardshipklausulen forpligter sig til at forhandle om 

efterfølgende omstændigheder, som gør sine forpligtelser mere byrdefulde end først antaget, 

forpligter man sig i gevinstklausulen til at forfølge opståede muligheder. Eftersom 

koncessionskontrakten som oftest spænder sig over en længere periode, vil man med rette kunne 

forvente at nye muligheder, enten som nye markeder eller ny teknologi og viden, opstår, som man 

ikke havde mulighed for at forudse ved kontraktindgåelsestidspunktet.  

 

Mange gevinstklausuler i det praktiske erhvervsliv omhandler gevinstfordeling, ved eksempelvis 

lavere anlægsomkostninger end budgetteret, eller levering før aftalt tid. Da risici forbundet med 

                                                        
172 Østergaard, Kim – Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 

gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, side 443. 

173 Østergaard, Kim – Efterfølgende omstændigheder: Om anvendelsen af hardship- og 

gevinstklausuler som kontraktjusteringsmekanismer, Djøf/Jurist- og Økonomforbundet, side 444. 

174 Petersen, Bent & Østergaard, Kim - Anvendelsen af gevinstklausuler i strategisk kontrahering 

(Artiklen er på nuværende tidspunkt ikke udgivet). 
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dårlig forvaltning er placeret hos den økonomiske aktør, vil disse i koncessioner også nyde 

gevinsterne ved god forvaltning. Denne type af gevinstklausuler vil ikke blive behandlet i denne 

afhandling. 

 

Man bør i gevinstklausulen indsætte en formålsbestemmelse i forhold til hvad der af parterne anses 

som en gevinstmulighed, og hvilken part der bør bære omkostningerne der kræves for at kunne 

forfølge mulighederne. Dette skyldes at det kan være svært at vurdere for hvem muligheden er 

ønskelig, eftersom man nemt kan forestille sig en situation hvor den ene part vil få en gevinst, og 

den anden en udgift. Dette kunne tale for at indsætte en fordelingsnøgle, hvor parterne skal bære 

omkostningerne i samme grad som deres øgede profit. Er det udelukkende den ene part som får en 

gevinst ved den nye mulighed, bør denne part også bære alle omkostninger forbundet hermed. Er 

muligheden dog til gavn for begge parter, bør begge parter være parate til at bidrage til udviklingen. 

Dermed vil man opnå pareto-efficiens, eftersom alle parter vil være stillet bedre end den nuværende 

situation.  

 

For at illustrere situationen vil vi opstille et praktisk eksempel. I 1970’erne gik man fra at anvende 

traditionelle fragtskibe, til at anvende containerskibe. I den forbindelse skulle havnene omstilles til 

at kunne håndtere containere, hvorfor man måtte investere i krane, lastebærere osv. Havde den 

pågældende havn været organiseret som en koncession, opstår spørgsmålet om denne ændring skal 

anses som betydelig ift. direktivet. Her må man derfor vurdere om formålet med koncessionen var 

at håndtere last fra skibe generelt, hvorefter det ikke være en betydelig ændring, da resultatet i 

sidste end vil være det samme. Skal bestemmelsen dog fortolkes sådan at håndteringen af lasten 

skal ske på en bestemt måde, vil overgangen til en containerhavn være en betydelig ændring. I 

artikel 43, nr. 1, b må der foretages ændringer såfremt det er blevet nødvendigt. Spørgsmålet er her, 

hvornår det skal anses som nødvendigt. At ombygge havnen til at kunne håndtere containere var 

måske ikke nødvendigt i starten af 70’erne, men det var det helt klart i år 2000, hvis man ønskede at 

kunne konkurrere på markedet. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget retspraksis på området os 

bekendt, hvorfor denne afvejning kan være svær at tage på nuværende tidspunkt. Gevinstklausuler 

skal sandsynligvis vurderes i sammenspil med vurderingen af overførslen af driftsrisikoen. Hvis en 

ny teknologi gør det muligt at operere med langt færre omkostninger end på kontraktens 

indgåelsestidspunkt, kan resultatet være, at den økonomiske aktør reelt ikke er udsat for risiko, 
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hvilket kræves i direktivet. Det er på nuværende tidspunkt uklart hvad udfaldet vil være i sådan en 

situation. 

 

Koncessionsdirektivets artikel 43 om ændring af kontrakten i dens løbetid, nævner ikke 

gevinstmuligheder, hvorfor det ikke kan udelukkes, at det er muligt at indsætte sådan en klausul. I 

artikel 43, nr. 1, a foreskriver direktivet at klare, præcise og entydige klausuler kan indgå i 

kontrakten. Dette er dog betinget af at gevinst muligheden ikke medfører en betydelig ændring af 

den oprindelige koncession. Det kan dog være umådeligt svært at forudse gevinst muligheder og 

samtidigt formulere en klausul som er klar, præcis og entydig, og skal fastsætte omfanget og arten 

af de ændringer, som klausulen dækker. Derfor er det måske kun muligt at forfølge sådanne 

muligheder ved et genudbud af kontrakten eller under artikel 43, nr. 1, b om nødvendighed. 

 

8.4 Det efficiente kontraktbrud  

Teorien om det efficiente kontraktbrud omhandler de situationer, hvor der bedre kan betale sig at 

bryde kontrakten, frem for at opfylde sine forpligtelser. Efterfølgende omstændigheder kan bevirke 

at parternes forpligtelser ift kontrakten er blevet så byrdefulde, at det ikke længere er rationelt at 

præstere, hvorfor det er mest hensynsmæssigt at bryde, og betale erstatning i stedet. 

 

Teorien foreskriver at, såfremt debitors omkostning, C, ved at opfylde sine forpligtelser er større 

end værdien, V, for kreditor, er det efficient at bryde kontrakten. Begge parter vil i den her situation 

være bedre stillet, hvis debitor betaler erstatning til kreditor, frem for at opfylde sine forpligtigelser. 

Modsat vil det være i begge parters interesse at opfylde sine forpligtelser, såfremt værdien af at 

opfylde er større end omkostningerne ved at bryde, og dermed skulle erstatte.175 

 

Hvis: 

C > V = Er det efficient at bryde 

C < V = Er det efficient at opfylde. 

 

 

                                                        
175 Eide, Erling & Stavang, Endre (2008) Retsøkonomi, side 332. 
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 Opfyldelsesomkostninger: 3 Opfyldelsesomkostninger: 10 Kontraktbrud 

Spiller 1, Spiller 2 1 , 4 1 , -3 1 , -1 

 

I den her situation har aktivet en værdi på (7). Såfremt opfyldelsesomkostningen for debitor er (3), 

vil samarbejdets samlede værdi være (5), hvilket er større end værdien ved kontraktbrud (0). 

Dermed vil det være efficient at opfylde sine forpligtelser, og parterne vil gøre dette i egeninteresse. 

Er opfyldelsesomkostningen derimod (10), vil samarbejdets samlede værdi derimod være (-2), 

hvilket er mindre end værdien ved kontraktbrud (0), hvorfor det vil være efficient at bryde 

kontrakten. 

 

Dette kan give anledning til at tro at hardshipklausuler er overflødige, da rationelle parter vil i den 

givne situation selv vurdere hvorvidt det er mest efficient at bryde eller opfylde. 

 

I praksis kan det dog være svært at vurdere hvorvidt et kontraktbrud vil være efficient eller ej. Dette 

skyldes at værdierne af elementerne i en kontrakt ikke altid kan vurderes enkeltvis, men skal ses i 

sammenspil med de øvrige forpligtigelser. Derudover skal omkostningerne ved en ny 

koncessionstildelingsprocedure også medregnes, hvilke ofte vil være meget høje for den offentlige 

part. 

 

8.5 Delkonklusion 

Koncessionsdirektivets bestemmelser er en begrænsning af den frie aftaleret. Eftersom 

koncessionskontrakter ofte spænder over en lang tidsperiode, kan det være svært at forudse alle 

efterfølgende omstændigheder i klare, præcise og entydige vendinger, hvilket er et krav for at 

indsætte klausuler i kontrakten. Dette kan medvirke til at samarbejdet bliver afsluttet som følge af 

en overensstemmelse eller begivenhed, som parterne ville have kunnet overkomme, såfremt der var 

givet tilladelse til at foretage ændringer af kontrakten, og ikke kun i medfør af kontrakten. Dermed 

begrænses parternes reaktionsmuligheder i forhold til efterfølgende omstændigheder. 

 

Dette sætter store krav til kontraktkonciperingen, da man skal forudse det uforudsete. Dette giver 

dog incitament til at få skrevet den optimale kontrakt ex ante, og dermed skabe en fælles forståelse 

for, hvordan efterfølgende omstændigheder vil blive behandlet i tilfælde af hardship og 
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gevinstmuligheder. Dermed minimerer man risikoen for konflikt, ved at parterne har en 

modstridende forståelse af hvem der bærer risikoen for at aftaleforholdet bliver mere byrdefuldt end 

man havde forventet. 

 

Teorien om det effektive kontraktbrud bygger på en forudsætning om at aktiverne i relationen kan 

anvendes i et andet forhold. Eftersom mange af de investeringer man foretager sig i et partnerskab 

vil være relationsspecifikke, vil dette muligvis medføre at kontraktbruddet ikke længere er effektivt. 

Dermed skal teorien modificeres til det aktuelle kontraktforhold, hvis det skal give et retvisende 

billede af situationen. 

 

Reglerne om efterfølgende ændringer af kontrakten er til for at sikre et andet formål end økonomisk 

efficiens, nemlig at sikre en effektiv konkurrence af udbuddet og gennemsigtighed. Lovgiveren må 

derfor afveje, hvilket hensyn der er vigtigst for at skabe et effektivt marked. 
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Kapitel 9 

 

Obligationsretten 

 

9.1 Indledning 

I det tilfælde at et forhold ikke er reguleret i kontrakten, vil obligationsrettens almindelige del 

regulere hvordan den opståede konflikt skal løses. Baggrundsretten udfylder det tomrum der måtte 

være i kontrakten, hvor der ikke er indsat en klausul eller anden regel i kontrakten. Det forudsætter 

dog, at der er foretaget dansk lovvalg i kontrakten. Dette kapitel vil ikke behandle alle de 

obligationsretlige regler der kunne tænkes at finde anvendelse på kontrakten, men vil tage et uddrag 

af de mest relevante regler i forhold til strategisk kontrahering i koncessionskontrakter. 

 

9.2 Obligationsretten 

Der er i dansk ret et udgangspunkt om aftalefrihed. Aftalefriheden er vigtig for en velfungerende 

økonomi, og giver det private initiativ mulighed for at realisere sig i den frie produktion og frie 

konkurrence. Aftaler er det dynamiske element i det økonomiske liv, og det er på baggrund af disse 

at rettigheder føres fra en part til en anden.176  Der er også I dansk ret et princip om, at aftaler er 

bindende for parterne, jf. Danske Lov 5-1-1177 og 5-1-2178 samt aftalelovens § 1. Aftalefriheden og 

aftalers bindning er dog ikke ubegrænset, hvorfor der i dansk og udenlandsk ret er opsat en række 

begrænsninger, såsom at det kræves at parterne er i stand til at handle fornuftsmæssigt, er i stand til 

at overskue kontraktens konsekvenser samt ikke er indgået under svig eller tvang. I samme 

henseende kan privat- og offentligretlige regler såsom konkurrence- og udbudsreglerne også anses 

som en begrænsning af aftalefriheden.  

 

                                                        
176 Andersen, Lennart Lynge & Bo Madsen, Palle (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, 

side 19. 

177 DL 5-1-1: Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og 

indgaaet haver. 

178 DL 5-1-2: Alle Contracter, som frivillingen giøris af dennem, der ere Myndige, og Komne til 

deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og 

andet, ved hvad Navn det Nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i 

alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere. 
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For offentlige kontrakter er der indført en særlig regulering af det offentliges indgåelse af visse 

kontrakter, herunder bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter.179 Offentlige 

kontrakter, der er indgået som et resultat af en udbudsrunde, kan ikke ændres, ensidigt eller i 

enighed mellem kontrahenterne, på væsentlige punkter, da det ville stride imod principperne om 

ligebehandling og gennemsigtighed, som reglerne hviler på. Vilkårene i kontrakten kan dog ændres 

i mindre grad, hvis dette er nødvendigt. Se kapitel 8 for en uddybning af efterfølgende 

omstændigheder. 

 

Overtrædelse af reglerne er strafsanktioneret, men bevirker normalt ikke aftalen bliver ugyldig. 

Kontrakten skal derimod erklæres uden virkning, såfremt der er sket en overtrædelse af 

udbudsreglerne, jf. lov for klagenævnet for udbud § 16 og § 17, jf. bekendtgørelsen om tildelingen 

af koncessionskontrakter § 8. Dette sker normalt med virkning ex nunc, men kan også ske ex tunc. 

Der vil være tale om en særlig retsvirkning, som ikke er ugyldighed eller ophævelse, men et sted i 

mellem. Normalt vil den offentlige part blive pålagt at ophæve kontrakten, men at den lovstridige 

kontrakt er privatretligt gældende indtil da.180 

 

Ved indgåelse af koncessionskontrakter kontraherer man i medfør af direktivet, men på et 

privatretligt grundlag. Derfor vil man i spørgsmål om fortolkning og udfyldning kunne falde tilbage 

på obligationsrettens principper. Dette afsnit vil kort redegøre for de mest væsentlige principper, 

som kan gøre sig gældende i tilfælde af uenighed på områder, der ikke er regulerede i kontrakten. 

 

9.3 Forudsætningslæren 

En løftegiver kan blive løst fra sit løfte under henvisning til, at forudsætningerne for løftet er 

svigtet. Der kan enten være tale om urigtige forudsætninger, hvor forholdene var anderledes ved 

løftets afgivelse, eller ved bristede forudsætninger, hvor forholdene ændrede sig i forhold til, hvad 

man regnede med. Forudsætningslæren giver dog ikke anledning til at en part kan løses fra sit løfte, 

udelukkende fordi at parten ikke længere er bedst tjent med at være bundet. Der er forskel på en 

betingelse og en forudsætning. En betingelse vil ofte have været fremme i lyset, og dermed været på 

forhandlingsbordet, og medkontrahenten har haft mulighed for at godtage eller nægte kontraktens 

                                                        
179 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 258 ff. 

180 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 259. 
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betingelser. En forudsætning går mere usagt, og kommer bliver dermed ikke forhandlet om på 

samme måde.181 

 

Dansk forudsætningslære bygger på principperne af Henry Ussing. I denne forudsætningslære skal 

tre kummulative betingelser være opfyldt: 1) Forudsætningen skal have været bestemmende. En 

forudsætning er bestemmende, såfremt løftegiver ikke ville have afgivet løftet, hvis han ved 

indgåelsen havde været klar over hvordan forholdene var, eller senere ville udvikle sig. 2) En 

forudsætning skal være kendelig for modkontrahenten. Som udgangspunkt kræves det, at der 

foreligge konkrete omstændigheder, som påvirker medkontrahenten til at afgive løftet. 3) 

Forudsætningen skal være relevant. Det er afgørende for en forudsætningens relevans, om risikoen 

for, at forudsætningen svigter, bør lægges på løftegiverens medkontrahent. Om forudsætningen er 

relevant er med andre ord et risikospørgsmål.182 

 

Forudsætningslæren anvendes til at fordele uforudsete risici. Eftersom udfaldet kan være utrolig 

svært at vurdere, anbefales det at man i stedet for anvender klausuler i kontrakten, for på den måde 

at tage stilling til efterfølgende omstændigheder ex ante, frem for at vente til en domstolsafgørelse, 

som med sandsynlighed kan ødelægge samarbejdet. Derudover er forudsætningslæren ikke 

anvendelig til at fordele gevinstmuligheder. 

 

9.4 Aftalelovens § 36 

Aftalelovens § 36 kendes også som den store eller brede generalklausul. Generalklausulen er 

vidtgående og baserer sig på en retlig standard i form af en rimelighedsnorm.183 Generalklausulen 

anvendes til at ændre eller tilsidesætte urimelige aftalevilkår, for at beskytte forbrugere og andre 

mod, at den anden part i kontraktforholdet misbruger sin overlegne stilling til at skaffe sig fordele 

ved at anvende vilkår der ensidigt tjener hans interesser.184  

 

                                                        
181 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 188. 

182 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 193. 

183 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 198. 

184 Se 1994/1 LSF 27 se også Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, side 

201. 
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Bestemmelsen bliver anvendt i størst omfang i forbrugersager, eftersom der er et tydeligere 

styrkeforhold mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren, men er ikke udelukket at tage i 

anvendelse mellem to erhvervsdrivende. Det fremhæves dermed også i forarbejderne, at også 

erhvervsdrivende kan være i sådan en underlegen position, at de ikke har mulighed for at påvirke 

indholdet af de kontrakter de indgår. Se blandt andet sag 2009.2800 SH, hvor en vognmand fik 

valget mellem at acceptere en ensidigt udformet og urimelig klausul eller miste hele sit 

forretningsgrundlag.185 

 

Det afgørende kriterium for anvendelsen af § 36 er urimelighed. I et forhold mellem to 

erhvervsdrivende, er domstolene meget tilbageholdende med at anvende generalklausulen, eftersom 

begge parter arbejder inden for sit erhverv, hvorfor styrkeforholdet ikke er lige så mismatchet som i 

forbrugerforhold. For at gøre anvendelse af generalklausulen i erhvervsforhold skal der være tale 

om et langvarigt kontraktforhold, hvor et begivenhedsforløb udvikler sig sådan, at efterlevelse af 

kontrakten fører til ekstreme resultater.186 Skulle en sådan begivenhed dog indtræde vil man 

formentlig kunne falde tilbage på forudsætningslæren om bristede forudsætninger. Begrundelsen for 

denne tilbageholdenhed skyldes ofte at kontraktens bestemmelser er blevet forhandlet, hvorfor der 

er tale om en kalkuleret risiko, hvorfor kriteriet om urimelighed ikke er opfyldt. Domstolene har 

anvendt generalklausulen i sager mellem erhvervsdrivende, oftest i sager om konventionalboder.  

 

På trods af generalklausulens umiddelbare fleksible karakter, anvendes den meget snævert i sager 

mellem erhvervsdrivende, specielt hvis ingen af parterne ikke fremstår som klart overlegen i 

forhold til medkontrahenten. Derfor vil sandsynligheden for at generalklausulen vil blive anvendt 

sager om koncessionsaftaler være meget lav. Derfor er det vigtigt at tage stilling til potentielt 

byrdefulde omstændigheder i kontrakten. 

 

9.5 Force Majeure 

Force Majeure begrebet dækker over de udefrakommende situationer som parterne ikke har haft 

mulighed for at tage stilling til, og ikke har mulighed for at bevirke, såsom krig og naturkatastrofer. 

Udgangspunktet i dansk ret er Købelovens § 24, hvorefter kreditor ikke kan kræve opfyldelse in 

natura, fordi opfyldelsen af forpligtelsen er fysisk umulig, meget vanskelig eller farlig. Der kan på 

                                                        
185 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 205. 

186 Andersen, Lennart Lynge (2012) Aftaler og mellemmænd, Karnov Group, side 206. 
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den baggrund opstilles en almindelig grundsætning om, at fritagelse for ansvar medfører fritagelse 

for at erlægge in natura. Ihvertfald så længe hindringen står på.187  

 

Fritagelsen af debitor for ansvar for misligholdelse er begrundet i, at den økonomiske byrde ved at 

skulle leve op til kontraktens forpligtelser er højere end at betale erstatning.  

 

I forhold til koncessionsaftaler, ihvertfald i efterspørgselsbaserede koncessioner, vil den 

økonomiske aktør selv have incitament til at leve op til kontraktens forpligtelser. Dette skyldes at 

selve opfyldelsen af kontrakten er grundlaget for at tjene dennes investering ind igen, eftersom 

vederlaget for den tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde som den økonomiske aktør udfører 

er typisk selve muligheden for at tilbyde tjenesten eller bygge- og anlægsarbejdet, og derigennem 

opnå en profit.  

 

9.6 Den gensidige loyalitetsforpligtelse 

Den gensidige loyalitetsforpligtelse er en obligationsretlig grundsætning, hvorefter der påhviler 

parterne i et aftaleforhold en gensidig pligt til i et rimeligt omfang at varetage hinandens interesser, 

hvor den pågældende part ikke formodes at gøre det, og hvor en manglende varetagelse af disse 

interesser kan føre til risiko af tab.188  

 

Loyalitetspligten gælder, uanset om den er udtrykkeligt nedskrevet i kontrakten eller ej. En 

tilsidesættelse af loyalitetspligten vil anses som et retsbrud, der kan udløse 

misligholdelsesbeføjelser, ligesom andre kontraktsretlig misligholdelse.189 Loyalitetspligten er 

dermed en præceptiv retsgrundsætning i kontraktsforhold i dansk ret.  

 

Loyalitetspligten indebærer blandt andet, at realdebitor forpligtes til at samarbejde med 

medkontrahenten. Hertil kommer også en omsorgspligt, hvorefter realdebitor skal forsøge at 

beskytte kreditors interesser. Med denne pligt følger, at den ene part loyalt skal give meddelelse om 

                                                        
187 Gomard, Bernhard - Obligationsret 2. del, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2011, side 56. 

188 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010) Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov 

Group, side 29. 

189 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010) Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov 

Group, side 69. 
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forhold der ellers ville fremkalde skuffelse hos medkontrahenten.190 Dette stemmer godt overens 

med tankegodset i den strategiske kontrahering, hvorefter samarbejdet skal anses som et 

partnerskab.  

 

Det er dog forventeligt at parterne i første omgang forsøger at beskytte sine egne interesser, hvorfor 

reglen ikke er altomfattende. Loyalitetsforpligtelsen og retsvirkningerne af eventuelle tilsidesættelse 

heraf, vil dermed afhænge af situationen, de adfærdsnormer man med rimelighed kan forvente af 

aftaleparterne,  kutyme og sædvaner i den pågældenden branche.191 Eftersom man i 

koncessionskontrakten, baseret på et ønske om strategisk kontrahering, vil der være en udvidet 

forventning og incitament til at opføre sig loyalt over for medkontrahenten. Dette kan muligvis få 

domstolene til at pålægge en indskærpet vurdering af hvorvidt loyalitetspligten er overholdt, i 

forhold til andre kontrakter. 

 

9.7 Nærmest til at bære risikoen 

Nærmest til at bære risikoen i kontraktsforhold, har ikke været genstand for stor forskning inden for 

den juridiske litteratur, skønt begrebet er blevet anvendt af domstolene. Det almindelige 

risikobegreb i den juridiske litteratur, forstås som den situation, hvor der ikke kan rettes krav mod 

en anden part, som følge af en uforudsigelig og tabsgivende hændelse. Der kan dog opstå 

situationer, hvor det pågældende retsfaktum vanskeligt eller overhovedet ikke lader sig subsumere 

under de andre obligationsmæssige grundsætninger, som force majeure, forudsætningslæren, § 36 

eller en specialitetsgrundsætning.192 Nærværende afsnit vil fokusere på begrebets anvendelse i 

kontraktretten.  

 

Begrebet er blevet anvendt i fortolkningen af forskellige forhold, og har udvidet andre retsbegreber. 

Nærmest til at bære risikoen udvider koncipistreglen, eftersom det i professionelle kontraktlige 

forhold ofte ikke giver mening, at tale om én koncipist. Dette skyldes at kontrakten, specielt inden 

                                                        
190 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010) Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov 

Group, side 70. 

191 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010) Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov 

Group, side 70. 

192 Madsen, Christian Frank & Østergaard, Kim (2017) Nærmest til at bære risikoen i 

kontraktretten: En overset obligationsretlig grundsætning? Juristen 2017, vol 2, side 35. 
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for partnerskaber, ikke er konciperet udelukkende af den ene part, men er tilblevet i fællesskab 

under forhandling. Dermed anvendes begrebet nærmest til at bære risikoen i forhold til, hvem der 

bør have ansvaret for uklarheden.  

 

Begrebet er også blevet anvendt til vurderingen af den professionelles ansvar i forhold til 

uklarheder i kontrakten. I den forbindelse er der en antagelse om, at den professionelle part har eller 

bør have bedre forudsætninger for at kunne forudsige risici og afværge eller minimere disse risicis 

negative påvirkning.193 I forhold til koncessions partnerskaber vil den offentlige ordregiver være 

nærmest til at bære risikoen i forhold til uklarheder om udbudsprocessen, da det er en del af 

ordregiverens kernevirksomhed. Modsat er aftalerne om bygge- og anlægsarbejderne inden for den 

økonomiske aktørs kernevirksomhed, hvorfor uklarhed i aftalen vil blive fortolket til fordel af 

ordregiveren, med hensyn til hvem, der er nærmest til at bære risikoen. 

 

I domspraksis er reglen blevet anvendt til at supplere andre retsfigurer, men har også et selvstændigt 

indhold. Retsfiguren er stadig på et tidligt udviklingstrin, hvorfor den ikke har et klart defineret 

indhold endnu. 

 

9.8 Delkonklusion 

Obligationsrettens regler tilbyder en række løsningsmodeller på efterfølgende omstændigheder, på 

områder hvor der er et fravær af aftale. Forudsætningslæren er bygger på et grundlag om parternes 

forventninger til aftalen, og dermed ikke på en grundlag om efficiens. Dermed kan den juridiske 

løsning, resultere i en inefficient løsning for parterne i samarbejdet, hvorfor det ikke er optimalt at 

støtte sig på forudsætningslæren i risikospørgsmål. Derudover er forudsætningslæren ikke 

anvendelige i forhold til gevinstmuligheder.  

 

Aftalelovens § 36 bygger på en rimlighedsnorm, og anvendes bedste i situationer med klare 

forskelle i styrkeforholdet mellem de kontraherende parter, som typisk set i forbrugerforhold. Den 

er dog belejlig at have i de situationer, hvor efterfølgende begivenheder udvikler sig i en sådan 

retning, at den ene part får opbygget en klar styrke i forhold til medkontrahenten, hvorfor denne kan 

pålægge modparten forpligtelser, som kan anses for dybt urimelige. Ved at arbejde sammen på et 

                                                        
193 Madsen, Christian Frank & Østergaard, Kim (2017) Nærmest til at bære risikoen i 

kontraktretten: En overset obligationsretlig grundsætning? Juristen 2017, vol. 2, side 40. 
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grundlag af strategisk kontrahering vil parterne muligvis have foretaget så store investeringer, at 

muligheden for at forlade samarbejdet ikke anses for plausibel, hvorfor styrkeforholdet mismatches 

på sigt. Det vurderes dog at §36 ikke er en efficient regel i forhold til reguleringen af kontrakter der 

bygger på et grundlag om strategisk kontrahering. 

 

Den gensidige loyalitetsforpligtelse supplerer dog tankegangen i det strategiske samarbejde, hvorfor 

denne grundsætning reducere incitamentet til at handle illoyalt over for modparten. I mangel på 

aftale, vil loyalitetsprincippet være en god retningslinje for at bevare samarbejdet fremover, og 

danne grundlag for at skabe relationsrente. 

 

Sammenfaldende for alle retsfigurer er, at de er forbundet med stor usikkerhed i forhold til 

resultatet af en domsafgørelse. Denne usikkerhed vil resultere i en øget risikopræmie i forhold til 

hvis parterne havde forhandlet risikoallokeringen med et økonomisk sigte, hvorfor de anses for 

inefficiente i forhold til risikoallokering, i relation til komplekse og langvarige kontraktrelationer. 
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Kapitel 10 

 

Sammenfattende konklusion 

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at der er gode forudsætninger for at anvende strategisk 

kontrahering på en koncessionskontrakt, med det udgangspunkt at opnå relationsrente. 

Koncessionsdirektivet begrænser parternes aftalefrihed, dog ikke i sådan en grad at anvendelsen af 

strategisk kontrahering er umulig i en koncessionskontrakt. 

 

Afhandlingen er opdelt i tre dele med hver deres fokusområde. Indledningsvist i del 1 blev 

koncessionsdirektivets juridiske rammer undersøgt. Dette blev gjort for at klarlægge de centrale 

begreber, der er afgørende for at kunne definere en kontrakt som en koncessionsaftale i henhold til 

koncessionsdirektivet. Særligt er reglen om driftrisikoens overgang til den økonomiske aktør 

vanskelig at vurdere. På trods af driftrisikoens væsentlighed i definitionen af 

koncessionskontrakten, har koncessionsdirektivet og retspraksis ikke formået at klarlægge begrebet 

tilstrækkeligt. Denne usikkerhed har skabt forvirring omkring, hvornår en kontrakt kan klassificeres 

som en koncessionskontrakt. Efterfølgende blev de økonomiske rammer for udøvelsen af strategisk 

kontrahering på koncessionskontrakter udledt, særligt med fokus på komplementære ressourcer, 

strategisk fit og risikoallokering, som forudsætninger for et efficient samarbejde i en strategisk 

koncessionskontrakt. Eftersom parterne ikke frit kan bestemme risikoallokeringen, er der risiko for, 

at kontrakten vil være økonomisk inefficient. Det skyldes, at risikoen ikke altid kan allokeres hos 

den part, der har de bedste forudsætninger for at bære den.  

 

Afhandlingens del 2 analyserede kontraktens ex ante del. Analysen viste, at ordregiver kan finde 

frem til netop den økonomiske aktør, der besidder de komplementære ressourcer, der 

komplementerer ordregivers ressourcer gennem en screening ved at inddrage elementer som 

forhandling eller dialog i udbudsproceduren fra udbudsdirektivets regler om udbud med forhandling 

og konkurrencepræget dialog. Analysen viste, at anvendelsen af forhandling og dialog muliggjorde 

at finde frem til den økonomiske aktør, der sammen med ordregiver udgør det strategiske fit. Tillige 

viste analysen, at parterne i dialogfasen fastlægger de fælles mål og en forretningsplan for at kunne 

få parternes forskellige strategier til at samarbejde mod én fælles løsning. Desuden viste analysen, 

at koncessionsdirektivet til dels begrænser ordregivers mulighed for at foretage relationsspecifikke 
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investeringer. Så længe ordregivers investeringer ikke stiller den økonomiske aktør en garanti og 

eliminerer risikoen for at denne ikke tjener de investeringer og omkostninger denne har afholdt i 

forbindelse med udførelsen af kontrakten hjem igen, er ordregiver beføjet til at investere i relationen 

i henhold til koncessionsdirektivet. Dermed konkluderes det, at Dyer & Singhs første kumulative 

betingelse om komplementære ressourcer kan opfyldes i en koncession. 

 

Herefter viste analysen, at parterne gennem økonomiske bindinger, såsom relationsspecifikke 

investeringer samt vidensdeling, kan opbygge en relation baseret på tillid og troværdighed for at 

reducere adverse selection-problemet og eventuelle interessekonflikter fremadrettet. Endvidere viste 

analysen, at parterne i en koncession ikke er nødsaget til at sikre sig mod opportunistisk adfærd 

gennem reaktive bestemmelser, såfremt parterne har nedskrevet fælles mål og økonomiske 

bindinger. Derudover har begge parter et incitament til at handle i koncessionens interesse og blive i 

relationen, da det vil være det næstbedste alternativ at bryde kontrakten. Det konkluderes derfor, at 

der i koncessioner godt kan foretages relationsspecifikke investeringer og vidensdeling, hvorfor 

Dyer & Singhs anden og tredje kumulative betingelser er opfyldt. 

 

Analysen i afhandlingens del 3 viste, hvordan parterne bedst administrerer de efterfølgende 

omstændigheder, der måtte opstå, og hvilken styreform der er mest efficient til at styre relationen. 

Strategisk kontrahering bygger på et grundlag af tillid gennem incitamentsforenelighed. På det 

grundlag er der mulighed for at anvende selv-håndhævelse i konfliktløsningen. Dette skyldes, at 

parterne gennem relationen bør have opbygget så stærke bånd, at parterne har et fælles mål. Selv-

håndhævelse er mere effektiv end tredjeparts-håndhævelse, eftersom det nedsætter 

transaktionsomkostningerne og bevarer tilliden i relationen. Selv-håndhævelse kan dog ikke stå 

alene, hvorfor det anbefales at anvende en hybrid model af de to håndhævelsesformer. Dermed 

opfyldes Dyer & Singhs fjerde kumulative betingelse. 

 

Efterfølgende blev det undersøgt, hvilke muligheder parterne har for at ændre kontrakten for at tage 

stilling til efterfølgende omstændigheder. Undersøgelsen viste, at der er en begrænsning af den frie 

aftaleret i koncessionsdirektivet. Det er derfor vigtigt, at parterne tager stilling til, hvilke 

omstændigheder der kan forekomme i kontraktens løbetid allerede på konciperingstidspunktet. Som 

følge af EU’s mål om at sikre gennemsigtighed i konkurrencen, begrænses muligheden for 

opnåelsen af det økonomiske optimale. Dette skyldes, at parterne ikke kan ændre kontrakten på 
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trods af gensidig enighed. For at have mulighed for at genforhandle og derved ændre i kontrakten i 

dens løbetid skal der indsættes klare, præcise og entydige klausuler allerede ex ante. Dermed skal 

parterne forsøge at forudse de uforudseelige, hvilket kan virke paradoksalt.  

 

Afslutningsvist blev det undersøgt, hvorledes obligationsrettens regler kan medvirke til at udfylde 

kontrakten i mangel på aftale. Det blev konkluderet, at obligationsrettens regler ikke er efficiente til 

at regulere en koncession, eftersom reglerne ikke bygger på et princip om økonomisk efficiens.  

 

Ud fra ovenstående konkluderes det, at der gode forudsætninger for at anvende strategisk 

kontrahering på koncessionskontrakter. Koncessionskontrakter kan dermed godt opfylde Dyer & 

Singhs fire kumulative betingelser, som blev behandlet i afhandlingens kapitel 4, 5, 6 og 7. Det kan 

dermed konkluderes, at der trods begrænsningerne i koncessionsdirektivet er god mulighed for at 

opbygge et efficient partnerskab ved anvendelse af strategisk kontrahering og på den baggrund opnå 

relationsrente. 

 

Ved anvendelsen af strategisk kontrahering vil transaktionsomkostningerne ex ante være højere end 

ex ante-transaktionsomkostningerne ved konventionel kontrahering grundet omfattende 

screeningsprocess. Transaktionsomkostningerne ved strategisk kontrahering vil dog blive lavere ex 

post end ved konventionel kontrahering, da strategisk kontrahering reducerer asymmetrisk 

information og interessekonflikter. For at strategisk kontrahering skal være optimalt, skal 

transaktionsomkostningerne forbundet hermed være lavere end relationsrenten parterne kan opnå. 

 

Ovenstående lægger op til en diskussion om, i hvilket omfang koncessionsdirektivet indeholder 

nogle konceptuelle eller begrebsmæssige fejl, som skal specificeres for at fjerne usikkerheden 

omkring anvendelsen af koncessioner. Med dette vil koncessionsdirektivet formentlig blive mere 

anvendeligt fremadrettet. 
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