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Abstract 

This thesis investigates the prerequisites for organising a public-private partnership (PPP) with 

respect to government procurement of assets regarding infrastructure. EU law, Danish procurement 

law and Danish contract law are the main regulations, subject to the legal analysis of PPPs. The 

economic analysis investigates the transaction costs associated with PPPs, and their impact on the 

partnership and the design of the partnership contract, especially related to incentive structures and 

risk allocation. The legal and economic analyses are combined in an integrated investigation of the 

total economic efficiency and the advantages public-private partnerships pose and whether they can 

be optimised. 

It was found that PPPs are subject to the principles of equal treatment, transparency and 

proportionality, as well as the Public Procurement Act during the procurement process. The 

contractual relationship is regulated by the contract and Danish contract law. It is deduced that there 

is a lack of regulation and transparency regarding the PPP market and the practical application of a 

PPP, despite experiences showing an increased quality and total economic efficiency using PPP. The 

analysis shows that PPPs are economically advantageous for the contracting parties in infrastructure 

contracts of a certain value and complexity. Further, it was found that the transaction costs associated 

with monitoring are lower for PPPs compared to traditional contracts. It was found that it is possible 

to set up financing- and exit models in a way that optimises cooperation incentives for the contracting 

parties. The fundamental collective reasoning in a PPP makes it possible to obtain a more efficient 

and socio-economic contract. 

It was concluded that in order to optimise the advantageous nature of the PPP, certain 

implementations have to be made: 1) clear and flexible options regarding negotiation and alteration 

in the contract, 2) collaborative dispute resolutions, 3) a clear definition of the partnership and what 

it entails, and 4) establishment of a PPP unit and explicit PPP regulation. 
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Kapitel 1  

Metode og teori 

1.1 Indledning 

Offentlig-privat partnerskab (OPP) har været en tilgængelig kontraheringsmulighed i Danmark i en 

lang årrække, men brugen har været relativt sparsom. Dette er på trods af, at den offentlige sektor 

bruger ca. 300 milliarder DKK årligt på offentlige indkøb.1 Et OPP forstås forskelligt på tværs af 

lande og organisationer. Dertil kommer, at der ikke eksisterer en juridisk definition på et OPP i dansk 

ret,2 hvormed denne afhandling vil tage udgangspunkt i sin egen definition herfor.3 

Der findes for nuværende heller ingen lovregulering særligt udformet med OPP for øje, 

hverken på nationalt eller EU-niveau.4 Dette skaber grund til undren, særligt idet manglende klare 

regler på området ses at begrænse anvendelsen og effektiviteten af OPP. Ligeledes overraskende kom 

det frem, i forbindelse med, at Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber foretog høring om 

ønsket om regulering af området, at der en betydelig modstand for lovgivningsmæssig præcisering af 

kontraktrammen for OPP.5 

OPP har et stort potentiale, især for komplekse indkøb med en høj kontraktværdi, hvor den 

dog indtil videre stadig begrænsede erfaring indikerer betragtelige fordele herfor. Nærværende 

afhandling søger derfor at undersøge den potentielle fordelagtighed af anvendelsen af OPP for 

statslige bygge- og anlægsprojekter. Indledningsvist vil reguleringen af OPP analyseres med 

udgangspunkt i udbuds- og kontraktretten. Ligeledes vil ikke mindst partnerskabet mellem 

ordregiveren og OPP-leverandøren, men også de kontraktuelle muligheder for at understøtte 

partnerskabet blive undersøgt. 

 

1.2 Problemformuleringer 

1.2.1 Juridisk 

Hvilke forudsætninger er der for at anvende et offentligt-privat partnerskab ved udbud af statslige 

bygge- og anlægsprojekter, herunder analyse af anvendelsen af offentlig-privat partnerskab i forhold 

til traditionelt udbud? 

 
1 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 21-22 
2 Ibid. s. 45 
3 Se afsnit 1.5 for hvad der forstås med OPP-leverandøren 
4 Kom(2005)569. s. 5 
5 Kom(2005)569. s. 5 & 6 
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1.2.2 Økonomisk 

Hvilke transaktionsomkostninger er forbundet med offentlig-private partnerskaber, og hvordan 

påvirker partnerskabet og kontraktens udformning, en optimal udnyttelse af de offentlige midler, 

særligt i relation til incitamentsstrukturer, risikofordeling og strategivalg? 

 

1.2.3 Integreret 

Hvordan er anvendelsen af offentlig-private partnerskaber i statslige bygge- og anlægsprojekter 

fordelagtig, og hvilke tiltag kan implementeres for at øge fordelagtigheden, samt den totaløkonomiske 

efficiens heraf? 

 

1.3 Synsvinkel 

I nærværende afhandling er der to prominente synsvinkler: den statslige ordregivers- og 

tilbudsgivernes synsvinkel. Dette er tilfældet, da kontraheringen mellem ordregiveren og 

tilbudsgiverne danner grundlaget for udbudsprocessen. Den statslige ordregiver indenfor bygge- og 

anlægsarbejder er som oftest Bygningsstyrelsen eller Vejdirektoratet. Analysen foretages med 

udgangspunkt i den statslige ordregivers synsvinkel, idet ordregiveren er det primære pligtsubjekt i 

Udbudsloven. Dog vil tilbudsgiverens synsvinkel blive inddraget, hvor dette er relevant, særligt 

henset til, at tilbudsgiveren spiller en afgørende rolle for udbudsprocessen og samarbejdet mellem 

parterne. Gennem afhandlingen vil statslige bygge- og anlægsarbejder udbudt som OPP være 

hovedfokus, og således udgøre analyseenheden. 

 

1.4 Afgrænsning 

Nærværende afhandling vil ikke behandle udbud, der hører under Tilbudslovens, Forsvars- og 

sikkerhedsdirektivet eller Forsyningsvirksomhedsdirektivets anvendelsesområde. Udbud som ikke 

har en grænseoverskridende interesse, eller hvor udbuddets værdi befinder sig under 

tærskelværdierne fremsat i Udbudslovens § 6, jf. lovens § 9, samt udbud som falder under 

Udbudslovens afsnit 3, vil ikke behandles eller medtages i afhandlingen. Ligeledes vil skatte- og 

momsretlige problemstillinger i forbindelse med finansierings- og exit-modellen ikke blive 

undersøgt. I analysen vil et institutionelt OPP ikke blive behandlet, der vil derimod være fokus på et 

kontraktbaserede OPP. 

Hertil undersøges kun OPP som gennemføres ved nyanlæg af bygge- og anlægsarbejder, 

hvorved der ikke tages højde for de processuelle og kontraktretlige elementer ved OPP indgået med 
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henblik på renovering. Begrebsforståelsen af OPP i denne afhandling, opsættes i 1.5 og 2.1. Der vil 

ligeledes ikke blive behandlet entrepriseretlige aspekter, herunder særligt reglerne i AB92 og AB18. 

Det kontraktretlige aspekt er i afhandlingen begrænset til de særlige karakteristika, der er ved OPP-

kontrakter, og samtlige bestemmelser i en offentlig kontrakt vil således ikke blive behandlet. Dog vil 

sanktions- og tvistløsningsbestemmelser, der ikke er særlige for et OPP, blive behandlet. 

Særlovgivning bindende kun for regionale og kommunale ordregivere, vil ikke blive behandlet, 

herunder blandt andet deponeringsreglerne og organiseringsmodellen KommuneKredit. 

Udbudsprocesser som helhed beskrives bedst ved sekventielle spil, men et sådant spil vil ikke 

blive opstillet eller analyseret, idet den spilteoretiske analyse vil tage udgangspunkt i de enkelte 

beslutningssituationer, og ikke i udbudsprocessen samlet. Endvidere tages der ikke beskik på, om der 

foreligger karteldannelse eller bid-riggen under behandlingen i denne afhandling. Spørgsmålet om 

organiseringsform i henhold til Governance-structure-modellen, vil ligeledes ikke blive behandlet i 

afhandlingen. Endvidere vil komplette kontrakter, og teorien herom kun blive inddraget i begrænset 

omfang, hvor det findes relevant. 

 

1.5 Afhandlingens forståelse af offentlig-private partnerskaber 

Der kan overordnet skelnes mellem det kontraktbaserede og institutionelle OPP. Det 

kontraktbaserede partnerskab indebærer, at 1) partnerskabet er baseret på kontraktretlige forhold, og 

2) ordregiveren sætter rammerne for den opgave, OPP-leverandøren skal udføre. Hertil, 3) findes 

OPP-leverandøren gennem et EU-udbud, og 4) der er et hierarkisk forhold mellem ordregiveren og 

OPP-leverandøren. Til sidst, 5) anvendes denne form ofte i forbindelse med bygge- og 

anlægsarbejder.6 Det institutionelle partnerskab indebærer, 1) etableringen af et OPP-selskab7, hvori 

både ordregiveren og OPP-leverandøren er ejere, 2) OPP-selskabet skal bestå af lige fordelt ansvar 

og i nogle tilfælde lige fordelt finansiering, og 3) selskabet kan varetage både specifikke og generelle 

opgaver. Endvidere, 4) arbejder ordregiveren og OPP-selskabet sammen i et netværk, samt 5) det 

institutionelle OPP kan anvendes til et bredere formål, end det kontraktbaserede OPP.8 Qua 

afgrænsningen vil analysen foretages med udgangspunkt i kontraktbaserede OPP, hvormed det 

 
6 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP, s. 11, tabel 

2 & Europa-Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and 

Concessions, s. 9 
7 OPP-selskabet benævnes også Special Purpose Vehicle (SPV). OPP-selskabet oprettes af OPP-leverandøren, med det formål at levere 

den i udbudsmaterialet beskrevne realydelse. OPP-selskabet må ikke foretage andre forretningsmæssige aktiviteter, end dem der er 

med til at sikre OPP-kontraktens opfyldelse, 
8 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP. s. 11, tabel 

2 & Europa-Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and 

Concessions. s. 8-9 
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institutionelle OPP, ikke betragtes eller behandles i denne afhandling. Endvidere forstås ved 

traditionelle udbud at, der udbydes separate kontrakter vedrørende først bygge- og anlægsarbejdet og 

dernæst drift og vedligehold. 

Afhandlingens forståelse af OPP er således, at der foreligger et rent kontraktuelt forhold 

mellem en statslig ordregiver og OPP-leverandøren. OPP-leverandøren defineres som et selskab med 

eventuelle underleverandører, eller et konsortium af selskaber, og er den vindende tilbudsgiver efter 

endt udbudsproces. Ordregiveren indgår kontrakt med OPP-leverandøren, der skal varetage 

leveringen af den i udbudsmaterialet beskrevne realydelse, kontrakten benævnes OPP-kontrakten. 

Realydelsen består som minimum af etablering, drift og vedligehold af et bygge- og anlægsprojekt. 

OPP-leverandørens vederlag består af driftsbetalinger fra ordregiveren, og en eventuel 

overdragelsesbetaling, hvilket afhænger af den anvendte finansieringsmodel. Finansieringen af 

aktivet udbudt som OPP, bliver i afhandlingen skelnet mellem at være privat, offentlig9 eller en hybrid 

af disse.10 Forståelsen af kontraktforholdet ved et OPP, er illustreret ved Figur 1: 

 

Figur 1: Forståelsen af OPP i afhandlingen 

 
1 Ydelsesvederlag anses som driftsbetalinger og en evt. overdragelsesbetaling. For offentlig finansiering vedrører det anlægssum. 

2 Ydelse er betegnelse for opførelse af bygge- og anlægsprojekt. 

 
9 Hensigtsmæssigheden af at karakterisere et offentlig-privat partnerskab, der benytter offentlig finansiering, som et offentlig-privat 

partnerskab, diskuteres i 4.2.3. 
10 Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, s. 3 & KFST. (2016). 

Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) – Nyanlæg. s. 13 
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1.6 Metode 

1.6.1 Juridisk 

Der redegøres i det følgende for den juridiske metode og teori, der benyttes til besvarelse af den 

juridiske problemformulering. De dele af retsvidenskaben der danner grundlag for den juridiske 

analyse, er retskildelæren og retsdogmatikken.11 Retskildelæren en lære i normer, hvor normer 

dækker over de retskilder, der påvirker retssystemet, herunder blandt andet domme, love, traktater og 

direktiver, samt uskreven ret som ligeledes anses som retskilder. Retsdogmatikken er på den anden 

side en lære om normer, hvor retskilder analyseres med det formål at udlede, beskrive og fortolke de 

lege lata, både i generelle og specifikke sammenhænge.12 Den retsdogmatiske analyse anvendes 

derfor til at løse de fremsatte juridiske problemstillinger, ensbetydende med at retskilderne analyseres 

i en forudbestemt rækkefølge. Analysen starter med den gældende regulering på området, derefter 

analyseres retspraksis, dernæst retssædvaner og afsluttende forholdets natur.13 Den retsdogmatiske 

analyse indeholder også sammenhængen mellem retskilder, juridiske hændelser, regler og resultat, 

dette betyder at faktum, retsfaktum og jus, fører til retsfølgen, hvilket er resultatet af den juridiske 

analyse.14 Retskildelæren består af to typer retskilder: regulering og praksis. Der er ingen rangorden 

mellem retskilderne, hvormed regulering og retspraksis tillægges samme fortolkningsmæssige 

værdi.15 

 

1.6.1.1 Regulering 

For retskilden regulering findes et reguleringshierarki, der udspringer af lex superior-princippet16. 

Lex superior fastslår, at en højere lov går forud for en lavere lov, derfor fastsætter 

reguleringshierarkiet blandt andet EU-rettens forrang for national ret. EU-rettens forrang er desuden 

stadfæstet i EU-dommen C-6/64 Costa mod ENEL og har retsgrundlag i TEU art. 4, stk. 3, om pligt 

til loyalt samarbejde.17 I den forbindelse er der ligeledes pligt til EU-konform fortolkning, hvilket 

betyder EU-medlemsstater så vidt det er muligt skal fortolke nationale retskilder i konsensus med 

EU-retten. Dette understøttes af TEU art. 4, stk. 3, samt af TEUF art. 288, om forordningers, 

direktivers og afgørelsers bindende karakter. EU-konform fortolkning er mulig i det omfang, hvor 

man kan komme frem til et resultat, der er i overensstemmelse med EU-retten ved at benytte en 

 
11 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 29  
12 Ibid. s. 29-30 
13 Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2015). Få styr på metoden. s. 49-50 
14 Ibid. s. 51 
15 Ibid. s. 33 
16 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 235 
17 Ibid. s. 33 & 114-116 
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fortolkningsmetode der er anerkendt i national ret.18 Efter Højesterets afgørelse i Ajos-sagen19, kan 

det diskuteres, hvordan EU-konform fortolkning skal forstås i national ret. I sagen tog Højesteret et 

dualistisk standpunkt.EU-domstolens praksis anlægger modsætningsvist et monistisk syn.20 Den 

generelle tendens i retspraksis er også, at der anlægges et monistisk syn.21 Den monistiske tilgang 

danner grundlag for afhandlingen. 

 

Der findes en række forskellige fortolkningsmetoder, der kan benyttes. Grundlæggende benyttes en 

objektiv fortolkning i form af ordlydsfortolkning, hvilket indebærer at lovtekster fortolkes ud fra 

deres ordlyd og ordenes juridiske mening, for at fastslå om en generel situation eller en konkret sag 

er omfattet af bestemmelsen. Det er også muligt at fortolke EU-retlige lovtekster ud fra ordlyden af 

tilsvarende versioner på andre EU officielle sprog, da der kan være små sproglige forskelle fra sprog 

til sprog.22 Indenfor dansk og nordisk ret benyttes ofte en subjektiv fortolkning, hvilket betyder der 

lægges stor vægt på forarbejderne ved lovfortolkning og domsafgørelser.23 Modsat benyttes der 

indenfor EU-retten oftere objektiv formålsfortolkning, hvormed forarbejder ikke tillægges nogen 

videre betydning, og der er i stedet fokus på selve lovteksten og dens formål.24 Objektiv 

formålsfortolkning benyttes oftest i retssystemer, hvor domstolene har en retsskabende rolle, og 

fortolkeren tillægger reglerne det formål, der fortolkes ud fra. Subjektiv fortolkning og 

formålsfortolkning benyttes oftest, når der er tale om retssystemer, hvor domstolene ser til lovgiver 

for fortolkning, og fortolkeren tager udgangspunkt i det formål, som lovgiver har fastsat for 

bestemmelsen.25 

Der inddrages både national regulering og EU-retlig regulering i analysen. Dansk gældende 

ret er en integration af EU-retlige og danske retskilder, hvilket betyder national ret og EU-ret 

anvendes sammenhængende. Der tages blandt andet afsæt i Udbudsloven26, som er en 

implementering af Udbudsdirektivet27, og der benyttes objektiv- og subjektiv fortolkning, da der 

behandles materiale af både national og EU-retlig karakter. EU-rettens forrang og EU-konform 

fortolkning er pligter, der er med til at sikre EU-rettens direkte virkning i national ret. Direkte virkning 

 
18 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 115-116 
19 C-441/14 
20 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Ajos - det afviste manus. s. 3, & Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. 

s. 52-56 
21 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 56 
22 Ibid. s. 220-222 
23 Ibid. s. 244-245 
24 Ibid. s. 253 
25 Ibid. s. 248 & 253 
26 Lov nr. 1564 af 15/12/2015 
27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 
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indebærer, at EU-retlig regulering anvendes direkte i national regulering, som for eksempel de 

almindelige udbudsretlige retsprincipper; ligebehandlings-, gennemsigtigheds- og 

proportionalitetsprincippet, som udspringer af TEUF.28 

 

Retsprincipper er ikke retsregler, men en betegnelse for retningslinjer og retsnormer, som indebærer 

et skøn, og er dermed mindre præcise end retsreglerne.29 Retsprincipperne kan kategoriseres som 

regulering, der er fastsat qua kompetence, og uskreven ret, som ikke er fastsat qua kompetence. 

Fastsatte retsprincipper kan blandt andet findes i EU’s Charter om Grundlæggende rettigheder30 og i 

retspraksis, både i nationalt og EU-retligt regi. Retsprincipperne bidrager med synspunkter og hensyn, 

der kan anvendes i en analyse. Retsprincipperne afgør derfor ikke det endelige resultat, men bruges 

til at belyse modstående hensyn - dette udtrykkes blandt andet i proportionalitetsprincippet, som 

bidrager til at regulere den kompetencefordeling der er mellem EU og dets medlemslande.31 Der vil 

hermed blive anvendt retsprincipper i form af de almindelige udbudsretlige retsprincipper i den 

juridiske analyse. 

 

1.6.1.2 Administrative forskrifter 

Analysen vil ligeledes benytte administrativ praksis i form af bekendtgørelser og vejledninger. 

Bekendtgørelser karakteriseres som generelle administrative forskrifter, der udstedes med hjemmel i 

love eller specifikke bestemmelser i love. Det er således det altovervejende udgangspunkt, at 

bekendtgørelser ikke kan udstedes uden at have hjemmel i lov, eller alternativt i EU-forordninger.32 

Bekendtgørelser er rettet mod offentligheden, og kan både implementere rettigheder og forpligtelser 

for de pågældende retssubjekter.33 Retten til at udstede bekendtgørelser tilfalder ministeren for det 

pågældende retsområde, og det er således for OPP på bygge- og anlægsområdet Transport- og 

Boligministeriet, der udsteder bekendtgørelserne, og på udbudsrettens område er det 

Erhvervsministeriet, der har kompetencen. 

 

Vejledninger udgør ikke-bindende regulering, der typisk har til formål at beskrive og forklare, 

hvordan reglerne på et område skal fortolkes eller kan efterkommes.34 Vejledninger udarbejdes i 

 
28 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 113 
29 Ibid. s. 51 
30 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 2010 C 83/02 
31 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 52 
32 Ibid. s. 77 
33 Ibid. s. 76 
34 Ibid. s. 79 
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almindelighed af det ministerium, der har udstedt den pågældende lov eller bekendtgørelse, eller en 

styrelse under dette ministerium, og formålet er således at forklare hensigten, formålet og baggrunden 

for den pågældende regulering. Vejledninger er således et udtryk for et fortolkningsbidrag, der som 

udgangspunkt ikke har retskildeværdi. I nærværende afhandling vil vejledninger udsendt af KFST 

blive anvendt, idet de bidrager til forståelsen og fortolkningen af OPP. Det er således i den forbindelse 

særligt relevant at understrege den ikke-bindende karakter af disse, der således ikke er udtryk for 

regler eller lovkrav. 

 

1.6.1.3 Praksis 

Betegnelsen praksis dækker over den relevante retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Under 

retspraksis foreligger der inden for domstolene et hierarki, hvorved domme afsagt fra de højeste 

instanser tillægges højere præjudikatværdi. I analysen benyttes både retspraksis fra de nationale 

domstole, Klagenævnet for Udbud, samt fra EU-domstolen, hvilket betyder både ratio decidendi og 

obiter dictum benyttes. Ratio decidendi fastlægges oftest i nationale kendelser, hvor fremtidig 

retspraksis kan udledes direkte af en kendelse. Obiter dictum forefindes oftest i EU-retlige kendelser, 

og udgør udtalelser vedrørende øvrige omstændigheder i en sag, som ikke direkte påvirker kendelsens 

afgørelse, men kan danne retspraksis.35 

 Retssædvaner dækker over en bestemt adfærd, som er fulgt almindeligt, stadigt og længe. En 

almindeligt fulgt adfærd indebærer, at de relevante aktører følger den. En stadigt fulgt adfærd er 

defineret ved efterlevelse hver gang muligheden byder sig, og en længe fulgt adfærd indebærer 

efterlevelse over en periode af tid, hvor perioden bestemmes af situationen. Retssædvaner kan være 

branchekutymer eller aftalepraksis, hvor det at følge dem ses som en retlig forpligtelse.36 

 Forholdets natur er en retskilde, hvor der lægges vægt på almindelige retsgrundsætninger og 

sagens natur for at kunne komme frem til en afgørelse i sagen. Som eksempel er culpareglen og 

loyalitetsforpligtigelsen to kendte obligationsretlige retsgrundsætninger.37 

 

1.6.1.4 Kontraktret 

Den almindelige kontraktsret består af de retsregler, der vedrører indgåelse, gyldighed og forståelse 

af kontrakten. Endvidere foreligger der i væsentligt omfang ens regelsæt for de formueretlige 

 
35 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 142 
36 Ibid. s. 168 
37 Ibid. s. 192 & Tvarnø, C. D., & Denta, S. M. (2015). Få styr på metoden. s. 50 
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kontrakter, hvor det hovedsageligt er Aftaleloven,38 der regulerer kontrakter på det formueretlige 

område.39 Foreligger der en udarbejdet kontrakt som er underskrevet og gyldigt indgået, udgør 

kontrakten den primære retskilde for retsstillingen mellem kontrahenterne. Herved skal eventuelle 

opståede problemstillinger løses ud fra kontraktens fastsatte regelgrundlag, så længe dette ikke strider 

imod præceptiv lovgivning.40 At kontrakter, og aftaler, er bindende for de parter der indgår dem, 

stammer helt tilbage fra romerrettens “pacta sunt servanda”, som blev anerkendt og implementeret 

i Dansk ret i Danske Lov af 1683 5-1-1 og 5-1-2.41 Ligeledes kan der foreligge nogle deklaratoriske 

retsregler, herunder Købelovens bestemmelser for erhvervsdrivende. Disse kan fraviges ved aftale, 

men anvendes hvis ikke de implicerede parter har bestemt andet i aftalen.42 

Den pågældende kontrakt er kun den gældende retskilde for de involverede kontrahenter, og 

det er primært kun hvis en kontrakt er ufuldstændig, at der inddrages andre retskilder til at udfylde 

kontrakten.43 En bindende kontrakt pålægger kontrahenterne en pligt til at opfylde kontrakten i 

overensstemmelse med dens indhold, altså kontrakten skal opfyldes in natura - der skal ske 

naturalopfyldelse.44 Hvis kontrakten ikke opfyldes in natura kan pågældende part dømmes til at svare 

erstatning efter positiv opfyldelsesinteresse til den anden part, herved stilles den forurettede part 

økonomisk lige så godt, som hvis kontrakten var blevet opfyldt in natura.45 Ophæves kontrakten af 

den ene part, eller erklæres kontrakten ugyldig, kan den forurettede part i stedet tilkendes erstatning 

i form af negativ kontraktinteresse.46 

Denne afhandling tager udgangspunkt i de kontrakter, der indgås ved OPP. OPP udspringer 

af den private sektors strategiske alliancer, hvor private parter på kontraktlig basis skaber fælles 

optimering, samarbejde og gensidig læring, og dermed forbedre parternes konkurrencefordele på 

markedet. OPP’er er dermed et resultat af en ønsket inddragelse af den private sektors kapital og 

ekspertise ved samarbejde med den offentlige sektor, hvor begrænsede midler har haft betydning for 

kvaliteten og effektiviteten af det leverede arbejde.47 OPP-kontrakten skal indeholde materielle 

klausuler, der holder parterne på sporet af fælles optimering, og process klausuler, der opstiller en 

process, som har til formål at optimere samarbejdet. Meningen med at gennemføre et OPP er at sikre 

 
38 Bekendtgørelse af lov nr. 193 af 02/03/2016  
39 Pedersen, H. V. G & Ørgaard, A. (2020). Almindelig Kontraktsret. s. 19 & 20 
40 Olesen, K. N. (2011). Offentlig Opgave På Kontrakt. s. 25 
41 Pedersen, H. V. G & Ørgaard, A. (2020). Almindelig Kontraktsret. s. 14 
42 Ibid. s. 20 
43 Olesen, K. N. (2011). Offentlig Opgave På Kontrakt. s. 25 
44 Pedersen, H. V. G & Ørgaard, A. (2020). Almindelig Kontraktsret. s. 14 
45 Ibid. s. 14 & 15 
46 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015). Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen, Beføjelser. s. 276 
47 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 176-177 
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bedre kvalitet, lavere pris, færre fejl og dele ansvar og risiko mellem parterne, hvor partnerskabet er 

gensidigt fordelagtigt.48 Der vil i nærværende afhandling henvises til og trækkes på KFSTs 

standardmodel49, samt standardkontrakter for OPP,50 men det skal i den forbindelse fremhæves, at 

offentlige myndigheder ikke er forpligtet til at anvende og følge disse. 

 

1.6.2 Økonomisk 

Her redegøres der for de økonomiske teorier og metoder, der vil blive anvendt i afhandlingens 

økonomiske analyse. Analysen vil foretages ved den deduktive metode, idet allerede eksisterende, 

relevant teori anvendes.51 Det er her relevant at understrege, at de anvendte økonomiske modeller og 

teorier udelukkende repræsenterer et forenklet billede af virkeligheden.52 

Såvel kvalitativ som kvantitativ empiri vil blive anvendt.53 Både den kvalitative og den 

kvantitative empiri er fundet i statistisk materiale og rapporter indhentet og udarbejdet af forskellige 

aktører. 

 

De i afhandlingen anvendte økonomiske teorier forklares og klassificeres i overensstemmelse med 

Imre Lakatos’ videnskabsteori Forskningsprogram Metodologien54. De relevante begreber til 

klassificeringen er således: den hårde kerne, beskyttelsesbælte, samt positiv og negativ heuristik. Den 

hårde kerne udtrykker en familielighed, der indebærer at teorierne indeholder de samme fundamentale 

forudsætninger.55 Særligt for den hårde kerne er, at den udgør et invariabelt og permanent 

handlingsprincip.56 Beskyttelsesbæltet består modsætningsvist af udskiftelige hjælpehypoteser, og 

det er gennem udskiftning af disse, at et forskningsprogram kan udvikle sig.57 Beskyttelsesbæltet 

udgør således et sæt variable situationsforudsætninger. Den positive og negative heuristisk udgør de 

retningslinjer, der skal følges ved anvendelsen af et forskningsprogram. Alle forskningsprogrammer 

har én heuristisk komponent til fælles, der foreskriver, at ansvaret for, at en prædiktion falsificeres, 

aldrig må tilskrives forskningsprogrammets hårde kerne.58 

 
48 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 187-189 
49 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg 
50 Kammeradvokaten. (2016). KFSTs standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [scenarium 1, 2 og 3] 
51 Andersen, I. (2019) Den Skinbarlige Virkelighed: Vidensproduktion i samfundsvidenskaberne. s. 35 f 
52 Ibid. s. 32 
53 Ibid. s. 30 
54 Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes 
55 Knudsen, C. (1994). Økonomisk metodologi - Bind 1. s. 146 
56 Ibid. s. 146 
57 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 54 
58 Knudsen, C. (1994). Økonomisk metodologi - Bind 1. s. 149, ll 8-9 
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 I nærværende afhandling vil forskningsprogrammerne transaktionsomkostningsteori, 

principal-agent teori og spilteori blive anvendt. 

 

1.6.2.1 Transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteorien som forskningsprogram blev introduceret af O. E. Williamson, da 

han udgav bogen Markets and Hierarchies.59 Under transaktionsomkostningsteorien analyseres 

økonomiske begivenheder gennem organisatoriske og kontraktmæssige perspektiver, og 

virksomheder karakteriseres som en reguleringsstruktur.60 Teoriens sigte er, at økonomisere mest 

muligt med transaktionsomkostningerne, således at transaktionerne kan gennemføres så økonomisk 

efficient som muligt. 

 Transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne består af de adfrædsmæssige antagelser om 

begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd, samt af efficiensprincippet.61 Begrænset rationalitet 

indebærer, at aktørerne træffer ubegrænset rationelle valg, men også har en stokastisk adfærd. Herved 

forstås, at aktørerne forfølger deres mål på både en logisk og konsistent måde, men de er begrænset i 

deres evne til at modtage, lagre og behandle information.62 Den forståelse af opportunistisk adfærd, 

der lægges til grund under transaktionsomkostningsteorien, differerer fra begrebet under det 

neoklassiske forskningsprogram, idet det ikke blot antages at indebære, at aktører forfølger selviske 

mål, men også at aktørerne har en bedragerisk adfærd i forfølgelsen heraf.63 Grundlæggende for 

antagelsen om opportunistisk adfærd er således, at aktøren med bedst viden altid vil udnytte dette. 

 Det er ved modificering af forskningsprogrammets beskyttelsesbælte, at man konfronteres 

med nye transaktions- og kontraktproblemer.64 Teoriens fokus er transaktionens forskellige 

dimensioner, der specificerer forskellige beslutningssituationer, og det er således disse dimensioner, 

der udgør beskyttelsesbæltet. Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i tre dimensioner: 1) 

frekvensen med hvilken transaktionen gentages, 2) graden af usikkerhed forbundet med 

transaktionen, og 3) graden af aktivspecificitet.65 

 Transaktionsomkostningsteoriens positive heuristik dikterer, at nye problemer skal søges løst 

gennem ændringer i beskyttelsesbæltets antagelser, og i den forbindelse er der en række retningslinjer, 

 
59 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 206 
60 Ibid. s. 236 
61 Ibid. s. 213 
62 Ibid. s. 213 
63 Ibid. s. 213 
64 Ibid. s. 214 
65 Ibid. s. 214-15 
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der skal følges.66 Den negative heuristik består af to maximer. Det ene maximes grundelement 

indebærer, at de opståede problemer skal løses ved modificering, forbedring og videreudvikling af 

antagelserne i beskyttelsesbæltet.67 Det andet maximes grundelement består i at sikre 

efficiensprincippet.68 

 

1.6.2.2 Principal-agent teori 

Principal-agent teorien tager sit afsæt i managerialismen, og begge udgør et brud med den 

situationsdeterministiske heuristik, der særligt kendetegner det neoklassiske forskningsprogram.69 

Principal-agent teorien har den enkelte transaktion, som sin basale analyseenhed. Virksomheder 

opfattes heri som et kontraktmæssigt arrangement eller reguleringsramme, altså en fiktiv juridisk 

person, der udgør centrum for et net af bilaterale kontrakter.70 Herved gøres der op med ideen om 

virksomheder som målsøgende systemer, og dermed med målparadigmet, der således udskiftes med 

et bytteperspektiv.71 

 Det antages inden for principal-agent teorien, at organisationers eksistens er forudsat af, at 

hver enkelt bidragsyder får mere ud af fortsætte indenfor organisationen, end alternativet.72 Dette er 

netop grundlaget for bytteperspektivet. Principal-agent teoriens særlige fokus i denne henseende er, 

hvordan virksomheder kan indrette positioner på en sådan måde, at de aktører der skal udfylde 

positionerne, har størst mulige incitamenter til at handle i overensstemmelse med virksomhedens 

interesser.73 Målet er således at designe en optimal og incitamentsforenelig kontrakt fra principalens 

perspektiv under de foreliggende forudsætninger.74 

 Grundlæggende karakteriseres principal-agent forhold som en relation mellem en principal, 

der engagerer den anden part, agenten, til at træffe beslutninger for sig.75 Problemerne i relationen 

mellem disse to parter opstår særligt, når der eksisterer asymmetrisk information, der kommer til 

udtryk i adverse selection og moral hazard. Ved adverse selection forstås en ex ante 

informationsproblematik, hvor den ene part har mere information end den anden, samt kan have et 

incitament til at tilbageholde denne private information med henblik på at maksimere sit eget udbytte 

 
66 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 220 
67 Ibid. s. 219 
68 Ibid. s. 220 
69 Ibid. s. 157 
70 Ibid. s. 158 
71 Ibid. s. 159 f 
72 Ibid. s. 160 
73 Ibid. s. 164 
74 Ibid. s. 168 
75 Ibid. s. 164 
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af kontraktforholdet.76 Moral hazard dækker over en ex post informationsproblematik, hvor den ene 

part kan skjule, at denne ikke handler i overensstemmelse med kontrakten, og dermed i 

uoverensstemmelse med den anden parts interesser.77 

 Forskningsprogrammets hårde kerne består af en maksimeringsrationalitet. Desuden søger 

forskningsprogrammet at identificere optimale løsninger på beslutningsproblemer under usikkerhed, 

hvor usikkerhed defineres som risikosituationer, hvor sandsynlighedsfordelingen for den usikre 

hændelse antages at være kendt for begge parter.78 Usikkerheden defineres som parametrisk, idet det 

udelukkes, at der kunne eksistere usikkerhed i forhold til, hvilke hændelser, der overhovedet kunne 

forekomme. 

 Modificering i beskyttelsesbæltet medfører, at der kan formuleres nye 

beslutningssituationer.79 Eksempelvis kan antallet af agenter og principaler, samt antallet af perioder 

parterne interagerer med hinanden i, modificeres. Der er således tale om et forskningsprogram, der 

gennem modificeringer i beskyttelsesbæltet søger at udlede komparative statistiske resultater om, 

hvilke effekter ændring i eksogene variable, såsom parternes præferencestrukturer, 

usikkerhedsformer og informatiosnstrukturen i omgivelserne, har på endogene variable, såsom 

udformningen af incitamentsforenelige kontrakter, risikofordelingen og velfærdsmæssig 

sammenligning af kontrakter med eller uden informationsomkostninger.80 

 

1.6.2.3 Spilteori 

Det spilteoretiske forskningsprogram har en nær tilknytning til det neoklassiske forskningsprogram, 

af hvilket det spilteoretiske også udspringer fra. Den afgørende forskel mellem disse to 

forskningsprogrammer er, at hvor det neoklassiske forskningsprogram antager fuld rationalitet i den 

hårde kerne,81 der antager det spilteoretiske forskningsprogram i stedet strategisk rationalitet. Ved 

strategisk rationalitet forstås, at aktørerne anser deres pågældende situation for determineret af andre 

rationelle aktører, hvilke således står i kontrast til fuld rationalitet, hvor aktørerne anser situationen 

for naturgiven.82 Det andet element i det spilteoretiske forskningsprograms hårde kerne er antagelsen 

om profitmaksimerende adfærd.83 

 
76 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 165 
77 Ibid. s. 167 
78 Ibid. s. 171 
79 Ibid. s. 172 
80 Ibid. s. 172 
81 Ibid. s. 54 
82 Ibid. s. 30 & 89 
83 Ibid. s. 94 f 
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 Det spilteoretiske beskyttelsesbælte varierer alt efter, hvilken type spil der anvendes. I 

nærværende afhandling vil den spilteoretiske analyse tage udgangspunkt i spil i normal form. Her 

består beskyttelsesbæltet af spillerne i spillet, hvilke strategier hver af disse spillere har, samt de pay-

off, der er forbundet med hver kombination af strategier.84 Det er vigtigt, når interaktionerne mellem 

spillerne skal formuleres i strategiske spil, også at specificere den information, de enkelte spillere har. 

Der sondres mellem komplet og inkomplet information, og mellem imperfekt og perfekt viden.85 

Komplet information dækker over den situation, hvor en spiller kender både sine egne og 

modspillernes strategier og pay-off. Modsat er der tale om inkomplet information, når spilleren ikke 

kender modspillernes pay-off, og dermed kun har kendskab til modspillernes strategier.86 Ved 

imperfekt viden kender spilleren ikke modspillernes strategivalg, hvorimod modspillernes valg er 

kendt for spilleren ved perfekt viden. Særligt det strategiske spil fangernes dilemma kan anvendes 

ved spilteoretisk modellering inden for OPP. 

 Forskningsprogrammets positive heuristik fastlægger fremgangsmåden for anvendelsen, der 

lyder: først skal spillerne og deres strategiske muligheder identificeres. Herefter skal det fastlægges, 

hvilken information spillerne har, når beslutningerne træffes. Derefter skal de forskellige strategivalgs 

pay-off specificeres.87 Afslutningsvis skal det undersøges, om spillet har en entydig Nash-ligevægt. 

Er der flere Nash-ligevægte, skal der forsøges introduceret mere restriktive krav, for at identificere 

én Nash-ligevægt.88 

 

1.6.3 Integreret 

Her redegøres der for den metode og de teorier, der vil blive anvendt i den integrerede analyse. 

Formålet med den integrerede analyse er en retspolitisk undersøgelse af de lege ferenda.89 

Grundlæggende eksisterer der tre skoler inden for integreret analyse mellem jura og økonomi 

kaldet den positive, den normative og den funktionalistiske forståelse.90 De tre skoler foreskriver alle, 

at der først skal foretages rene juridiske og økonomiske analyser, der korresponderer med deres 

respektive akademiske retningslinjer, og derefter kan disse rene analyser kombineres for at opnå 

dybere indsigt i lovgivningen gennem økonomiske redskaber.91 Den integrerede analyse vil således i 

 
84 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 90 
85 Ibid. s. 90 
86 Ibid. s. 90 
87 Ibid. s. 102 
88 Ibid. s. 103 f 
89 Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. s. 30 
90 Parisi, F. & Klick, J. (2004). Functional Law and Economics: The Search for Value-neutral Principles of Lawmaking. s. 431 
91 Ibid. s. 432 
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overensstemmelse hermed kombinere den juridiske og den økonomiske analyse, for at undersøge og 

udlede de lege ferenda. 

 

Som modstykke til både den positive og normative skole opstod den funktionalistiske skole, der 

forholder sig skeptisk over for både den positive og den normative skole.92 Den funktionalistiske 

skole deler ikke positivisternes tillid til efficienshypotesen, og forholder sig særligt skeptiske, hvis 

hypotesen anvendes på andet end common law-regler, grundet manglende empiri hertil.93 Ligeledes 

forholder funktionalisterne sig skeptisk over for den normative skoles betragtelige 

reguleringsmæssige tilgang til afhjælpning af markedsfejl. Dette er navnligt fordi funktionalisterne 

anerkender, at økonomiske modeller udgør en simplificeret beskrivelse af virkeligheden, hvormed 

det vil være for letsindigt blot at lægge sådan modellerne til grund for interventionistisk politik, 

særligt henset til sandsynligheden for utilsigtede konsekvenser heraf.94 

 Den funktionalistiske analyse tager sit afsæt i en undersøgelse af de bagvedliggende 

incitamenter til den juridiske og den sociale struktur, der ligger til grund for reguleringen. Herefter 

kan de enkelte retsregler vurderes gennem en afvejning af retsreglens omkostninger og værdier. I 

denne forbindelse udvider funktionalisterne analysen ved også at foretage en undersøgelse af 

henholdsvis de private og offentlige institutioners påvirkning på de juridiske systemer, samt en 

undersøgelse af eventuelle komparative fordele ved alternativer til lovgivning.95 Det er således de her 

nævnte undersøgelser, der udgør den funktionalistiske analyse. Den funktionalistiske tilgang vil blive 

lagt til grund for afhandlingens integrerede analyse, hvormed der vil tages udgangspunkt i et ex ante 

perspektiv, hvilket medfører at det er forventet, ikke realiseret, nytte, der vil søges maksimeret.96 

 Den funktionalistiske skole søger, at designe mekanismer, der har til formål at afsløre 

parternes præferencer, idet afslørede præferencer anses for afgørende for, at beslutningstagerne kan 

træffe optimale beslutninger.97 Disse mekanismer er således afgørende for at de indre, individuelle 

præferencer kan omsættes til efficiente tilstande. Den funktionalistiske tilgang søger derved ikke at 

ændre parternes adfærd, men derimod at skabe incitamenter til, at parterne naturligt handler i 

overensstemmelse med den socialt optimale tilstand.98 Afgørende for, at dette opnås er, at parterne 

 
92 Parisi, F. & Klick, J. (2004). Functional Law and Economics: The Search for Value-neutral Principles of Lawmaking. s. 435 
93 Ibid. s. 436 
94 Ibid. s. 436 
95 Ibid. s. 437 
96 Ibid. s. 442 
97 Ibid. s. 448 
98 Ibid. s. 448 
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får incitament til at afsløre deres individuelle værdier og præferencer, samt at de omkostninger og 

gevinster parternes egne valg frembringer, også tilfalder denne part. 

 

De tre skoler er alle udfordret af, hvordan individuelle præferencer og nytte rent metodisk kan 

sammenlægges, således at samfundspræferencer og -nytte kan identificeres.99 En af tre fundamentale 

kriterier anvendes almindeligvis til dette, enten ordinalitet og Pareto, nyttemåling ved Bentham og 

Kaldor-Hicks eller multiplikative samfundspræferencer af Nash og Rawls. For at befinde sig i en 

Pareto optimal tilstand skal ingen af parterne kunne stilles bedre uden at dette medfører, at en anden 

part stilles værre. Dette kriterium kan være opfyldt i flere situationer, hvorved der kan eksistere flere 

Pareto-optimale tilstande. Pareto bygger på ordinale præferencer, hvormed den individuelle nytte fra 

de forskellige strategimuligheder kan rangordnes over for hinanden.100 

Bentham og Kaldor-Hicks’ nyttemåling bygger på kardinale individuelle præferencer, hvilket 

også indebærer at den individuelle nytte ved strategimulighederne kan rangordnes, og ligeledes at de 

numerisk kan sammenlignes.101 Her er det således muligt at konstatere præcis hvor meget mere nytte 

et strategivalg medfører frem for et andet. Hovedsynspunktet ved dette kriterium er, at 

beslutningstagerne har pligt til at vælge de regler, der giver flest mest mulig nytte teoretisk. Det er 

således ikke et kriterium at kompensation rent faktisk finder sted.102 Den her omtalte højeste samlede 

nytte findes i den Kaldor-Hicks efficiente tilstand. Benthams nyttemåling tager ikke højde for 

faldende marginalnytte, og ej heller for interpersonelle effekter. 

Multiplikative samfundspræferencer af Nash og Rawls tager højde for den faldende 

marginalnytte såvel som interpersonelle effekter, og dette medfører således en præference for at opnå 

Kaldor-Hicks efficiente tilstande frem for enhver anden tilstand.103 Afgørende herfor er, at 

samfundsvelstand måles på baggrund af de svagestes velstand.104 Udfordringen ved multiplikative 

samfundspræferencer er dog, at det er svært at definere et objektivt kriterium til måling af 

interpersonel nytte, samt til måling af effekterne af den faldende marginalnytte. Ligeledes er det 

problematisk, at fordelingsmæssige spørgsmål som hovedregel holdes adskilt fra søgen efter 

efficiente retsregler.105 

 
99 Parisi, F. & Klick, J. (2004). Functional Law and Economics: The Search for Value-neutral Principles of Lawmaking. s. 437 
100 Ibid. s. 438 
101 Ibid. s. 439 
102 Ibid. s. 440 
103 Ibid. s. 440 f 
104 Ibid. s. 441 
105 Ibid. s. 441 f 
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 Skolerne er ikke enige om, hvorvidt det er nytte eller velstand, der skal søges maksimeret. 

Årsagen til uenigheden er, at nytte ikke er objektivt målbart, samt at det er umuligt at sammenligne 

den individuelle nytte, og disse faktorer medfører således, at nytte ikke anses for et brugbart grundlag 

for retsregler.106 

 

1.7 Afhandlingens struktur 

Kapitel 1 præsenterer afhandlingens emne og problemformuleringer, der søges besvaret. Desuden 

indeholder kapitlet en beskrivelse af afhandlingens synsvinkel, samt den negative afgrænsning. 

Afslutningsvis redegøres der i kapitlet for de metodiske og teoretiske rammer for afhandlingens 

analyse, både juridisk, økonomisk og integreret. 

 

Kapitel 2 søger gennem en retsdogmatisk analyse at fastlægge, hvilke forudsætninger, der er for at 

anvende OPP ved udbud af statslige bygge- og anlægsarbejder. Herefter vil de muligheder og 

begrænsninger der præsenterer sig ved OPP blive udfoldet, med fokus på indvirkningen af 

Udbudslovens, de EU-retlige, samt de aftale- og kontraktretlige, bestemmelser. 

 

Kapitel 3 undersøger indledningsvist transaktionsomkostningerne forbundet med udbuddet og 

gennemførelsen af bygge- og anlægsprojekter som OPP. Dernæst vil partnerskabet blive analyseret i 

forhold til informationsasymmetrien mellem parterne både ved udbuddet og i samarbejdet, med 

særligt fokus på incitamentsstrukturer og risikofordeling. Afslutningsvist vil OPP blive undersøgt i 

et spilteoretisk perspektiv særligt med henblik på fastlæggelse af parternes strategivalg. 

 

Kapitel 4 fremfører fordele og ulemper ved OPP i forhold til traditionelle udbud. Ligeledes 

fremstilles mulige tiltag der kan øge fordelagtigheden og den totaløkonomiske efficiens ved 

anvendelsen af OPP. 

 

Kapitel 5 udgør afhandlingens samlede konklusion, i form af en sammenkobling af delkonklusionen 

i den juridisk, den økonomisk og den integrerede analyse. 

  

 
106 Parisi, F. & Klick, J. (2004). Functional Law and Economics: The Search for Value-neutral Principles of Lawmaking. s. 442 f 
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Kapitel 2 

Juridisk analyse 

I følgende juridiske analyse vil OPP blive undersøgt, med fokus på processen bag og selve udførelsen 

af partnerskabet. Der vil i analysens afsnit 2.1 blive klarlagt, hvad der forstås ved et OPP, både 

internationalt og i dansk ret, samt i denne afhandling. Retsstillingen ved gennemførelsen af et OPP 

analyseres i afsnit 2.2, hvorunder forskellene på traditionelle udbud og OPP-projekter klarlægges. 

Struktureringen af et OPP, herunder OPP-kontrakten og finansierings- og exit-modellerne, 

undersøges i afsnit 2.3. Processerne efter endt udbudsprocedure undersøges med fokus på det 

kontraktuelle forhold, der præger denne fase, i afsnit 2.4. Analysen afrundes med en delkonklusion i 

afsnit 2.5. 

 

2.1 Klarlægning af begrebet offentlig-privat partnerskab 

Der er ikke en overordnet juridisk definition af OPP, hvilket betyder OPP defineres forskelligt i 

international og dansk ret.107 Der vil i det følgende derfor blive redegjort for begge perspektiver, samt 

fremlagt hvilket perspektiv, der gør sig gældende for denne afhandling, hvor der tages udgangspunkt 

i bygge- og anlægsarbejder gennemført som OPP. 

 

2.1.1 Internationalt perspektiv på offentlig-private partnerskaber 

Internationalt er OPP defineret af både organisationer og regeringer, samt i forskellige lovgivninger. 

Der fremsættes i det følgende forskellige definitioner for at skabe et helhedsindtryk af OPP som 

koncept. OECD108 beskriver OPP som en: 

“... long term contractual arrangements between the government and a private partner 

whereby the latter delivers and funds public services using a capital asset, sharing the 

associated risks.”109 

 

 
107 Tvarnø, C. D., Greve, C., & Denta, S. M. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 39 
108 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) er en international organisation der vil fremme økonomisk 

vækst og udvikling i medlemslandene 
109 OECD. (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. s. 18 
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Verdensbanken110, herunder informationsplatformen PPP Knowledge Lab111, beskriver et OPP som: 

“A long-term contract between a private party and a government entity, for providing a public 

asset or service, in which the private party bears significant risk and management 

responsibility and remuneration is linked to performance.”112 

Hvor en lang kontraktperiode karakteriseres som 20-30 år, idet perioden blandt andet altid skal være 

lang nok til, at OPP-leverandøren har “... incentive to integrate service delivery costs considerations 

into the design phase of the project. This includes maintenance considerations as well...”113.114 

 

Den hyppigst brugte OPP-form i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (UK) var 

Private Finance Initiative (PFI)115, der i 2012 erstattedes af Private Finance 2 (PF2)116. I 2018 

meddelte finansministeriet i UK (Her Majesty’s Treasury) dog, at PF2 ikke fremadrettet ville blive 

benyttet som udbudsform, idet 86% af alle PFI/PF2 kontrakter var indgået før 2010, og formen 

dermed ikke har været særligt anvendt det seneste årti.117 Selvom dette er tilfældet, undersøges denne 

OPP-definition stadig, henset til at UK var et af de første lande, der benyttede OPP.118 Hovedfokus 

for PFI/PF2 var privat finansiering af offentlige bygge- og anlægsarbejder. PFI og PF2 bygger på de 

samme principper som de ovenstående definitioner: 

“... In PFI [and PF2] deals the public sector enters into a contract with a private company 

specifically created to deliver the asset. The private company raises finance from equity 

investors and borrowing. Once the asset is constructed and available for use, the taxpayer 

makes annual payments to the private company over the length of the contract, typically 25 

to 30 years. These annual payments cover capital and interest repayments, shareholder 

dividends, asset maintenance, and in some cases other services like cleaning.”119 

PF2 sigter at gøre udbudsprocessen mere effektiv og standardiseret, uden at gå på kompromis med 

kvalitet og konkurrenceevne.120 Erfaringen med PFI/PF2 er, at det kan medføre gennemsigtighed 

 
110 The World Bank eller Verdensbanken består af fem institutioner som har til formål at reducere fattigdom og etablere en fælles 

velstand 
111 Public-Private Partnership (PPP) Knowledge Lab er en informationsplatform etableret af en række banker (Asian Development 

Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Inter-American Development Bank, the Islamic Development Bank 

& the World Bank Group), for at formidle pålidelig information om offentlig-private partnerskaber 
112 The World Bank. (2017). Public-Private Partnerships Reference Guide. s. 1, sp. 1, ll. 4-8 
113 Ibid. s. 6, sp. 1, ll. 16-18 
114 Ibid. s. 6 
115 HM Treasury. (2006). PFI: strengthening long-term partnerships 
116 HM Treasury. (2012). A new approach to public private partnerships 
117 HM Treasury. (2018). Budget 2018 - Private Finance Initiative (PFI) and Private Finance 2 (PF2) 
118 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 176-177 
119 UK Parliament. (2018). Private Finance Initiatives, ll. 3-8 
120 HM Treasury. (2012). A new approach to public private partnerships. s. 37 
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omkring byggeomkostninger, bedre ledelse og effektivitet, samt højere kvalitet og bedre 

vedligeholdelse i kontraktperioden.121 

 

I Frankrig er OPP defineret i en specifik OPP-lov, Ordonnance sur les contrats de partenariat122. 

OPP-kontrakten (contrats de partenariat) er i lovens artikel 1 beskrevet som en aftale mellem en 

offentlig ordregiver og en privat leverandør om design, etablering, vedligeholdelse, drift og 

finansiering af et offentligt aktiv over en længere kontraktperiode.123 I kontraktens løbetid vil OPP-

leverandøren modtage driftsbetalinger herfor fra ordregiveren.124 Det er OPP-leverandøren der helt 

eller delvist står for finansieringen af projektet, hvorfor det franske OPP kan betragtes som en afart 

af PFI i UK.125 Den franske lovfæstede OPP-definition læner sig således op ad de ovenstående 

internationale definitioner. 

 

OPP, Private Finance Initiative (PFI) eller Public-Private Partnership (PPP), beskrives dermed ud fra 

et internationalt perspektiv overordnet som 1) en langvarig kontrakt på typisk mellem 20-30 år, der 

er 2) indgået mellem en privat og en offentlig part omkring et offentligt byggeprojekt. Kontrakten 

indeholder 3) både design, etablering, vedligeholdelse og drift af aktivet, hvor 4) den private part 

primært finansierer projektet, hvormed den private part påtager sig en betydelig risiko og ansvar. 

 

2.1.2 Dansk perspektiv på offentlig-private partnerskaber 

Forståelsen af OPP i dansk ret, skal findes gennem analyse af vejledninger og udgivelser fra 

ministerier og styrelser, da der i dansk ret ikke eksisterer en lovbestemt definition af OPP. Herudover 

er Danmark en del af EU, og dermed underlagt en række EU-retlige bestemmelser, hvor det således 

er relevant at inddrage EU-retlige betragtninger om OPP i en fastlæggelse af OPP i dansk ret. Europa-

Kommissionen udgav i denne forbindelse i 2004 et Green Paper126 omhandlende OPP og offentlige 

kontrakter, hvoraf det fremgår, at OPP ikke er defineret på Unions niveau, men generelt skal betragtes 

som: 

 
121 National Audit Office. (2018). PFI and PF2. s 8 
122 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat & ændret ved LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative 

aux contrats de partenariat 
123 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, art. 1 
124 Tvarnø, C. D. (2016). Legal, Financial and Governmental PPP Initiatives. s. 5 
125 EPEC. (2012). France: PPP Units and Related Institutional Framework. s. 9 
126 Europa Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and 

Concessions 
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“… forms of cooperation between public authorities and the world of business which aim to 

ensure the funding, construction, renovation, management or maintenance of an 

infrastructure or the provision of a service.”127 

Europa-Kommissionen uddyber, at OPP-projekter ofte benytter privat finansiering, men at offentlig 

finansiering også kan anvendes i større eller mindre omfang. OPP-leverandøren skal primært håndtere 

de forskellige stadier af OPP-projektet, herunder design, anlæg og implementering, hvorimod 

ordregiveren primært skal sikre, der er klare retningslinjer for projektet, og at disse overholdes af 

OPP-leverandøren. Risikoen i OPP-projekter bæres primært af OPP-leverandøren, i takt med 

overtagelsen af bygherrerollen fra ordregiveren, men risikoen er dermed ikke udelukkende OPP-

leverandørens ansvar. Fordelingen af risiko varierer med det enkelte projekt og de enkelte parters 

evne til at bære denne.128 

 

KFST beskriver i deres vejledning “Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)”129 fra 

december 2016 et OPP som: 

“... en type offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved, at design, projektering, 

etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en 

privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også.”130 

OPP-scenarierne opstillet i vejledningen tager udgangspunkt, i at der overordnet kan benyttes privat 

eller offentlig finansiering af projekterne,131 uanset hvilken finansieringsmodel der anvendes vil OPP-

leverandøren oftest stå for både anlæg, drift og vedligehold.132 OPP-scenarierne opererer med en 

kontraktvarighed på 15-25 år, hvor en OPP-kontrakt, der strækker sig længere end dette, ikke findes 

optimal, medmindre der er finansieringsmuligheder, der kan understøtte tidshorisonten, altså sørge 

for at OPP-projektet ikke skal gennemgå en refinansiering inden kontraktens udløb.133 OPP dækker 

over et samarbejde, der er mere vidtrækkende end ved traditionelle udbud, hvorved der ikke skal 

indgås flere kontrakter på et sammenhængende projekt, se Figur 2 nedenfor. 

 

 
127 Europa-Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and 

Concessions, s. 3. ll. 3-6 
128 Ibid. s. 3 
129 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg 
130 Ibid, s. 7, ll. 8-11 
131 Ibid. s. 13 
132 Ibid. s. 27-28 
133 Ibid. s. 36-37 
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Figur 2: Modeller af OPP på bygge- og anlægsområdet. KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) - 

Nyanlæg. s. 7, figur 1.1. 

 

 

I lyset af Bygningsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og 

totaløkonomi i offentligt byggeri134 er der udgivet en vejledning til denne bekendtgørelse135, i hvilken 

OPP forklares som: 

“... en samarbejdsform, som håndterer en øget privat involvering i offentligt byggeri og 

bygningsdrift, hvor byg- og driftsherrerollen overgår til en privat virksomhed eller 

konsortium, der påtager sig såvel bygherrearbejdet som driften af det færdige byggeri i en 

aftalt periode. Den private part i en OPP-aftale forestår byggeriet inklusiv finansiering og 

drift, hvorefter den offentlige part typisk betaler en kvartalsvis leje fra 

ibrugtagningstidspunktet og over en periode på f.eks. 25 år. Herefter kan den offentlige part 

overtage byggeriet, hvis dette indgår i aftalen. Der kan i en OPP–aftale også indgå offentlig 

finansiering af blandt andet byggeudgiften.”136 

Bygningsstyrelsens vejledning fremstiller således mange af de samme betragtninger som Europa-

Kommissionen og KFST fremsætter. Givet Danmarks tilknytning til EU må det således kunne 

konkluderes, at der er en sammenhæng mellem de definitioner, der fremsættes af de danske styrelser 

og Europa-Kommissionen. 

 

OPP er i dansk ret defineret som 1) et samarbejde mellem en privat og offentlig part, til at gennemføre 

et offentligt projekt, hvor 2) kontrakten indeholder både design, projektering, etablering, drift og 

vedligeholdelse. Kontrakten er 3) indgået over en lang periode typisk 15-25 år og 4) projektet kan 

være både offentligt eller privat finansieret. 

 

 
134 Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 
135 Vejledning til bekendtgørelse nr. 9605 af 6. november 2013 
136 Ibid. pkt. 4, ll. 1-7 
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2.1.3 Analysens forståelse af offentlig-private partnerskaber 

Forståelsen af OPP i et internationalt og dansk perspektiv er ikke så forskellige, taget i betragtning at 

der ikke eksisterer en fælles lovgivningsmæssig definition. De største forskelle ligger i forhold til 

længden af OPP-kontrakten, og hvorledes de finansieres. Internationalt er kontraktperioden typisk på 

20-30 år, og i nogle tilfælde længere,137 hvorimod danske OPP-kontrakter typisk har en løbeperiode 

på mellem 15-25 år138. Den anden forskel er, at internationalt vil finansieringen altid være privat, eller 

som det mindste vil en del af finansieringen være det. I danske OPP-kontrakter er det ikke på samme 

måde fastsat, at finansieringen skal være privat, da både private og offentlige finansieringsmodeller 

har respektive fordele og ulemper. Som set ved Europa-Kommissionens definition og KFSTs OPP-

scenarier er både privat og offentlig finansiering tilgængelige finansieringsmuligheder. 

Der vil derfor i følgende analyser blive sondret mellem offentlig og privat finansiering, for 

blandt andet at undersøge om finansieringsmodellen har en indvirkning på udbudsprocessen og 

kontraktforholdet, samt totaløkonomien og risikodelingen, som undersøges i 3.2.3. Forståelsen af 

OPP i denne afhandling læner sig således op ad den danske definition, som er fremsat af Europa-

Kommissionen og KFST, samt fremgår af Bygningsstyrelsens vejledning. 

 

2.2 Regulering af offentlig-private partnerskaber 

OPP i Danmark er hovedsageligt reguleret gennem allerede gældende regulering, herunder 

Udbudsloven139, og understøttet gennem forskellige vejledninger og fortolkningsbidrag, hvilke dog 

ikke er juridisk bindende. Den regulering, der er gældende for OPP-projekter, vedrører hovedsageligt 

starten af OPP-processen, og hvorvidt ordregiveren indledningsvist skal udbyde projektet som OPP. 

Selve OPP-aftalen er ikke nærmere reguleret, men er underlagt obligationsrettens almindelige del.140 

Udbudsdirektivet finder endvidere anvendelse, jf. direktivets art. 1, stk. 2, jf. art. 3, stk. 2, ved statslige 

bygge- og anlægsarbejder udbudt som OPP. 

Udbudsloven har fastsatte tærskelværdier for, hvornår loven finder anvendelse. Bygge- og 

anlægsarbejder, der udbydes af en offentlig ordregiver, jf. UL § 24, nr. 28, samt overstiger en værdi 

på 39.884.785 DKK141, jf. UL § 6, jf. UL § 9, er omfattet af Udbudslovens anvendelsesområde. 

Udbudsloven finder således anvendelse for OPP-projekter efter disse betingelser, samt efter 

 
137 The World Bank. (2017). Public-Private Partnerships Reference Guide. s. 6, & HM Treasury. (2012). A new approach to public 

private partnerships. s. 18 & 27 & UK Parliament. (2018). Private Finance Initiatives 
138 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg, s. 37 
139 Udbudslov nr. 1564 af 15. december 2015 
140 Se 2.3.1 om OPP-kontraktens formål for uddybning & Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og 

politisk perspektiv. s. 55-58 
141 KFST. (2020). Tærskelværdier for 2020-2021 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

28 

Udbudslovens § 25, stk. 1, vedrørende blandede kontrakter. Bygge- og anlægsarbejder udbudt som 

OPP ligger over tærskelværdien fastsat i Udbudsloven, da der typisk er tale om større bygge- og 

anlægsarbejder, hvormed OPP-projekterne er underlagt udbudsreglerne. Udbudslovens bestemmelser 

er således gældende, når ordregiveren udbyder et OPP vedrørende et bygge- og anlægsprojekt som 

middel til at rekvirere den OPP-leverandør, der skal og kan varetage OPP-kontrakten bedst muligt.142 

OPP-leverandøren består typisk af enten ét selskab med tilknyttede underleverandører, eller et 

konsortium af selskaber. Det at Udbudsloven finder anvendelse betyder endvidere, at de almindelige 

udbudsretlige principper, jf. UL § 2, stk. 1, finder anvendelse, og skal overholdes gennem hele 

udbudsprocessen. Principperne og deres hjemmel bliver yderligere undersøgt i 2.2.1. 

Udbudsloven håndhæves gennem Lov om Klagenævnet for Udbud143, jf. KLFU § 1, stk. 2, 

nr. 1. Klagenævnet for Udbud kan ved overtrædelsen af Udbudsloven, eller regler udstedt i 

forbindelse med denne, pålægge ordregiveren en række sanktioner, jf. KLFU § 13, stk. 1, nr. 1-4. 

Klagenævnet kan: 

“1) suspendere ordregiverens udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en 

udbudsforretning, 

2) annullere ordregiverens ulovlige beslutninger eller udbudsforretning, 

3) udstede påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger i forbindelse med 

udbudsforretningen og 

4) pålægge ordregiveren en økonomisk sanktion, jf. § 19”144 

Idet OPP falder under Udbudslovens anvendelsesområde, er det derfor muligt for tilbudsgivere at 

klage over udbudsproceduren ved OPP-projekter, hvis de ikke mener, at de processuelle forhold 

overholdes, herunder ofte de almindelige udbudsretlige principper eller aktindsigtsanmodninger.145 

 

Stabilitets- og vækstpagten er en del af ØMU’en146, og finder ligeledes anvendelse ved gennemførelse 

af OPP-projekter i EU-medlemslandene. Stabilitets- og vækstpagten har hjemmel i Rådets Forordning 

nr. 1466/97147 med hjemmel i TEUF art. 121, og Rådets Forordning nr. 1467/97148 med hjemmel i 

 
142 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 46-47 
143 Bekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud 
144 KLFU § 13, stk. 1, nr. 1-4 
145 Se 3.1.2 & 3.1.3 om ordregiverens og tilbudsgiverens udbudsomkostninger 
146 Den Økonomiske og Monetære Union er et samarbejde om økonomiske og monetære forhold. Herunder er det en møntunion med 

målet om en fælles valuta (Euro) i EU og ØMU’en stod ligeledes for oprettelsen af den Europæiske Centralbank 
147 Rådets Forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 
148 Rådets Forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

29 

TEUF art. 126, samt forordningernes efterfølgende ændringer149.150 Formålet med pagten er ifølge 

Forordning nr. 1175/2011, præambel 3151 at sikre, at de offentlige finanser i medlemsstaterne er i 

balance eller skaber overskud. Formålet er således at medvirke til stabilitet og vækst i Unionen.152 De 

danske OPP-projekter karakteriseres oftest som ‘on balance sheet’, hvilket betyder OPP-projekterne 

indregnes i opgørelsen af den danske gæld, som indsendes til Europa-Kommissionen og Rådet hvert 

år.153 Europa-Kommissionen har dog ligeledes gjort det muligt at karakterisere et OPP som ‘off 

balance sheet’, hvormed projektet ikke indregnes i gældsopgørelsen. OPP-leverandøren skal her 

påtage sig anlægsrisikoen, samt enten efterspørgsels- eller tilgængelighedsrisikoen forbundet med 

projektet.154 Men selv med denne mulighed vil der i danske OPP-projekter typisk stadig foreligge en 

betaling fra ordregiveren, der dækker dels finansieringsomkostningerne og dels 

driftsomkostningerne, hvilket betyder projektet i sidste ende karakteriseres som ‘on balance sheet’.155 

Danmark tiltrådte Finanspagten156 med ikrafttræden i 2013, hvorefter pagten blev stadfæstet i dansk 

ret gennem implementeringen af Budgetloven157 med virkning fra 2014. Budgetloven indførte 

udgiftslofter, som er fastsat for fire år ad gangen, for offentlige myndigheder, jf. BL §§ 9-11. 

Udgiftsloftet skal forstås som “en øvre grænse for nærmere bestemte faktiske udgifter i finansåret”158, 

jf. BL § 5, stk. 2, jf. BL §§ 9-11. Disse udgiftslofter er herved med til at regulere OPP’er, da de 

offentlige myndigheder skal være opmærksomme på de samlede udgifter ved at indgå et OPP, og 

deres påvirkning på den danske finansielle position.159 

 Stabilitets- og vækstpagten, samt budgetloven, vil ikke blive behandlet yderligere, da det 

antages, at de offentlige myndigheder indgår OPP’er der er ‘on balance sheet’, samt overholder de 

fastsatte udgiftslofter. 

 

 
149 Forordning (EF) nr. 1466/97, ændret ved Forordning (EF) nr. 1055/2005 og ved Forordning (EU) nr. 1175/2011. Forordning (EF) 

nr. 1467/97, ændret ved Forordning (EF) nr. 1056/2005, og ved Forordning (EU) nr. 1177/2011. 
150 Europa-Kommissionen. (2015). Making the Best Use of the Flexibility Within the Existing Rules of the Stability And Growth Pact. 

s. 3 [fodnote 3] 
151 Forordning nr. 1175/2011, præambel 3 
152 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 83 & 87-88 
153 Ibid. s. 94 
154 Europa-Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and 

Concessions. s. 4 [fodnote 3] 
155 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP. s. 14  
156 Bekendtgørelse nr. 1 af 10. januar 2013 af traktat af 2. marts 2012 
157 Budgetlov nr. 547 af 18. juni 2012 
158 BL § 5, stk. 2 
159 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 96-98 
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2.2.1 De almindelige udbudsretlige principper 

Kontrakter indenfor OPP skal tildeles i overensstemmelse med principperne i TEUF-traktaten, jf. 

Udbudsdirektivets160 præambel 1. Dette indbefatter blandt andet den fri udveksling af tjenesteydelser 

og bevægelighed af varer, fri etableringsret, samt de almindelige udbudsretlige principper; 

ligebehandlings-, gennemsigtigheds- og proportionalitetsprincippet.161 Udbudsdirektivets art. 18, stk. 

1 fastslår, at ligebehandlings-, gennemsigtigheds- og proportionalitetsprincippet skal følges og 

overholdes igennem hele udbudsprocessen, ligeledes skal principperne overholdes ved den endelige 

udbudte kontrakt. Artikel 18, stk. 1 er implementeret i udbudslovens § 2, stk. 1, som fastsætter, at 

ordregiver skal efterleve og overholde de tre udbudsretlige principper ved offentligt indkøb. 

 

2.2.1.1 Ligebehandlingsprincippet 

Ligebehandlingsprincippet er afledt af TEUF, hvorved princippet skal fortolkes i overensstemmelse 

med TEUF og Udbudsdirektivet162. Ligebehandlingsprincippet er kodificeret i UL § 2, stk. 1. 

Endvidere er Ligebehandlingsprincippet eksplicit foreskrevet i Udbudsdirektivets art. 18, stk. 1: 

“[de] ordregivende myndigheder behandler økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling og 

handler på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde.”163 Dette udtrykkes også direkte i 

Udbudslovens § 3, stk. 2, hvor det fremgår af § 3, stk. 3, at ligebehandlingsprincippet i § 3, stk. 2 ikke 

kun finder anvendelse i lande der er medlem af EU eller EØS, men også i lande der er uden for, dog 

kun i det omfang, der påhviler Danmark eller EU internationale forpligtelser.164 Ligeledes gælder det 

i medfør af UL § 3, stk. 1, at danske aktører og ydelser ikke må behandles mindre gunstigt end aktører 

og ydelser fra udlandet. Ligebehandlingsprincippet er en del af primærretten, hvilket vil sige 

princippet også gælder i national ret på EU-regulerede områder.165 Ligebehandlingsprincippet har 

været anset som et generelt EU-retligt princip i en længere årrække. Dette slår EU-Domstolen blandt 

andet fast igennem Übersehär-dommen. Dommen udtaler, at det generelle ligebehandlingsprincip er 

et grundlæggende princip i EU-retten, og at princippet foreskriver, at ensartede situationer ikke må 

behandles forskelligt, medmindre det er objektivt begrundet og proportionalt.166  

 Retsteorien sondrer i denne forbindelse mellem almindelige og specielle 

lighedsgrundsætninger, hvor ligebehandlingsprincippet er en almindelig lighedsgrundsætning. 

 
160 Europa-parlamentets og rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 
161 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 153 
162 KFST. (2016). Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne. s. 16 
163 Skovgaard, G. & Nielsen, R, (2017). EU’s udbudsregler - i dansk kontekst. s. 104 
164 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 41 
165 Skovgaard, G. & Nielsen, R, (2017). EU’s udbudsregler - i dansk kontekst. s. 105 
166 Ibid. s. 105 & C-810/79, pr. 16 
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Almindelige lighedsgrundsætninger foreskriver et generelt påbud om ligebehandling, samtidig med 

selve fortolkningen af dem giver vanskeligheder.167 EU-Domstolen har blandt andet benyttet EU-

dommen Kommissionen mod Danmark168 til fortolkning - her var ligebehandlingsprincippet ikke 

overholdt, idet der ikke var sket ligebehandling af alle tilbudsgiverne. Rådets direktiv nr. 71/305169, 

som lægges til grund i dommen, fastslår ikke direkte, at princippet skal overholdes overfor alle 

tilbudsgivere, men det fremgår af selve hovedformålet med direktivet, at princippet skal overholdes 

overfor samtlige tilbudsgivere for at sikre en effektiv konkurrence.170 Herved blev det fastslået, at der 

skal ske ligebehandling af alle tilbudsgivere. I modsætning til de almindelige lighedsgrundsætninger 

foreskriver de specielle lighedsgrundsætninger, som er retsnormer, at der ikke må ske 

forskelsbehandling på baggrund af køn, nationalitet eller varernes oprindelse.171 

I et OPP kan den ordregivende myndighed efter ligebehandlingsprincippet ikke foretage 

ændringer i de grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, når udbudsproceduren er indledt. 

Samtidig skal der i udbudsprocessen tages højde for, at tilbudsgiverne behandles lige, og at der i den 

eventuelle dialog ikke sker forfordeling af enkelte tilbudsgivere.172 Efterlevelsen af 

ligebehandlingsprincippet kan betyde, at kravspecifikationerne yderligere strammes for at sikre 

kontrol over udbudsprocessen, hvilket dog kan medføre en svækkelse af formålet med OPP.173 Hvis 

den offentlige myndighed tager meget kontrol, og fremsætter snævre krav, kan det medføre, at 

samarbejdet i partnerskabet bliver mindsket eller helt forsvinder. Således vil fremsættelsen af snævre 

krav og skærpet kontrol fra ordregiverens side, medføre en mindre vanskelig og mere effektiv sikring 

af ligebehandlingsprincippet, men begrænse samarbejdet mellem parterne. Der skal i et OPP være 

særligt fokus på samarbejde, incitamenter og innovation for, at der skabes bedst mulig totaløkonomi 

værdi for pengene,174 hvilket ligebehandlingsprincippet i sig selv ikke begrænser eller forhindrer.175 

Dog medfører en effektiv sikring af ligebehandlingsprincippet i OPP, hvor konkurrencepræget dialog 

desuden er den mest anvendte udbudsform,176 et øget ressource- og tidsforbrug for ordregiver, særligt 

henset til den større anvendelse af funktions- og behovskrav i OPP, end ved traditionelle udbud. 
 

  

 
167 Treumer, S. (2002). Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler. s. 63-64 
168 C-243/89 
169 Rådets direktiv (EØF) nr. 71/305 af 26. juli 1971 
170 C-243/89, pr. 11 & 32-33 
171 Treumer, S. (2002). Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler. s. 63-64 
172 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 154 
173 Ibid. s. 154 
174 Ibid. s. 154 
175 Ibid. s. 155 
176 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 14  
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2.2.1.2 Gennemsigtighedsprincippet 

Gennemsigtighedsprincippet kan udledes af TEUF, og er eksplicit udtrykt i Udbudsdirektivets art. 

18. Princippet er ligeledes kodificeret i dansk regulering i Udbudslovens § 2, stk. 1.177 EU-

Domstolens praksis fastlægger at ordregiveren efter TEUF’s grundlæggende regler, både i al 

almindelighed og efter princippet om forbud mod forskelsbehandling, har pligt til at gennemføre 

udbudsprocessen på en offentlig og gennemskuelig måde. Herved bliver det muligt at kontrollere 

selve aftaleindgåelsen, så den bliver indgået ved en upartisk procedure, og det hermed sikres, at 

konkurrencen er lige og åben.178 Dette gør sig også gældende uden for Udbudsdirektivets 

anvendelsesområde.179 

Gennemsigtighedsprincippet medfører, som nævnt, at der skal være en vis grad af offentlighed 

og åbenhed i gennem hele udbudsproceduren.180 Hvis der var tale om to private parter ville de 

foretrække at forhandle i fortrolighed, for at konkurrenter ikke skal få indblik i kontraktens indhold, 

innovative tiltag eller give eventuelle konkurrencefordele.181 Det kan ligeledes af praksis udledes, at 

gennemsigtighedsprincippet indebærer, at alle betingelser og bestemmelser både i relation til 

udbudsproceduren og udbudsmaterialet skal formuleres klart, præcist og utvetydigt,182 således at det 

bliver muligt for alle rimeligt oplyste og sædvanligt påpasselige bydende at forstå betingelserne og 

bestemmelsernes nøjagtige rækkevidde, samt fortolke dem på samme måde.183 Ligeledes er formålet 

hermed, at ordregiver får mulighed for effektiv efterprøvelse af, hvorvidt tilbuddene kontraktens 

kriterier. 

Udfordringen ved et OPP er, at der ønskes et tæt samarbejde mellem den private og offentlige 

part, som bedst opnås gennem forhandling.184 For at overholde gennemsigtighedsprincippet i 

udbudsprocessen, betyder det, at den ordregivende myndighed skal nedskrive processen i detaljeret 

form, det vil sige der skal foreligge en beskrivelse af udbudskontraktens genstand og selve processen, 

for at de deltagende tilbudsgivere på lige fod kan tage stilling til om de vil deltage.185 Dette skal 

udarbejdes for at opfylde gennemsigtighedsprincippet krav om, at udbudsmaterialet skal være klart 

og præcist udformet. Dette sænker udbudsprocedurens såvel som OPP-kontraktens fleksibilitet, og 

øger således risikoen for førtidigt ophør af OPP-kontrakten, særligt henset til dens langvarige og 

 
177 Skovgaard, G. & Nielsen, R. (2017). EU’s udbudsregler - i dansk kontekst. s. 123 
178 Ibid. s. 125 
179 Ibid. s. 125 
180 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 155 
181 Ibid. s. 155 
182 Treumer, S. et al. (2019), Udbudsretten. s. 45 
183 C-496/99P, pr. 111 
184 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 156 
185 Ibid. s. 155 & 156 
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komplekse karakter. Førtidigt ophør mindsker, hvis ikke helt udligner, de totaløkonomiske gevinster 

ved OPP, idet både erstatningskrav i den forbindelse, samt genudbud er omkostningsdrivende. Se 

4.2.1, og 2.4.4. 

 

2.2.1.3 Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet foreskriver, at handlinger ikke må gå længere end nødvendigt for at nå 

formålet med handlingerne, samt der ikke må foreligge en uoverensstemmelse mellem formålet med 

handlingerne og midlerne, der benyttes til at opnå det.186 Princippet er udviklet gennem EU-

Domstolens praksis, og blev første gang fastslået som et almindeligt EU-retligt princip af EU-

Domstolen i dommen International Handelsgesellschaft187, samt blev direktivfæstet ved 

Udbudsdirektivet. 

Det er efter EU-Domstolens praksis essentielt, for at vurdere om foranstaltningen er i 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, at 1) foranstaltningen følger et lovligt formål, 2) 

midlerne er egnede i sådan en grad, at de kan realisere det tilstræbte mål, samt 3) de ikke er mere 

indgribende end nødvendigt for at realisere målet.188 De tre nævnte foranstaltninger betegnes også 

som den treleddet test. I Udbudsretlig kontekst indebærer proportionalitetsprincippet for 

ordregiveren, at udbudsprocessen skal tilrettelægges og gennemføres på en proportional måde.189 

Herved menes, at den offentlige myndighed kun må stille krav, i udbudsprocessen, der står i rimeligt 

forhold til det pågældende udbud.190 Endvidere skal ordregiveren overveje den økonomiske karakter 

af de i udbudsmaterialet fremsatte krav. Den offentlige myndighed skal i den forbindelse vurdere om 

kravene vil have en økonomisk merpris, og om merprisen i så fald vil være rimelig i forhold til det 

tilstræbte formål. Her skal den offentlige myndighed ligeledes være opmærksom på de 

forvaltningsretlige principper om saglig forvaltning og økonomisk ansvarlighed.191 Ligeledes skal 

ordregiveren forholde sig til tilbudsgivernes udbudsomkostninger, og tage hensyn hertil.192 

Proportionalitetsprincippet kan således indskrænke ordregivers ellers frie valg mellem 

udbudsprocedurerne, også henset til at ordregiver i henhold til proportionalitetsprincippet skal 

forholde sig til, hvorvidt konkurrencen indskrænkes kunstigt.193 Valget af udbudsprocedure skal 

 
186 Skovgaard, G. & Nielsen, R. (2017), EU’s udbudsregler - i dansk kontekst. s. 130 & 131 
187 C-11/70 
188 Sag C-331/88, pr. 13 & Skovgaard, G. & Nielsen, R. (2017), EU’s udbudsregler - i dansk kontekst. s. 131 
189 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 162 
190 Ibid. s. 162 
191 Ibid. s. 162 & 163 
192 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 2. s. 48, sp. 2, ll. 4-5 
193 Ibid. s. 48, sp. 2, ll. 9-11 
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således være proportionelt med den efterspurgte realydelse, idet enhver type realydelse ikke egner sig 

til alle procedurer, særligt henset til den store difference mellem tids- og ressourceforbruget forbundet 

med de enkelte procedurer. Ligeledes skal de fremsatte krav i udbudsmaterialet være proportionale i 

forhold til den valgte udbudsprocedure, idet valget af udbudsprocedure også skal tage højde for, 

hvilke løsningsmuligheder, der findes på markedet. 

 

2.2.1.4 Princippet om effektiv konkurrence 

Udbudsdirektivet har blandt andet til formål at sikre effektiv konkurrence for offentlige indkøb. 

Hensynet kommer blandt andet til udtryk i direktivets præambel 90, samt i artikel 18, stk. 1, der 

foreskriver, at:  

“udbuddet udformes ikke med det formål at udelukke dette fra direktivets anvendelsesområde 

eller kunstigt indskrænke konkurrencen. Konkurrencen betragtes som kunstigt indskrænket, 

hvis udbuddet er udformet med den hensigt uretmæssigt at favorisere visse økonomiske 

aktører eller stille dem mindre gunstigt.” 

 

Bestemmelsen er implementeret i Udbudslovens § 2, stk. 2. Ordregiveren må således ikke 

tilrettelægge offentlige indkøb med det formål at undgå anvendelsen af udbudsreglerne. I 

Udbudsloven har man desuden fra lovgivers side valgt at indføre en formålsbestemmelse i § 1, hvori 

sikring af effektiv konkurrence med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af de offentlige 

midler fremgår. I medfør af formålsbestemmelsen er loven formål således at skabe de bedst mulige 

vilkår for konkurrence om offentlige indkøb med henblik på, at de bliver så effektive og 

omkostningsfrie som muligt for såvel ordregiverne som tilbudsgiverne.194 Det skal i den forbindelse 

understreges, at der ikke kan støttes ret på formålsbestemmelsen i § 1. 

Udbudslovens § 40, stk. 4, vedrørende de tekniske specifikationer, henviser ligeledes til 

princippet om effektiv konkurrence. Det følger af bestemmelsen, at de tekniske specifikationer ikke 

må medføre ubegrundet begrænsning af konkurrenceudsættelsen af indkøbet. Princippet om effektiv 

konkurrence består således af to led; ordregiveren må ikke tilrettelægge indkøb således 1) at 

udbudsreglerne omgås, og 2) at visse økonomiske aktører uretmæssigt favoriseres eller deres 

muligheder for at vinde udbuddet uretmæssigt forringes.195 I den forbindelse har EU-domstolen 

udtalt, at de EU-retlige udbudsregler ligeledes har til formål, at skabe så bred en konkurrence, som 

 
194 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 1, s. 46, sp. 1, ll. 15-18 
195 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 51 
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muligt,196 hvilket således også gælder for de danske udbudsregler i henhold til pligten til EU-konform 

fortolkning.197 

 Princippet pålægger dog ikke ordregiveren en pligt til at tilpasse de saglige krav til kontraktens 

genstand for at understøtte den bredest mulige konkurrence. Dette heller ikke lyset af Udbudslovens 

§ 164, stk. 1, der alene tilpligter ordregiveren at formulere kriterierne på en sådan måde, at de 

understøtter muligheden for at byde ind med forskellige løsninger, således at der er mulighed for 

effektiv konkurrence.198 Ordregiveren har dermed stadig et bredt skøn for fastlæggelsen af 

kontraktens genstand og kriterierne hertil, men kravene skal være sagligt begrundede, og må ikke 

være i strid med gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet.199 

 

2.2.2 International regulering af OPP 

Inden den danske regulering af OPP fastlægges, undersøges det, hvorledes andre lande i EU har valgt 

at regulere området. Hvorvidt, og i hvilket omfang OPP er reguleret, varierer i høj grad fra land til 

land, her sammenlignes 21 EU-medlemslande200.201 Fælles er dog, at alle EU-medlemslandene er 

underlagt de i EU udledte principper: ligebehandlings-, gennemsigtigheds- og 

proportionalitetsprincippet, som klarlagt i 2.2.1. Størstedelen af de EU-medlemslande, der har 

implementeret en form for OPP-regulering, har indført regler, der specifikt definerer OPP. I en del 

lande er der udstedt offentligt tilgængelige OPP-vejledninger eller oprettet centrale OPP-enheder. Det 

er dog de færreste lande, der har indført økonomiske initiativer til at fremme anvendelsen af OPP.202 

Frankrig er et af de få lande, der regulerer og understøtter OPP-projekter gennem både regler, 

økonomiske initiativer, vejledninger og ved etableringen af en OPP-enhed. For at give et indblik i, 

hvad en samling af alle elementerne kan bidrage med, samt til komparativ analyse i forhold til den 

danske regulering, undersøges fransk regulering i det følgende. 

 

OPP er i fransk ret eksplicit reguleret i lovgivningen, og reguleringen heraf differerer allerede af den 

grund væsentligt fra den danske regulering af OPP. Ligeledes er den franske definition af OPP, som 

anført i 2.1.1, begrænset til blandt andet kun at omfatte projekter med privat finansiering, hvormed 

 
196 C-568/13, pr. 34. 
197 Se 1.6.1.1 om regulering 
198 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 164, s. 153, sp. 2, ll. 46-48 
199 Ibid. s. 153, & Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 52 
200 Storbritannien er med i denne oversigt, hvormed det derfor skal pointeres at Storbritannien trådte ud af EU den 31. januar 2020, 

hvorefter Storbritannien ikke længere er omfattet af reglerne i EU fra og med den 1. januar 2021. 
201 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 130-131, tabel 7.1 
202 Ibid. s. 130-131, tabel 7.1 
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den afviger fra den i denne afhandling anlagte definition. I fransk lov reguleres OPP gennem 

bekendtgørelse om partnerskabskontrakter203 fra 2004, som ændret ved lov om 

partnerskabskontrakter204 fra 2008. Gennem denne regulering er der implementeret en lovfæstet 

definition af OPP-kontrakten, nærmere beskrevet i 2.1.1.205 Derudover er der oprettet en OPP-enhed 

kaldet Mission d'appui aux partenariats public-privé (MAPPP), som blev implementeret gennem 

forordning om oprettelsen af en OPP-støtteenhed206. MAPPP fungerer som en ekspertise enhed, der 

står for en del af den indledende vurdering af et OPP-projekt, og assisterer den offentlige myndighed 

ved indgåelse, forhandling og monitorering af OPP-kontrakten. Herudover promoverer OPP-enheden 

OPP-kontrakten, samt tilvejebringer information om OPP-kontrakten generelt.207 I 2009 blev der i 

Frankrig for en periode indført en stimuluspakke kaldet Plan de reliance208 for at sætte gang i OPP-

markedet efter finanskrisen.209 Stimuluspakken indførte en OPP-statsgaranti, hvilket gjorde det 

muligt at låne op til 80 % af OPP-projektets pris, enten gennem lån eller værdipapirer. I denne 

forbindelse blev der i større grad indgået OPP-projekter med en blanding af offentlig og privat 

finansiering, da dette gav begge parter et større økonomisk råderum.210 Det er ikke længere muligt at 

gøre brug af stimuluspakken, men initiativet skabte et stærkt og kompetitivt OPP-marked i 

Frankrig.211 EPECs markedsgørelse for OPP i 2020212 viser at Frankrig på det Europæiske OPP-

marked, målt efter antal projekter og deres samlede værdi, i perioden 2011-2020213 har været det 

andet største OPP-marked, kun overgået af UK, som også er det land der generelt har haft benyttet 

OPP mest. Derimod har Frankrig været det største OPP-marked i perioden 2016-2020214, hvilket også 

stemmer overens med at Storbritannien ikke længere udbyder OPP-projekter efter PFI/PF2. 

 

OECD anbefaler i tråd med dette, at der indføres specifik OPP-regulering for at øge sandsynligheden 

for succesfulde OPP-projekter, samt for at sænke transaktionsomkostningerne. Det pointeres, at 

selvom et OPP hovedsageligt er baseret på den indgåede OPP-kontrakt, er det vigtigt at der er 

 
203 Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat & Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification 

du droit 
204 Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat 
205 Tvarnø, C. D. (2016). Legal, Financial and Governmental PPP Initiatives. s. 4-5 
206 Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui aux partenariats public-privé, ændret ved Décret n° 

2011-709 du 21 juin 2011 modifiant le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d'appui à la réalisation 

des contrats de partenariat 
207 EPEC. (2012). France: PPP Units and Related Institutional Framework. s. 18 
208 Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 
209 Tvarnø, C. D. (2016). Legal, Financial and Governmental PPP Initiatives. s. 7-8 
210 Ibid. s. 8 
211 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 137-138 
212 EPEC. (2021). Market Update - Review of the European PPP Market in 2020 
213 Ibid. bilag 2. 
214 Ibid. bilag 2. 
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regulering på området, der skaber rum til konkurrence og skaber stabile juridiske rammer. Det er 

staten, der skal inkorporere disse rammer i national ret, og derigennem skabe forholdene for et OPP-

marked.215 OECD anbefaler overordnet, at: 

“... all significant regulation affecting the operation of Public-Private Partnerships is clear, 

transparent and enforced. Red tape should be minimised and new and existing regulations 

should be carefully evaluated.”216 

OECDs anbefalinger fra 2012 og de tiltag, der er indført i Frankrig siden 2004, deler mange ligheder. 

Frankrig har haft stor succes med OPP-projekter efter indførelsen af både OPP-lovgivning, en OPP-

enhed og i en periode en OPP-stimuluspakke, hvilket også understøtter de fremsatte anbefalinger fra 

OECD om opnåelsen af et effektivt OPP og OPP-marked. Gennem erfaringerne fra Frankrig og 

ordlyden af anbefalingerne fra OECD, kan det konkluderes, at indførelsen af specifikke og 

regulerende OPP-tiltag har en stor effekt på succesen af de udbudte OPP-projekter, idet der skabes et 

OPP-marked, der er klart og gennemskueligt at navigere i for de deltagende parter. 

 

I Danmark er der ingen lovreguleret definition af OPP, kun en række offentlige OPP-vejledninger. 

Der er således ikke en samlet OPP-lov som set i Frankrig.217 Der anvendes ikke OPP i Danmark i lige 

så høj grad som i Frankrig, hvor både den centrale OPP-enhed og stimuluspakken spillede en stor 

rolle i udbredelsen af OPP-projekter i Frankrig. Diskussionen om, hvorvidt og hvorledes økonomiske 

hjælpepakker eller en specifik OPP-enhed vil påvirke det danske OPP-markedet, føres dybdegående 

i 4.2.4. 

 

2.2.3 Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri fra 2013218 er det eneste sted i 

gældende regulering, hvor OPP er direkte nævnt og reguleret.219 Bekendtgørelsen fra 2013 erstatter 

bekendtgørelse om anvendelse af offentlige-private partnerskaber (OPP), partnering og oplysninger 

svarende til nøgletal fra 2004 (historisk)220, hvor den supplerende vejledning221 giver overblik og 

forståelse for den meget overordnede bekendtgørelse. Bekendtgørelsen har hjemmel i Lov om statens 

 
215 OECD. (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. s. 11 
216 Ibid. s. 11, ll. 1-3 
217 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 130-131, tabel 7.1 
218 Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 
219 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 56 
220 Bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 (historisk) 
221 Vejledning nr. 9605 af 6. november 2013 
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byggevirksomhed m.v. fra 2010222 med senere ændringer i 2011223, hvor kommunale og regionale 

byggerier blev omfattet af lovens anvendelsesområde, og dermed blev til Lov om offentlig 

byggevirksomhed. Loven finder således anvendelse på statslige, kommunale og regionale 

byggeprojekter, jf. lovens § 1. I analysen vil udvidelsen af lovens anvendelsesområde ikke blive taget 

i betragtning, da det er statslige OPP-projekter der behandles i det følgende. 

 Ifølge bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri § 1 omfatter 

offentlige byggerier: opførelse, om- og tilbygning af byggeri, renovering og vedligeholdelse af 

byggeri, samt tilknyttede anlæg. Bekendtgørelsen, samt de totaløkonomiske vurderinger og 

beregninger beskrevet i § 4, finder anvendelse ved byggeri til brug for staten, når summen er over 5 

mio. DKK, jf. bekendtgørelsens § 1, nr. 1. Dette betyder, at større offentlige bygge- og 

anlægsprojekter, herunder OPP-projekter, er underlagt bekendtgørelsens anvendelsesområde. Ved 

offentlige byggerier, skal der foretages en totaløkonomisk vurdering af, hvorvidt OPP eller 

tilsvarende organisering kan benyttes, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Der er i bekendtgørelsens 

vejledning opstillet en model for OPP-vurderingen, som har til formål at vurdere, hvorvidt et projekt 

er egnet som OPP. Bekendtgørelsen lader det således være op til ordregiveren at vurdere, hvorvidt en 

totaløkonomisk vurdering af projektet overhovedet skal foretages.224 Dog kan det i den forbindelse 

overvejes, om det forvaltningsretlige krav om forsvarlig økonomisk forvaltning, alligevel tilpligter 

ordregiveren at foretage som minimum OPP-egnethedsvurderingen, særligt ved bygge- og 

anlægsprojekter med en høj kontraktværdi. 

 

2.2.3.1 OPP-vurdering – hvornår er et projekt egnet som OPP? 

Grundet høje transaktionsomkostninger ved OPP-vurderingen udføres analysen i to faser.225 Som 

udgangspunkt skal den offentlige part først gennemføre en OPP-egnethedsvurdering, og derefter en 

OPP-forundersøgelse, hvis den første vurdering indikerer, at OPP er en relevant løsning for 

gennemførelsen af det pågældende projekt. OPP-egnethedsvurderingen vurderer et konkret 

byggeprojekt for at kunne bestemme, om det egner sig som OPP. Denne vurdering foretages oftest 

gennem en række spørgsmål. Disse varierer dog alt efter den pågældende offentlige myndighed, men 

omhandler ofte: projekt summens størrelse, kontraktens løbetid, hvorvidt projektet indebærer både 

design, anlæg og efterfølgende drift, samt vedligeholdelse, projektets totaløkonomi, risiko 

 
222 Bekendtgørelse af lov nr. 1712 af 16. december 2010 
223 Lov om ændring nr. 623 af 14. juni 2011 af lov om statens byggevirksomhed m.v. 
224 Denta, S. M. (2017). Kommunale offentlige private partnerskaber - Regulering i skyggen af Farumsagen. s. 146 
225 Se 3.1.2 om ordregivers udbudsomkostninger 
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eksponering, markedets interesse, finansieringsmodel og politisk vilje hos den offentlige 

myndighed.226 Det mest optimale er at gennemføre egnethedsvurderingen tidligt i OPP-processen, og 

det er en fordel at have overvejet, hvilke ydelser der skal inddrages i projektet, samt have et 

grundlæggende overblik over leverandørmarkedet, da flere faktorer i vurderingen er sammenkædet, 

herunder blandt andet projektsum og marked.227 

 

Hvis egnethedsvurderingen peger på, at projektet kan gennemføres som et OPP, kan der foretages en 

OPP-forundersøgelse. Forundersøgelsen består typisk af en finansiel- og en markedsanalyse. 

Den finansielle analyse sammenligner de omkostninger, der er ved at gennemføre det konkrete 

projekt som et OPP, i forhold til gennemførelse ved mere velkendte modeller, eksempelvis som en 

totalentreprise med en drifts- og vedligeholdsaftale. I forundersøgelsen foretages der en række 

delvurderinger ofte i forhold til følgende: transaktionsomkostninger, finansieringsomkostninger og 

risici, omkostninger ved byggeri, omkostninger i forbindelse med valg af grund til aktivet, 

driftsoptimering, herunder vedligehold og rengøring, og risikofordeling. Der kan derudover være 

særlige forhold ved de enkelte projekter, der gør det relevant at inddrage yderligere elementer i 

analysen. Disse delvurderinger gennemføres for både et OPP og et traditionelt projekt, hvorved 

resultaterne kan sammenlignes.228 

 En markedsanalyse fokuserer på at afdække leverandørmarkedet for at undersøge, hvorvidt 

der er private leverandører på markedet, der har evner og interesse i at indgå i et OPP. 

Markedsanalysen afklarer derudover, hvor mange ydelser, udover anlæg og drift, de private 

leverandører er villige til at påtage sig, herunder ydelser som rengøring eller kantinedrift. Interviews 

med potentielle leverandører ligger basen for analysen. Det skal dog nævnes, at analysens resultat 

består af en vis usikkerhed, i og med de pågældende interviews er uforpligtende.229 

 

2.2.4 Offentlig-private partnerskaber i lyset af Udbudsloven 

Alt efter hvilket behov der er i OPP-projektet, både indledende og efterfølgende, kan projektet 

udbydes efter de forskellige procedurer beskrevet i Udbudsloven. I de situationer hvor ordregiveren 

ønsker dialog med den private part under udbuddet, kan ordregiveren med fordel vælge en af de 

fleksible udbudsprocedurer: udbud med forhandling, jf. UL §§ 61-66, konkurrencepræget dialog, jf. 

 
226 Vejledning nr. 9605 af 6. november 2013, pkt. 4 
227 Ibid. 4 
228 Ibid, pkt. 4 
229 Ibid, pkt. 4 
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UL §§ 67-72, eller innovationspartnerskaber, jf. UL §§ 73-79. Ordregiveren har herudover adgang til 

at benytte de almindelige udbudsformer: offentligt udbud, jf. UL §§ 56-57, eller begrænset udbud, jf. 

UL §§ 58-60.230 

 

KFST har fundet, at OPP-projekter i højere grad bliver udbudt som konkurrencepræget dialog eller 

begrænset udbud.231 Der er en stor forskel på, i hvilket omfang de forskellige udbudsprocedurer er 

velegnede til at gennemføre de konkrete OPP-projekter.232 De fem udbudsprocedurer vil derfor blive 

afdækket i det følgende, for at undersøge hvilke argumenter, der ligger til grund for valget af 

udbudsprocedure, samt hvorledes traditionelle udbud og udbud af OPP-projekter adskiller sig fra 

hinanden i de henseende. 

Et OPP bliver udbudt efter Udbudslovens regler, og er dermed underlagt det samme 

retsgrundlag som traditionelle udbud. Udbudsmaterialet til et OPP-projekt skal derfor grundlæggende 

indeholde det samme, som ved ethvert andet udbud. OPP-kontraktens omfang gør i de fleste tilfælde 

udbudsmaterialet mere monstrøst, i takt med mængden og kompleksiteten af kontraktens ydelser og 

varighed.233 Udbudsmaterialet skal bestå af OPP-kontrakten, udbudsbekendtgørelsen, herunder 

specificerede tildelingskriterier og evalueringsmetoder, samt bilag, heriblandt 

kravspecifikationerne.234 Tildelingkriterierne og evalueringsmetoderne i et OPP-projekt adskiller sig 

ikke fra traditionelle udbud, men er meget centrale i OPP-projektet. Tildelingskriterierne med fokus 

på bedste forhold mellem kvalitet og pris, jf. UL § 162, stk. 1, nr. 3, kan tilskynde OPP-leverandøren 

til i højere grad at sammenkoble etablering og drift, når de skal afgive tilbud, end ved traditionelle 

udbud.235 Ved traditionelle udbud af bygge- og anlægsarbejder benyttes tildelingskriteriet pris, jf. UL 

§ 162, stk. 1, nr. 1, ofte.236 Kravspecifikationerne udarbejdes i OPP-projekter i samme favør som ved 

traditionelle udbud, specifikationerne kan dog være mere omfattende i OPP-projekter i og med, der 

skal tages højde for selve aktivet, samt drift, vedligehold og eventuelle yderligere services.237 

Fælles for alle udbudsprocedurerne er, at der for ordregiveren ikke er mulighed for frit at 

vælge, hvilken tilbudsgiver der vinder kontrakten. Her er det tildelingskriterierne og 

evalueringsmetoderne der udgør det objektive grundlag, hvorpå ordregiveren skal træffe deres 

 
230 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 47-48 
231 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 14 & KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - 

Nyanlæg. s. 46 
232 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 51 
233 Ibid. s. 46 & 69 
234 Ibid. s. 69-70 
235 Ibid. s. 70 
236 COPS. (2017). Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. s. 56 
237 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 69 
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afgørelse.238 Ved at præcisere og tydeliggøre de krav eller behov, der findes til projektet i 

udbudsmaterialet, bliver det nemmere for tilbudsgiverne at afgive relevante og konkrete tilbud, 

hvorpå ordregiveren kan basere sin beslutning. De bedre tilbud resulterer ligeledes i et bedre indkøb 

for ordregiveren. 

 

2.2.4.1 Udbudslovens formål 

Udbudsloven er en implementering af Udbudsdirektivet i dansk ret. Udbudsloven har til formål ved 

offentlige indkøb at fastlægge de tilgængelige udbudsprocedurer, hvorigennem der sikres den bedst 

mulige allokering af de offentlige midler gennem en effektiv konkurrence, jf. UL § 1. 

Udbudsdirektivets præambel 2 karakteriserer offentlige indkøb “... som et af de markedsbaserede 

instrumenter, der skal anvendes til at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og således sikre 

optimal udnyttelse af de offentlige midler”239. Gennem markedet for offentlige udbud, hvor private 

leverandører konkurrerer om offentlige kontrakter, gives der plads til et marked for OPP. Succesen 

med at skabe OPP-markeder har været størst i de lande, der har prioriteret et effektivt marked for 

begge parter, herunder Frankrig, som behandlet i 2.2.2.240 Disse betragtninger er i overensstemmelse 

med de ovenfornævnte anbefalinger fra OECD,241 hvormed regulering og strukturering af OPP, er 

med til at skabe rammerne for et effektivt OPP-marked.242 

Udbudsdirektivet fastslår i præambel 47, at innovation i offentlige indkøb er en af de 

drivkræfter, der er med til at skabe vækst, samt opnå bredere økonomiske og samfundsmæssige 

fordele.243 Her er det ligeledes gennem implementeringen af innovationspartnerskabet gjort muligt 

for ordregiveren at udvikle en ikke allerede eksisterende løsning på markedet i samarbejde med en 

privat leverandør, hvilket skal ske på en sådan måde at konkurrencen på markedet ikke hindres.244 

Med en innovativ og fleksibel tilgang til markedet, giver udbudsdirektivet og hermed også 

udbudsloven plads til det effektiviserende og optimerende OPP. Ved ikke at etablere et OPP-marked, 

og dermed ikke udnytte den vækst og værdi, der tilføres samfundet gennem innovation af den 

offentlige infrastruktur, kan dette potentielt føre til velfærdstab og væksttab, hvis både innovation, og 

investeringen heri, flyttes til andre lande.245 Innovation og nytænkning af eksisterende løsninger er 

 
238 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 49 
239 Udbudsdirektivet, præambel 2 
240 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 128-129 
241 Se 2.4.2 om International regulering af OPP 
242 OECD. (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. s. 11 
243 Udbudsdirektivet. præambel 47 
244 Ibid. præambel 49 
245 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 134-135 
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en stor del af OPP, hvor det er OPP-leverandøren, der hovedsageligt står for sammentænkningen af 

design, anlæg, drift og vedligehold af et aktiv. Som nævnt ovenfor er det vigtigt, at ordregiveren 

sikrer, at kravspecifikationerne er udførlige, for at OPP-leverandøren kan afgive et realistisk og 

relevant tilbud. Det er dog i OPP også særligt vigtigt at kravene ikke er for specifikke, da dette kan 

betyde, at OPP-leverandøren hindres i at vælge de mest fordelagtige og effektive løsninger. 

Kravspecifikationerne skal derfor i højere grad bærer præg af funktions- og behovskrav end aktivitets- 

og udførelseskrav, idet dette giver OPP-leverandøren frihed til at vælge de materialer, produkter eller 

løsninger, der sikrer det bedste resultat, og tilgodeser ordregiverens behov bedst muligt. Hvis 

ordregiveren formår at balancere krav og forventninger, hvor OPP-leverandøren hverken fratages alt 

kontrol eller pålægges hele projektets risiko, åbner dette for konkurrencen på markedet.246 

Det første statslige OPP var opførelsen af det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge, som havde 

kontraktindgåelse i juni 2007.247 Projektet havde et behov for en del innovative løsninger, særligt i 

forhold til opbevaring, tilgængelighed og sikkerhed for Rigsarkivets materiale, og der blev herunder 

også benyttet velkendte og gennemprøvede elementer. Projektet blev udbudt gennem 

konkurrencepræget dialog. Bygningsstyrelsen, som stod for indkøbet, bemærkede gennem 

udbudsprocessen, at det at overlade bygherrerollen fuldt ud til OPP-leverandøren ikke altid var lige 

nemt. Hertil blev det pointeret, at udarbejdelsen af “et godt udbudsmateriale baseret på de 

funktionsbaserede krav”248, og evnen til at overlade opfyldelsen af kontrakten til OPP-leverandøren, 

er nogle af de centrale fokuspunkter i OPP. Dette understøtter det ovenstående i forhold til brugen af 

innovation og skabelsen af et OPP-marked. 

Udbudsreglerne tilsigter at skabe markeder, konkurrence og værdi, samt innovation ved 

offentlige indkøb. Ved udbud af bygge- og anlægsprojekter som OPP, skabes der et marked, som 

stiler efter det samme formål, der er beskrevet i Udbudslovens § 1, men også har et fokus på det 

offentligt-private partnerskab i kontraktens forløb. Der eksisterer et OPP-markedet under 

Udbudsloven, men set i forhold til internationale erfaringer har det danske OPP-marked langt fra nået 

sit potentiale, og det kan således diskuteres, hvorledes dette kan opnås, samt hvorvidt det er relevant 

at implementere OPP yderligere i dansk ret, yderligere herom i 4.2.4. Det er således ikke 

Udbudslovens sigte at begrænse markedet, men det, at der ikke er etableret et velfungerende og 

 
246 OECD. (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. s. 15-16 & 

Tvarnø, C. D., et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 154 
247 KFST. (11. juli 2017). Cases om OPP-projekter - Rigsarkivet 
248 Ibid. ll. 40-42 
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konkurrencemæssigt effektivt OPP-marked, kan være en indikation af, at det, at OPP falder under 

Udbudslovens anvendelsesområde, medfører at Udbudslovens § 1 ikke kan overholdes. 

 

2.2.4.2 Indledende markedsundersøgelse 

Inden et projekt udbydes kan der gennemføres en indledende markedsundersøgelse, jf. UL § 39, men 

dette er ikke en pligt for ordregiveren. Den indledende markedsundersøgelse giver ordregiveren 

mulighed for at undersøge, hvilke løsninger, herunder tekniske, der findes på markedet, gennem 

dialog med leverandørerne.249 Markedsundersøgelsen er ikke samtidig et løfte om, at et projekt 

udbydes, eller at det udbydes efter en bestemt udbudsform, hvilket også gør undersøgelsen anvendelig 

i forbindelse med OPP-projekter.250 Gennem markedsundersøgelsen indsamler ordregiveren 

information fra markedet om, hvorvidt det er muligt at gennemføre det pågældende projekt. Qua disse 

data kan ordregiveren også i højere grad undgå at fremsætte urealistiske krav i udbudsmaterialet, 

hvilket bidrager til et mere præcist og udførligt udbudsmateriale, der ligeledes resulterer i tilbud af 

højere kvalitet.251 Ved denne procedure skal ordregiveren ligeledes overholde de udbudsretlige 

principper, jf. UL § 2, samt iagttage at dialogen med leverandørerne ikke kan resulterer i 

konkurrencemæssige fordele i selve udbuddet, jf. UL § 39, stk. 2, 1. pkt.. I en situation, hvor der er 

givet information til de deltagende leverandører, der er af en konkurrenceforvridende karakter, skal 

ordregiveren gøre denne information offentligt tilgængelig for at eliminere eventuelle 

konkurrencefordele, jf. UL § 39, stk. 2, nr. 1.252 Processen og resultatet af den indledende 

markedsundersøgelse skal også kunne dokumenteres af ordregiveren ved undersøgelsens 

afslutning.253 

 Der er dermed et flertal af fordele tilknyttet brugen af den indledende markedsundersøgelse. 

Det skal dog overvejes, om en offentlig ordregiver, der fra start af har overvejet at udbyde projektet 

som et OPP-projekt, allerede ville have gennemgået en OPP-vurdering254, hvorved der gennemføres 

en tilsvarende markedsundersøgelse. Ved overvejelsen om at udbyde et projekt som OPP, er OPP-

vurderingen med til at afklare om projektet i det hele taget er egnet som et OPP. I tilfældet hvor 

ordregiveren har gennemgået en OPP-vurdering, og fastholder at udbyde projektet som OPP, vil en 

indledende markedsundersøgelse sandsynligvis ikke kunne bidrage med nye synspunkter på 

 
249 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber – Nyanlæg. s. 49 
250 Ibid. s. 50 
251 Ibid. s. 49 
252 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 39, s. 126-129 
253 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 49 
254 Se 2.4.3.1 om OPP-vurderingen 
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projektet. Den indledende markedsundersøgelse vil derfor i højere grad være fordelagtig i tilfælde, 

hvor ordregiveren overvejer at gennemføre et traditionelt udbud, og ønsker at afdække markedet 

inden udbud. Her kan markedsundersøgelsen bidrage til at ordregiveren opdager en større 

sammenhæng mellem etablering, drift og vedligehold af projektet, end måske først antaget. Projektet 

vil derfor kunne drage fordel af at blive gennemført som et OPP i stedet. Det er selvfølgelig muligt, 

at selvom der er gennemført en OPP-vurdering, at ordregiveren gør brug af en indledende 

markedsundersøgelse. På den anden side bidrager denne grundige afsøgning af markedet til 

opfyldelsen af de forvaltningsretlige principper, se 2.3.1.1, og giver ordregiveren de bedste 

forudsætninger for at indgå en langvarig kontrakt.  

 

2.2.4.3 Udbudsform 

Den offentlige ordregiver kan vælge mellem fem udbudsprocedurer ved udbuddet af et OPP-projekt: 

offentligt udbud, begrænset udbud, udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog, eller 

innovationspartnerskabet. Alle udbudsprocedurerne gennemføres på samme vis, uanset om der er tale 

om et bygge- og anlægsprojekt udbudt som et traditionelt udbud eller et OPP, hvormed de 

processuelle bestemmelser for udbudsformerne ikke gennemgås.255 Forskellene beror på, hvilke og 

hvor mange hensyn og overvejelser, der tillægges projektet inden valg af udbudsprocedure, da OPP-

projekter er af en grundlæggende anden karakter end traditionelle udbud. Herunder vil de forskellige 

udbudsprocedurer blive præsenteret, og incitamenterne bag diskuteret. 

 

OPP-projekter vil i langt de fleste tilfælde være af en mere kompleks karakter end traditionelle udbud, 

idet der er tale om udbud af en kontrakt, der indeholder både design, anlæg, drift og vedligeholdelse 

af en bygning eller et anlæg. En væsentlig overvejelse ved offentligt udbud er derfor, at alle 

interesserede tilbudsgivere får adgang til at afgive tilbud på projektet. Generelt vil dette øge 

konkurrencen om projektet, men givet OPP-projekters kompleksitet kan det ofte være svært for 

tilbudsgiverne at afgive brugbare tilbud på baggrund af udbudsmaterialet, uden mulighed for 

yderligere opklaring eller præcisering af ordregiverens behov eller krav. Tilbudsgivere fravælger 

dermed i visse tilfælde projekter, for ikke at spilde tid og ressourcer på at udforme et tilbud, der måske 

ikke opfylder ordregiverens behov, eller hvor sandsynligheden for at vinde kontrakten er meget lav. 

Hvis dette er tilfældet, vil et offentligt udbud have den modsatte effekt end tilsigtet, i og med 

konkurrencen om projektet forværres. Ved at implementere en prækvalifikation i det begrænsede 

 
255 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 47-48 & 52 & 55-56 
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udbud bliver tilbudsgivernes interesse skærpet. Tilbudsgiverne udarbejder dermed først et fuldt 

tilbud, når det er opfordret hertil. Dette øger ligeledes sandsynligheden for at modtage relevante og 

brugbare tilbud for ordregiveren.256 I OPP-projekter af mere simpel karakter, hvor der ikke er et 

skærpet behov for dialog under udbudsprocessen, kan det derfor foretrækkes at benytte begrænset 

udbud frem for offentligt udbud for at øge sandsynligheden for egnede tilbud, samt skabe mere 

effektiv konkurrence om projektet. 

Udbud med forhandling henvender sig til situationer, hvor ordregivernes krav og ønsker ikke 

kan imødekommes uden, at en eksisterende løsning på markedet tilpasses.257 Denne faktor medfører 

et skærpet behov for dialog inden den endelige tilbudsfase, hvilket ikke kan imødekommes under et 

offentligt eller begrænset udbud. Det er værd at bemærke at udbud med forhandling ikke har været 

benyttet som udbudsform ved OPP-projekter før 2017, hvor Bygningsstyrelsen udbød tre OPP-

projekter efter udbudsformen.258 Hvis man betragter de traditionelle udbud, er udbud med forhandling 

den mest benyttede udbudsform af de fleksible procedurer.259 Udbud med forhandling giver mulighed 

for dialog gennem udbudsprocessen, hvilket kan have manglet under projekter udbudt som begrænset 

udbud. Modsat, har udbud med forhandling karakter af en mindre kompliceret og mere tilgængelig 

udbudsform, set i forhold til konkurrencepræget dialog. Det kan tyde på, at erfaringerne, ordregiveren 

har gjort sig omkring udbudsprocessen i OPP-projekter, har vist, at behovet for dialog under 

udbudsprocessen ved konkurrencepræget dialog er mindre end først antaget. Modsat kan det ved 

projekter gennemført som begrænset udbud have været erfaret, at der har været et større behov for 

dialog end forventet, hvorved udbud med forhandling dermed har vist sig som den udbudsform, der 

komplementerer den fleksible natur i et OPP bedst. Ligeledes kan det overvejes om hensynet til de 

samlede udbudsomkostninger relativt til kontraktens værdi og gevinsterne ved den pågældende 

udbudsform har dannet grundlag for det inkonsistente procedurevalg. Det vides ikke om den 

umiddelbare manglende konsistens i valget af udbudsprocedure, kan tillægges kontraktens realydelse 

eller at procedurevalget baseres på en række andre parametre, hvorved valget af udbudsprocedure 

ville karakteriseres som konsistent. Da der ikke er udbudt og indgået ret mange OPP-projekter i 

Danmark på nuværende tidspunkt, er det tillige svært at udskille overordnede tendenser, samt drage 

overordnede konklusioner på baggrund af den begrænsede erfaring. 

 
256 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 55 
257 Ibid. s. 48 
258 Udbudsbekendtgørelse 2017/S 237-491761 & Udbudsbekendtgørelse 2017/S 125-253816 & Udbudsbekendtgørelse 2017/S 105-

209123 
259 KFST. (2021). Evaluering af Udbudsloven. s. 86, fig. 5.2 & s. 29, fig. 2.7 
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Konkurrencepræget dialog henvender sig som udbudsform til projekter med en signifikant 

kompleksitet, i hvilken forbindelse udbudsformen gør det muligt at fastlægge og præcisere en stor 

del af projektet gennem udbudsprocessen. Dette er særligt fordelagtigt i forbindelse med projekter, 

hvor ordregiveren ikke nødvendigvis ved, hvor projektet skal ende, eller hvilken løsning, der vil 

resultere i det ønskede projekt. Det er derfor forståeligt, at denne udbudsform er den mest benyttede 

til OPP-projekter, da disse projekter ofte er meget omfattende eller bevæger sig ind på et område eller 

marked, der ikke er velkendt for ordregiveren. Kompleksiteten af et projekt gør det vanskeligt at 

præcisere vilkår, krav og behov for projektet, uden en egentlig dialog med tilbudsgiverne. Ved 

konkurrencepræget dialog får ordregiveren dermed opfyldt dette behov. 

På nuværende tidspunkt er der ikke indgået et statsligt OPP, der benytter sig af 

innovationspartnerskabet som udbudsprocedure, og der er derfor ikke konkret erfaring med den 

pågældende udbudsprocedure i forbindelse med statslige OPP-projekter.260 Den innovative og 

nyskabende natur, der er beskrevet i Udbudsloven og ved definitioner af OPP, er en oplagt grund til 

at vælge innovationspartnerskabet ved et OPP. Det skal selvfølgelig holdes for øje, at der skal være 

tale om en ny løsning på markedet, og ikke blot en fortolkning af en eksisterende løsning. 

 Observationer viser derfor, at et projekt af en kompleks natur oftere benytter en af de fleksible 

udbudsprocedurer, da der i højere grad er behov for interaktion med den private part. Omvendt kan 

det ses, at mere simple eller standardiserede opgaver ofte udbydes gennem en af de almindelige 

udbudsformer. Her kan der også være tale om opgaver, som ordregiveren har stor erfaring med, fordi 

der er gennemført lignende projekter tidligere. En mere kompliceret og omfattende udbudsproces 

tager ligeledes oftest længere tid, samt kræver et større ressourceforbrug. Det er fundet, at der er en 

øget kvalitet i OPP-projekter, set i forhold til traditionelle udbud med tilstødende ydelser.261 Et OPP-

projekt har typisk en løbetid på mellem 15-25 år. Det skal derfor tages i betragtning, hvorvidt det at 

benytte en mere dialogpræget, og dermed også mere ressourcekrævende, udbudsproces i starten, kan 

styrke den videre process, blandt andet ved at få fastlagt kontraktens genstand på et tidligt tidspunkt 

i processen. Det kan således tænkes, at den dialogorienterede udbudsprocedure er med til at højne 

OPP-projektets kvalitet, da der bruges flere ressourcer på at sikre, at ordregiverens behov er opfyldt. 

Endvidere er OPP-leverandøren i højere grad involveret, og påtager sig et større ansvar gennem et 

OPP-projekt. OPP-leverandøren har dermed færre incitamenter til at vælge de nemme og billige 

 
260 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 48 & KFSTs overblik over udbudte offentlig-private 

partnerskaber 
261 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 11, fig. 4.5 
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løsninger, da de ligeledes skal stå for den efterfølgende vedligeholdelse og drift af projektet, hvilket 

gøres bedre og mere effektivt, når der allerede fra start investeres i holdbarhed og kvalitet.262 

 

2.2.4.4 Ændringsmuligheder under udbudsprocessen 

Under udbudsprocessen kan der opstå behov for at ændre i enkelte elementer i udbudsmaterialet. I 

disse tilfælde skal ordregiveren være yderst opmærksom inden der foretages ændringer, da lovstridige 

ændringer kan medføre sanktioner. Det følger af forarbejderne til Udbudsloven263, at det er de af 

TEUF udledte principper,264 især ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, der 

sætter rammerne for ændringer i udbudsmaterialet, og ikke selve Udbudsloven.265 Ændringerne i 

udbudsmaterialet kan enten karakteriseres som uvæsentlige, væsentlige eller ændringer af 

grundlæggende elementer.266 Uvæsentlige ændringer påvirker ikke tilbudsgiverens tidsforbrug i 

forbindelse med at forstå eller at udarbejde et tilbud eller en ansøgning. Uvæsentlige ændringer har 

heller ikke en karakter, der kan påvirke potentielle tilbudsgiveres deltagelse eller havde en 

konkurrencefordrejende virkning.267 Væsentlige ændringer, består modsat af et behov for øget 

tidsforbrug i forbindelse med at forstå eller at udarbejde et tilbud eller en ansøgning. Væsentlige 

ændringer skal derfor følges af en tilstrækkelig fristforlængelse, jf. UL § 93, stk. 4, nr. 2. Nye 

oplysninger til udbudsmaterialet der øger tidsforbruget for tilbudsgiveren, herunder ændringer i de 

tekniske specifikationer, der fastsætter de egenskaber, som kræves af tilbudsgiveren, jf. UL § 40, kan 

betragtes som væsentlige ændringer.268 Ændringer af grundlæggende elementer karakteriseres ved at 

påvirke potentielle deltageres deltagelse i udbudsproceduren eller have en konkurrencefordrejende 

virkning mellem deltagerne.269 Hvis der opstår et behov for at foretage ændringer af grundlæggende 

elementer, kan ændringerne ikke foretages uden en ny udbudsprocedure. Ændringer i 

tildelingskriterierne betragtes som en ændring af grundlæggende elementer, da disse skal være 

konstante gennem udbudsprocessen, og kan påvirke, hvilke tilbudsgivere der kan byde på opgaven. 

Ændring af de fremsatte mindstekrav i udbudsmaterialet vil som udgangspunkt også betragtes som 

en ændring af grundlæggende elementer, men det er muligt at foretage en sådan ændring, hvis den 

overholder ligebehandlingsprincippet, ikke har en konkurrencefordrejende virkning, samt ikke 

 
262 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 14 
263 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015. 
264 Se 2.2.1 om de udbudsretlige principper 
265 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 2. s. 56 
266 Ibid. s. 57 
267 Ibid. s. 57, sp. 1, ll. 45-55 
268 Ibid. s. 57, sp. 2, ll. 1-9 
269 Ibid. s. 57, sp. 2, ll. 10-14 
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påvirker potentielle tilbudsgivere.270 Ved anvendelse af de fleksible procedurer vil ændringer i 

mindstekrav dog blive betragtet som en ændring af grundlæggende elementer.271 Dette betyder, at der 

ikke kan forhandles om tildelingskriterierne eller mindstekrav under udbud med forhandling, jf. UL 

§ 66, stk. 2, konkurrencepræget dialog, jf. § 70, stk. 2, eller et innovationspartnerskab, jf. 77, stk. 2.272 

 Det er derfor overordnet muligt at foretage uvæsentlige ændringer, og i de tilfælde, der sker 

passende fristforlængelse, kan der også foretages væsentlige ændringer. Grundlæggende kan der ikke 

under nogle af udbudsprocedurerne foretages ændringer i grundlæggende elementer. Ordregiveren 

skal derfor sikre sig fra start af, at udbudsmaterialet er grundigt og udførligt, for at undgå at skulle 

annullere udbudsprocessen for at foretage ændringer af grundlæggende elementer. Dette taler for, at 

ordregiveren gennemfører en indledende markedsundersøgelse273, hvis OPP-vurderingen274 ikke har 

tilvejebragt nok klarhed over de grundlæggende elementer, der skal fremgå af udbudsmaterialet. 

 Endvidere er udbudsformerne offentligt og begrænset udbud omfattet af et 

forhandlingsforbud, der blev fremsat i 1993 i en fælleserklæring mellem EU’s ministerråd og EU 

Kommissionen, og senere er stadfæstet i afgørelser fra EU-Domstolen275 og Klagenævnet for 

Udbud.276 Forhandlingsforbuddet indebærer, at der under udbudsproceduren ved offentligt og 

begrænset udbud ikke må foregå forhandlinger mellem ordregiver og tilbudsgiverne vedrørende 

grundlæggende elementer af udbuddet. Drøftelser mellem parterne må alene angå præcisering og 

supplering af ordregivers krav og indholdet af tilbudsgivers tilbud, hvis ikke dette medfører 

forskelsbehandling. Klagenævnet for Udbud har i sin praksis fortolket dette forhandlingsforbud 

strengt, og tillader således kun en snæver adgang til drøftelser mellem ordregiver og tilbudsgiverne.277 

Forhandlingsforbuddet er ikke gældende for de øvrige udbudsprocedurer, hvor 

forhandlingsmulighederne er udtrykkeligt hjemlet i udbudsloven. 

 

2.2.4.5 Offentlig-privat partnerskab som koncession 

Det er også muligt for ordregiveren at gennemføre et OPP som koncession. Koncession er ifølge 

koncessionsdirektivets (KD)278 art. 5, nr. 1, litra a: 

 
270 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 2, s. 57, sp. 2, ll. 15-65 
271 Ændringer i mindstekrav betragtes som ændringer af grundlæggende elementer, jf. § 66, stk. 2, jf. § 66, stk. 5 for udbud med 

forhandling, jf. UL § 70, stk. 2 for konkurrencepræget dialog og jf. § 77, stk. 2, jf. § 77, stk. 6 for innovationspartnerskabet. 
272 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 2, s. 57, sp. 2, ll. 15-20 
273 Se 2.2.4.2 om den indledende markedsundersøgelse 
274 Se 2.2.3.1 om OPP-vurderingen 
275 C-599/10 og C-336/12 
276 Treumer, S. et al (2019). Udbudsretten. s. 55 ff 
277 Ibid. s. 57 
278 Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

49 

“...en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, hvorved en eller flere ordregivende 

myndigheder eller kontraherende enheder overdrager ansvaret for udførelse af bygge- og 

anlægsarbejder til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget for denne overdragelse 

enten udelukkende består i retten til at udnytte de bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet 

af kontrakten, eller i denne ret sammen med betaling af en pris.” 

Koncession består således af et kontraktforhold mellem en ordregiver og en OPP-leverandør. 

Koncession finansieres privat, hvor OPP-leverandørens indtjening i driftsperioden, modsat de 

foregående betragtninger,279 kommer fra brugerbetaling, hvilket betyder den betaling brugerne af 

bygningen eller anlægget erlægger overføres direkte til OPP-leverandøren. Brugerbetaling ses ofte 

ved bygge- og anlægsprojekter som parkeringshuse, betalingsveje eller svømmehaller. Der kan også 

være tilfælde af såkaldt ‘skygge-brugerbetaling’, hvormed ordregiveren betaler OPP-leverandøren 

for hver bruger af aktivet.280 OPP-leverandøren står således for finansiering, anlæg, drift og 

vedligehold af aktivet, som ved det klassiske OPP,281 men indtjeningen skal komme fra 

brugerbetaling, hvormed den kommercielle risiko overføres til OPP-leverandøren.282 Koncession kan 

således kaldes det kommercielle OPP.283 

Koncessionen følger proceduren foreskrevet i koncessionsdirektivet, hvor det er muligt for 

ordregiveren at “frit organisere den procedure, der fører til valget af koncessionshaver”, jf. KD art. 

30, stk. 1. Proceduren skal overholde ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, samt være 

ikke-diskriminerende, jf. KD art. 30, stk. 2, jf. KD art. 3. Derudover skal der fremsættes objektive 

tildelingskriterier, der sikrer, at de indsendte tilbud vurderes på lige konkurrencemæssige vilkår, jf. 

KD art. 41.284 Ved koncession skal ordregiveren følge Udbudslovens § 160 vedrørende 

evalueringsmodellen, hvilken på lige fod med tildelingskriterierne skal beskrives i udbudsmaterialet, 

jf. bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter285 § 6. Proceduren ved koncession er således 

mere åben og lempelig i forhold til procedurerne, som følger af Udbudsloven.286 Ved koncession er 

det grundlæggende muligt at foretage ændringer i koncessionskontrakten, hvis disse ændringer var 

forudsete i de originale koncessionsdoumenter, og ikke ændrer den generelle karakter af 

koncessionen, jf. KD art. 43, stk. 1, litra a.287 

 
279 Se 2.3.2 og 3.2.3.2 om finansiering 
280 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlægs. s. 67-68 
281 Se 2.1 om klarlægningen af OPP-begrebet, og 4.2.3 om det danske og internationale perspektiv på OPP 
282 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 68 
283 Treumer, S. et al (2019). Udbudsretten. s. 430-431 
284 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 67 
285 Bekendtgørelse nr. 1625 om tildeling af koncessionskontrakter af 15. december 2015 
286 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 67 
287 Ibid. s. 68 
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 Koncession gør det muligt for ordregiveren at opføre et aktiv, uden at påtage sig den 

finansielle og kommercielle risiko, samt undgå at anlægge, drifte og vedligeholde aktivet selv. 

Koncession er således brugt ved anlæg eller byggerier der kræver brugerbetaling, herunder 

svømmehaller, parkeringshuse eller betalingsveje, hvilke er projekter der i højere grad gennemføres 

på kommunalt eller regionalt niveau.288 Der er endnu ikke gennemført statslige bygge- og 

anlægsarbejder som et kommercielt OPP i Danmark.289 Hertil kommer at KFSTs standardmodeller 

ikke er tiltænkt koncession, hvilket betyder de fremsatte OPP-standardkontrakter ikke direkte kan 

anvendes.290 Generelt vil det kommercielle OPP således ikke være en effektiv procedure ved statslige 

bygge- og anlægsarbejder, idet de bygge- og anlæg der oftest gennemføres herved ikke indkøbes af 

staten. Hvis staten eksempelvis ønsker at opføre et byggeri eller anlæg med et kommercielt element, 

for eksempelvis at fremme udvikling i et område, og ikke ønsker nogen videre tilknytning til aktivet, 

ville det kommercielle OPP være en passende løsning. Men hertil skal det overvejes om det 

kommercielle OPP mister dele af de totaløkonomiske fordele ved OPP, idet der i koncessions 

grundform ikke er indlejret eller tiltænkt et egentligt partnerskab. 

 

2.3 Strukturering af OPP-projektet: Finansiering, exit-model og risiko 

Ved indtrædelsen i et OPP indgås der mellem parterne en kontrakt, der løber over den fulde længde 

af OPP-projektet. Struktureringen og kontraktformuleringen reguleres kun i udbudsretligt regi i 

Udbudslovens § 176, ifølge hvilken ordregiveren kan stille betingelser for kontraktens 

gennemførelse, såfremt betingelserne er forbundet med kontraktens genstand. Herudover skal de 

almindelige udbudsretlige principper om gennemsigtighed og ligebehandling iagttages, idet 

retspraksis fastslår, at disse ligeledes rækker ind i kontraktforholdet.291 Herudover er 

kontraktkonciperingen reguleret af kontraktretten, særligt er obligationsrettens almindelige og 

specielle del relevant, ligesom ordregiver skal iagttage de nedenfor gennemgåede relevante 

forvaltningsretlige regler. OPP-kontrakten rækker fra indledende design af projektet til endelig 

afslutning af kontakten efter en drifts- og vedligeholdelses periode. I OPP-kontrakten påtager 

ordregiveren sig en betalingsforpligtelse, og OPP-leverandøren forpligter sig til at levere det i 

udbudsmaterialet beskrevet aktiv. For at begge parter kan opfylde deres forpligtelser, er der typisk et 

behov for at indgå aftaler med diverse underleverandører, hvilke benævnes back-to-back aftaler. 

 
288 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 14 
289 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP. s. 14 
290 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 14 
291 C-496/99P. pr. 115 
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Back-to-back aftalerne kan bero på en aftale med eksempelvis en bank, for at finansiere OPP-

projektet, eller en entreprenør og eventuel driftsoperatør, for at kunne opføre bygningen eller 

anlægget.292  

Ved indtrædelsen i et OPP indgås der en trepartsaftale mellem ordregiveren, OPP-

leverandøren og en finansierende enhed, som almindeligvis er en bank eller et pensionsselskab.293 

Herved har den finansierende enhed også muligheden for at afværge, at ordregiveren ophæver 

kontrakten med OPP-leverandøren, hvis OPP-leverandøren har misligholdt sine kontraktuelle 

forpligtelser.294 I en sådan situation kan den finansierende enhed vælge at udskifte OPP-leverandøren 

for at undgå, der bliver tale om væsentlig misligholdelse af kontrakten og således undgår at kontrakten 

ophæves på grund af OPP-leverandørens misligholdelse. Udskiftning af den oprindelige leverandør, 

er normalt ikke mulig uden gennemførelse af et nyt udbud, idet udskiftningen som udgangspunkt 

anses for en ændring af grundlæggende elementer,295 jf. UL § 178, stk. 2, nr. 4. Det fremgår dog af 

Udbudslovens § 182, nr. 1, at udskiftning af den oprindelige leverandør ikke anses som en ændring 

af grundlæggende elementer, hvis udskiftningen foretages på baggrund af en klar, præcis og entydig 

ændringsklausul, jf. UL § 182, nr. 1, jf. § 179, eller på grund af OPP-leverandørens omstrukturering, 

jf. UL § 182, nr. 2. Udskiftning foretaget i forbindelse med en ændringsklausul anses som en ændring 

i medfør af kontrakten, ikke af kontrakten.296 Udskiftningen kræver dog samtykke fra ordregiveren, i 

hvilken forbindelse der er et saglighedskrav, og desuden er udskiftningsretten tidsbegrænset.297 I 

forhold til saglighedskravet, skal der foreligge et sagligt grundlag for udskiftningen af OPP-

leverandøren, endvidere skal proportionalitets- og ligebehandlingsprincippet overholdes. 

Udskiftningen er ikke en naturlig del af OPP-projektet og som udgangspunkt vil man ikke foretage 

udskiftning, hvis ikke det er nødvendigt. Ligeledes må ændringsklausulen ikke medføre 

tvivlsspørgsmål om, i hvilke situationer klausulen kan finde anvendelse eller rækkevidden af de 

tilladte ændringer. Ændringsklausulen skal således klart beskrive i hvilke tilfælde der kan ske 

udskiftning og hvordan processen for valg af en ny OPP-leverandør skal foregå.298 Hvis det på 

forhånd er muligt for ordregiveren, at forudse udskiftning af OPP-leverandøren, i forbindelse med 

andre situationer end de i Udbudslovens § 182, nr. 2 nævnte, vil det for parterne være bedst at 

 
292 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 404 
293 Se 3.2.3.2 om finansiering 
294 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 404 
295 Ibid. s. 424 
296 Ibid. s. 424 
297 Ibid. s. 404 
298 Ibid. s. 424 
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nedskrive det i kontrakten, idet ændringen ellers ikke vil kunne foretages uden gennemføres af et nyt 

udbud.299  

Udskiftningsretten fungerer således som et kontraktretligt værn, idet den følger af en i 

kontrakten kodificeret ændringsmulighed, for den finansierende part, således at deres investering i 

projektet er beskyttet. Herved øges den finansierende parts incitament til at ville deltage i et OPP, 

samt engagement i de pågældende projekter, denne deltager i. 

 

2.3.1 OPP-kontraktens formål 

OPP-kontrakten er en bindende aftale underlagt obligationsretten, og den udgør basen for samarbejdet 

mellem ordregiveren og OPP-leverandøren. OPP-kontrakten er en del af udbudsmaterialet, når OPP-

projektet udbydes, og udarbejdes af ordregiveren, som således formulerer og hovedsageligt dikterer 

grundlaget for partnerskabet. Kontrakten er ikke genstand for decideret forhandling i kontraktens 

løbetid,300 måske særligt af hensyn til de begrænsede muligheder for at foretage ændringer i 

kontrakten.301 Der implementeres i OPP-kontrakten en række materielle- og procesbaserede 

klausuler, der gør det muligt for parterne at optimere deres partnerskab løbende efter behov.302 De 

materielle klausuler fremsætter de overordnede retningslinjer, der skal føre til fælles optimering for 

parterne, herunder klausuler om informationsdeling, risikodeling og projektets behov, samt mål. De 

procesbaserede klausuler fremsætter processen, hvorved det er muligt at opnå en effektiv 

samarbejdsstruktur, herunder klausuler om tillid, gennemsigtighed og bygningsoptimering.303 OPP-

kontrakten, og anvendelsen af denne, er derfor et essentielt element til at sikre et succesfuldt 

samarbejde i OPP-projektet.304 Idet der er tale om et partnerskab, der rækker over en langvarig 

kontraktperiode, er det ligeledes nødvendigt at implementere foranstaltninger i kontrakten, der sikrer 

en effektiv tvistløsning, samt understøtter det videre samarbejde. Det optimale ville derfor være at 

kunne løse opståede tvister uden inddragelse af domstol eller voldgift både i forhold til effektivitet 

og omkostninger.305 Der kan derfor i OPP-kontrakten indføres materielle og procesbaserede 

klausuler, fokuseret på tvistløsning.306 

 
299 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 424 
300 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 183-184 & 193 
301 Se 2.4.3 om ændring i kontrakt & 4.2.1 om forhandlingsmuligheden 
302 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 188 & fig. 9.3 & Tvarnø, C. D. 

(2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 10-11 
303 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 188 & s. 188 fig. 9.3 
304 Ibid. s. 193 
305 Se 4.2.2 om enforcement bestemmelserne i kontrakten 
306 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 191 
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 OPP-kontrakten og dermed samarbejdet har til formål, at opnå bedre kvalitet i projektet og 

bedre koordination mellem parterne. Ligeledes tilstræbes at sikre hurtigere gennemførelse af 

projekterne, samtidig med fejl reduceres. Endvidere er formålet at overføre ansvar og risiko til OPP-

leverandøren, samtidig med at ordregiveren stadig inddrages i byggeriet.307 

 

2.3.1.1 Forvaltningsretlige principper 

I forvaltningsretten er der en række garantiforskrifter, herunder officialprincippet, også kendt som 

undersøgelsesprincippet. Officialprincippet har til formål at sikre opnåelse af den materielt korrekte 

afgørelse, hvormed menes at en given myndighed ikke må træffe en beslutning på et ikke-oplyst 

grundlag. Dette er også gældende for indgåelsen af kontrakter, hvilket betyder at ordregiveren inden 

indgåelsen af OPP-kontrakten skal afdække alt relevant materiale, der tilknytter sig kontrakten og 

medkontrahenten.308 Der kan herunder være tale om vurderingen af, hvorvidt et projekt egner sig som 

et OPP, hvilket undersøges nærmere i 2.2.3.1, eller hvorvidt den pågældende leverandør kan levere 

den kvalitet og pris, som er foreskrevet i kontrakten og udbudsmaterialet. 

 Ordregiveren er endvidere underlagt princippet om saglig forvaltning. Herunder ligger kravet 

om forsvarlig økonomisk forvaltning, forbuddet mod varetagelse af private hensyn, samt 

ligebehandlings- og proportionalitetsprincippet, hvoraf de sidstnævnte principper gennemgås i 

2.2.1.309 Kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning indebærer, at ordregiveren skal sikre, at den 

leverandør der vinder kontrakten skal kunne levere på den bedste og billigste måde.310 Ordregiveren 

er derfor pålagt at sikre et oplyst grundlag for kontraktindgåelsen, hvilket er et vigtigt hensyn i et 

OPP, da det er en kontrakt og et partnerskab der rækker over 15-25 år. 

 

2.3.2 Finansiering 

Finansieringen af et OPP-projekt kan struktureres ud fra to forskellige modeller; OPP med privat 

finansiering og OPP med offentlig finansiering.311 

I et OPP-projekt med privat finansiering er det OPP-leverandøren, der varetager den fulde 

investering. Dette gøres desuden ved siden af varetagelsen af anlægs- og driftsfasen. Finansieringen 

af OPP-projektet bliver betalt løbende gennem kontraktperioden via driftsbetalinger fra ordregiveren 

til OPP-leverandøren. Der kan også anvendes brugerbetaling i stedet for driftsbetaling, men dette er 

 
307 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 188 & fig. 9.1  
308 Folketingets Ombudsmand. (2020). Myndighedsguiden - Officialprincippet 
309 KFST. (2016). Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne. s. 273  
310 Bønsing, S. (2013). Almindelig Forvaltningsret. s. 315 f 
311 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 409 
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oftest ved koncession. Anvendelsen heraf er dog begrænset, men ses eksempelvis i forbindelse med 

anlæg og drift af svømmehaller.312 Ved privat finansiering dækker driftsbetalingerne både over den 

løbende drift og vedligeholdelse, som OPP-leverandøren er ansvarlig for, samt anlægsarbejdet. 

Endvidere dækker driftsbetalingerne også OPP-leverandørens finansieringsomkostninger og 

eventuelle afskrivninger af bygningen eller anlæggets værdi.313  

OPP-projekter med privat finansiering fremsætter en række fordele og ulemper. Fordelene 

ved privat finansiering er blandt andet, at OPP-leverandøren har et stort incitament til at 

sammentænke anlæg, drift og vedligeholdelse af aktivet, hvilket er med til at sikre et større fokus på, 

at OPP-projektet overordnet lever op til de tekniske og økonomiske krav.314 Dette behandles nærmere 

i 3.2.3.2. OPP-leverandøren kan gennem samtænkningen implementere løsninger der sikrer, at aktivet 

opretholder en vis kvalitet og værdi, idet dette kan gøre drift og vedligehold mere optimal for OPP-

leverandøren. Privat finansiering kan desuden gøre det muligt for ordregiveren at gennemføre et 

projekt, der ikke ellers var likviditet til, hvilket også var en af årsagerne til frembruddet af OPP.315 

Privat finansiering kan dermed bidrage til at tilvejebringe services og imødekomme samfundsbehov, 

hvor det ellers ikke af finansieringsmæssige årsager ville havde været muligt for ordregiveren. 

På den anden side ville det også kunne ses som en ulempe, at ordregiveren igangsætter et 

projekt med privat finansiering på baggrund af manglende likviditet. Ordregiveren ville i en sådan 

situation binde likviditet i aktivet, i form af driftsbetalinger og eventuelt en overdragelsessum, hvilket 

i fremtiden ville kunne påvirke ordregiveren negativt som følge af den manglende likviditet. Det kan 

derfor diskuteres, om det er forsvarligt og i overensstemmelse med ordregivers forvaltningsretlige 

forpligtelser at vælge privat finansiering, når hensynet hertil er manglende likviditet, også særligt 

henset til, at ordregiveren ved et OPP forpligter sig til i en lang kontraktperiode, at svare 

driftsbetalinger OPP-leverandøren. Her skal ordregiveren således forholde sig til, om igangsættelsen 

af et projekt, selvom likviditeten hertil ikke er der, vil være i overensstemmelse med ordregiverens 

forvaltningsretlige forpligtelse til forsvarlig økonomisk forvaltning. Privat finansiering kan også være 

en ulempe, da dette oftest sker til en højere rente, end hvis ordregiveren selv stod for finansieringen.316 

En del af renteforskellen kan tillægges, at afkastningskravet for OPP-leverandøren er en del af det, 

der bærer selve kapitaliseringen i forhold til risici forbundet med projektet, samt der også foreligger 

 
312 Se 2.2.4.5 om det kommercielle OPP & Europa-Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community 

Law on Public Contracts and Concessions. s. 18-20 
313 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 27 
314 Tvarnø, C. D. (2010). The Legal Rules Regarding PPP in an Economic Perspective, s. 5 & Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. 

s. 409 
315 Tvarnø, C. D. (2010). The Legal Rules Regarding PPP in an Economic Perspective. s. 4 
316 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 409 
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en risici i forhold til, at den private finansiering kræver illikviditetstillæg.317 Herved skal ordregiveren 

forholde sig til om den private finansiering resulterer i bedre totaløkonomi, og de forøgede 

finansieringsudgifter dermed opvejes.318 Dette særligt også med henblik på at sikre opfyldelse af 

ordregiverens forvaltningsretlige forpligtelse til forsvarlig økonomisk forvaltning under princippet 

om saglig forvaltning. 

 

I OPP med offentlig finansiering er det ordregiveren, der finansierer selve anlægningen gennem en 

fastsat betaling ved ibrugtagningen. OPP-leverandøren varetager stadig design, opførelse, drift og 

vedligeholdelse. Det private finansieringselement er hermed begrænset til anlægsfasen.319 Der 

fremsættes oftest et krav om, at OPP-leverandøren i driftsfasen skal stille garanti for, at OPP-

leverandøren efter ibrugtagningen stadig vil leve op til kontrakten. Herudover erlægger ordregiveren 

løbende driftsbetalinger til OPP-leverandøren, som dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter, samt 

udgifter til eventuelt andre ydelser indeholdt i projektet.320 

Ligesom ved privat finansiering, er der fordele og ulemper ved offentlig finansiering. En 

fordel er, at ordregiveren undgår en dyrere privat finansiering, og i den forbindelse ligeledes er 

involveret i flere dele af byggeriets eller anlæggets tilblivelse. Ordregiveren vil derfor være mere 

investeret i aktivet, da finansieringsansvaret er forbundet med en større risiko. Offentlig finansiering 

betyder desuden, at de efterfølgende driftsbetalinger vil være mindre, idet der typisk vil blive betalt 

et større beløb ved selve overdragelsen.321 Beslutningen om offentlig finansiering skal således også 

ses i lyset af pligten til saglig forvaltning, i hvilken forbindelse de finansieringsmæssige implikationer 

for de totaløkonomiske gevinster skal vurderes for de enkelte projekter. Ligeledes må der skulle 

kunne tilvejebringes en saglig begrundelse for, hvorfor offentlig finansiering vælges i et OPP, der i 

sin grund karakteristik, ellers ikke fordrer offentlig finansiering. Se hertil 4.2.3. 

Det er en ulempe ved offentlig finansiering, at OPP-leverandøren ikke har ejerskabet over 

aktivet i driftsperioden, idet der herved i visse tilfælde kun foreligger én samlet leverance fra OPP-

leverandøren. Det kan medføre en distancering mellem OPP-leverandøren og aktivet, hvorved der 

kun leveres den krævede ydelse og ikke yderligere i driftsperioden.322 Endvidere kan OPP-

leverandørens incitamenter være mindre ved offentlig finansiering, særligt i drifts- og 

 
317 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 409 
318 Tvarnø, C. D. (2010). The Legal Rules Regarding PPP in an Economic Perspective. s. 5 
319 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 410 
320 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 27 & 28 
321 Ibid. s. 28 
322 Ibid. s. 28 
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vedligeholdelsesfasen, idet aktivet ejes af ordregiveren. Det er nærmere behandlet i 3.2.2.2. Denne 

problemstilling kan imødeses med to tiltag; enten ved at indføre et krav i kontrakten om, at 

leverandøren skal stille en bankgaranti, der udgør en sikkerhed for at leverandøren lever fuldt op til 

kontrakten eller gennem forrentet tilbagehold. Forrentet tilbagehold indebærer, at betalingen på 

ibrugtagningstidspunktet er begrænset i forhold til aktivets fulde værdi. Der bliver for eksempel betalt 

80 % på ibrugtagningstidspunktet, hvor de resterende 20 % betales løbende i den efterfølgende 

periode. Restbetalingen har tilløbende renter, hvoraf navnet forrentet tilbagehold er fremkommet.323 

Grundlæggende vil privat finansiering overføre et større ansvar og en større risiko til OPP-

leverandøren. Offentlig finansiering vil derimod ofte sænke OPP-leverandørens økonomiske 

incitamenter, som videre undersøgt i 3.2. 

 

2.3.3 Exit-model 

I et OPP indgår ordregiveren og OPP-leverandøren en aftale om, hvad der skal ske med ejerskabet, 

når OPP-projektet kommer til sin afslutning.324 Denne aftalebestemmelse benævnes exit-modellen, 

og der er primært to muligheder for, hvad der skal ske med bygningen eller anlægget; enten kan 

ejerskabet overgå til det offentlige, ellers kan det forblive privat.325 Når ordregiveren finansierer 

projektet, er ejerskabet ligeledes offentligt, og exit-modellen er således fastlagt gennem hele 

kontraktperioden. Modsætningsvist skal parterne forholde sig til, om ejerskabet skal forblive privat 

eller overgå til offentligt ejerskab, i forbindelse med privat finansiering.326 

 Ved privat ejerskab, vil ordregiveren kun have muligheden for at købe aktivet i det tilfælde, 

at OPP-leverandøren vil sælge, og parterne kan nå til enighed i forhandlingerne om prisfastsættelsen. 

I tilfælde af, at ordregiveren stadig ønsker at benytte aktivet efter kontraktens udløb, kan parterne 

indgå aftale om, at ordregiveren forbliver lejer af den pågældende bygning eller anlæg.327 

Er der i stedet tale om privat ejerskab med muligheden for offentligt ejerskab, overgår 

ejerskabet kun til ordregiveren ved projektets afslutning, hvis parterne fremsætter ønske herom, 

foreligger der ved kontraktens udløb en ret og en pligt for ordregiveren til at overtage ejerskabet af 

aktivet. Ordregiveren har herved en ret til at overtage aktivet til en fastsat pris, hvis dette ønskes, men 

samtidig kan OPP-leverandøren fremsætte ønske om, at ordregiveren skal overtage aktivet, hvilket 

ordregiveren dermed har en pligt til. Hvis hverken ordregiveren eller OPP-leverandøren fremsætter 

 
323 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 410 
324 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 34 
325 Ibid. s. 34 
326 Ibid. s. 34 & 77 
327 Ibid. s. 36 
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ønske om offentligt ejerskab, bevarer OPP-leverandøren blot ejerskabet over aktivet ved kontraktens 

udløb.328 Hvis ordregiveren overtager aktivet ved kontraktens udløb, vil prisen for den videre drift, 

som OPP-leverandøren står for, ofte være fastsat mellem parterne i OPP-kontrakten. I de tilfælde 

ordregiveren ønsker at benytte en ny leverandør til den videre drift, skal der gennemføres et nyt udbud 

herom.329 

Offentligt ejerskab indebærer, at ordregiveren overtager bygningen eller anlægget på 

ibrugtagningstidspunktet. Her er det således kun drifts- og vedligeholdelsesaftalen som udløber i takt 

med kontraktens udløb. Ordregiveren har derfor mulighed for at udbyde driften og vedligeholdelsen 

af aktivet til en ny privat leverandør efter udløbet af OPP-kontrakten.330 

 

En privat exit-model motiverer således OPP-leverandøren til at sørge for, at bygningen eller anlægget 

kun minimalt mister værdi i drifts- og vedligeholdelsesfasen, idet OPP-leverandøren er ejer, og 

overtager aktivet endeligt efter OPP-kontraktens udløb. Denne motivation er ligeledes tilstede under 

en privat exit-model, men her er det fordi, OPP-leverandørens overdragelsesbetaling fra ordregiveren 

kan være betinget af aktivets stand på overdragelsestidspunktet.331 En offentlig exit-model kan på den 

anden side betyde, at OPP-leverandøren ikke er opmærksom på vedligeholdelsen af aktivets værdi i 

ligeså høj grad, på grund af OPP-leverandørens sænkede involvering i aktivet, og idet enten 

ordregiveren eller en ny OPP-leverandør skal varetage den videre drift. Dette ville være for det 

tilfælde, at det ikke var udførligt specificeret i OPP-kontrakten, at bygningen eller anlæggets værdi 

på overdragelsestidspunktet skulle afspejles i overdragelsesbetalingen.  

 

2.3.4 Risiko 

Risiko i et OPP-projekt deles som hovedregel efter princippet om, at den part der bedst muligt kan 

håndtere en risiko, bærer den pågældende risiko.332 I et OPP fremsætter Eurostat tre former for risiko, 

som parterne kan tage: anlægs-, efterspørgsels- og tilgængelighedsrisiko.333 Anlægsrisikoen er den 

risiko, der er forbundet med anlægsfasen, herunder budgetter, kvalitet, ekstraomkostninger, 

tidsplanen og lignende. Denne risiko ligger som hovedregel hos OPP-leverandøren, idet ordregiveren 

først betaler OPP-leverandøren fra ibrugtagningstidspunktet af bygningen eller anlægget, med 

 
328 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 36 
329 Ibid. s. 35-36 & 77 
330 Ibid. s. 77 
331 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 409 
332 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP. s. 13, ll. 

1-4 
333 EPEC. (2010). Eurostat Treatment of Public-Private Partnerships Purposes, Methodology and Recent Trends. s. 9 
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forudsætningen om at aktivet opfylder de fremsatte kriterier.334 Efterspørgselsrisikoen udtrykker 

risikoen forbundet med efterspørgslen af bygningen eller anlægget efter ibrugtagningstidspunktet. 

Denne forekommer særligt ved projekter, hvor der er et kommercielt element, hvor målbarheden og 

forudsigeligheden af antallet af brugere påvirker usikkerheden og risikoen ved projektet. I de tilfælde, 

hvor ordregiveren yder faste betalinger til OPP-leverandøren uanset aktivets efterspørgsel, vil 

ordregiveren bære denne risiko.335 Tilgængelighedsrisikoen er den risiko, der er forbundet med 

resultatet af driftsfasen, herunder ledelsen og ydelsen præsteret af OPP-leverandøren. Hvis OPP-

leverandøren leverer et dårligt produkt, og der herved sker reduktion i driftsbetalingerne, ligger 

risikoen hos OPP-leverandøren. Ved modsat tilfælde, at der ikke sker en reduktion i 

driftsbetalingerne, er det ordregiveren der bærer risikoen.336 

 Hvorledes risikoen i OPP-projekter fordeles kommer dermed an på flere forskellige faktorer, 

såsom struktureringen af projektet og parternes mulighed for at bære risikoen, hvilket lægges til grund 

ved formuleringen af OPP-kontrakten. 

 

2.4 Anlægs- og driftsfasen 

Anlægs- og driftsfasen påbegyndes, når selve udbudsprocessen er færdiggjort. Det er i denne fase 

leverandøren, der står for at gennemføre anlægsarbejdet, samt at varetage den efterfølgende drift i 

overensstemmelse med OPP-kontrakten og de fremsatte funktions- og behovskrav. For at organisere 

projektet i anlægsfasen, kan der etableres en samarbejdsmodel, som er beskrevet i OPP-

standardkontrakternes bilag,337 hvori der indarbejdes materielle og procesbaserede klausuler for at 

fremme samarbejdet mellem ordregiveren og OPP-leverandøren. Herudover anbefales det, at 

involveringen af ordregiveren begrænses i anlægsfasen til kun at omhandle centrale punkter. 

Opstilling af retningslinjer og en struktur for samarbejdet sikrer en fælles forståelse for den offentlige 

myndigheds krav og behov gennem projektet, hvorfor det ligeledes er vigtigt at kommunikere og få 

løst eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål løbende. 

Styring af samarbejdet, og det at sætte de bedste rammer for projektet, kan ske gennem 

implementeringen af en styre- og følgegruppe efter samarbejdsmodellen. Disse grupper er med til at 

sikre parternes efterlevelse af de opstillede krav og retningslinjer for projektet.338 Modellen skal 

ligeledes sikre, at ordregiveren bliver informeret, samt modtager alt relevant materiale i rette tid. 

 
334 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP. s. 13 
335 Ibid. s. 13 
336 Ibid. s. 13 
337 Kammeradvokaten. (2016). Bilag vedrørende samarbejdsmodel ved OPP. 
338 Ibid. s. 5-7 & se 2.3.1. om OPP-kontraktens formål 
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Styregruppen repræsenterer både ordregiveren og OPP-leverandøren. Gruppen sørger for, at 

intentionerne og målsætningerne opsat i OPP-kontrakten bliver opfyldt, samtidig med det er 

styregruppen, der træffer beslutninger vedrørende alle væsentlige forhold.339 Styregruppen samles 

kun til møder, hvis der opstår et behov herfor, og styregruppen vil desuden være suppleret af en 

følgegruppe, som varetager de løbende beslutninger. Følgegruppen vil dog ikke være i stand til at 

behandle eller foretage ændringer i selve OPP-kontrakten.340 Det er vigtigt at pointere, at ordregiveren 

ikke har eller skal have ansvaret for, at der sker opfyldelse af det aftalebaserede, da det er OPP-

leverandøren, der har bygherrerollen.341 

 

2.4.1 Anlægsfasen 

Anlægsfasen afsluttes, og driftsfasen begynder, ved tidspunktet for ibrugtagningen af bygge- og 

anlægsprojektet, det pågældende tidspunkt vil være fastsat i OPP-kontrakten. I tilfælde af 

forsinkelser, som ordregiveren ikke er ansvarlig for, vil det medføre at OPP-leverandøren ikke 

modtager betaling for den forsinkede periode af ibrugtagningen.342 Ved anlægsfasens afslutning, er 

der forskel i den videre håndtering af projektet, afhængig af valget af exit-model. Uanset 

finansieringsmodellen skal ordregiveren yde driftsbetalinger til OPP-leverandøren fra 

ibrugtagningstidspunktet, idet OPP-leverandøren varetager aktivets drift og vedligehold. Forskellen 

herimellem findes i størrelsen af driftsbetalingen. Ved offentlig finansiering overtager ordregiveren 

aktivet på ibrugtagningstidspunktet, hvorved der betales et fastsat beløb for overtagelsen, som sænker 

de efterfølgende driftsbetalinger. Ved privat finansiering er betalingen ligeligt fordelt ud over 

perioden, da der ikke ydes en engangsbetaling fra ordregiveren, medmindre denne overtager anlægget 

efter driftsfasen.343 

I alle OPP-standardkontrakter udarbejdet af KFST, er der indskrevet et kontraktretligt krav, 

som foreskriver, at byggeriet skal gennemgås inden ibrugtagningstidspunktet. Under gennemgangen 

af projektet kan eventuelle mangler opdages, i hvilken forbindelse OPP-leverandøren får mulighed 

for at afhjælpe manglerne inden ibrugtagningstidspunktet. Hvis der skulle foreligge misforståelser, 

vil ordregiveren og OPP-leverandøren også have muligheden for at klarlægge disse inden 

ibrugtagningstidspunktet,344 hvilket ligeledes vil være i OPP-leverandørens interesse, idet de herved 

 
339 Kammeradvokaten. (2016). Bilag vedrørende samarbejdsmodel ved OPP. s. 5-6 
340 Ibid. s. 6-7 
341 Ibid. s. 7 
342 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 75 
343 Ibid. s. 75 
344 Kammeradvokaten. (2016). Bilag vedrørende samarbejdsmodel ved OPP. s. 7-8 
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undgår efterfølgende nedslag i driftsbetalingerne som følge af den misligholdelse af kontrakten 

fejlene og manglerne udgør. Ved brug af OPP-standardkontrakten, vil gennemgangen dog ikke til 

hinder for, at ordregiveren efter ibrugtagningen i en efterfølgende, fastsat periode kan meddele fejl 

og mangler til OPP-leverandøren, eller at ordregiveren på et senere tidspunkt kan kræve afhjælpning 

af mangler, der opdages på et senere tidspunkt.345 Dette varierer således an på kontraktens 

udformning, og hvad der aftales parterne imellem. 

 

2.4.2 Driftsfasen 

Driftsfasen løber fra tidspunktet for ibrugtagning og til kontraktens udløb, som typisk er efter 15-25 

år. Driftsfasen er oftest den længste fase i OPP-projektet, set i forhold til længden af anlægsfasen.346 

Udgangspunktet i driftsfasen er, at ordregiveren ikke skal godkende noget efter aftaleindgåelsen, og 

OPP-leverandøren skal således blot levere den aftalte løsning, som den er beskrevet i kontrakten og i 

henhold til kravene. Et OPP-projekt er et partnerskab, og dette kommer særligt til udtryk ved 

samarbejdet i driftsfasen. Der kan løbende være behov for iværksættelse af nye, innovative løsninger 

for at opfylde ordregiverens behov, der ligeledes kan ændre sig over kontraktens løbetid, hvormed 

kommunikation og organiseret samarbejde mellem parterne gør dette mere smidigt. Ligeledes gør et 

godt samarbejde også parterne mere forberedte og omstillingsparate om nødvendigt.347 Som nævnt er 

det OPP-leverandørens ansvar at sikre kontraktens opfyldelse som bygherre.348 Fordelen herved er, 

at OPP-leverandøren har et øget incitament til at sikre opfyldelse af kontrakten. På den anden side 

må ordregiveren ligeledes have en forpligtigelse til at sikre, at de krav og behov der stilles i OPP-

kontrakten, er proportionale med hvad der er realistisk for OPP-leverandøren at levere. Hvis der i 

denne forbindelse opstår uoverensstemmelser eller tvister mellem parterne i kontraktens løbetid, er 

det derfor vigtigt at kunne håndtere sådanne situationer, dette behandles yderligere i 4.2.2. 

Kommunikation og et veletableret samarbejde i kontraktens løbetid er et vigtigt redskab for parterne, 

til at forventningsafstemme og sikre opfyldelse af kontrakten. 

I OPP-kontrakten skal løbende ændringer prisfastsættes, så ordregiveren herved kan betale for 

ændringerne løbende, eller hvis ændringerne medfører at ydelserne minimeres, kan få reduceret 

betalingen. Det er OPP-leverandøren, der som udgangspunkt fastsætter priserne på ændringerne udfra 

kalkulationsprincipperne, der angives ved selve tilbudsafgivelsen. Ændringer i 

 
345 Kammeradvokaten. (2016). Bilag vedrørende samarbejdsmodel ved OPP. s. 8-9 
346 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 75 
347 Ibid. s. 75 
348 Kammeradvokaten. (2016). Bilag vedrørende samarbejdsmodel ved OPP. s. 7 
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vedligeholdelsesniveauet, som er aftalt i OPP-kontrakten i standardkontrakten, er dog ikke 

anbefalelsesværdige, idet ændringerne kan medføre, at OPP-leverandørens incitament til at foretage 

initiale investeringer i OPP-projektet mindskes væsentligt.349 

 Er der i driftsfasen eventuelle serviceydelser, der ikke har direkte forbindelse til aktivet, 

eksempelvis kantinedrift, skal der typisk ske genudbud af disse i løbet af OPP-kontraktperioden, af 

hensynet til regelmæssig konkurrenceudsættelse.350 Endvidere anbefales det efter standardmodellen, 

at der løbende gennem driftsfasen sker pristalsregulering, hvorved betalingen for driften kommer til 

at læne sig op ad den naturlige prisudvikling. Anlægssummen på den anden side skal ikke reguleres, 

da den er fastlagt indtil ibrugtagningstidspunktet. Det anbefales ligeledes, at service- og 

vedligeholdelsesbetalingen pristalsreguleres ud fra væsentlige prisindekser hentet fra Danmarks 

Statistik.351 

 

2.4.3 Ændring i kontrakten 

Behovet for at foretage ændringer løbende i kontrakten, opstår ofte når der er tale om længerevarende 

og komplekse kontrakter, hvilket karakteriserer et OPP. I sådanne situationer er det vigtigt i 

kontrakten at have indskrevet bestemmelser for OPP-projektet, som er med til at sikre, at begge 

parters interesse bliver tilgodeset ved at gøre ændringer mulige.352 Anvendelsen af ændringsklausuler 

i kontrakten er afgørende for projektet, således at ændringer kan foretages, når de er nødvendige og 

totaløkonomisk mest fordelagtige. Når standardkontrakten anvendes i OPP, lægges der op til, at 

ordregiveren kan kræve ændringer, hvor “ændringerne kan både have karakter af mer- eller mindre 

ydelser samt ændringer i karakteren af de aftalte ydelser”353. Her er der dog kun tale om ændringer, 

der befinder sig inden for rammerne i forhold til de konkrete behov i projektet som ydelserne skal 

dække. Det vil sige ændringerne ikke må have en sådan natur, at de udbudte ydelser ændrer 

karakter.354 Ændringer i kontrakt er reguleret i Udbudslovens §§ 178-184. Det følger af UL § 178, 

stk.1, der er en kodificering af Udbudsdirektivets art. 72, stk. 4 og 4, at ordregiver ikke må foretage 

ændringer i kontraktens grundlæggende elementer uden at gennemføre ny udbudsprocedure. Hvilke 

ændringer, der anses for at udgøre ændringer af grundlæggende element, følger af UL § 178, stk. 2, 

nr. 1-4, men der er ikke tale om en udtømmende liste.355  

 
349 KFST. (2016). Standardmodel for offentlig-private partnerskaber - Nyanlæg. s. 76 
350 Ibid. s. 38-39 
351 Ibid. s. 76 
352 Ibid. s. 76 
353 Ibid. s. 76, ll. 14-15 
354 Ibid. s. 76 
355 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 178, s. 164, sp. 1, ll. 7-9 
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Før implementeringen af Udbudsloven i 2016 var udgangspunktet, efter aftaleindgåelsen 

havde fundet sted, at forholdet blev reguleret af kontraktretten og retspraksis på området. Reglerne 

om ændring i kontrakten i Udbudslovens §§ 178-184 er i høj grad udtryk for en kodificering af 

retspraksis på området.356 Det følger således af retspraksis, at kravene om ligebehandling og 

gennemsigtighed i de procedurer, der anvendes til tildeling af kontrakten, medfører en begrænsning i 

muligheden for at ændre i kontrakten efter aftaleindgåelsen, særligt hvis principperne skal sikres 

effektivt.357 Dette synspunkt er særligt fremført i EU-dommens praksis i sagerne C-496/99P CAS 

Succhi di Frutta, præmis 115, og C 454/06 Pressetext, præmis 34, hvor retten udtrykte, at ordregiver 

har pligt til at overholde kriterierne i almindelighed frem til kontraktens afslutning, og afgørende 

ændringer i bestemmelserne i den oprindelige kontrakt udgør indgåelse af ny kontrakt. Dette medfører 

dog ikke, at ændringer i kontrakten ikke kan foretages, ligesom udbudsloven ej heller afviser enhver 

ændring i kontrakten. Særligt hensynet til at kunne tilpasse de længerevarende og komplekse 

kontrakter, som OPP-kontrakter er, understøtter et behov for at tillade kontraktændringer i et vist 

omfang,358 ligesom hensynet til begrænsning af det offentliges omkostninger, samt at sikre rationel 

anvendelse af midlerne, taler for behovet for ændringsmuligheder. 

 Afgørende for, hvorvidt der må foretages ændringer er således, om der er tale om 

grundlæggende elementer. Retningslinjerne for, hvornår og hvilke ændringer, der må foretages i 

kontrakten efter aftaleindgåelsen, udover de i UL § 178, stk. 2, nr. 1-4, nævnte tilfælde, kan særligt 

udledes af retspraksis. Sag C-496/99P CAS Succhi di Frutta, præmis 115, antyder, at der ligesom for 

ændringer under udbudsprocessen359, antages en væsentlighedsvurdering. Der kan således ikke 

foretages væsentlige ændringer i kontrakten uden, at dette vil medføre pligt til genudbud, medmindre 

der i kontrakten er indsat udtrykkelige bestemmelser herom, jf. Sag C-496/99P CAS Succhi di Frutta, 

pr. 118. Netop dette princip vedrørende ændringsbestemmelser er kodificeret i UL § 179. Afgørende 

for vurderingen af væsentlighedsbetragtningen er, hvorvidt ændringen ville have haft indflydelse på 

udbudsprocedurens udfald.360 Ligeledes er en ændring væsentlig, hvis ændringen indfører 

betingelser, der hvis de havde fremgået af det oprindelige udbudsmateriale, havde givet anledning til, 

at andre tilbudsgivere havde deltaget, eller at et andet bud ville kunne være blevet antaget.361 Denne 

 
356 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 178, s. 163, sp. 2, ll. 5-8 
357 Liljenbøl, M. W. (2010). Ændringer i bestående kontraktforhold - udbudsretlige udfordringer i Offentlig- Private Partnerskaber 

(OPP). s. 17 
358 C-337/98, pr. 51 & Europa Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public 

Contracts and Concessions, afsnit 47 
359 Se 2.2.4.4 om ændringsmuligheder i udbudsprocessen 
360 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 178, s. 163, sp. 2, ll. 24-27 
361 C-496/99P, pr. 116 & C-454/06, pr. 35 
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væsentlighedsbetragtning korresponderer med definitionen på ændring i grundlæggende element, 

som det er udviklet i relation til ændringer under udbudsprocessen, hvilket også må antages, at være 

hensynet bag, at det er begrebet ændring i grundlæggende element, der anvendes i reguleringens 

ordlyd. Væsentlighedsbetragtningen må antages at indebære, at der ikke kan foretages ændringer i de 

krav, der blev stillet til OPP-leverandøren i udbudsmaterialet, eller i vilkår, der var mindre 

fordelagtige for tilbudsgiverne, samt heller ikke i vilkår, der både direkte eller indirekte havde 

betydning for tilbudsevalueringen i henhold til tildelingskriteriet, idet disse ændringer må anses for 

at udgøre væsentlige ændringer, såfremt det ikke kan udelukkes at have påvirket tildelingen eller 

potentielle tilbudsgiveres deltagelse.362 Herunder vil kontraktvilkår, der vedrører risikoen forbundet 

med udførelsen, herunder særligt risikofordelingen, antages at være vilkår, hvor en ændring ville 

udgøre en væsentlig ændring, særligt henset til at risikofordelingen har stor betydning for den tilbudte 

pris, samt for hvorvidt en tilbudsgiver kan og vil deltage i udbuddet. 

 De ovenfor nævnte antages således ikke at kunne foretage, idet de må anses for at udgøre 

væsentlige ændringer, dog med den modifikation, at væsentlige ændringer kan foretages, hvis 

kontrakten indeholde udtrykkelige bestemmelser herom, jf. UL § 179. OPP-kontrakten skal således 

indeholde ændringsklausuler, for at øge fleksibiliteten i samarbejdet, og dermed kunne drage 

økonomiske fordele og bibeholde de totaløkonomiske gevinster, når eksempelvis forudsætningerne 

eller omstændighederne ændres i kontraktens lange løbetid. Bestemmelsens ordlyd begrænser i den 

forbindelse ligeledes adgangen til at indsætte disse ændringsklausuler i kontrakten, særligt af hensyn 

til sikring af gennemsigtighedsprincippet. Som redegjort for i 2.2.1.2 medfører 

gennemsigtighedprincippet en pligt til præcis, klar og utvetydig formulering af blandt andet OPP-

kontrakten,363 hvilket også ses gengivet i ordlyden af UL § 179. Ændringsklausulerne skal således for 

at overholde UL § 179, samt gennemsigtigheds- og ligebehandlingsprincippet være objektive, samt 

være formuleres så tilpas klart og præcist, at de ikke giver anledning til forhandling mellem ordregiver 

og OPP-leverandøren.364 Særligt i OPP, er dette problematisk, da det som resultat både af den lange 

kontraktperiode og af udbuddets kompleksitet er umuligt allerede ved konciperingen af 

udbudsmateriale at forudse alle potentielle ændringsbehov, samt klart og objektivt at beskrive disse. 

Den høje usikkerhed, som redegjort for i 3.1.1, samt informationsasymmetrien mellem ordregiver og 

OPP-leverandøren understøtter og øger denne umulighed. 

 
362 Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse af 13. marts 2008 i sag nr. C-454/06, afsnit 49. 
363 C-496/99P, pr. 111 
364 Liljenbøl, M. W. (2010). Ændringer i bestående kontraktforhold - udbudsretlige udfordringer i Offentlig- Private Partnerskaber 

(OPP). s. 18 
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 Udbudslovens § 180 giver desuden mulighed for at foretage ændringer i kontraktforholdet, 

hvis værdien af ændringerne er under tærskelværdien i UL § 6, og ikke udgør mere end 10% af den 

oprindelige kontrakts værdi, dog med forbehold for, at dette ikke også medfører en ændring i 

kontraktens karakter, jf. UL § 180, stk. 3. En ændring i kontraktens overordnede karakter er 

karakteriseret ved, at ændringen medfører, at kontrakten henvender sig til et helt andet marked.365 

Ligeledes er der i UL § 181, stk. 1, en kvantitativ ændringsmulighed i kontraktforholdet, hvorefter 

supplerende arbejder og leverancer ikke medfører krav om genudbud, såfremt de er nødvendige for 

gennemførelse af kontrakten, samt anvendelse af en anden leverandør er umulig af økonomiske eller 

tekniske årsager, samt vil medføre betydelige problemer eller væsentligt forøge ordregivers 

omkostnigner. Endvidere må værdien heraf ikke overstige 50% af den oprindelige kontrakts værdi, 

jf. UL § 181, stk. 2. Der kan ligeledes foretages udskiftning af den oprindelige leverandør i henhold 

til UL § 182, hvis 1) retten hertil fremgår klart, præcist og entydigt i en ændringsklausul i kontrakten, 

jf. UL § 182, nr. 1, jf. § 179, eller 2) det sker som følge af omstruktureringer hos den oprindelige 

leverandør, ændringen ikke medfører andre grundlæggende ændringer, den ikke har til formål at omgå 

anvendelsen af udbudsloven, og de oprindelige kriterier for kvalitativ udvælgelse opfyldes, jf. UL § 

182, nr. 2. Se hertil 2.3. 

 Som redegjort for afviser udbudsretten ikke utvetydigt muligheden for, at foretage ændringer 

i kontrakten efter aftaleindgåelsen, men den begrænser dog ændringsmulighederne for væsentlige 

ændringer. Udbudsretten begrænser således fleksibiliteten i partnerskabet, samt i ordregivers 

mulighed for at tilgodese ændrede samfundsmæssige og politiske behov, ved at hæmme muligheden 

for at imødekomme samfundsudviklingen og uforudsete hændelser med tilsvarende ændringer, dog 

skal der her henvises til, at dette ikke er en umulighed i medfør af implementeringen af udbudslovens 

§ 183. Bestemmelsen muliggør således ændringer, hvis behovet herfor ikke har kunnet forudses, 

ændringen ikke medfører ændring i kontraktens karakter, samt ikke har en værdi 50% over den 

oprindelige kontraktværdi. Vurderingen heraf bygger på, om ændringsbehovet har kunnet forudses 

ved forberedelsen af en rimelig, påpasselig udbudsprocedure, og der skal tages højde for de 

tilgængelige ressourcer i projektet, karakteren af udbuddet, praksis inden for branchen, og behovet 

for balance mellem ressourceforbruget og gevinsten ved udbud.366 

 Ordregiveren skal i lyset heraf være meget opmærksomme på, hvorvidt, i hvilket omfang og 

vedrørende hvad det kan blive nødvendigt at foretage ændringer i den løbende kontrakt, således at 

 
365 Forslag til Udbudsloven som fremsat d. 7. oktober 2015 - Forslagets specielle bemærkninger til § 179, s. 164, sp. 1, ll. 55-57 
366 Ibid. til § 183, s. 165, sp. 2, ll. 24-29 
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dette i så høj grad som muligt kan blive formuleret klart, præcist og utvetydigt i kontrakten.367 Dette 

særligt henset til, at manglen herpå vil kunne fordre ophør af kontrakten og genudbud, som nærmere 

behandlet i 2.4.4. 

 

2.4.4 Kontraktens ophør 

Efter OPP-kontrakten har løbet planmæssigt i 15-25 år afsluttes den som udgangspunkt herefter. Det 

er ordregiveren der i startfasen vælger projektets exit-model, og herved fastlægger, hvorledes 

kontrakten afsluttes, se 2.3.3. Ordregiverens og OPP-leverandørens forventninger til 

afslutningstidspunktet er således klare fra start.368 Samarbejdet kan dog komme til ophør på andre 

måder end ved en naturlig afslutning af kontrakten. 

OPP-standardkontrakten foreskriver som udgangspunkt, at aftalen er uopsigelig i den angivne 

driftsperiode. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse. Ligeledes kan 

misligholdelsesbeføjelser være indeholdt i kontrakten. Misligholdelsesbeføjelserne skal være 

hæveberettigende, for at ordregiveren kan ophæve kontrakten, hvilket henhører under 

obligationsrettens almindelige del. Hæveberettiget misligholdelse skal ifølge obligationsrettens 

almindelige del have hjemmel i kontrakten, hjemmel i lov eller være af en væsentlig natur.369 Det kan 

eksempelvis være i tilfælde, hvor OPP-leverandøren går konkurs, ordregiveren har været nødsaget til 

at involvere sig mere end angivet, eller i tilfælde af, at selve ibrugtagningstidspunktet forsinkes ud 

over den fastlagte tidsramme.370 For det tilfælde, at ordregiveren eller OPP-leverandøren vælger at 

ophæve aftalen med henvisning til misligholdelse, skal der foretages et økonomisk opgør. Det 

økonomiske opgør dikterer, hvorledes et ophør af kontrakten skal tilvejebringes, og varierer dermed 

alt efter, struktureringen af kontrakten, herunder særligt hvilken finansierings- og exit-model der 

benyttes.371 

Det økonomiske opgør, når ordregiveren ophæver kontrakten som følge af mislighold, 

indebærer typisk, og mest hensigtsmæssigt, hvis exit-modellen fordrer offentligt ejerskab efter 

kontraktens udløb, at den resterende del af kontrakten vil blive forsøgt genudbudt til en ny privat 

leverandør.372 Hvis det pågældende udbud er forgæves, afsluttes det økonomiske opgør anderledes. 

 
367 KFST. (2021). Evaluering af Udbudsloven. s. 72-73 
368 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg..s. 76 
369 Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen Beføjelser. s. 212-215 & se 2.3 om strukturering af 

OPP-projektet 
370Kammeradvokaten. (2016). KFSTs standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 1 & 

Scenarium 2 & Scenarium 3], pkt. 12 
371 Se 2.3 om strukturering af OPP-projektet 
372 Kammeradvokaten. (2016). KFSTs standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 1 & 

Scenarium 3], pkt. 12.4-12.6 
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Hvis exit-modellen indeholder option til henholdsvis offentlig overtagelse og overdragelse til 

ordregiveren kan parterne aftale, hvorvidt ordregiveren skal overtage aktivet, eller fraflytte aktivet, 

og ejerskabet forbliver privat.373 Ved offentligt ejerskab skelner man mellem de situationer hvor 

kontrakten bringes til ophør før eller efter ibrugtagningstidspunktet. Før ibrugtagning, altså i 

anlægsfasen, skal OPP-leverandøren kompensere ordregiveren hvis kontrakten ophører. Efter 

ibrugtagningstidspunktet annulleres den resterende driftsaftale, samtidig med OPP-leverandøren ikke 

modtager yderligere driftsbetalinger.374 Hvis privat ejerskab er valgt som exit-modellen i stedet vil 

kontrakten ikke blive forsøgt genudbudt, idet ordregiver ikke har beføjelse hertil, da aktivet er både 

privatejet og finansieret. Hvis ordregiveren ophæver kontrakten i anlægsfasen, modtager ordregiveren 

en kompensation fra OPP-leverandøren svarende til garantistillelsen, hvis det er i driftsfasen, skal 

ordregiveren fraflytte bygningen eller anlægget.375  

OPP-leverandøren kan også vælge at ophæve kontrakten, hvis der foreligger væsentlig 

misligholdelse fra ordregiverens side. Ordregiver væsentligt misligholdelser i situationer, hvor 

ordregiveren ikke betaler de forfaldne ydelser, eller betalingen først falder efter væsentlig forsinkelse, 

samt hvis OPP-leverandøren forhindres i at levere på baggrund af forhold, som ordregiveren bærer 

risikoen for.376 Det økonomiske opgør vil ved offentligt ejerskab som exit-model medføre, at 

ordregiveren skal kompensere OPP-leverandøren med en procentvis andel af anlægssummen, samt 

kompensere for tabt fortjeneste.377 Ved privat ejerskab som exit-model modtager OPP-leverandøren 

en tilbagediskonteret værdi af driftsbetalingen frem til kontraktens endelige ophør, hertil kan OPP-

leverandøren modtage en vis betaling for tabt fortjeneste.378 

Klagenævnet for Udbud kan i særlige tilfælde ved overtrædelse af Udbudslovens 

bestemmelser erklære kontrakten uden virkning, hvorved kontrakten skal bringes til ophør indenfor 

en fastsat frist.379 Udbudslovens § 185, fremsætter en række opsigelsesgrunde, der kan bringe 

kontrakten til ophør, ved overtrædelse af Udbudslovens bestemmelser, herunder ændringer i 

grundlæggende elementer, hvis OPP-leverandøren var omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. § 135-

137, eller kontrakten ikke skulle være tildelt på grund af traktatmæssige eller udbudsretlige 

 
373 Kammeradvokaten. (2016). KFSTs standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 1], pkt. 

12.7-12.8 
374 Ibid. [Scenarium 3], pkt. 12.7-12.8 
375 Ibid. [Scenarium 2], pkt. 12.4-12.5 
376 Ibid. [Scenarium 1 & Scenarium 3], pkt. 12.9 
377 Ibid. [Scenarium 1 & Scenarium 3], pkt. 12.10 
378 Ibid. [Scenarium 1 & Scenarium 3], pkt. 12.7 
379 Ibid. [Scenarium 1 & Scenarium 2 & Scenarium 3], pkt. 10.2 
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overtrædelser, jf. UL § 185, stk. 1, nr. 1-3.380 Eventuel erstatning til OPP-leverandøren skal opgøres 

efter dansk rets almindelige regler. Hvis OPP-leverandøren havde eller burde have haft kendskab til 

de forhold, der medvirkede til, at kontrakten blev erklæret uden virkning eller opsiges efter 

Udbudslovens opsigelsesgrunde, kan der ikke rejses et erstatningskrav.381 

Klagenævnet for Udbud har dog ikke kompetence til at vurdere det kontraktmæssige forhold 

mellem ordregiveren og OPP-leverandøren,382 herunder hvorvidt en kontrakt er opfyldt eller ej.383 

Sager herom skal således anlægges ved de almindelige danske domstole efter de civilretlige regler 

herom, medmindre der er aftalt anden tvistløsning for kontrakten. Videre om tvistløsning i kontrakten 

i 4.2.2. 

 

2.5 Delkonklusion 

Det kan således konkluderes, at OPP kan anvendes ved statslige bygge- og anlægsprojekter, hvor 

design, projektering, anlæg, drift og vedligehold udbydes i én samlet langvarig kontrakt, der indgås 

mellem en offentlig ordregiver og en OPP-leverandør. OPP er underlagt Udbudslovens principper og 

anvendelsesområde særligt ved udbudsprocessens forløb, hvortil det er obligationsretten der regulerer 

det efterfølgende kontraktforhold mellem parterne.  

Der er i Danmark kun gennemført et fåtal OPP-projekter, hvorved erfaring på området er 

sparsomt. Tillige er reguleringen af området meget begrænset, på trods af at et OPP fremviser en 

række fordele. Der er således ikke meget at trække på ved overvejelsen om at gennemføre et OPP, 

eller hvis man som ordregiver og OPP-leverandør har indgået OPP-kontrakten. Parterne står således 

tilbage med spørgsmål angående markedets løsningsmuligheder, ændringsmuligheder i kontrakten 

eller hvordan tvister skal løses. Det kan udledes, at manglende regulering og gennemsigtighed på 

markedet for OPP, begrænser OPP-markedet i Danmark. OPP-kontrakten er således en betydelig 

reguleringsfaktor i samarbejdet, som kan begrænse eller hindre samarbejdet, hvis denne er udarbejdet 

uhensigtsmæssigt, hvor de løbende problematikker således ikke kan afværges eller håndteres. 

Ordregiveren overdrager bygherrerollen, samt en stor del af risikoen i projektet til OPP-

leverandøren, hvor OPP-leverandøren i højere grad kan sammentænke projektet. Relativt til 

traditionelle udbud, er de byggerier eller anlæg, som er opført gennem OPP således af en højere 

kvalitet. Samarbejdet i et OPP skaber gennemsigtighed og åbenhed, hvormed parterne kan 

 
380 Kammeradvokaten. (2016). KFSTs standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 1 & 

Scenarium 2 & Scenarium 3], pkt. 10.3 
381 Ibid. [Scenarium 1 & Scenarium 2 & Scenarium 3], pkt. 10.2 & 10.3 
382 Klagenævnets kendelse af 22. juni 2011, Ecolab ApS mod Region Sjælland. 
383 Klagenævnets kendelse af 16. marts 2017, Holbech Lys mod DSB 
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imødekomme hinandens interesser og krav for at optimere det endelige resultat af projektet. 

Kontraktuelt er det særligt muligt at definere rammerne for samarbejdet, idet der gennem materielle 

og procesbaserede klausuler kan implementeres målsætninger, og processer. 

Finansieringsmetoden har betydning for OPP-leverandørens tilknytning til aktivet, idet privat 

finansiering kan fordre at OPP-leverandøren i højere grad er mere påpasselig med at overholde 

kontrakten, da de bærer risikoen for at finansieringen afspejler aktivets værdi. Ved offentlig 

finansiering er OPP-leverandøren derfor ofte mere distanceret fra aktivet. En privat exit-model 

motiverer OPP-leverandøren til at opretholde aktivets værdi. En offentlig exit-model fordrer ligeledes 

økonomisk motivation, fordi værdien af aktivet kan påvirke OPP-leverandørens 

overdragelsesbetaling. En offentlig exit-model kan modsat medføre, at OPP-leverandøren ikke 

prioriterer vedligeholdelsen af aktivets værdi, idet det OPP-leverandøren ikke skal stå for den videre 

drift. 

Det kan konkluderes at, for at kunne gennemføre et succesfuldt OPP skal der udarbejdes et 

grundigt udbudsmateriale, hvor der benyttes funktions- og behovskrav frem for aktivitets- og 

udførelseskrav. Dette betyder, at der i udbudsprocessen i langt højere grad afgives konditionsmæssige 

tilbud, og at OPP-leverandøren i projektets løbetid har plads til at vælge de mest innovative, nye og 

holdbare løsninger. 
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Kapitel 3 

Økonomisk analyse 

Den økonomiske analyse søger indledningsvist at undersøge transaktionsomkostningerne forbundet 

med statslige myndigheders offentlige indkøb gennem OPP. Omkostningerne for henholdsvis 

ordregiver og tilbudsgivere under udbudsprocessen, såvel som omkostningerne i forbindelse med det 

efterfølgende samarbejde, vil være genstand for analysen i afsnit 3.1. Ligeledes vil relationen mellem 

både ordregiveren og tilbudsgiverne, samt ordregiveren og den vindende tilbudsgiver, analyseres i 

afsnit 3.2 med afsæt i principal-agent teori. Herigennem vil parternes incitamenter og 

risikofordelingen i lyset af OPP-kontraktens centrale dele blive undersøgt, samt hvilke implikationer 

dette har for samarbejdet. Afslutningsvis vil OPP i afsnit 3.3 blive undersøgt i et spilteoretisk 

perspektiv, hvor parternes incitamenter og dominerende strategier vil blive analyseret. Dette igen 

såvel under udbudsprocessen, som i det efterfølgende samarbejde mellem ordregiveren og OPP-

leverandøren. 

 

3.1 Transaktionsomkostninger 

Transaktionsomkostninger begrænser værdiskabelsen ved parternes kontrahering.384 De er derfor 

relevante at identificere, for at kunne minimere omkostningerne, således at værdien, samt gevinsterne 

af kontraheringen kan øges. R. H. Coase fremfører, at der eksisterer tre kategorier af 

transaktionsomkostninger: 1) ex ante søgeomkostninger, 2) forhandlingsomkostninger og 3) ex post 

overvågningsomkostninger.385 Det er disse transaktionsomkostninger, der søges økonomiseret inden 

for transaktionsomkostningsteorien. Idet afhandlingen undersøger OPP, der reguleres af 

udbudsretten, vil transaktionsomkostningsanalysens fokus være udbudsomkostningerne. Dette 

indebærer, at det er omkostningerne forbundet med statslige ordregiveres udbud, og indgåelsen af 

OPP vedrørende bygge- og anlæg, der vil være genstand for undersøgelse. Fokus er således 

indledningsvist de omkostninger, der opstår som resultat af de lovfæstede forpligtelser, der er i 

forbindelse med indkøb og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. Udbudsomkostningerne 

udgør kun en delmængde af de samlede transaktionsomkostninger, der er forbundet med OPP på 

bygge- og anlægsområdet, men andre ex ante transaktionsomkostninger vil ikke være genstand for 

 
384 Eide, E. & Stavang, E. (2018). Rettsøkonomi. s. 135 
385 Coase, R. H. (1960). The problem of social costs. s. 16 
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denne analyse. Transaktionsomkostninger, der fremkommer ex post, altså i selve samarbejdet mellem 

ordregiveren og OPP-leverandøren, vil afslutningsvis være genstand for analyse. 

Disse kontraktindgåelser vil i det efterfølgende indledningsvist defineres som transaktioner indenfor 

transaktionsomkostningsteoriens begrebsramme, hvorefter udbudsomkostningerne undersøges. 

 

3.1.1 Frekvens, usikkerhed og aktivspecificitet 

O. E. Williamson fremsætter som omtalt i afsnit 1.6.2.1, at transaktioner består af tre dimensioner: 

frekvens, graden af usikkerhed og aktivspecificitet.386 Disse tre dimensioner har alle indflydelse på 

omfanget af transaktionsomkostninger forbundet med den enkelte transaktion. Det er derfor 

nødvendigt at karakterisere et OPP ud fra de tre dimensioner, for efterfølgende at kunne fastlægge 

transaktionsomkostningerne herved. 

 

Den første dimension, frekvens, er defineret ved hyppigheden, hvormed transaktionen gentages.387 

Idet der her er tale om en situation, hvor der indgås en kontrakt mellem parterne, skal dimensionen 

forstås i overensstemmelse hermed. Det er således den kontraktretlige forståelse af frekvens, der 

lægges til grund for analysen. Herefter forstås frekvens, som det antal kontrakter, der indgås mellem 

parterne, modsat den klassiske forståelse, hvor antallet af leverancer danner grundlag for definitionen. 

Under den kontraktretlige forståelse kan der således sagtens foretages flere leverancer, uden dette 

øger transaktionens frekvens, såfremt leverancerne er funderet i én kontrakt indgået mellem parterne. 

Det er desuden udelukkende købers aktivitet på markedet, frekvensen bestemmes på baggrund af.388 

Afgørende er således, hvor mange kontrakter ordregiveren indgår. 

 I udgangspunktet inddeles frekvens i tre kategorier: one-time, occasional og reccurant, hvoraf 

one-time kategorien er den, der er behandlet mindst i litteraturen. Det meget begrænsede fokus på 

denne kategori skyldes i høj grad, at der er en grundlæggende antagelse om, at det altid er 

kontraktparternes intention at kontrahere mere end én gang, særligt henset til fordelene herved, såsom 

opbygning af relationsrente. Statslige ordregivere er imidlertid begrænset af reguleringen på området, 

hvorfor de statslige ordregivere ikke frit kan vælge, hvem de vil indgå kontrakt med. For OPP gælder 

det således, at frekvensen vil være karakteriseret ved en one-time frekvens, henset til at oplægget til 

kontrahering mellem parterne, udover den specifikke udbudte kontrakt, er ikke eksisterende. I 

perioden oktober 2004 til oktober 2020 er der udbudt 15 bygge- og anlægsarbejder som OPP af 

 
386 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 214-15 
387 Ibid. s. 215 
388 Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. s. 72 
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statslige ordregivere.389 Til sammenligning er der alene i 2020 udbudt 78 bygge- og anlægsprojekter 

af statslige ordregivere efter traditionelle udbudsprocedurer.390 Frekvensen er således betydeligt 

lavere for et OPP end for traditionelle bygge- og anlægsprojekter. 

 Den meget lave frekvens, som karakteriserer statslige ordregiveres kontraktindgåelser, er mest 

hensigtsmæssig på statiske markeder.391 Dette især henset til, at den begrænsede gentagne 

kontrahering mellem parterne forhindrer opbygningen og udviklingen af et inter partes forhold, og 

dermed relationsrenten. Den manglende opbygning af et inter partes forhold bidrager desuden i et 

meget begrænset omfang til at sænke transaktionsomkostningerne, idet kontrakten skal udformes 

næsten fra bunden ved hver enkelt transaktion. Forhandlingerne såvel som reguleringen af kontrakten 

vil herved være præget af en manglende relationsrente parterne imellem.392 Problematikken 

vedrørende kontraktkonciperingen er dog begrænset, hvis ordregiveren vælger at benytte sig af 

standardkontrakterne udarbejdet af KFST. Dette udgør således en udfordring for et både loyalt og 

efficient samarbejde mellem den offentlige og den private part, idet parternes incitament til at handle 

opportunistisk og egenoptimerende er større. Såvel den offentlige som den private part har i den 

forbindelse ligeledes et større incitament til at overføre sine omkostninger til den anden part, samt til 

at fortolke og efterleve kontrakten efter egne vilkår og holdninger.393 Selvom der ikke indgås kontrakt 

med den samme private part, vil der dog alligevel ske en vis form for udvikling inter partes, som et 

resultat af selve udbudsprocessen. Dette er særligt i forhold til udbudsforhandlingerne, og idet nogle 

af de samme tilbudsgivere vil byde på de udbudte bygge- og anlægskontrakter, også selvom de 

udbydes som OPP i stedet for traditionelle udbud. Der vil ligeledes være sammenfald mellem nogle 

af de drifts- og vedligeholdelsesansvarlige selskaber i OPP-tilbuddet, og de selskaber der afgiver 

tilbud ved traditionelle udbud vedrørende drift og vedligehold. 

Den meget begrænsede udvikling inter partes, og dermed manglende forøgelse af 

relationsrenten, kombineret med antagelsen om begrænset rationalitet, udgør yderligere en 

problematik rent kontraktuelt. Dette skyldes, at parternes begrænsede rationalitet medfører, at 

komplette kontrakter ikke eksisterer, hvormed sekventiel tilpasning bliver både afgørende og 

nødvendig for, at kontrakten og samarbejdet kan forbedres, samt for at mindske 

transaktionsomkostningerne.394 Den sekventielle tilpasning finder ikke sted, når parterne er begrænset 

 
389 KFSTs overblik over udbudte offentlig-private partnerskaber 
390 Oplysninger genereret i TED 
391 Williamson, O.E. (1971). The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations. s. 115 
392 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 215 
393 Williamson, O.E. (1971). The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations. s. 115, sp. 2, ll. 33-38 
394 Lorenzen, M. et al. (2004). Erhvervsøkonomisk teori. s. 116 
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til kun at kunne indgå én kontrakt, der kun i begrænset omfang kan genforhandles efter indgåelsen. 

Det må således stå klart, at den lave frekvens ikke bidrager til at økonomisere med 

transaktionsomkostningerne, samt samarbejdet reguleres af ukomplette kontrakter med begrænset 

mulighed for forbedring eller tilpasning. 

 

Usikkerhed er den anden dimension, der karakteriserer transaktioner. Usikkerhed antages at eksistere 

i en sådan grad, at det medfører et adaptivt og sekventielt beslutningsproblem.395 Dette skyldes særligt 

de grundlæggende antagelser om begrænset rationalitet og opportunisme, der gør det næsten umuligt 

at forudsige fremtidige hændelser. Usikkerhed forekommer både hos den offentlige ordregiver og 

tilbudsgiverne.396 Der eksisterer forskellige typer usikkerhed, der kan påvirke 

transaktionsomkostningerne, herunder volumen-usikkerhed, teknologisk usikkerhed, 

adfærdsusikkerhed og performance-usikkerhed. Høj usikkerhed øger transaktionsomkostningerne, 

særligt hvis der tillige er en høj aktivspecificitet. Transaktionsomkostningerne stiger i takt med 

usikkerheden blandt andet som resultat af de yderligere omkostninger, der er ved tilvejebringelse af 

den yderligere information eller viden, der skal til for at mindske usikkerheden, for eksempelvis i 

kontraktbestemmelserne at sikre sig mod problemer ved klart at definere parternes rettigheder og 

forpligtelser, og procedurerne, der skal følges ved opståede problemer. Kompleksiteten af det 

pågældende bygge- og anlægsprojekt er afgørende for, hvor meget usikkerhed der er. 

 På ordregivers side eksisterer usikkerheden navnligt i forbindelse med udarbejdelsen af 

udbudsmaterialet, særligt fordi ordregiveren ikke nødvendigvis har den fornødne tekniske og 

fagspecifikke viden til at kunne udarbejde et udbudsmateriale af tilstrækkelig høj kvalitet. Ligeledes 

er der særligt i et OPP en usikkerhed for ordregiveren i, om der er tilstrækkelig konkurrence på 

markedet, samt en egnet tilbudsgiver. Usikkerheden i begge tilfælde stiger i øvrigt med 

aktivspecificiteten. Endvidere øger sandsynligheden og potentialet for uforudsete hændelser 

usikkerheden, hvilke naturligt er høje ved bygge- og anlægsarbejder, idet der er mange parametre at 

tage højde for i processen. 

 For tilbudsgiverne består den største usikkerhed i, hvad resultatet af deres tilbudsafgivelse 

bliver, idet de ikke kan være sikre på at vinde udbuddet, selvom de afgiver deres bedst mulige tilbud. 

Er der valgt en udbudsform med prækvalifikation er usikkerheden tofoldig, idet tilbudsgiverne 

indledningsvist ikke ved om de bliver prækvalificeret, og dernæst ikke er sikre på at vinde udbuddet. 

 
395 Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. s. 79 
396 Williamson, O. E. (1991). Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives. s. 123 
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Usikkerheden vedrørende resultatet er højere, når kun én tilbudsgiver kan vinde udbuddet, hvilket er 

tilfældet for nærværende indkøb. Adfærdsusikkerhed er mere begrænset for tilbudsgiverne end for 

ordregiver, som en funktion af forventningsstabiliserende institutioner i Udbudsloven,397 der særligt 

begrænser tilbudsgivernes usikkerhed i relation til ordregivers løbende beslutninger i 

udbudsprocessen.398 Tilbudsgiverne oplever ligesom ordregiver ekstern usikkerhed i relation til 

uforudsete hændelser og eksternaliteter, og dette i endnu højere grad ved et OPP end ved traditionelle 

udbud, idet OPP-leverandøren påtager sig mere risiko end den traditionelle vindende tilbudsgiver. 

 Den opportunistiske adfærdsbetingelse udgør endvidere en adfærdsmæssig usikkerhed for 

både ordregiver og tilbudsgiverne under udbudsprocessen, samt inter partes efter kontraktindgåelsen. 

Det må således forventes, at parterne ikke overholder aftalen, hvis de kan drage fordel heraf.399 

Ligeledes medfører den begrænsede rationalitet usikkerhed for både ordregiver og tilbudsgiver.400 

Usikkerheden i relation til disse adfærdsbetingelser er mere udtalt under udbudsprocessen for OPP, 

end for traditionelle udbud, idet der er begrænset regulering, praksis og erfaring på området for OPP, 

der ville kunne bidrage til at sænke usikkerheden. Hvor stor usikkerheden er i kontraktforholdet, 

afhænger af kontraktens udformning, og forventes at være lavere for OPP, hvor der er særligt fokus 

på efficient risikoallokering for at mindske uhensigtsmæssig usikkerhed. 

 

Den tredje og sidste dimension, aktivspecificitet, udtrykker, hvor specialiseret det konkrete aktiv, her 

bygge- og anlægsprojektet, er i forhold til én bestemt transaktionspart.401 Særligt refererer 

aktivspecificitet til, at der som et led i transaktionen foretages varige investeringer, hvis opportunity 

costs er meget lavere når de anvendes i forbindelse med en anden transaktion, skulle den pågældende 

transaktion blive afbrudt.402 Jo højere aktivspecificitet, jo lavere vil aktivets værdi også være for andre 

mulige kontrahenter. Aktivspecificitet opgøres til differencen mellem værdien af den bedste og den 

næstbedste anvendelse, også kaldet kvasirenten.403 En høj grad af aktivspecificitet begrænser desuden 

antallet af tilbudsgivere, der vil være i stand til at gennemføre transaktionen, og dette medfører 

ligeledes en lavere priskonkurrence. Samtidig udgør de transaktionsspecifikke investeringer typisk 

sunk costs for tilbudsgiverne, idet meget aktivspecifikke investeringer vanskeligt kan anvendes eller 

overføres til andre transaktioner. Det må desuden antages, at det har forventning imod sig, at en 

 
397 Se 2.2.1.2 om gennemsigtighedsprincippet 
398 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 215 
399 Ibid. s. 216 
400 Ibid. s. 213 
401 Lorenzen, M. et al. (2004). Erhvervsøkonomisk teori. s. 117 
402 Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. s. 55, ll. 10-14 
403 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 216 
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tilbudsgiver afgiver tilbud, hvis tilbudsgiveren ikke allerede ved tilbudsafgivelsen har de 

grundlæggende ressourcer, der er nødvendig for gennemførelse af kontrakten. Dette særligt henset 

til, at tilbudsgiveren ikke er sikker på at vinde kontrakten. Samme gør sig gældende, når 

tilbudsafgivelse sker i konsortier, hvor der således heller ikke vil blive afgivet et tilbud, hvis de ikke 

i fællesskab besidder de krævede grundlæggende ressourcer. Dertil kommer, at en af drivkrafterne 

bag at udbyde opgaven er, at markedet besidder en større grundlæggende kapacitet end ordregiveren 

selv, herunder særligt det grundlæggende materiel der benyttes til udførelsen af projektet. 

 Aktivspecificitet indledes i 6 investeringstyper, som tilbudsgivere kan investere i: 1) 

stedsspecificitet, 2) fysisk specificitet, 3) menneskelig kapital-specificitet, 4) diskrete investeringer, 

5) brand name-specificitet og 6) tidsspecificitet.404 Investeringstyperne udelukker ikke hinanden, og 

flere investeringer kan således blive foretaget af tilbudsgiverne i forbindelse med såvel 

tilbudsafgivelsen som kontraktindgåelsen og -udførelsen. Idet der her er tale om bygge- og 

anlægsprojekter vil særligt investeringer i menneskelig kapital, herunder specialiserede medarbejdere 

eller specialisering heraf, og fysisk kapital, herunder maskiner og materiel, finde sted som led i 

transaktionen. Ligeledes kan det være relevant at foretage diskrete, samt tidsmæssige investeringer, 

der er investeringer i, at sikre rettidig respons på opståede problemer. Aktivspecificitet øger den 

bilaterale afhængighed mellem parterne, men særligt steds-, fysisk-, human kapital-, brand name-

specificitet, samt diskrete investeringer fremmer den bilaterale afhængighed mellem parterne, og 

medfører ligeledes også yderligere kontraktmæssige risici.405 

 Transaktionsomkostningerne er højere, jo højere aktivspecificitet, der er tale om. Derfor vil 

en forøgelse af aktivspecificiteten også kun være berettiget, hvis de øgede transaktionsomkostninger 

opvejes af produktionsomkostningsbesparelser, øget omsætning, eller en kombination af begge.406 

 

3.1.2 Ordregivers udbudsomkostninger 

Ordregivers ex ante udbudsomkostninger forstås i nærværende afhandling som ordregivers 

søgeomkostninger såvel som forhandlingsomkostninger. Dette indebærer således alle 

udbudsomkostninger forbundet med udarbejdelsen af en OPP-vurdering og tilrettelæggelsen og 

udførelsen af udbudsproceduren, herunder udarbejdelsen af udbudsmaterialet, håndteringen af 

udbudsprocessen, evalueringen og udvælgelsen ved eventuel prækvalifikation, behandling af 

 
404 Williamson, O. E. (1991). Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Alternatives. s. 113 & Lorenzen, M. et 

al. (2004). Erhvervsøkonomisk teori. s. 117 f 
405 Williamson, O. E. (1991). Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Alternatives. s. 114 
406 Ibid. s. 114 
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spørgsmål fra tilbudsgivere såvel som udbudsforhandlingerne med tilbudsgivere. Hertil kommer 

udbudsomkostningerne til behandling af aktindsigtsanmodninger, tilbudsevaluering, tildeling og 

kontraktindgåelse, samt eventuelle klagesager og sanktioner i denne forbindelse. Nogle af 

udbudsomkostningerne er dog kun relevante ved indkøb gennem visse udbudsprocedurer. Ordregiver 

oplever således ikke omkostninger i forbindelse med eksempelvis prækvalifikation, hvis bygge- og 

anlægsprojektet indkøbes gennem et offentligt udbud. Det skal desuden understreges, at selvom 

ordregivers udbudsomkostninger ville være ikke eksisterende, hvis ordregiveren valgte ikke at 

gennemføre indkøbet gennem et udbud, betyder det ikke, at ordregivers transaktionsomkostninger 

dermed ville være ikke eksisterende. Enhver transaktion medfører således transaktionsomkostninger, 

men ikke alle transaktioner indebærer udbudsomkostninger. Afholdelsen af udbudsomkostningerne 

skal således tilvejebringe ordregiveren en vis merværdi i forhold til selv at varetage opgaven, ellers 

ville ordregiveren ikke udbyde og indgå kontrakten til at starte med. Det skal således være 

omkostningsbesparende at overdrage ansvaret for opførelsen, driften og vedligeholdelsen til OPP-

leverandøren. 

 Selvom det, at ordregivere er forpligtet til at udbyde deres bygge- og anlægsprojekter, 

medfører udbudsomkostninger, har et sådant udbud også nogle økonomiske fordele. Særligt har 

udbud den fordel, at bygge- og anlægsprojektet konkurrenceudsættes i langt højere grad netop som 

funktion af, at det udbydes til markedet som helhed. Konkurrenceudsættelsen kan være såvel på pris, 

kvalitet eller begge afhængig af valget af tildelingskriteriet. Når tilbudsgiverne kun konkurrerer på 

pris, er ordregivers tilbudsevaluering mindre ressource- og tidskrævende, ligesom selve 

udformningen af udbudsmaterialet, særligt kravspecifikationen, er mindre omkostningstung.407 

Inddrages kvalitet som et tildelingskriterium bliver vurderingen af de enkelte tilbud mere kompleks, 

og dermed mere ressource- og tidskrævende. Ligeledes stiller det større krav til ordregivers viden om 

og forståelse for det, der skal indkøbes, for at ordregiver bedst muligt kan videreformidle dette i 

udbudsmaterialet. For bygge- og anlægsarbejder har ordregiver i langt de fleste tilfælde ikke 

indledningsvist den fornødne fagspecifikke eller tekniske viden om hverken projektet eller markedet, 

og kan derfor have behov for hjælp til at gennemføre et succesfuldt og omkostningseffektivt udbud, 

samt bygge- og anlægsprojekt.408 

 Før et bygge- og anlægsprojekt kan udbydes som et OPP skal ordregiveren foretage en OPP-

vurdering, hvis formål er at afdække, hvorvidt projektet er egnet som et OPP. Vurderingen er opdelt 

 
407 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud.  s. 41 f 
408 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 146 
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i to faser, en OPP-egnethedsvurdering og en OPP-forundersøgelse.409 Særligt egnethedsvurderingen 

kræves foretaget af hensyn til at minimere ordregivers udbudsomkostninger.410 Afgørende for, om 

projektet kan udbydes som OPP er således, om det vil være totaløkonomisk mest fordelagtigt, og 

dette skal vurderingerne i høj grad afdække. Særligt for bygge- og anlægsprojekter er det relevant at 

overveje OPP-formen, idet et samlet udbud af anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesfasen kan have 

væsentlige totaløkonomiske fordele. Projektets størrelse spiller dog en afgørende betydning, idet den 

totaløkonomiske vurdering kan være uforholdsmæssigt omkostningstung for små og mellemstore 

projekter. Dette er også særligt årsagen til, at OPP-vurderingen er opdelt i to faser, således at denne 

problematik identificeres allerede i egnethedsvurderingen, og dermed inden forundersøgelsen 

foretages. OPP-forundersøgelsen er en langt større omkostningsdriver end OPP-

egnethedsvurderingen. Ordregiveren skal derfor indlede med en OPP-egnethedsvurdering, der skal 

danne grundlag for, hvorvidt forundersøgelsen ligeledes skal foretages. Egnethedsvurderingen er 

oftest blot en mere systematisk vurdering af det pågældende bygge- og anlægsprojekt, som udføres 

på baggrund af nogle allerede fastsatte spørgsmål, der er formuleret bredt og generelt, hvormed de 

overvejelser ordregiveren har gjort sig i forbindelse med ét bygge- og anlægsprojekt potentielt kan 

genanvendes i det næste.411 Selve vurderingen kræver således begrænsede ressourcer for ordregiver 

at udarbejde, særligt hvis ordregiver har erfaring med lignende udbud. Forundersøgelsen er langt 

mere kompleks, idet denne blandt andet består i både en finansiel- og en markedsundersøgelse, der 

således kræver mere tid, flere ressourcer og et mere konkret kendskab til, ydelsen, der ønskes indkøbt. 

Desuden kan forundersøgelsen indeholde kvalitative elementer, hvilket medfører yderligere 

omkostninger til undersøgelsen.412 

Afdækning af markedet og indledende markedsdialog413 er omkostningstunge processer for 

ordregiveren, men på længere sigt kan udførelsen af dem vise sig at være omkostningseffektive for 

ordregiveren, idet det kan styrke kvaliteten af udbudsmaterialet. Særligt kan fokus på formuleringen 

af kravspecifikationen mindske sandsynligheden for fejl og mangler i beskrivelsen af den ønskede 

ydelse. Endvidere kan dialogen med de potentielle tilbudsgivere sænke sandsynligheden for 

efterfølgende klager over urimelige krav i udbudsmaterialet. Til gengæld kan markedsdialogen øge 

 
409 Se 2.2.3.1 om OPP-vurderingen 
410 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 80 
411 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 30 
412 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 32 
413 Se 2.2.4.2 om indledende markedsdialog 
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sandsynligheden for klager over manglende ligebehandling, hvis ikke ordregiver er særligt 

opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke kommer til at afspejle en af tilbudsgivernes løsninger.414 

 En indledende markedsundersøgelse kan desuden vise sig nyttig, når ordregiver skal beslutte, 

hvilken udbudsform der skal anvendes. Omfanget af udbudsomkostninger forbundet med de 

forskellige udbudsformer varierer betydeligt, og det er således særligt relevant for ordregiver at 

vurdere, om de højere udbudsomkostninger ved processen er omkostningseffektive set i forhold til 

det konkrete udbud. Viser den indledende markedsundersøgelse eksempelvis, at konkurrencen på 

markedet er begrænset til få mulige tilbudsgivere, vil det ikke være økonomisk hensigtsmæssigt at 

prioritere en udbudsform med prækvalifikation, der fordrer yderligere udbudsomkostninger, frem for 

et offentligt udbud. Modsat kan det vise sig mindre økonomisk byrdefuldt for ordregiver at vælge en 

udbudsform med prækvalifikation, der er mere omkostningstung, hvis der er høj konkurrence på 

markedet, og dermed mange potentielle tilbudsgivere, idet ordregiver herved mindsker det antal af 

egentlige tilbud, der skal gennemgås og evalueres.415 Hvor omkostningstungt det er for ordregiver at 

gennemgå og evaluere de indkomne tilbud, afhænger dog af både det valgte tildelingskriterium og 

udbuddets kompleksitet.416 Har ordregiver eksempelvis valgt tildelingskriteriet bedste pris, vil 

evalueringen kræve begrænsede ressourcer, idet evalueringen her kan foregå mere eller mindre 

systematisk ud fra et allerede opsat skema. Modsætningsvist kræver det flere ressourcer at evaluere 

tilbud, hvor også kvalitet er et tildelingskriterium, særligt ved et komplekst udbud, samt hvis det 

primært er tilbudsgiverne, der skal byde ind med løsningen. Dette er i praksis tilfældet for de her 

omhandlede bygge- og anlægsprojekter, hvormed tilbudsevalueringen således er omkostningstung 

for de statslige ordregivere. 

 Udbuddets kompleksitet har ligeledes betydning for, hvilken udbudsform ordregiver bør 

vælge ud fra et økonomisk synspunkt.417 Ved komplekse udbud er det således ikke særlig 

hensigtsmæssigt for ordregiver at vælge offentligt udbud. Dette henset til, at den konkrete realydelse 

ordregiver ønsker, her bygge- og anlægsprojekter, er vanskelig at beskrive præcist, og den konkrete 

ydelse dermed mere eller mindre skal foreslås af tilbudsgiverne. I sådanne situationer vil det være 

både uhensigtsmæssigt og økonomisk byrdefuldt for ordregiver, at skulle gennemgå og vurdere flere 

end de maksimalt fem prækvalificerede tilbudsgiveres konkrete og særegnede tilbud.418 Ligeledes må 

hensynet til tilbudsgiverne også tillægges vægt, idet det vil være urimeligt og økonomisk byrdefuldt 

 
414 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 21 f 
415 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 13 og 29 
416 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 41 f 
417 Ibid. s. 24 
418 Se 2.2.4.3 om udbudsformerne 
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at afkræve fulde, gennemarbejdede tilbud fra alle tilbudsgiverne, særligt hvis kun én vinder 

kontrakten, frem for indledningsvist at foretage en prækvalifikation. Det er også i praksis 

udbudsformerne konkurrencepræget dialog og begrænset udbud, som begge indeholder 

prækvalifikation, der oftest anvendes ved OPP.419 

 Udover ved OPP-vurderingen, oplever ordregiver typisk flest udbudsomkostninger ved 

udarbejdelsen af udbudsmaterialet og OPP-kontrakten. Samtidig har det stor betydning for 

tilbudsgivernes udbudsomkostninger, hvor mange ressourcer ordregiver bruger herpå, således at jo 

flere ressourcer ordregiver bruger på at øge kvaliteten af kontrakten og udbudsmaterialet, jo færre 

udbudsomkostninger oplever tilbudsgiverne. Nærmere herom i 3.1.3. Kvaliteten afhænger derfor 

også af, hvordan ordregiverens arbejdsgruppe sammensættes, ligesom det har en indvirkning på 

ordregivers udbudsomkostninger, idet det for en god arbejdsgruppe er både mindre tidskrævende og 

nemmere at gennemføre udbuddet. Ordregivers grundlæggende investeringer i menneskelig kapacitet 

er således afgørende for udbudsomkostningernes niveau, såvel som for kvaliteten af 

udbudsmaterialet. 

 Udarbejdelsen og specificeringen af kravspecifikationerne er oftest den største udfordring for 

ordregiver, og er forbundet med høje udbudsomkostninger, idet ordregiver typisk ikke har den 

fornødne fagspecifikke og tekniske viden.420 Som tidligere nævnt kan en del af denne problemstilling 

imødekommes ved, at ordregiver gennemfører en indledende markedsdialog, men denne proces er 

omkostningstung. Ordregiver skal således vurdere, om det er mest omkostningseffektivt at udarbejde 

kravspecifikationerne med den viden de har internt, og derved have en højere sandsynlighed for fejl 

og mangler, der potentielt kan resultere i behov for annullation og genudbud, eller om ordregiver skal 

investere i en indledende markedsundersøgelse, hvormed sandsynligheden for fejl og mangler i 

udbudsmaterialet mindskes, men sandsynligheden for klager over manglende ligebehandling til 

gengæld stiger. I begge tilfælde stiger sandsynligheden for en klage, og denne frygt øger ressourcerne 

ordregivere skal anvende til udarbejdelsen af kravspecifikationerne,421 og dermed også 

udbudsomkostningerne forbundet hermed. Denne tendens indikerer således, at det er mere 

omkostningseffektivt at afholde omkostningerne til en indledende markedsundersøgelse. 

Kompleksiteten af udbuddet er også i forhold til udbudsmaterialet en tung omkostningsdriver. Et 

komplekst udbud kræver således langt større fagspecifik og teknisk viden, end et relativt simpelt 

udbud gør, for at de rette og nødvendige krav stilles, og udbudsmaterialet formuleres korrekt. Dermed 

 
419 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 14 
420 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 29 f 
421 Ibid. s. 29 
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stiger behovet for ekstern hjælp, hvad end det er i form af en indledende markedsundersøgelse eller 

dialog med eksterne konsulenter. Kompleksiteten driver ligeledes omkostningerne op, som følge af 

det øgede antal faggrupper og dermed medarbejdere, der skal involveres i udbudsprocessen, for at 

sikre kvaliteten, og det dertilhørende øgede behov for koordinering og projektstyring. 

 Det er særdeles vigtigt for udbuddets værdi, at alle de nødvendige, samt de rette krav stilles i 

udbudsmaterialet. Hvis ordregiveren fremsætter urimelige eller umulige krav i udbudsmaterialet, vil 

tilbudsgiverne ikke have et stort incitament til at byde på kontrakten, hvorfor ordregiveren kan 

risikere at afholde omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af et udbudsmateriale, der ikke er 

et marked for. Kravspecifikationerne består ved OPP i højere grad af funktions- og behovskrav end 

specifikke tekniske specifikationer,422 særligt for at bevare et råderum for OPP-leverandøren til at 

kunne vælge den mest omkostningseffektive løsning, herunder de mest omkostningseffektive 

materialer og designs. Fokus ligger således i højere grad på at opfylde de behov ordregiver har i 

relation til det pågældende projekt frem for at opfylde aktivitets- og udførelseskrav. Tilbudsgiverne 

som helhed har mere fagspecifik og teknisk viden, samt erfaring inden for bygge- og anlæg, og er 

derfor også i en bedre position til at træffe totaløkonomisk fordelagtige og omkostningsoptimerende 

beslutninger, end ordregiver er.423 Ordregiver mindsker således udbudsomkostningerne forbundet 

med udarbejdelsen af kravspecifikationen ved at anvende flere funktions- og behovskrav, idet de 

tekniske og mere specifikke aspekt heraf i højere grad er overladt til tilbudsgiverne i deres respektive 

tilbud, og i udførelsen af projektet.424  

 Udbudsomkostningerne forbundet med konciperingen af selve kontrakten er væsentligt 

sænket efter KFST i samarbejde med eksterne konsulenter har udarbejdet tre kontrakt-skabeloner for 

OPP.425 Ordregiver kan således tage udgangspunkt i disse skabeloner i stedet for at starte helt fra 

bunden eller tage udgangspunkt i et tidligere lignende udbud ved konciperingen. Bindingsperioden 

for den udbudte kontrakt påvirker ligeledes udbudsomkostningerne for såvel ordregiver som for 

vindende tilbudsgiver. Jo længere kontraktperioden er, jo færre gange skal opgaven udbydes, 

hvormed ordregiver skal afholde udbudsomkostningerne tilsvarende færre gange. Særligt for 

komplekse udbud som bygge- og anlægsarbejder, samt driften og vedligeholdelsen heraf, er der 

 
422 Tvarnø, C. D. et al. (2010). Public-Private Partnerships: An international analysis - from a legal and economic perspective. s. 228 
423 KFST. (2013). Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter. s. 34 
424 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 22 
425 Kammeradvokaten. (2016). KFSTs standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 1 & 

Scenarium 2 & Scenarium 3] 
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betydelige udbudsomkostninger at spare, ved at kontraktperioden er længere end ved traditionelle 

udbud.426 

Ordregiver kan desuden vælge at anvende eksterne konsulenter til at hjælpe med 

udarbejdelsen af udbudsmaterialet og OPP-kontrakten, såvel som til at hjælpe med håndteringen af 

selve udbudsprocessen. Dette kan bidrage til, at udbudsmaterialet bliver af højere kvalitet, hvormed 

tilbuddene tilsvarende bliver af højere kvalitet, hvilket bidrager til en mere gennemtænkt 

udbudsproces.427 Begge effekter er med til at mindske sandsynligheden for øgede 

udbudsomkostninger senere i processen, men udgør til gengæld også en væsentlig udbudsomkostning 

i sig selv. Det er derfor mest relevant for ordregiver at anvende eksterne konsulenter, hvis ikke 

kompetencerne in-house er tilstrækkeligt gode til at minimere fejl og mangler i såvel udbudsprocessen 

som i udbudsmaterialet, herunder for at undgå klagesager. Ligeledes har det betydning for behovet 

om ordregiver har foretaget indledende markedsundersøgelse. 

Når udbuddet er blevet offentliggjort, indledes en spørgsmål/svar-dialog. Ordregivers 

udbudsomkostninger er i den forbindelse højere, jo lavere kvalitet udbudsmaterialet er, og jo mindre 

erfaring både ordregiver og tilbudsgiver har med udbud, idet begge forhold øger antallet af spørgsmål 

der skal besvares af ordregiveren.428 Antallet af spørgsmål vil ligeledes være højere ved komplekse 

udbud. Efter spørgsmål/svar-dialogen skal tilbudsevalueringerne foretages. Indledningsvis skal 

ordregiver gennemgå tilbuddene med henblik på at identificere konditionsmæssige og 

ukonditionsmæssige tilbud, således at kun de konditionsmæssige tilbud bliver genstand for den 

egentlige tilbudsevaluering. Som tidligere anført afhænger ordregivers udbudsomkostninger ved 

tilbudsevalueringen af, hvor mange tilbud, der skal gennemgås og evalueres. Konkurrencen om de 

offentlige bygge- og anlægsprojekter, der udbydes som OPP, er forholdsvis beskedent, men idet 

indkøbet er komplekst, er vurderingen af tilbuddene det også, hvilket tillige driver omkostningerne 

op. De elektroniske systemer til håndtering og gennemførelse af udbud er dog med til at sænke 

udbudsomkostningerne, relativt til før disse elektroniske systemer blev anvendt, men dette er 

gældende for såvel et OPP som for traditionelle udbud.429 

Udbudsomkostninger forbundet med aktindsigtsanmodninger og klagesager er høje, dog er 

det ikke ved alle udbud, at ordregiveren skal afholde udgifter hertil. Udbudsomkostningerne 

forbundet med behandling af aktindsigtsanmodninger er højere end dem forbundet med klagesager, 

 
426 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 15 
427 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 26 
428 Ibid. s. 38 
429 Ibid. s. 37 f 
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idet det er ressourcekrævende at fremskaffe den efterspurgte og nødvendige dokumentation, samt at 

ekstrahere de oplysninger, der ifølge lovgivningen ikke må videregives.430 Klages der over udbuddet, 

særligt hvis det er over tildelingsbeslutningen, medfører dette også øgede udbudsomkostninger for 

ordregiver, der ligeledes kan risikere at Klagenævnet for Udbud annullerer tildelingen, hvormed 

ordregiver igen står uden OPP-leverandør. Ofte kan både aktindsigtsanmodninger og klagesager øge 

udbudsomkostningerne så betydeligt, at omkostningerne overstiger den gevinst, der indledningsvist 

blev vurderet at være ved udbudsforretningen. Særligt af den grund er det afgørende, at ordregiver er 

opmærksom på at overholde reguleringen, samt at kvaliteten af udbuddet som helhed prioriteres. 

 

3.1.3 Tilbudsgivers udbudsomkostninger 

Den opportunistiske adfærdsbetingelse inden for transaktionsomkostningsteorien medfører, at 

tilbudsgiverne vil byde en pris svarende til 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 +  𝜀, idet tilbudsgiverne har incitament 

til at overvælte en så stor andel af deres omkostninger som muligt til ordregiveren.431 Ved en sådan 

prissætning vil tilbudsgivers fortjeneste stige med 𝛆, og ordregivers fortjeneste tilsvarende falde med 

𝛆. Afgørende er det dog, at denne fortjeneste kun realiseres for den vindende tilbudsgiver, og at 

tilbudsgiverne er begrænset i, hvor højt de kan sætte 𝛆 grundet konkurrencen fra de øvrige 

tilbudsgivere. I denne forbindelse vil den manglende information om deres interne forhold således 

betyde, at de øvrige tilbudsgiveres afgivne tilbud er ukendt. Sættes 𝛆 for højt kan dette resultere i, at 

tilbudsgiveren ikke vinder kontrakten. Hvor højt 𝛆 kan sættes afhænger således af tilbudsgiverens 

interne forhold, såvel som af de øvrige tilbudsgiveres prissætning. og det af ordregiveren valgte 

tildelingskriterium. Idet tilbudsgiverne har begrænset adgang til at overvælte deres 

udbudsomkostninger til ordregiveren, vil høje udbudsomkostninger afholde visse tilbudsgivere fra at 

afgive tilbud. Herved svækkes konkurrencen om udbuddet, hvormed prisen der bydes stiger, og 

indkøbet således bliver dyrere for ordregiver. Samtidig falder produktiviteten, idet tilbudsgiverne ikke 

har incitament til at introducere ny teknologi, investere i omkostningseffektive tiltag eller optimere 

arbejdsgangene, når konkurrencen er svag, og det således ikke er nødvendigt for at vinde udbuddet.432 

Endvidere bliver det dyrere for tilbudsgiverne, idet incitamentet og behovet for at overvælte 

omkostningerne til den tilbudte pris stiger.433 

 
430 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 43 
431 Williamson, O.E. (1971). The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations. s. 117, sp. 2 
432 Henningsen, S. (1944). Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark. s. 293 
433 KFST. (2019). Transaktionsomkostninger ved EU-Udbud. s. 5 
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 Tilbudsgivers udbudsomkostninger påvirkes af blandt andet kontraktens værdi, den 

pågældende ordregivende myndighed, udbudsmaterialets kvalitet, tilbudsgivers erfaring med at byde 

på offentlige opgaver, samt naturligvis på hvor mange ressourcer den enkelte tilbudsgiver vælger eller 

er nødsaget til at anvende.434 Ligeledes medfører lovreguleringens uklare og komplicerede karakter 

øgede udbudsomkostninger for tilbudsgiverne.435 Den vindende tilbudsgiver oplever færre 

udbudsomkostninger relativt til kontraktværdien ved tilbudsafgivelsen, når der er tale om en statslig 

ordregiver, der udbyder opgaver, end når det er en kommunal eller regional ordregiver.436 Endvidere 

oplever den vindende tilbudsgiver lavere udbudsomkostninger som andel af kontraktværdien ved 

bygge- og anlægsarbejder end ved levering af tjenesteydelser eller varekøb.437 Her er det dog vigtigt 

at understrege, at analyseobjektet i den underliggende rapport er traditionelle udbud, og vedrører 

således ikke specifikt OPP. Til trods herfor udtrykker dette en tendens til en sammenhæng mellem 

kontraktværdien og udbudsomkostningerne, således at ved et udbud af en højere kontraktværdi 

oplever den vindende tilbudsgiver færre udbudsomkostninger relativt til kontraktværdien. Dermed 

ikke sagt at udbudsomkostningerne ikke kan være høje for tilbudsgiverne, men nærmere et udtryk 

for, at kontraktværdien for statslige ordregiveres bygge- og anlægsprojekter er tilpas høje til, at 

tilbudsgivernes udbudsomkostninger forholdsmæssigt synes lavere. Dette øger tilbudsgiverne 

incitament til at afgive tilbud, når de samtidig har en formodning om at kunne vinde udbuddet. 

Hvor ordregiver oplever flest udbudsomkostninger i udbuddets forberedelsesfase, har 

tilbudsgiverne i stedet flest udbudsomkostninger på tidspunktet mellem udbuddets offentliggørelse 

og kontraktens tildeling.438 Dette gælder uanset den valgte udbudsform.439 Tilbudsgiverne har, 

ligesom ordregiveren, udbudsomkostninger i forbindelse med en indledende markedsundersøgelse, 

hvis ordregiveren vælger at afholde en sådan. Tilbudsgiverne indvilliger i at deltage heri, og dermed 

afholde omkostningerne hertil, da det i høj grad påvirker de udbudsomkostninger tilbudsgiveren vil 

have senere i processen, særligt i relation til spørgsmål/svar-dialogen og tilbudsskrivningen.440 Det 

er således mere omkostningseffektivt for tilbudsgiverne at være behjælpelige med 

markedsafdækningen og yde detaljerede beskrivelser vedrørende udbuddets realydelse tidligt i 

processen frem for det modsatte. Ved dialogmøder, der afholdes i løbet af udbudsprocessen, oplever 

tilbudsgiverne, at de udbudsomkostninger der er i denne forbindelse opvejes af færre 

 
434 COPS. (2017). Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. s. 31 f 
435 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 39 
436 KFST. (2019). Transaktionsomkostninger ved EU-Udbud. s. 26 
437 Ibid. s. 27 
438 COPS. (2017). Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. s. 45 
439 KFST. (2019). Transaktionsomkostninger ved EU-Udbud. s. 16 f 
440 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 56 
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udbudsomkostninger, særligt ved udarbejdelsen af tilbudsmaterialet. Deltagelsen er desuden givet 

godt ud til styrkelse af samarbejdet mellem tilbudsgiverne og ordregiveren. 

 Efter udbuddet offentliggøres skal tilbudsgiverne indledningsvist foretage en strategisk 

vurdering af, hvorvidt de skal afgive tilbud. Denne strategiske vurdering er omkostningstung for 

tilbudsgiverne, idet udbudsmaterialets indhold, særligt krav og pris, skal opvejes i forhold til 

tilbudsgiverens interne forhold, med særligt henblik på at vurdere vinderchancerne, i relation til de 

tabte omkostninger et ikke-succesfuldt tilbud medfører. Gennemlæsningen og vurderingen af 

udbudsmaterialet er desuden forbundet med høje udbudsomkostninger for tilbudsgiverne, idet flere 

medarbejdere hos tilbudsgiverne på tværs af afdelinger skal involveres. Dette kræver således, at der 

hos tilbudsgiverne nedsættes en arbejdsgruppe med både de nødvendige og relevante kompetencer til 

konciperingen af tilbuddet. Dette kan kræve investering i menneskelig kapital for tilbudsgiverne, hvis 

ikke de allerede har de tilstrækkelige ressourcer internt. Organiserer tilbudsgiverne sig som et 

konsortium, er denne betragtning særligt relevant, idet kompetencesammensætningen og 

kommunikationen på tværs af de deltagende selskaber her er essentiel, men samtidig også forbundet 

med yderligere omkostninger. Antallet af udbud inden for den pågældende branche påvirker 

ligeledes, hvor stor sandsynligheden for at vinde udbuddet skal være for, at tilbudsgiverne vil byde 

på et projekt, idet tilbudsgiverne forholder sig langt mere kritisk til, hvorvidt det er rentabelt at afgive 

tilbud, hvis der udbydes mange opgaver inden for branchen.441 Der udbydes relativt mange bygge- 

og anlægsprojekter af statslige ordregivere, men der er de seneste 16 år alene blevet udbudt 15 bygge- 

og anlægsprojekter som offentlige-private partnerskaber.442 Branchen er således ikke medvirkende til 

at sænke tilbudsgivernes incitament til at afgive tilbud. 

Branchen har desuden stor indflydelse på, hvor mange udbudsomkostninger tilbudsgiverne 

har, når de skal udarbejde et tilbud, samt hvor meget indflydelse erfaring med at afgive tilbud har på 

omkostningsniveauet. Bygge- og anlægsprojekter, hvor driften og vedligeholdelsen er indtænkt fra 

start af, er oftest komplekse projekter, hvor tilbudsgiverne dog ikke er helt afskåret fra at genbruge 

tilbudsmateriale, men typisk begrænset heri. Dette også særligt fordi, antallet af OPP vedrørende 

bygge- og anlægsprojekter er tilpas beskedent til, at tilbudsgiverne ikke har fået meget erfaring på 

området, eller har ret meget tilbudsmateriale at kunne genbruge. Det kan ligeledes være vanskeligt, 

særligt for tilbudsgivere med begrænset erfaring med udbud, at forstå det sprog, der bruges i 

udbudsmaterialet og OPP-kontrakten, da det typisk bærer præg af at være kringlede juridiske 

 
441 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 59 
442 KFSTs overblik over udbudte offentlig-private partnerskaber (2021) 
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formuleringer, og dette specielt, hvis ordregiver har anvendt eksterne advokater som konsulenter. 

Anvendelsen af standardkontrakterne udarbejdet af KFST kan således også sænke tilbudsgivernes 

omkostninger i forbindelse med at afgive tilbud. 

Kvaliteten af udbudsmaterialet har en indvirkning på, hvor store omkostningerne til 

udarbejdelsen af tilbuddet er for tilbudsgiverne.443 Består ordregivers arbejdsgruppe eksempelvis af 

personer med meget begrænset viden om det konkrete marked, afspejles dette i udbudsmaterialet og 

OPP-kontrakten, særligt i de krav der stilles og i den måde betalingsstrukturen sammensættes,444 

hvilket gør det yderst omkostningstungt for tilbudsgiverne at udarbejde tilbuddet. Jo mere præcise og 

klare kravene til tilbudsgiverne er formuleret i udbudsmaterialet, jo mindre tidskrævende er det for 

tilbudsgiverne at finde ud af, hvordan og hvorvidt de opfylder kravene. Der er dermed også mindre 

usikkerhed i relation til, om deres tilbud er konditionsmæssigt. Kravene er dog sjældent klare og 

præcist formuleret for offentlig-private byggeprojekter, hvor funktions- og behovskrav i højere grad 

anvendes. Dog giver disse krav tilbudsgiverne en større frihed til at finde den bedste løsning, der både 

konstruktionsmæssigt, arkitektonisk, driftsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt er mest optimal for 

det pågældende projekt, hvilket kan spare tilbudsgiverne omkostninger, særligt i drifts- og 

vedligeholdelsesfasen, grundet det høje optimeringspotentiale. Endvidere medfører det 

udbudsomkostninger for tilbudsgiverne at opfylde ordregivers økonomiske og tekniske 

dokumentationskrav, men omkostningsniveauet afhænger i høj grad af, hvor meget erfaring 

tilbudsgiverne har med at afgive tilbud, og dermed hvor standardiseret denne proces er internt hos 

den enkelte tilbudsgiver.445 Erfaring sænker som altovervejende hovedregel tilbudsgivernes 

udbudsomkostninger i forbindelse med at afgive tilbud, ligesom det mindsker deres usikkerhed i 

relation til tilbuddets konditionsmæssighed.446 

Der stilles langt flere spørgsmål til ordregiveren, jo lavere kvaliteten af udbudsmaterialet er, 

og dette resulterer således også i øgede udbudsomkostninger for tilbudsgiver såvel som for 

ordregiver. Spørgsmål/svar-dialogen kan bibringe svar fra ordregiveren, der ændrer væsentligt i 

centrale elementer af udbuddet, der tillige fordrer ændringer i tilbuddet, hvilket kan være 

omkostningstungt for tilbudsgiverne, særligt hvis det kræver, at tilbudsgiveren skal foretage 

væsentlige ændringer i et allerede udarbejdet tilbud. Ændringsmulighederne i denne forbindelse er 

dog reguleringsmæssigt begrænset, se 2.2.4.4. Dog er dette en mindre udbudsomkostning for 

 
443 COPS. (2017). Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. s. 57 f 
444 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 28 
445 Ibid.  s. 65 
446 COPS. (2017). Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. s. 45 
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tilbudsgiver at bære, end det at tabe udbuddet som følge af ikke at opfylde ordregivers ønsker til 

indkøbet, eller at ordregiver annullerer udbuddet som følge af at de modtagende tilbud ikke opfylder 

indkøbsbehovet. 

Selve indgivelsen af aktindsigtsanmodningen forøger ikke den indgivende tilbudsgivers 

udbudsomkostninger betydeligt. Modsat indebærer indgivelsen af klage øgede udbudsomkostninger 

for den eller de tilbudsgivere, der indgiver en klage. Dette særligt, hvis indgivelsen fordrer et behov 

for ekstern rådgivning hos tilbudsgiveren. Endvidere kan det resultere i væsentligt øgede 

udbudsomkostninger, hvis udbuddet eller tildelingsbeslutningen annulleres således at udbuddet skal 

gå om. Foretages indgivelsen som en reaktion på offentliggørelse af tildelingsbekendtgørelsen vil den 

vindende tilbudsgiver desuden opleve øgede omkostninger, selv hvis beslutningen ikke annulleres, 

idet tildelingsprocessen herved forlænges. Selv hvis den klagende tilbudsgiver får medhold og i den 

forbindelse vinder udbuddet, kan der desuden være øgede transaktionsomkostninger i forbindelse 

med det efterfølgende samarbejde med ordregiveren, idet tilliden mellem parterne skal genfindes.447 

 

3.1.4 Ex post transaktionsomkostninger 

Fokus i dette afsnit er den, ifølge R. H. Coase, tredje kategori af transaktionsomkostninger, ex post 

overvågningsomkostninger. Opfølgning og monitorering af OPP-kontrakten er særligt en omkostning 

for ordregiver, der således skal sørge for, at OPP-leverandøren både løbende under anlægsfasen og 

efterfølgende under drifts- og vedligeholdelsesfasen lever op til kontrakten.448 Løbende monitorering 

indebærer flere unødvendige omkostninger, hvis der ikke er problemer med at levere i 

overensstemmelse med kontrakten, samtidig nedsætter det sandsynligheden for, at disse problemer 

opstår. Modsætningsvist undgår ordregiver omkostninger ved opfølgning og monitorering, hvis det 

ikke foretages, før der opstår problemer, men til gengæld øges sandsynligheden for problemer ved, 

at der ikke føres løbende kontrol. Qua OPP-kontraktens funktions- og behovskrav skal der ligeledes 

være særlig fokus på en løbende dialog i kontraktperioden for at sikre, at ordregiverens behov og krav 

imødekommes af OPP-leverandøren. Opfølgningen og monitoreringen bliver herved nemmere, idet 

der parterne imellem opnås en enighed om hvorledes kontrakten skal opfyldes, hvilket iøvrigt 

vurderes og drøftes kontinuert. 

 Samarbejdet indledes almindeligvis med nogle opstartsmøder, hvor produktiviteten således er 

minimal, men hvor formålet er at lægge en implementeringsstrategi og forventningsafstemme.449 

 
447 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 68 
448 Ibid. s. 51 
449 Ibid. s. 46 
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Dette medfører naturligvis transaktionsomkostninger med hvert møde, der afholdes, og antallet af 

nødvendige møder afhænger i høj grad af, hvor meget dialog der har været mellem ordregiveren og 

OPP-leverandøren i løbet af udbudsprocessen. Ligeledes afhænger behovet af, hvor komplekst 

udbuddet er, og hvor fuldstændigt udbudsmaterialet og OPP-kontrakten er. Særligt for de første OPP-

projekter ordregiveren indgår, vil der være omkostninger forbundet med at opbygge kendskab til 

aftaleformen.450 Statslige ordregivere har som tidligere nævnt udbudt 15 OPP-projekter siden 2004, 

hvilket er et ganske beskedent antal, hvormed det også må forventes, at der er blevet opbygget et 

beskedent kendskab til aftaleformen, og parterne således stadig oplever omkostninger i forbindelse 

hermed. 

 Det er mindre omkostningstungt for begge parter, at OPP-leverandøren står for udførelsen af 

både anlægsfasen og i drifts- og vedligeholdelsesfasen, og kommunikationen i den forbindelse 

hovedsageligt består i dialogmøder, idet der er færre omkostninger forbundet hermed, end hvis 

ordregiveren skulle forestå løbende detailstyring. Herved sænkes koordinationsomkostningerne i 

kontraktforholdet. Ligeledes medfører overdragelsen af ansvaret for udførelsen og driften til OPP-

leverandøren, at der ikke opstår situationer, hvor de mest hensigtsmæssige beslutninger burde være 

truffet, men ikke blev det grundet informationsudvekslingen eller manglen på samme. 

 Motivationsomkostninger afholdes for at sørge for, at OPP-leverandøren efterlever OPP-

kontrakten, også i situationer hvor der er usikkerhed i forbindelse med, eller det er vanskeligt at 

opgøre, OPP-leverandørens præstationer, da OPP-leverandøren ellers ville handle opportunistisk. 

Risikoallokeringen i OPP er med til at sænke behovet for at ordregiveren afholder betydelige 

omkostninger til monitorering og motivering af OPP-leverandøren. 

 OPP-leverandøren har mulighed for løbende at innovere og introducere nye og mere effektive 

arbejdsgange, når de ikke skal opfylde aktivitets- og udførelseskrav men i stedet i højere grad 

funktions- og behovskrav. Man skal dog være opmærksom på, om den kvalitet, der forventes i 

henhold til kontrakten forholdsvist nemt kan kvantificeres mellem parterne, eller der hurtigt kan opstå 

uenighed herom, idet der således også nemt kan opstå uenighed om, hvorvidt kontrakten er opfyldt. 

Dette er ulempen ved funktions- og behovskrav løbende i kontrakten, da der ligeledes sker en løbende 

vurdering af kontrakten på begge parters side, og der i den forbindelse kan være store 

holdningsforskelle. Den løbende opfølgning på kontrakten bliver ligeledes mere omkostningstung, 

ved anvendelsen af funktionskrav, da det kræver en konkret vurdering baseret på de holdninger og 

forventninger der er til kontrakten frem for mere konkrete krav.  

 
450 Denta, S. M. (2017). Kommunale offentlige private partnerskaber - Regulering i skyggen af Farumsagen. s. 262 
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 OPP er særligt karakteriseret ved, at OPP-leverandøren er mere investeret i projektet, både på 

et forretningsmæssigt plan og økonomisk. Derfor er det mest efficiente for ordregiverens projekt også 

i langt højere grad det mest efficiente for OPP-leverandøren. OPP-kontrakten og samarbejdets 

karakter medfører således et præferencesammenfald mellem ordregiverens og OPP-leverandørens 

præferencer, hvilket resulterer i en lavere adfærdsmæssig usikkerhed i et OPP end i traditionelle 

udbud. Herved falder behovet for opfølgning og monitorering af kontrakten hos ordregiver, hvilket 

indebærer betydeligt sænkede transaktionsomkostninger.451 

OPP-leverandøren vil, idet denne altid består af mere end et selskab, uanset om det organiseres 

som et konsortium eller et selskab med tilknyttede underleverandører, også afholde omkostninger til 

koordinering, opfølgning og monitorering internt for at sikre, at alle deltagende parter lever op til 

deres respektive ansvar og forpligtelser i henhold til kontrakten og den interne fordeling. 

Motivationsomkostninger vil også skulle afholdes, men dette vil særligt være det finansielle selskab 

i konsortier og det overordnede selskab, der kontraherer med underleverandørerne, der afholder 

omkostningerne i forbindelse hermed. 

Det at kontraktperioden typisk er på 15-25 år i danske OPP-projekter mindsker OPP-

leverandørens transaktionsomkostninger relativt til, hvis kontrakten blev udbudt med 3-5 års 

mellemrum, idet den længere kontraktperiode giver OPP-leverandøren mulighed for at foretage en 

højere afskrivning set over hele kontraktperioden.452 Ligeledes kan det være omkostningsmæssigt 

fordelagtigt, at kontraktlængden begrænser fleksibiliteten i drifts- og vedligeholdelsesfasen. Det er 

således totaløkonomisk fordelagtigt, samt understøtter en økonomisk sikkerhed for OPP-

leverandøren, at midlerne afsat til bygge- og anlægsprojektet ikke kan omprioriteres af ordregiveren, 

således at forsømmelser og forringelser ikke opstår af økonomiske årsager.453 Den manglende 

fleksibilitet kan modsætningsvist påvirke justeringsmulighederne negativt. Drifts- og 

vedligeholdelsesniveauet er blandt andet fastsat i OPP-kontrakten, og kan således kun i meget 

begrænset omfang justeres løbende i kontraktperioden, selvom dette ville være totaløkonomisk mest 

fordelagtigt. Herved opstår et værditab for projektet som helhed, samt for parterne.454 

 

 
451 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 10 
452 Udbudsrådet. (2011). Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud. s. 22 
453 Ibid. s. 9 
454 Ibid. s. 9 
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3.2 Principal-agent teori 

OPP beskriver i nærværende afhandling den situation, hvor en statslig myndighed først udbyder, og 

dernæst indgår en langsigtet kontrakt med en tilbudsgiver, der enten kan være én virksomhed eller et 

konsortium bestående af flere virksomheder, vedrørende et bygge- og anlægsprojekt. OPP-

leverandøren påtager sig således ansvaret for at bygge projektet, såvel som at være med til at 

finansiere projektet, samt håndtere den efterfølgende drift. Det tilfalder ordregiveren at udarbejde den 

kontrakt, der ligger til grund for samarbejdet. Ordregiveren gør dette på baggrund af observerbare 

variable, og med henblik på at maksimere værdien.455 

I nærværende afsnit vil implikationerne af den asymmetriske information for parternes 

handlinger og valg i udbudsprocessen, samt kontraktperioden blive undersøgt. Det er således 

problematikkerne i relation til moral hazard og adverse selection, der her analyseres. Indledningsvist 

vil selve partnerskabet skitseres og defineres, hvorefter udbudsprocessen og dernæst 

kontraktudformningen vil blive analyseret i lyset af principal-agent teorien. 

 

3.2.1 Det offentlig-private partnerskab 

Det er ordregiveren, der inden for OPP karakteriseres som principalen, idet det er den offentlige part, 

der indkøber bygge- og anlægsprojektet, samt vælger og designer den kontrakt, der regulerer 

forholdet mellem parterne.456 I simple principal-agent modeller er der kun én privat part, der udgør 

agenten, og det er ligeledes dette der tages udgangspunkt i, når samarbejdet ex post mellem 

ordregiveren og den vindende tilbudsgiver, med hvem der indgås kontrakt om OPP, analyseres.457 

Ved analysen af inter partes forholdet ex ante vil udgangspunktet modsætningsvist være, at der er 

flere agenter, der konkurrerer om kontrakten med principalen. Det er af afgørende betydning for 

relationen mellem principalen og den udvalgte agent, at det i sidste ende er agentens valg, om denne 

vil acceptere kontrakten, samt hvilket indsats- eller investeringsniveau agenten vælger at yde.458 

Agentens indsats- og investeringsniveau er observerbar for principalen, men idet agenten ofte 

har mere information om såvel den ydede indsats og investeringerne, som de har om 

omstændighederne, står principalen typisk over for et tab af kontrol over agenten.459 Det antages i 

denne forbindelse, at den statslige ordregiver er risiko-neutral. Hvorvidt agenterne kan antages at 

være risiko-averse, er dog mere usikkert, særligt henset til hvilke tilbudsgivere, der almindeligvis 

 
455 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 97 & 114 
456 Ibid. s. 90 
457 Ibid. s. 90 
458 Ibid. s. 90 
459 Ibid. s. 91 
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afgiver tilbud på OPP-projekter vedrørende bygge- og anlægsarbejder. Den enkelte tilbudsgiver 

består i almindelighed af en stor virksomhed, der har god mulighed for at sprede deres risiko, og de 

er dermed kun begrænset påvirket af usikkerheden, eller et konsortium bestående af flere 

virksomheder, hvor de således kan sprede risikoen i mellem sig.460 Tilbudsgiverne kan 

modsætningsvist heller ikke antages at være fuldkommen risiko-neutrale, ligesom ordregiveren, 

særligt henset til, at tilbudsgiverne i praksis kompenseres for at påtage sig større risiko.461 

Tilbudsgiverne antages således at være så minimalt risiko-averse, at deres adfærd nærmere imiterer 

en risiko-neutral. Tilbudsgivernes mere risiko-averse natur indebærer, at de kun vil indgå i et OPP, 

hvor de skal påtage sig en øget risiko, med forsikringen om kompensation herfor. Kompensationen 

er derfor ofte afspejlet i tilbudsprisen.462 Idet ordregiveren er risiko-neutral, vil ordregiveren således 

være den bedste part til at bære de økonomiske risici, også taget i betragtning at ordregiveren ikke 

har risiko for at gå konkurs. Dette er ligeledes observerbart, idet ordregiveren normalt indkøber store 

projekter gennem traditionelle udbud, især den statslige ordregiver. Ved offentlige-private 

partnerskaber ligger der andre incitamenter bag forskydningen af risici, end blot hvor risiko-neutrale 

eller risiko-averse de deltagende parter er. 

 Indledningsvist kræves det, for at principalen og agenten overhovedet indgår en kontrakt, at 

der eksisterer et tilgængeligt overskud. Et sådant overskud eksisterer, når principalen er villig til at 

betale mere for at uddelegere opgavevaretagelsen til agenten, end det koster agenten at varetage 

opgaven.463 Dette er netop grundlaget for offentlige ordregiveres udbud af bygge- og anlægsprojekter, 

hvor, som også specificeret i 3.1 ovenfor, uddelegering til den private part er økonomisk mere 

fordelagtigt, særligt henset til den private parts større erfaring og allerede foretagne investeringer, der 

således medfører reducerede omkostninger. Grundlæggende antages det således, at den offentlige part 

ikke har incitament til at udbyde bygge- og anlægsprojektet, hvis ikke der eksisterer et overskud 

parterne ville kunne tage del i. På samme måde har den private part ikke incitament til hverken at 

afgive tilbud eller indgå i kontrakten med den offentlige part, hvis ikke dette øger deres forventede 

profit. 

 I den simple principal-agent model er ejerskabet principalens, hvorimod selve 

projektudførelsen tilfalder agenten. Ejerskab og kontrol er således adskilt, og fordelt mellem 

principalen og agenten. Dette er ikke nødvendigvis problematisk, særligt ikke i lyset af D. Ricardos 

 
460 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 46 
461 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 11 
462 Ibid. s. 11 
463 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 91 
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lov om komparative fordele, ifølge hvilken specialisering er økonomisk fordelagtigt.464 

Udfordringerne opstår dog, hvis agenten ikke arbejder mod principalens mål, men i stedet avancerer 

mod sine egne personlige mål og interesser på principalens bekostning.465 Det er således den naturlige 

interessekonflikt mellem principalen og agenten, der i særdeleshed er grundlaget for principal-agent 

problemerne. Agentens handlinger har modsatrettede effekter på henholdsvis agentens eget pay-off 

og principalens;466 en stigning i agentens leverede indsatsniveau fører til en stigning i principalens 

pay-off, men medfører til gengæld også et fald i agentens eget pay-off for så vidt agenten ikke 

kompenseres af principalen for at yde et højere indsatsniveau. 

OPP kan ikke tilstrækkeligt beskrives ved den simple principal-agent model, hverken hvis 

man anskuer udbudsprocessen og kontraktindgåelsen hver for sig eller sammen. I udbudsprocessen 

er der flere konkurrerende agenter, og den udbudte kontrakt kan dermed øge incitamentet hos 

agenterne til at dele deres viden qua selve udformningen af den udbudte kontrakt. Vidensdelingen før 

kontraktindgåelsen kan dog i større eller mindre grad være hæmmet af den af ordregiver valgte 

udbudsform. 

 

3.2.2 Udbud og udvælgelse af OPP-leverandøren 

I nærværende afsnit vil informationsasymmetrien mellem ordregiveren og tilbudsgiverne undersøges. 

Det er således de adverse selection problemstillinger, der opstår som et resultat af 

adfærdsbetingelserne i kombination med den asymmetriske information, som her vil være fokus. 

Dette kan særligt udgøre et problem for ordregiver, idet de potentielle OPP-leverandører ikke har 

samme kompetenceniveau. Det er således afgørende, for at OPP-projektet og samarbejdet bliver så 

omkostningseffektivt og efficient som muligt, at den bedst egnede OPP-leverandør, tilsvarende med 

det bedst mulige tilbud, kan identificeres af ordregiveren. OPP-leverandørens type og ordregiverens 

viden herom har ligeledes betydning for, hvorvidt der kan udformes en efficient kontrakt, der således 

også er betinget af OPP-leverandørens type.467 

Indledningsvist skal principalen forholde sig til, hvorvidt opgaverne i forbindelse med bygge- 

og anlægsprojektet skal bundles, eller udbydes enkeltvis, som hver deres kontrakt. Grundlaget for 

OPP-projekter er, at der sker bundling af forskellige faser af projektet, herunder blandt andet design, 

 
464 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 91 
465 Ibid. s. 91 
466 Ibid. s. 92 
467 Ibid. s. 161 
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byggeri, finansiering og drift.468 Principalen skal således indledningsvist forholde sig til, om OPP er 

det mest optimale valg. 

Det stærke Coase-teoreme dikterer, at enhver forhandling mellem parter vil resultere i en 

Pareto-optimal situation, hvis ejendomsrettighederne er velspecificerede og 

transaktionsomkostningerne er lave.469 Ejendomsrettighederne er klart defineret mellem ordregiveren 

og tilbudsgiverne, herunder OPP-leverandøren, men transaktionsomkostningerne forbundet med at 

gennemføre udbud af OPP vedrørende bygge- og anlægsprojekter kan, som ovenfor i 3.1.2 og 3.1.3, 

ikke siges at være lave, hvormed kontraktindgåelsen således ikke efter det stærke Coase-teoreme må 

antages at være Pareto-optimal. Dog vil forhandlingerne efter det normative Coase-teoreme på trods 

af høje transaktionsomkostninger alligevel føre til en Pareto-optimal situation, hvis allokeringen af 

rettighederne er den samme, som parterne havde forhandlet sig frem til, havde der ikke været 

transaktionsomkostninger.470 Coase-teoremerne medfører således den grundlæggende antagelse, ved 

indkøb gennem udbud, at værdien for ordregiveren, defineret som V, altid er højere end 𝑐𝑚𝑎𝑥, 

defineret som den højeste omkostning ved at levere, ellers vil parterne ikke indgå kontrakten, idet det 

ikke vil være optimalt. Det vil sige 𝑉 > 𝑐𝑚𝑎𝑥, hvilket indebærer at kontraktindgåelsen mellem 

ordregiveren og OPP-leverandøren altid vil generere forventet profit, ellers vil kontraktindgåelsen 

ikke finde sted. Dette bygger endvidere på en antagelse om, at 𝑉 ≥ 1, hvormed udbuddet ender med 

en aftale, samt på en antagelse om, at byder i’s omkostninger ved at levere varen, 𝑐𝑖, er uniformt 

fordelt mellem 0 og 1, 𝑐𝑖 ∼ 𝑈[0,1]. 𝑐𝑚𝑎𝑥 indbefatter blandt andet transaktionsomkostninger, der er 

beskrevet i afsnit 3.1.3, og differentierer mellem traditionelle udbud, 𝑐𝑚𝑎𝑥 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒/𝑎𝑛𝑙æ𝑔 og 

𝑐𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝑣𝑒𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑 , og OPP, 𝑐𝑚𝑎𝑥 𝑂𝑃𝑃. OPP indebærer således flere transaktionsomkostninger i 

form af udbudsomkostninger ex ante. Til gengæld er der økonomiske gevinster ex post ved at etablere 

et OPP i stedet for at udbyde bygge- og anlægsarbejdet som hvert sit traditionelle udbud. Værdien for 

ordregiver differentierer alt efter, om ordregiveren udbyder et OPP, 𝑉𝑂𝑃𝑃, eller udbyder det som to 

kontrakter, 𝑉𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒/𝑎𝑛𝑙æ𝑔 og 𝑉𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝑣𝑒𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑 . Værdien for ordregiveren sænkes af ordregiverens 

transaktionsomkostninger, der tilsvarende er højere ved OPP end ved traditionelle udbud.471 For at 

det er fordelagtigt for ordregiveren, at bundle byggeriet og driften, skal værdien af OPP være højere 

end den samlede værdi af udbuddet af henholdsvis byggeriet og driften, altså 𝑉𝑂𝑃𝑃 ≥ 𝑉𝑏𝑦𝑔𝑔𝑒/𝑎𝑛𝑙æ𝑔 +

𝑉𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡+𝑣𝑒𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑. Idet udbudsomkostningerne ex ante er højere for såvel ordregiveren som for den 

 
468 Iossa, E. & Martimort, D. (2014). The Simple Microeconomics of Public-Private Partnerships. s. 9 
469 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. s. 139 
470 Ibid. s. 146 
471 Se 3.1.2 om ordregivers udbudsomkostninger 
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vindende tilbudsgiver, skal transaktionsomkostningerne ved OPP ex post således være lavere end de 

samlede omkostninger ved de to traditionelle udbud, eller gevinster ex post skal være højere, for at 

det kan betale sig for ordregiveren at udbyde kontrakten som et OPP. 

Herefter tages der udgangspunkt i, at bygge- og anlægsprojektet er totaløkonomisk mest 

fordelagtigt at udbyde som et OPP. Ordregiveren står derefter overfor at skulle koncipere kontrakten 

således, at den bedst mulige OPP-leverandør byder på opgaven, samt vinder udbuddet. Dette særligt 

henset til, at det er både inefficient og forbundet med yderligere omkostninger for ordregiveren, hvis 

ikke kontrakten tildeles den bedst mulige OPP-leverandør, særligt hvis kontrakten betinges af denne 

type OPP-leverandør.472 Der sondres her for simpelhedens skyld mellem tilbudsgivere af høj og af 

lav kvalitet, hvormed der henvises til deres egnethed og dermed deres evner som OPP-leverandør. 

Tilbudsgivere af høj kvalitet kan i den forbindelse være erfarne OPP-leverandører, som kan tilpasse 

tilbuddet til ordregiverens behov og krav med en speciel forhåndsviden om området, der giver 

tilbudsgiveren en indsigt i de tilgængelige muligheder på markedet i forbindelse med det pågældende 

projekt. Flere tilbudsgivere kan i både teori og praksis være den bedst egnede OPP-leverandør, og 

ordregiveren vil i sådanne situationer være indifferent mellem disse, hvormed der tages udgangspunkt 

i, at ordregiveren tildeler kontrakten tilfældigt til en af de bedst egnede. 

Den af ordregiveren valgte udbudsform kan være med til at understøtte 

informationsudveksling vedrørende OPP-leverandørens type. Udbudsformer med prækvalifikation 

kan være et vigtigt element i forhold til at udvælge en god OPP-leverandør. Prækvalifikation giver 

ordregiveren mulighed for at stille en række indledende krav til tilbudsgiverne, hvorved ordregiveren 

kan screene tilbudsgiverne, og på den baggrund allerede inden tilbudsafgivelsen frasortere de mindre 

egnede tilbudsgivere. Screening ex ante kan særligt være vigtig for ordregiveren i kombination med 

opportunistisk adfærd,473 selvom screeningen ved udbud kun har en begrænset værdi i relation til 

kontraktkonciperingen. Screeningen har en begrænset værdi ex ante, idet denne hovedsageligt 

udarbejdes af ordregiveren inden udbuddet offentliggøres, og dermed også inden både 

prækvalifikationen og tilbudsevalueringen. Screeningen, der foregår som funktion af 

udbudsprocessen har i stedet til formål at afsløre tilbudsgivernes præferencer, hensigter og interne 

forhold således, at ordregiveren kan udvælge den bedst egnede OPP-leverandør. Et godt samarbejde 

mellem ordregiveren og OPP-leverandøren er desuden særligt vigtigt, når der er tale om et komplekst 

 
472 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 169 
473 Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. s. 64 
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udbud, som et OPP er, idet der her ofte vil opstå behov for tilpasninger og ændringer løbende, hvilket 

således stiller større krav til samarbejdet.474 

Foretagelse af en indledende markedsundersøgelse er til gengæld en screening ordregiver 

foretager før kontrakten er færdig-konciperet, og informationen tilvejebragt herved kan således være 

med til at danne grundlag for kontraktens udformning. Hvis den indledende markedsdialog foretages 

succesfuldt, altså tilvejebringer afgørende informationer, vil det understøtte at ordregiveren kan 

udforme en kontrakt der fordrer et separating equilibrium, således at OPP-leverandører af typen lav 

kvalitet, herunder ukonditionsmæssige OPP-leverandører, ikke vil være interesseret i kontrakten.475 

En anden mulighed for at begrænse adverse selection-problematikkerne er at indføre 

lovregulering, der begrænser agenternes valgmuligheder i denne henseende.476 Udbudsloven 

regulerer i højt omfang, hvordan ordregiverne skal gennemføre udbud, og udvælge tilbudsgivere. 

Ligeledes er der regler for, hvilke dokumentationskrav ordregiveren kan og skal afkræve fra 

tilbudsgiverne. Disse dokumentationskrav begrænser således tilbudsgivernes valgmuligheder i 

relation til at afsløre deres type, og allerede af den grund vil visse tilbudsgivere have en præference 

for slet ikke at byde på opgaven. 

Endvidere kan tilbudsgiverne af typen høj kvalitet have incitament til at afsløre deres type, 

altså at foretage signalering.477 Dette er særligt, hvis tilbudsgiveren har foretaget væsentlige 

investeringer, der øger tilbudsgiverens egnethed, og dermed dennes vinderchancer. Det er således 

særligt konkurrencen om udbuddet, der giver tilbudsgivere af den høje type incitament til at signalere 

sin type til ordregiveren. Allerede dét at afgive tilbud, og dermed være villig til at påtage sig den 

øgede risiko, der følger af den udbudte OPP-kontrakt, er et signal til ordregiveren om, at 

tilbudsgiveren er interesseret i at investere i og forpligte sig til samarbejdet. Signalering er kun 

interessant for tilbudsgiverne, når der i øvrigt er valgt tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris 

og kvalitet, idet investeringerne tilbudsgiveren har foretaget vægtes med i tilbudsevalueringen, 

hvorimod laveste pris selvsagt kun fokuserer på den tilbudte pris. Det vil således ikke øge 

tilbudsgiverens sandsynlighed for at vinde udbuddet at signalere sin type, når tilbudsgiverne 

udelukkende konkurrerer på pris, men vil i stedet medføre unødige omkostninger. 

Selvudvælgelse, der vedrører den situation, hvor principalen tilbyder en eller flere kontrakter, 

der hver især er betinget af agenternes typer, og derigennem skaber det eftertragtede separating 

 
474 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 277 f 
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equilibrium, er ikke praktisk relevant, idet ordregiver ikke kan udbyde to forskellige kontrakter af 

reguleringsmæssige årsager.478 Ordregiveren kan dog anvende selvudvælgelse i den forstand, at der i 

kontrakten formuleres kontraktbestemmelser, der har til formål at afholde ukvalificerede 

tilbudsgivere fra at afgive tilbud. Dette er særligt risikofordelingen i et OPP et udtryk for, således at 

tilbudsgivere, der ikke er i stand til at bære den øgede risiko og det øgede ansvar ikke har incitament 

til at afgive tilbud og i den forbindelse afholde omkostningerne hertil. Selvudvælgelse er den mest 

omkostningseffektive søgeomkostning relativt til både signalling og screening,479 og det er derfor 

særligt vigtigt for det totaløkonomiske aspekt af OPP, at kontrakten udformes med øje herfor. 

 

3.2.3 Kontraktudformningen 

Det er som tidligere nævnt ordregiveren, der udarbejder OPP-kontrakten. Det er hermed 

ordregiverens opgave at formulere indholdet af kontrakten, herunder kontraktens længde, 

finansieringen, risikofordelingen, driftsbehovet, samt exit-modellen. Det er således ordregiveren, der 

dikterer kontraktforholdene, og dermed også indledningsvist sætter rammerne for 

incitamentsstrukturerne i samarbejdet, der, hvis udarbejdet korrekt, kan mindske moral hazard 

problematikkerne. Det er denne take-it-or-leave-it forhandlingsposition, som ordregiveren er i, der 

ligger til grund for fordelingen af overskuddet ved samarbejdet.480 

 Principal-agent teorien formulerer et maksimeringsproblem, hvori den ene parts forventede 

værdi maksimeres under hensyn til, at den anden part deltager i kontraheringen, altså denne parts 

participation constraint, samt under hensyn til den anden parts incentive compatibility constraint. Det 

er af afgørende betydning, at agentens participation constraint er opfyldt, idet agentens deltagelse i 

udbuddet, samt accept af kontrakten er frivillig.481 Dette indebærer således, at agentens værdi ved at 

afgive tilbud, og efterfølgende ved at acceptere kontrakten, skal være højere eller som minimum lig 

med agentens opportunity cost og reservationsnytte. Agentens incentive compatibility constraint 

udtrykker, hvad der skal være opfyldt for, at agenten har incitament til at yde i overensstemmelse 

med principalens interesser. Kontrakten skal således formuleres i overensstemmelse med disse 

begrænsninger, hvis principalen vil sikre sig, at agenten handler eller yder i henhold til kontrakten og 

dermed principalens ønsker.482 

 
478 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 170 f 
479 Bergen, M. et. al. (1992). Agency Relationships in Marketing: A Review of the Implications and Applications of Agency and 

Related Theories. s. 5 f  
480 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 117 
481 Ibid. s. 97 
482 Ibid. s. 97 
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Synsvinklen i nærværende afhandling er statslige ordregivere, og det er således også deres 

værdi, der vil søges maksimeret. Statslige ordregiveres værdi vil søges maksimeret under hensyn til, 

at tilbudsgivere vil deltage i udbuddet såvel som, at de vil acceptere den udbudte kontrakt, samt at 

den valgte OPP-leverandør vil handle og yde i overensstemmelse med ordregivers interesser og 

ønsker. Ligeledes skal der tages højde for, at tilbudsgiverne skal beslutte om de vil foretage de 

relevante investeringer og afholde de relevante omkostninger, det kræver at udarbejde et antageligt 

tilbud. Denne beslutning afhænger af, hvorvidt den udbudte kontrakt giver tilbudsgiverne en højere 

forventet nytte end det ikke at afgive tilbud. Den forventede værdi tilbudsgiverne får ved ikke at 

afgive tilbud antages at være 0, og udgør således tilbudsgivernes reservationsnytte. 

For at opnå ligevægtstilstanden skal ordregiveren formulere kontrakten således, at 

interessekonflikten mellem denne og tilbudsgiverne mindskes mest muligt, som tidligere nævnt under 

hensyntagen til tilbudsgivernes participation constraint og incentive compatibility constraint.483 Dette 

kan gøres effektivt ved at inkorporere incitamenter enten i udbudsprocessen eller i kontrakten, således 

at tilbudsgivernes egeninteresser afstemmes med ordregiverens.484 Herved kan ordregiveren tilegne 

sig tilbudsgivernes yderligere information eller opnå det ønskede resultat gennem kontrakten. 

For at ordregiveren kan formulere en meningsfuld kontrakt er det afgørende, hvorvidt der er 

tale om en situation med fuld information eller asymmetrisk information. Det lægges her til grund, at 

der foreligger asymmetrisk information, således at ordregiveren har mindre information end 

tilbudsgiverne har, særligt om tilbudsgivernes interne forhold såsom deres effektivitet og afkastkrav. 

Dette har således stor betydning for, hvor komplet og meningsfuld den udarbejdede kontrakt kommer 

til at være, idet en fuldstændig komplet og meningsfuld kontrakt kun kan opnås, hvis den er baseret 

på verificerbare informationer.485 Den asymmetriske information skal nøje indregnes ved 

ordregiverens udformning af kontrakten, særligt henset til at ordregiveren kun udbyder én kontrakt, 

og således ikke har mulighed for at udbyde differentierede kontrakter, der korresponderer med 

tilbudsgivernes type. Den asymmetriske information medfører ligeledes et effektivitetstab, idet en 

større del af overskuddet allokeres til OPP-leverandøren som en slags informationsrente. Det 

modsatte er tilfældet under fuld information, hvor ordregiveren kan udforme kontrakten, således at 

ordregiveren selv beholder al overskuddet.486 Hvis ordregiveren udformer kontrakten til egen fordel, 

men OPP-leverandøren stadig skal påtage sig den største risiko i projektet, er der tale om en moral 

 
483 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 97 f 
484 Ibid. s. 98 
485 Ibid. s. 98 & 114 
486 Ibid. s. 117 f 
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hazard problemstilling, hvor ordregiveren vil udnytte OPP-leverandøren til risikoeksponering. Moral 

hazard vil i OPP-kontrakten kunne mindskes eller forsøgt undgået ved at etablere et fælles grundlag 

for parterne, eksempelvis ved at implementere en incitamentsstruktur i OPP-kontrakten, der 

tilgodeser begge parters interesser, særligt gennem økonomisk åbenhed.487 

Nedenfor vil nogle af de grundlæggende elementer i incitamentskontrakten, der ligger til 

grund for OPP blive undersøgt med henblik på at vurdere elementernes effekt og indvirkning på 

partnerskabet, særligt med henblik på at løse informationsproblematikkerne. 

 

3.2.3.1 Risikodeling 

Den offentlige myndighed har ved at udbyde OPP en god mulighed for at overføre risici i relation til 

byggeriet, finansieringen og driften af bygge- og anlægsarbejdet til den private sektor, og derved 

samtidig sørge for at minimere det offentlige budgets underskud.488 

Som tidligere anført antages det, at ordregiver er risiko-neutral, og at tilbudsgiverne er 

minimalt risiko-averse. Det at være risiko-avers indebærer, at tilbudsgiverne har faldende 

marginalnytte, hvormed den næste tjente krone bibringer dem mindre nytte, end de forrige gjorde. 

Dette betyder således, at tilbudsgiverne har præference for et på forhånd aftalt fast vederlag frem for 

et resultatbaseret vederlag, der potentielt er højere end det faste vederlag, idet den yderligere risiko 

forbundet med det resultatbaserede vederlag, sammenholdt med den faldende marginalnytte, ikke 

overgår den nytte tilbudsgiverne drager ved det faste vederlag. I denne henseende er det dog relevant 

at forholde sig til graden af risiko-aversitet, idet effekten af såvel den øgede risiko som den faldende 

marginalnytte må forventes at være lavere, jo mindre risiko-averse tilbudsgiverne er. Risiko-neutrale, 

som ordregiveren, har en konstant marginalnytte i stedet for en faldende, og den næste tjente krone 

bibringer dermed samme nytte som den forrige krone, hvormed der eksisterer et lineært forhold 

mellem nytten. Det betyder således, at tilbudsgivernes marginalnytte, til trods for at være udtrykt ved 

en eksponentiel funktion, ikke er betydeligt faldende, men på grænsen til konstant, idet risiko-

aversiteten er meget lav, tangerende til risiko-neutral. Dermed vil den risikopræmie, tilbudsgiverne 

kræver for at påtage sig de yderligere risici, OPP-kontrakten foreskriver, være mindre end hvis 

tilbudsgiverne havde været risiko-averse. Dette medfører, at selve risiko-delingen mellem 

ordregiveren og den vindende tilbudsgiver bliver både mindre problematisk, samt mindre 

omkostningstung for ordregiveren. Givet at ordregiver er risiko-neutral, vil ordregivers fokus desuden 

 
487 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 198 
488 Kwak, Y. H. et al. (2009). Towards a Comprehensive Understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development. 

s. 55 
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udelukkende være at maksimere sit forventede afkast, idet risikoens størrelse er irrelevant for den 

risiko-neutrales investeringsbeslutning. Ordregiver vil således altid have en præference for at vælge 

den investering med det højest forventede afkast, uanset den tilknyttede risiko. Dette indebærer 

således også, at ordregiveren ikke vil skulle kompenseres for den risiko ordregiveren påtager sig, 

hvilket igen understøtter en mere smidig og mindre omkostningstung risikodeling mellem parterne. 

Spørgsmålet er herefter, hvordan risikofordelingen skal se ud, således at den understøtter 

incitamentet tilbudsgivere af høj kvalitet har til at afgive et antageligt tilbud og yde en høj indsats i 

bygge- og anlægsprojektet, der samtidig maksimerer ordregiverens forventede værdi. Afgørende 

herfor er at identificere hvilken part, der bedst kan håndtere konkrete risici. At kunne håndtere en 

konkret risiko indebærer at kunne påvirke sandsynligheden for, at den uønskede begivenhed 

indtræffer, og er man ligeledes den part, der bedst kan håndtere den konkrete risiko, er man således 

også den part, der kan håndtere situationen på den mest omkostningseffektive måde. Den part der 

bedst kan håndtere en konkret risiko, er således den part, der kan påvirke sandsynligheden for at 

begivenheden indtræffer med laveste omkostninger hertil. Ordregiverens risikooverførsel til den 

vindende tilbudsgiver er dog ikke omkostningsfri, idet tilbudsgiveren kræver den føromtalte 

risikopræmie for at påtage sig risiko. Der skal således, udover en vurdering af den mest egnede part 

til at bære risikoen, foretages en afvejning af, hvorvidt den højere omkostning ordregiveren har ved 

at håndtere risikoen relativt til tilbudsgiveren, er højere end den risikopræmie ordregiveren vil skulle 

betale tilbudsgiveren. Der skal altså foretages en afvejning af, hvor omkostningstungt det er for 

ordregiveren selv at beholde risikoen, og hvor meget det koster ordregiveren at overføre risikoen til 

tilbudsgiveren. 

Ved traditionelle udbudsprocedurer bærer ordregiveren de risici, der er forbundet med både 

design, projektering, etablering, drift og vedligehold af bygge- og anlægsarbejdet, samt risiciene der 

opstår i samspillet mellem disse faser og opgaver.489 Ordregiverens risikoflader er således væsentligt 

reduceret ved et OPP, idet faserne udbydes samlet til én vindende tilbudsgiver, hvorved ordregiveren 

alene bærer mere overordnede risici i relation til projektet, og ikke det interne forhold mellem faserne. 

Risici i forbindelse med koordinering mellem faserne er således OPP-leverandørens ansvar. 

Erfaringer fra OPP-projekter peger mod, at OPP-leverandøren særligt er bedre til at bære og håndtere 

de anlægs- og driftsmæssige risici i projektet, herunder risici i relation til design, forsinkelse i 

anlægsfasen, og vedligeholdelse i henhold til funktionskravene, samt til at håndtere risici i forbindelse 

 
489 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 16 
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med generelle lovændringer og force majeure risici, der kan forsikres.490 OPP-leverandøren får et 

stærkt incitament til at prioritere kvalitet i de dele af projektet, som de også bærer 

risikoomkostningerne for, hvorved sandsynligheden for visse uønskede begivenheder mindskes. 

Derfor er det også mere omkostningseffektivt at lade OPP-leverandøren bære anlægs- og 

driftsrelaterede risici, frem for ordregiveren, der i OPP desuden har meget begrænset indflydelse på 

blandt andet valget af materialer til bygge- og anlægsarbejdet. OPP-leverandøren har typisk mere 

viden om nye og innovative løsningsmetoder på markedet, hvilket ligeledes taler for at denne bærer 

anlægs- og driftsrisikoen, idet OPP-leverandøren kan træffe de bedste totaløkonomiske beslutninger 

herom. 

Det er almindelig praksis hos Bygningsstyrelsen, at al risiko indledningsvist overføres til 

OPP-leverandøren, hvorefter de foretager en vurdering af, hvilke risici de selv kan håndtere bedre, 

og dermed også billigere.491 De tilbagetager således kun de risici, der efter en totaløkonomisk 

betragtning er mere fordelagtige og hensigtsmæssige at bære for ordregiveren. Denne model 

understøtter en maksimering af ordregiverens forventede værdi, men det er ved en sådan model, 

ligesom ved ethvert andet risikoallokeringsvalg, relevant at overveje, hvorvidt tilbudsgivernes 

incentive compatibility constraint og særligt deres participation constraint opfyldes. Det må således 

kunne forventes, at tilbudsgivernes incitament allerede ved tilbudsafgivelsen reduceres, jo mere risiko 

de skal bære ved accept af kontrakten, særligt hvis der er tale om en risiko, markedet i almindelighed 

ikke er interesseret i at påtage sig. Dette har således en indvirkning på antallet af tilbud ordregiveren 

modtager på OPP-projektet, og dermed på konkurrencen om opgaven. Ligeledes vil det have en 

betydning for den pris tilbudsgiverne byder ind på projektet, idet tilbudsgiverne vil kræve en 

risikopræmie for hver enkelt risikotype, de skal påtage sig ifølge kontrakten. Efterspørgselsrisici er 

et eksempel på en sådan risiko, som tilbudsgiverne og markedet i almindelighed typisk ikke er villige 

til at bære. Disse risici overføres i praksis også sjældent ved OPP-projekterne inden for bygge og 

anlæg til den vindende tilbudsgiver, idet ordregiveren næsten altid har bedre forudsætninger for at 

håndtere denne risiko, særligt henset til, at de fleste af denne type projekter aldrig havde været 

tilvejebragt på markedsvilkår.492 

Udover efterspørgselsrisici viser erfaringer fra tidligere OPP-projekter, at ordregiveren i 

almindelighed påtager sig risiciene i forbindelse med arkæologi, adgang til anlægsområdet, inflation 

 
490 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 17 f 
491 Ibid. s. 17 
492 Ibid. s. 18 
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og projektspecifikke lovændringer.493 Ligeledes er det også typisk ordregiveren, der bærer risikoen 

for force majeure-begivenheder, der ikke kan forsikres. Det er ordregiveren, der udbyder opgaven, 

og dermed ønsker byggeriet eller anlægget opført. Ordregiveren bærer derfor de mulige 

efterspørgselsricisi, da OPP-leverandøren ikke vil have en direkte interesse i byggeriets eller 

anlæggets efterspørgsel efter opførelsen. 

 

3.2.3.2 Finansiering 

Finansieringen af OPP er overordnet set inddelt i enten privat finansiering eller offentlig finansiering, 

men hybridfinansiering, hvor både ordregiveren og OPP-leverandøren deltager i tilvejebringelsen af 

finansieringen, er også en mulig finansieringsform. Fælles for alle finansieringsformerne er dog, at 

finansieringen altid tilvejebringes af OPP-leverandøren.494 Det er således finansieringen af drifts- og 

vedligeholdelsesfasen, der behandles i nærværende afsnit. I praksis er privat finansiering den mest 

anvendte finansieringsmodel,495 og dette særligt henset til de stærke økonomiske incitamenter denne 

model skaber hos OPP-leverandøren. 

Et OPP med privat finansiering indebærer, at OPP-leverandøren foretager den fulde 

investering projektet kræver, samtidig med varetagelsen af blandt andet anlæg og drift. Typisk 

modtager OPP-leverandøren løbende driftsbetalinger fra ordregiveren over kontraktperioden, men 

OPP-leverandøren kan også blive betalt enten helt eller delvist gennem brugerbetaling under 

driftsfasen.496 Er der i stedet aftalt offentlig finansiering betaler ordregiveren OPP-leverandøren et 

fast beløb ved ibrugtagning af bygge- og anlægsprojektet for, at OPP-leverandøren har varetaget 

design og opførelse af det pågældende projekt, hvorefter ejerskabet af byggeriet overgår til 

ordregiveren. Desuden betaler ordregiveren løbende driftsbetalinger over kontraktperioden.497 For at 

sikre, at OPP-leverandøren lever op til kontrakten også efter ibrugtagning, kræves der ofte stillet 

garanti af OPP-leverandøren i driftsfasen. Hybdridfinansiering er den mindst anvendte 

finansieringsform for OPP i Danmark. Finansieringsformen indebærer, at OPP-leverandøren rejser 

kapitalen til anlægsinvesteringen, hvorefter den offentlige ordregiver ved ibrugtagning foretager en 

engangsbetaling, der udgør en væsentlig andel af selve anlægsværdien. Drifts- og 

 
493 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 17 f 
494 Ibid. s. 14  
495 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 22 
496 Se 2.3.2 om finansiering & 2.2.4.5 om det kommercielle OPP 
497 Se 2.3 om struktureringen af OPP-projektet & 2.3.2 om finansiering 
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vedligeholdelsesomkostningerne udgør helt generelt typisk næsten samme værdi som 

anlægsudgifterne set over hele kontraktperioden.498 

Hvilke og hvor mange udgiftsposter de løbende driftsbetalinger dækker over er afgørende for 

OPP-leverandørens incitamenter, idet OPP-leverandøren ved driftsbetalinger opgjort ud fra et cost 

plus princip vil have et højere incitament til at øge og investere i kvalitet, samt være mere 

omstillingsparat, hvorimod incitamenterne vil være lavere, hvis driftsbetalingerne er faste beløb.499 

Samtidig vil det sænke risikoen for shirking, hvis driftsbetalingerne gøres resultat- eller 

adfærdsbaserede, således at de ikke udgør et fast beløb, men heller ikke opgøres ud fra et cost plus 

princip. Dette er brugerbetalinger i høj grad et udtryk for, og vil således være økonomisk fordelagtigt 

under forudsætning af, at projektets indtjeningsevne er tilpas høj til at kunne stå alene, ellers må det 

forventes at tilbudsgiverne indledningsvist ikke vil afgive tilbud. Resultatbaserede betalinger kræver 

desuden, at resultaterne aflønningen opgøres på baggrund af, er målbare. I bygge- og anlægsprojekter 

kan resultaterne eksempelvis måles på baggrund af opfyldelsen af funktionskravene og overholdelsen 

af tidsplanen. Idet interessekonflikten mellem OPP-leverandøren og ordregiveren sænkes ved privat 

finansiering, vil adfærdsbaserede betalinger her være mere efficiente end resultatbaserede, idet OPP-

leverandørens incitament til at handle i overensstemmelse med kontrakten stiger, og behovet for den 

resultatbaserede motivation således er mindre.500 

Finansieres projektet privat består finansieringen af egenkapital såvel som fremmedkapital. 

OPP-leverandøren indskyder egenkapital i projektet og OPP-leverandørens eventuelle 

finansieringspartner skyder den aftalte fremmedkapital ind. Afhængig af det i kontrakten aftalte vil 

der også være tilfælde, hvor ordregiveren indskyder kapital i projektet. Alternativt kan hele projektet 

være finansieret af en pensionskasse. Fordelingen af egenkapital og fremmedkapital, der skal 

finansiere projektet, har indflydelse på særligt OPP-leverandørens økonomiske incitamenter. Er 

andelen af fremmedkapital til finansiering af projektet høj vil den pågældende finansieringspartner 

have et højere incitament til at føre kontrol med OPP-leverandøren for at sikre sig, at OPP-

leverandøren efterlever kontrakten, således finansieringspartnerens investering beskyttes bedst 

muligt. Dette er også i højere grad nødvendigt, idet sandsynligheden for, at OPP-leverandøren 

misligholder sine låneforpligtelser er højere, jo lavere en andel af finansieringen OPP-leverandørens 

egenkapital udgør.501 Modsætningsvist øges OPP-leverandørens incitament til at efterleve kontrakten, 

 
498 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 23 
499 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 277 ff 
500 Bergen et. al. (1992). Agency Relationships in Marketing: A Review of the Implications and Applications of Agency and Related 

Theories. s. 5 
501 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 137 
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jo større en andel af egenkapital finansieringen består af, idet OPP-leverandøren i denne situation selv 

bærer en større del af den økonomiske risiko, samt har større incitament til at beskytte sin 

investering.502 I denne forbindelse kan det således siges, at udefrakommende finansiering forbedrer 

risikoallokeringen, og dette gælder særligt også, hvis den mindsker risikoen for moral hazard i 

kontraktforholdet. Moral hazard problemstillingen kan eksempelvis mindskes ved, at parten der 

bidrager med fremmedkapital, monitorerer og sikrer kontraktens opfyldelse, ud fra incitamentet til at 

beskytte investeringen. 

 Den mest grundlæggende fordel ved at anvende privat finansiering er, at finansieringsformen 

skaber stærke økonomiske incitamenter for OPP-leverandøren både for sammentænkningen af anlæg, 

drift og vedligehold gennem hele kontraktperioden og i valgene truffet i de enkelte faser, herunder 

blandt andet valg af materialer. Dette er ligeledes en af hovedårsagerne til privat finansiering ofte 

anvendes frem for offentlig finansiering ved OPP. De højere incitamenter skyldes i høj grad, at OPP-

leverandøren selv bærer en større andel af den økonomiske risiko forbundet med projektet, når OPP-

leverandøren selv tilvejebringer finansieringen. OPP-leverandøren har således incitament til selv 

aktivt at sørge for, at kontrakten bliver efterlevet i alle aspekter, og sikre, samt maksimere, afkastet 

af sin egen investering. Privat finansiering medfører et højere indsatsniveau fra OPP-leverandøren, 

hvormed ordregiveren ikke i samme grad, skal sikre opfyldelsen af deres incentive compatibility 

constraint, idet interessekonflikten i relation til indsatsniveauet ikke længere er eksisterende. 

Ligeledes mindskes risikoen for shirking in equilibrium, hvor agenten foretager en anden 

investeringsbeslutning end den, agenten havde taget, hvis der havde været fuld information,503 

eksempelvis idet en mere risikofyldt investeringsbeslutning vil påføre agenten selv en højere risiko. 

Privat finansiering kan også ske med deltagelse af en finansierende enhed, der således indgår i 

konsortiet, der afgiver tilbud. En finansierende enheds deltagelse i konsortiet er med til at sikre, at 

der over hele kontraktperioden er fokus på, at projektet hænger godt sammen, og dermed også lever 

op til de teknisk-økonomiske forudsætninger. Igen skyldes det, at i hvert fald ét organ hos OPP-

leverandøren også har interesse i at maksimere profitten af projektet, da denne nu udgør en væsentlig 

del af vederlaget. 

Selvom privat finansiering bidrager med totaløkonomiske fordele, er det også typisk 

forbundet med højere finansieringsomkostninger, særligt i anlægsfasen, idet OPP-leverandøren skal 

betale en højere lånerente end ordregiveren ville skulle.504 Dermed kan de samlede omkostninger 

 
502 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 127 f 
503 Ibid. s. 95 
504 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. s. 22 
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være højere ved privat finansiering end ved offentlig finansiering. At de samlede omkostninger typisk 

er lavere ved offentlig finansiering skyldes ligeledes, at ejerskabet overgår til ordregiveren efter 

anlægsfasen, hvormed der ikke sker en risikooverførsel til OPP-leverandøren for selve aktivet, hvilket 

således er ordregiverens ansvar, hvis ikke disse risici er afdækket på anden vis. OPP-leverandøren er 

ved offentlig finansiering beskyttet mod tab i drift og vedligeholdelsesfasen, hvilket i høj grad også 

påvirker OPP-leverandørens incitament til at foretage investeringer i anlægsfasen i eksempelvis mere 

vedligeholdelsesfrie materialer eller i energibesparende løsninger. Det er derfor særligt relevant for 

ordregiveren at overveje om projektet fordrer stærke økonomiske incitamenter hos OPP-

leverandøren, som resultat af finansiel risikooverførsel, på bekostning af øgede finansieringsudgifter, 

eller om hensynet til de samlede omkostninger vejer tungere. Ligeledes er det relevant at overveje, 

om de sparede omkostninger ved offentlig finansiering, modsvarer eller overstiger de besparelser i 

drifts- og vedligeholdelsesfaserne, som OPP-leverandørens øgede investeringer i anlægsfasen havde 

kunnet bibringe. Den garantistillelse, der ved offentlig finansiering kræves af OPP-leverandøren er 

med til at tilvejebringe en del af de økonomiske incitamenter, som privat finansiering fordrer. 

Garantistillelsen giver således OPP-leverandøren incitament til at efterleve kontrakten, hvormed en 

udførlig koncipering heraf med specificering af de forventede krav til byggeriet eller anlægget bliver 

afgørende. Det er dog ikke omkostningsfrit for ordregiveren at afkræve en sådan garantistillelse, 

hvormed det også skal tages med i vurderingen af, hvilken finansieringsform, der er økonomisk mest 

fordelagtig for ordregiver. 

Den valgte finansieringsform har også indvirkning på den konkurrence ordregiveren kan 

forvente om den udbudte kontrakt, og dette er også en væsentlig økonomisk betragtning, idet 

projektets samlede pris også er en funktion af konkurrencen. Det er således omkostningsdrivende for 

ordregiveren, når der er lav konkurrence, idet konkurrencen om kontrakten er med til at holde prisen 

for projektet nede. Jo højere konkurrence, jo tættere vil den af tilbudsgiverne tilbudte pris være på 

deres respektive reservationsnytte. Ordregiveren skal derfor også forholde sig til, hvordan den valgte 

finansieringsform påvirker opfyldelsen af tilbudsgivernes participation constraint, der varierer fra 

tilbudsgiver til tilbudsgiver. Dette er i praksis en udfordring for ordregiveren, idet tilbudsgivernes 

participation constraint blandt andet afhænger af deres respektive afkastkrav, hvilket ordregiveren 

ikke har fuld information om. Ordregiveren har hertil heller ikke fuld information om, hvor effektive 

de forskellige tilbudsgivere er. 

Den grundlæggende økonomiske betragtning, når ordregiveren skal vælge finansieringsform 

for OPP, er således det trade-off mellem, at interessekonflikten i relation til indsatsniveauet, som 
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OPP-leverandøren vælger at levere, minimeres, mod at det bliver dyrere for ordregiveren at opfylde 

OPP-leverandørens participation constraint, idet finansieringsomkostningerne er højere, samt at der 

skal betales en høj samlet risikopræmie for de risici der overføres til OPP-leverandøren. Dette sat 

over for, at offentlig finansiering ikke i samme grad eliminerer interessekonflikten i relation til 

indsatsniveauet, hvormed ordregiveren stadig skal forholde sig til, at opfylde OPP-leverandørens 

incentive compatibility constraint til et højt indsatsniveau, som til dels kan afhjælpes med 

garantistillelsen, men til gengæld er det ikke lige så dyrt at opfylde OPP-leverandørernes participation 

constraint, idet ordregiveren selv bærer finansieringsomkostningerne, samt ikke overvælter 

yderligere risici i drifts- og vedligeholdelsesfasen til OPP-leverandøren end, hvad opfyldelsen af 

kontrakten i sig selv medfører, der således ikke skal økonomisk kompenseres herfor. Dette beror 

således på en konkret vurdering af det specifikke projekt. 

 

3.2.3.3 Exit-model 

Exit-modellen ordregiveren vælger, regulerer ejerskabet af projektet efter kontraktens udløb. Valget 

afhænger også af, hvilken finansieringsmodel, der vælges for projektet, idet det ikke er relevant at 

forholde sig til exit-modellen, hvis der benyttes offentlig finansiering, da ejerskabet af anlægget her 

er fastlagt gennem hele kontraktperioden, og overgår til ordregiveren umiddelbart efter anlægsfasens 

afslutning. Ordregiveren skal således kun træffe et valg om exit-model, når der i øvrigt er benyttet 

privat finansiering til projektet, hvor ordregiveren således skal forholde sig til, om ejerskabet skal 

forblive hos OPP-leverandøren eller overgå til den offentlige ordregiver efter kontraktens udløb. 

 Anlæggets karakter, samt hvem der ejer anlægsgrunden, har betydning for valget af exit-

model.505 Afgørende i forhold til anlæggets karakter er, hvorvidt anlægget er likvidt eller illikvidt. 

Hermed menes, hvorvidt anlægget efter kontraktens udløb stadig kan have værdi for OPP-

leverandøren, selvom det skal anvendes af en anden end ordregiveren. Et anlæg er således likvidt, 

hvis det må forventes, at der kan findes alternative lejere eller brugere til anlægget udover 

ordregiveren. Et kontorbyggeri vil være et typisk eksempel på et likvidt anlæg. Modsætningsvist er 

et anlæg illikvidt, hvis det stort set kun har værdi for, og kan anvendes af, ordregiveren. Et sådant 

anlæg vil typisk være indrettet så specifikt til et offentligt formål at genanvendelse til andre formål, 

vil være næsten umuligt uden væsentlige ombygninger. Opførelsen af skoler og motorveje er 

klassiske eksempler på illikvide anlæg. Hvis anlægget er likvidt taler dette for, at der skal vælges en 

privat exit-model, idet en bibeholdelse af ejerskabsrettighederne hos OPP-leverandøren efter 

 
505 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 35 
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kontraktens udløb, øger leverandørens ex ante incitamenter til at investere i projektet og 

samarbejdet.506 Dette særligt henset til, at investeringerne ikke i samme grad vil udgøre sunk costs 

for OPP-leverandøren, hvis byggeriet eller anlægget både under og efter kontrakten er deres. 

Er anlægget i stedet illikvidt taler det for, at ordregiveren skal forpligte sig til at overtage 

anlægget efter kontraktens udløb, idet ordregiveren ellers må forvente at skulle økonomisk 

kompensere OPP-leverandøren for at bibeholde ejerskabet, samt at skulle betale en væsentlig del af 

aktivet via driftsbetalingerne løbende gennem kontrakten. Dette er særligt henset til, at det vil være 

både omkostningstungt og ressourcekrævende for OPP-leverandøren at erstatte ordregiveren.507 De 

løbende driftsbetalinger vil således være højere gennem hele kontraktperioden, som et resultat af, at 

OPP-leverandøren primært kun kan akkumulere afkast på deres investering i OPP-kontraktens 

løbetid. Det taler ligeledes for, at ordregiveren skal overtage ejerskabet af anlægget, hvis ordregiveren 

i forvejen ejer anlægsgrunden, og det efter en ejendomsstrategisk vurdering ikke vil være til 

ordregivers fordel at overdrage grunden. Modsætningsvist forholder det sig, hvis OPP-leverandøren 

er ejer af anlægsgrunden. 

 Parterne kan også vælge en exit-model, hvor ordregiveren og OPP-leverandøren tillægges 

henholdsvis en call- og en put-option, hvormed ordregiveren har en ret til at overtage anlægget efter 

kontraktens udløb, hvis ordregiveren ønsker dette, samt en pligt til at overtage anlægget, hvis OPP-

leverandøren kræver dette. Ønsker begge parter således ved kontraktens udløb, at ejerskabet forbliver 

hos OPP-leverandøren undlader parterne blot at gøre brug af deres option. Dette bidrager i høj grad 

til en større fleksibilitet, men hvorvidt det øger, sænker eller ingen indvirkning har på OPP-

leverandørens incitament til at yde et højt indsatsniveau og foretage investeringer, afhænger i denne 

situation af parternes forventninger. Ved kontraktens udløb kan parternes forventninger i forhold til 

under kontraktens løbetid være væsentligt ændret, hvilket således medfører en stor usikkerhed, der 

kan have store økonomiske konsekvenser for særligt OPP-leverandøren. Derfor vil det, for at 

understøtte et stærkt incitament hos OPP-leverandøren, i sådanne situationer være mest optimalt ikke 

at fastlægge overtagelsesprisen på forhånd, men lade denne være genstand for forhandling mellem 

parterne ved kontraktens udløb. Dette kan dog imødekommes ved, at henholdsvis call- og put-

optionen kun kan udøves gensidigt, hvormed ordregiveren ikke kan tvinge OPP-leverandøren til at 

overdrage ejerskabet, og vice versa. Herved skabes der incitament hos såvel ordregiveren som hos 

OPP-leverandøren til at kommunikere deres respektive forventninger til det efterfølgende ejerskab, 

 
506 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. s. 251 ff 
507 Ibid. s. 278 
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hvilket mindsker usikkerheden. Anvendes denne gensidighedsklausul vil ordregiveren desuden med 

fordel kunne fastsætte overdragelsessummen eller den andel af anlægssummen, som 

overdragelsessummen skal beregnes på baggrund af, allerede ved konciperingen af kontrakten. 

 

3.2.3.4 Kontraktlængde 

I praksis er OPP-kontrakters løbetid relativt lang, mellem 15 og 25 år. OPP-kontraktens længde kan 

virke som et incitamentskabende værktøj til at få OPP-leverandøren til at tænke totaløkonomi ind i 

bygge- og anlægsprojektet, særligt hvis der benyttes privat finansiering, idet økonomien vedrørende 

både byggeriet og den efterfølgende drift og vedligehold påvirker OPP-leverandørens afkast direkte. 

OPP-leverandøren har således incitament til at investere i mere vedligeholdelsesfrie og driftsvenlige 

løsninger, der giver dem selv besparelser i drifts- og vedligeholdelsesfasen, når drift og vedligehold 

er deres ansvar i kontraktens i øvrigt relativt lange løbetid. 

 Kontraktens løbetid påvirker ligeledes kontraktværdien, der således bliver højere, jo længere 

kontraktperioden er. Selvom kontraktværdien vil være højere, kan der alligevel være besparelser at 

hente for ordregiveren ved at indgå langvarige kontrakter, dog også under forudsætning af, at den 

lange kontraktperiode ikke begrænser konkurrencen på markedet. Langvarige kontraktperioder er 

særligt fordelagtige, når projektet er komplekst, hvormed transaktionsomkostningerne er høje. Her 

skal både ordregiveren og OPP-leverandøren således kun afholde transaktionsomkostningerne 

forbundet med udbuddet én gang i løbet af de 15-25 år, frem for flere gange i samme årrække, 

hvormed omkostningerne for begge parter selvsagt er lavere. Særligt for OPP-projekter, hvor anlæg 

og drift er strategisk sammentænkt, er det relevant med en længerevarende kontrakt, idet gevinsterne 

ved at sammentænke faserne først for alvor frembringes i drifts- og vedligeholdelsesfasen.508 

Ligeledes kan det tage længere tid at implementere produktivitetsfremmende, 

omkostningsbesparende og lignende tiltag, ligesom stordriftsfordelene også typisk øges over 

kontraktperioden. 

 Korte kontraktperioder bidrager i udgangspunktet til en mere dynamisk og hyppig 

konkurrence om opgaver. Dette giver således ordregiveren en stærkere forhandlingsposition, særligt 

i prisforhandlinger. Hyppigere konkurrenceudsættelse øger ligeledes tilbudsgivernes incitamenter til 

at nyudvikle, således at det “gamle” udkonkurreres. Selvom både lavere pris og nyudvikling i 

udgangspunktet altid er ønskeligt for ordregiveren, spiller indkøbets karakter en afgørende rolle i 

valget mellem en kortere, dynamisk kontraktperiode og en længere, mere statisk kontraktperiode. 

 
508 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 15 
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Bygge- og anlægsprojekter, hvor også drift og vedligehold er indeholdende i den udbudte kontrakt, 

kræver en længere kontraktperiode end de 4-5 år, kontrakter udbudt som traditionelle udbud typisk 

varer. Dette også særligt henset til, at tidsplanen for anlægsfasen typisk ikke overholdes ved 

traditionelle bygge- og anlægsudbud, hvilket vil blive på bekostning af drifts- og 

vedligeholdelsesfasens længde. 

Kontraktperioden er ligeledes afgørende for, hvor stærkt et incitament OPP-leverandøren har 

til at indtænke totaløkonomien i projektet allerede i de indledende faser. Er kontraktperioden lang, vil 

der ligeledes være en god fordeling mellem anlægsfasen og driftsfasen, og fordelingen heraf har 

betydelige totaløkonomiske implikationer.509 Herved er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne således 

OPP-leverandørens ansvar i en længere periode, og OPP-leverandøren har således incitament til at 

indtænke dette i designet af projektet, ved valget af byggematerialer og i det løbende 

vedligeholdelsesarbejde for at opnå den mest omkostningseffektive løsning for OPP-leverandøren 

selv over hele kontraktperioden. Ligeledes bliver det i højere grad muligt for OPP-leverandøren at 

foretage de totaløkonomisk optimerende investeringer, når dette kan gøres over en længere årrække. 

I denne forbindelse adskiller bygge- og anlægsarbejder sig fra hinanden, idet driftsomkostningerne 

ved anlægsprojekter typisk er væsentligt lavere end ved byggeprojekter. Dette begrænser således 

effekten af optimeringer og investeringer i anlægsfasen på projektets totaløkonomi, hvormed 

anlægsprojekter synes mindre hensigtsmæssige at organisere som OPP end byggeprojekter. Her 

spiller kontraktværdien dog en afgørende rolle, idet høje kontraktværdier for anlægsprojekter 

medfører at optimeringspotentialet alligevel udgør et så stort beløb at organisering af projektet som 

et OPP er totaløkonomisk fordelagtigt. 

 Ydermere udgør budgetsikkerheden ved den længere kontraktperiode, også for ordregiveren 

en stor fordel, særligt henset til bygge- og anlægsprojekters karakter. Budgetsikkerheden er særligt 

stor, hvis der i øvrigt er benyttet privat finansiering, hvor for eksempel uventede drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter skal bæres af OPP-leverandøren. 

Da en lang kontraktperiode begrænser fleksibiliteten, er det særligt vigtigt, at kontrakten tager 

højde for potentielle styringsmæssige udfordringer, ordregiveren kan stå over for.510 Ordregiveren 

står allerede, ved at udlicitere til det private marked, over for styringsmæssige udfordringer, idet det 

herved er mere omkostningstungt for ordregiveren, hvis der ønskes foretaget ændringer i eksempelvis 

kapacitet, organisering, serviceniveau eller krav til udførelsen. Dette udgør i højere grad også en 

 
509 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 20 
510 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 32 
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ulempe for ordregiveren, når bindingsperioden er lang. Den indskrænker ligeledes det politiske 

råderum, og opfattes således også som en barriere for ordregiveren.511 Ordregiver bærer som tidligere 

nævnt typisk efterspørgselsrisikoen for projekterne, og det er således også et vigtigt element ved 

fastsættelsen af kontraktperioden, hvilke forventninger der er til behovet for anlægget. Falder behovet 

for anlægget under kontraktperioden er det ordregiverens ansvar at løse dette problem, hvilket er 

omkostningstungt, idet ordregiveren vil skulle forhandle med OPP-leverandøren for at løse 

behovsproblematikken. 

 

3.3 Et spilteoretisk perspektiv 

Spillernes handlinger og adfærd er i spilteorien strategisk forbundet, hvormed en spillers incitamenter 

til at foretage et strategivalg er afhængig af modspillerens strategi. Spilteori kan bidrage til at løse 

kontraktuelle problemstillinger, idet selve spilteorien er bygget på et inter partes-forhold mellem 

forskellige parter i konkrete situationer.512 Spil i normal form er også kendt som strategisk form, 

hvilken hovedsageligt består af tre elementer: 

”1. spillerne i spillet, 2. strategierne til rådighed for spillerne, og 3. udbetalingen [pay-off] 

modtaget af hver spiller for hver mulig kombination af strategier”.513 

Spil i normal form, herunder fangernes dilemma, anvendes ofte til at modellere og analysere adfærden 

og handlingerne set hos spillere. For OPP er det specifikt transaktionerne mellem ordregiveren og 

OPP-leverandøren, der udgør og former samarbejdet mellem parterne. Transaktionsprocessen består 

af strategiske valg gennem spillernes samarbejde, hvor begge spillere træffer deres valg simultant og 

uvidende om hinandens valg. Herved kan transaktionsprocessen opstilles som fangernes dilemma. 

 

3.3.1 Fangernes dilemma 

Fangernes dilemma består af to spillere med to strategier hver. Spillerne har komplet information, 

men imperfekt viden, hvilket betyder spillernes strategier og pay-offs er kendt for begge, men deres 

respektive valg er ikke.514 De mulige strategivalg er at tie, altså at samarbejde, eller at tilstå, altså at 

afvige. Fangernes dilemma kan forklares ved følgende eksempel; to personer bliver anholdt for at 

være i besiddelse af stjålne genstande. Der er kun beviser nok til at anholde parterne, medmindre en 

af parterne tilstår tyveriet. Hvis parterne alene retsforfølges for at være i besiddelse af de stjålne 

 
511 KFST. (2013). Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter. s. 34 
512 Eide, E. & Stavang, E. (2016). Retsøkonomi. s. 123 
513 Baird, D. G. et al (1998). Game Theory and the Law, s. 31l, ll. 20-23, frit oversat.  
514 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 90-91 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

108 

genstande, vil straffen være mindre, end hvis de bliver sigtet for tyveri. Parterne placeres hver for sig, 

og kan dermed ikke kommunikere. Parterne ses nu som fanger. Herefter vil hver fange blive tilbudt 

den samme aftale. Hvis den ene fange vælger at tilstå, og samtidig udlevere beviser, der implicerer 

den anden fange, vil den fange der tilstår gå fri, hvorimod den anden fange vil blive tilkendt den 

højeste straf for tyveriet. Hvis fangerne begge tilstår, vil de begge modtage den højeste straf. Modsat, 

hvis begge fanger vælger at tie, vil begge fanger modtage den lave straf, idet der ikke er nok beviser 

til at sigte fangerne for tyveriet.515 

Der sondres i fangernes dilemma mellem det individuelle og kollektive rationale. Det 

individuelle rationale for spillerne betyder, at de følger den strategi, der giver det dårligste kollektive 

resultat, altså at afvige. Den individuelt rationelle strategi følges, idet den er strengt dominerende. 

Det er spillernes profitmaksimerende adfærd, der forårsager dette resultat, idet den enkelte spiller får 

et bedre pay-off ved at afvige, givet at, den anden spiller samarbejder. De enkelte spillere kan ikke 

være sikre på, at modspilleren vil vælge den kollektivt rationelle strategi, hvormed begge spilleres 

dominerende strategi er den egenoptimerende strategi, der resulterer i, at det dårligste pay-off 

realiseres for parterne, se Figur 3.516 Fangernes dilemma ender i en Nash-ligevægt. Herved menes, at 

ingen af spillerne har incitament til at vælge en anden strategi, idet det ikke forbedrer deres pay-off. 

Spillernes valgte strategi er således den bedste respons baseret på modspillerens strategier og deres 

egne strategi hertil. Nash-ligevægten er i fangernes dilemma, at begge spillere afviger.517 

 

Fangernes dilemma kan bruges til at forklare incitamentsstrukturen der er i et OPP. Et OPP bygger 

på de samme rationaler, der ligger bag en partnerskabskontrakt eller strategisk alliance, som har til 

formål at optimere transaktionen, altså opnå den samfundsmæssigt mest optimale transaktion, Kaldor-

Hicks, frem for den individuelle profitmaksimering, som set i en traditionel kontrakt.518 Fangernes 

dilemma vil derfor herunder blive undersøgt under antagelsen om et stærkt kollektivt rationale, og 

hvorledes dette kommer til udtryk før og efter kontraktindgåelsen ved et OPP. 

 

3.3.2 Kollektivt rationale i fangernes dilemma 

Et OPP bygger på tillid og samarbejde, hvor der gennem incitamentskontrakten519 skabes fælles 

interesse. Der vil i afhandlingen analyseres to tidsaspekter: før og efter kontraktindgåelsen. Før 

 
515 Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 6-7 
516 Baird, D. G. et al. (1998). Game Theory and the Law. s. 312 & Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 7 
517 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. s. 96 
518 Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 7 
519 Se 3.2.3 om kontraktens udformning 
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kontraktindgåelsen er spillet mellem ordregiveren (spiller 1) og en tilbudsgiver (spiller 2), som er 

repræsentativ for enhver tilbudsgiver, der afgiver et tilbud. Efter kontraktindgåelsen er spillet mellem 

ordregiveren (spiller 1) og OPP-leverandøren (spiller 2). Hver spiller kan vælge mellem strategierne 

at samarbejde eller afvige. 

 

Spillet illustreres ved Figur 3. Det er vigtigt at understrege, at de anvendte pay-offs udelukkende er 

fiktive, og alene benyttes til at illustrere spillernes incitamenter. 

 

Figur 3: Fangernes dilemma 

 

 

Spillets strategiske udfald består i: [samarbejd;samarbejd], [samarbejd;afvig], [afvig;afvig], og 

[afvig;samarbejd]. Spillet i Figur 3 har en Nash-ligevægt i [afvig;afvig], ved betragtning af denne 

strategi, er det muligt at foretage en Pareto-optimering ved at vælge strategien [samarbejd;samarbejd] 

i stedet, hvor der ligeledes eksisterer en Kaldor-Hicks efficient tilstand. De tiltag i et OPP, der kan 

være med til at fremme denne Pareto-optimering, undersøges herunder nærmere. 

 

3.3.2.1 Før Kontraktindgåelsen 

Før kontraktindgåelsen i et OPP, på baggrund af det rene fangernes dilemma, vil man, som nævnt, 

træffe beslutningen ud fra et individuelt rationale, hvilket her vil betyde, at OPP-kontrakten aldrig vil 

blive indgået. Spillerne kan kun optimere deres pay-off ved at indgå i en kontrakt med hinanden, altså 

vælger strategien [samarbejd;samarbejd]. Nash-ligevægten i [afvig;afvig], repræsenteret af spillernes 

dominerende strategier, medfører at begge spillere går glip af den fortjeneste, der er ved at indgå 

kontrakten. Ordregiveren vil ikke få opført byggeriet eller anlægget, der skulle bruges til at øge den 

samfundsmæssige værdi, samtidig med tilbudsgiveren ikke modtager betaling for anlæg, drift og 

vedligehold af et stort projekt, der kunne bidrage til firmaets vækst, erfaring og omdømme. 
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Strategierne [samarbejd;afvig] og [afvig;samarbejd] vil ikke medføre en indgået kontrakt, og mindst 

én af spillerne vil have lidt et tab i form af spildte transaktionsomkostninger. For tilbudsgiveren kan 

dette være i forbindelse med udarbejdelsen af et tilbud, og for ordregiveren kan det være 

udarbejdelsen af udbudsmaterialet og eventuelle markedsundersøgelser. 

Strategivalget hviler i høj grad på tillid, gennemsigtighed og kommunikation, som forstærkes 

gennem et kollektivt rationale.520 I et OPP vil der derfor, inden projektet udbydes, ofte gennemføres 

en OPP-vurdering521, som skal sikre at det pågældende projekt er egnet som et OPP, og eventuelt en 

indledende markedsdialog. Herigennem kan ordregiveren indgå i dialog med tidligere OPP-

leverandører, som kan give en indikation af, hvilke tilgængelige løsningsmuligheder, der er til 

opgaven, eller afklare, hvorvidt bestemte løsninger overhovedet er mulige indenfor de fastsatte 

rammer.522 Denne form for forventningsafstemning i forbindelse med en dialog med markedet, kan 

vise sig at være afgørende for det kommende samarbejde, idet der allerede her er blevet afdækket et 

stort område af eventuelle spekulationer om ydelsen, samt hvilke generelle muligheder, der er mulige 

i bygge- og anlægsarbejdet. ordregiveren afholder udbudsomkostninger i den forbindelse, men der 

skabes et solidt grundlag for den videre samarbejdsproces. 

Gennem sådanne tiltag kan der opbygges en større tillid mellem spillerne, og der kan give en 

vished om, hvorvidt OPP-projektet vil gavne begge spillere i sidste ende, hvilket rykker det samlede 

incitament før kontraktindgåelse til den Pareto-optimale situation i [samarbejd;samarbejd]. Spillet 

opnår desuden den samfundsøkonomisk mest efficiente løsning, altså den Kaldor-Hicks efficiente 

tilstand, idet OPP-projektet både øger den samfundsmæssige og spillernes individuelle værdi. 

 

3.3.2.2 Efter Kontraktindgåelsen 

Efter kontraktindgåelsen vil det at forblive i den traditionelle Nash-ligevægt, medføre et dårligt 

samarbejde mellem spillerne, og konsekvent lede til et ikke tilfredsstillende resultat af partnerskabet. 

Strategien [afvig;afvig] vil betyde, at parterne ikke tilgodeser hinandens behov i samarbejdet, og kun 

har øje for egenoptimering. Dette vil kunne resultere i et bygge- og anlægsprojekt, der ikke har de 

fornødne faciliteter, fordi OPP-leverandøren vælger ikke at investere i disse for at 

omkostningsminimere eller at OPP-leverandøren stilles urimelige krav indenfor kontraktens rammer. 

Strategierne [samarbejd;afvig] og [afvig;samarbejd] vil resultere i, at en af spillerne modtager et 

højere pay-off på bekostning af den anden spiller, hvormed OPP-projektet i sidste ende kun kommer 

 
520 Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 5 
521 Se 2.2.3.1 om OPP-vurdering og 3.1.2 om ordregivers udbudsomkostninger 
522 KFST. (2018). Dialog før og under udbudsprocessen. s. 8-9 
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til at profitere den ene spiller, der således indkasserer det ved kontrakten genererede overskud. Her 

spiller projektets finansiering og exit-model en central rolle, idet særligt OPP-leverandørens 

incitamenter her varierer, nærmere uddybet i 3.2.3.2 og 3.2.3.3. Hvis der eksempelvis er tale om et 

offentligt finansieret og ejet anlæg, kan OPP-leverandøren have incitament til at gennemføre hele 

projektet i henhold til minimumskravene, og spare omkostninger ved drift- og vedligehold på 

ordregiverens bekostning. Et privat finansieret, og eventuelt privatejet OPP, involverer OPP-

leverandøren finansielt under hele projektet. En finansiel involvering påvirker OPP-leverandørens 

incitament, således at der opstår en øget interesse i at omkostningsminimere, samt et større incitament 

til at efterleve kontrakten. Privat finansiering giver dermed OPP-leverandøren større incitament til at 

effektivt at håndtere anlæg, drift og vedligeholdelse i hele kontraktperioden, for at maksimere det 

pay-off, der er resultatet af OPP-leverandørens investeringer i projektet. En proaktiv OPP-leverandør, 

men en besværlig ordregiver, kan dermed medføre, at der opstår tvister mellem spillerne, fordi OPP-

leverandøren påtager sig bygherrerollen, men den ordregiveren samtidig har svært ved at fralægge 

sig det pågældende ansvar.523 

 Begge disse kontraktforstyrrende eksempler kan pareto-optimeres. OPP-leverandørens 

incitament til samarbejde ved offentlig finansiering kan øges i den forstand, at OPP-leverandøren i 

anlægsfasen kan investere i nye og innovative løsninger, de ellers ikke ville have mulighed for at 

afprøve, måske på baggrund af en usikkerhed ved løsningerne, særligt henset til, at de ikke har 

ejerskabet over anlægget efterfølgende. OPP-leverandørens finansielle investering i et 

privatfinansieret projekt betyder, at den offentlige ordregivers incitamenter er afstemt med OPP-

leverandørens, idet begge spillere ønsker et kvalitetsbyggeri, til en fornuftig pris, med en drifts- og 

vedligeholdelsesaftale, der sørger for at driften til at køre uforstyrret og omkostningseffektivt. 

De bedste rammer for samarbejdet skabes ved at sikre, at den indgåede OPP-kontrakt 

tilgodeser begge spilleres interesse. Dette kan blandt andet gøres gennem materielle- og 

procesbaserede klausuler.524 Indgåelsen i et OPP vil altid sigte at værdiskabe, både i forhold til 

samarbejdsmæssige og økonomiske betragtninger.525 Derfor vil udarbejdelsen af en OPP-kontrakt, 

der tager udgangspunkt i et gensidigt fordelagtigt samarbejde medføre, at det samlede incitament efter 

kontraktindgåelsen flyttes til den Pareto-optimerende strategi [samarbejd;samarbejd]. 

 

 
523 Se 2.2.4.2 om indledende markedsundersøgelse 
524 Se 2.3.1 om OPP-kontraktens formål & Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 10-11 
525 Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 8-10 
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3.3.3 Løses problematikkerne i fangernes dilemma? 

I økonomisk teori betragtes kontrakter som Pareto-optimale, når der ikke kan foretages yderligere 

Pareto-optimering, altså når ingen parter kan stilles bedre uden at stille den anden part ringere. Herved 

kan der med afsæt i spilteorien argumenteres for, at de parter der generelt søger at egenoptimere, 

under en række omstændigheder, vil have større incitament til at indgå i et samarbejde, end at 

bibeholde en egoistisk adfærd.526 

Analysen af fangernes dilemma ud fra et kollektivt rationale understøtter denne betragtning. 

Det kan konkluderes, at det er muligt at Pareto-optimere i fangernes dilemma ved at inddrage 

motivationen ved OPP. Det er desuden fundet, at Pareto-optimerende omstændigheder blandt andet 

kan være at etablere en base for tillid, gennemsigtighed og kommunikation eller at inkorporere tiltag 

og hensyn i OPP-kontrakten, som har fokus på et længerevarende samarbejde og fælles optimering. 

En indledende markedsundersøgelse giver mulighed for at forventningsafstemme med markedet 

inden kontraktindgåelse.527 Tilbudsgiverne kan herved får et større incitament til at byde på 

kontrakten, idet der allerede er opklaret tvivl eller usikkerheder vedrørende produkter, ydelser eller 

selve bygge- og anlægsarbejde. OPP-kontrakten og partnerskabselementet medfører således, at det at 

samarbejde bliver parternes dominerende strategi, hvormed [samarbejd;samarbejd] bliver spillets nye 

Nash-ligevægt. 

Ved indgåelsen af et OPP er det forhandlingerne og dialogen mellem parterne, der sikrer det 

bedste samarbejdsgrundlag. Forhandlinger efter det normative Coase-teoreme, som beskrevet i 3.2.2, 

vil dermed føre til kontraktindgåelse, hvis værdien herved er større, og der skabes en Pareto-optimal 

situation. Dette er selvom, der er transaktionsomkostninger forbundet med forhandlingen. 

Samarbejdet mellem parterne bliver dermed ikke optimalt, hvis det alene er ordregiveren der tager 

styringen.528 

 Det skal i denne forbindelse pointeres, hvor vigtigt det er, at parterne ved kontraktindgåelsen 

har samme opfattelse af kontraktens formål. I en traditionel kontrakt er det ikke ualmindeligt, at 

parterne tilgår denne med en individuel rationalitet, hvor parterne ikke nødvendigvis skal interagere 

på et senere tidspunkt, og derfor kun egenoptimerer i kontrakten. Modsat vil en OPP-kontrakt 

naturligt have en klarere kollektiv rationalitet, der er baseret i det langvarige kontraktforhold, 

understøttet af incitamentskontrakten,529 og er det mest rationelle set fra et samfundsperspektiv. I et 

 
526 Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 6 
527 Se 3.1.2 om ordregiverens udbudsomkostninger, samt 2.2.4.2 om den indledende markedsundersøgelse & 2.2.3.1 om OPP-

vurderingen 
528 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi. s. 146 & Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 5-6 
529 Se 3.2 om principal-agent teorien 
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OPP vil samarbejdet derfor ikke fungere, hvis en af parterne indgår i kontrakten med en forventning 

om at kunne egenoptimere, og følge en individuel rationalitet. I fangernes dilemma er dette 

karakteriseret som strategierne [samarbejd;afvig] og [afvig;samarbejd], hvor samarbejdet i et OPP vil 

mislykkedes både før og efter kontraktindgåelsen. 

 

3.4 Delkonklusion 

Enhver kontrahering påfører parterne transaktionsomkostninger, med hvilke værdiskabelsen ved 

kontraheringen falder. Transaktionsomkostningerne, særligt udbudsomkostningerne, forbundet med 

udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter som OPP, sænker således de totaløkonomiske 

gevinster. Ordregiver vil derfor søge at minimere både sine egne udbudsomkostninger, samt 

tilbudsgivernes således, at konkurrencen om udbuddet ikke begrænses af omkostningerne, og 

indkøbet bliver dyrere og mindre produktivt. Ordregivers udbudsomkostninger er høje i starten af 

udbudsprocessen, særligt drevet af foretagelsen af OPP-vurderingen, samt efter 

tildelingsbeslutningen, hvis der indgives aktindsigtsanmodninger eller klager. Til gengæld er der 

lavere omkostninger efter kontrakttildelingen, særligt for komplekse udbud med en høj 

kontraktværdi. OPP er således totaløkonomisk fordelagtigt for ordregiver for bygge- og 

anlægsprojekter med en vis kontraktværdi og af en vis kompleksitet. 

Tilbudsgiverne oplever flest udbudsomkostninger på tidspunktet mellem udbuddets 

offentliggørelse og kontraktens tildeling, idet det er her tilbudsgiver skal udarbejde selve tilbuddet. 

Udbudsomkostningernes niveau afhænger for tilbudsgiverne primært af udbudsmaterialets kvalitet 

og opgavens kompleksitet. Erfaring med såvel udbud som gennemførelsen heraf sænker desuden 

omkostningerne på sigt både for ordregiver og tilbudsgiverne. I samarbejdet er der primært 

transaktionsomkostninger ved kommunikationen mellem parterne, og ordregivers løbende 

opfølgning og monitorering af OPP-kontrakten, der dog er lavere for OPP end for almindelige 

kontrakter. 

 Ordregiver udbyder kun bygge- og anlægsprojektet som et OPP, hvis værdien heraf overstiger 

værdien af at udbyde bygge- og anlægsarbejdet samt drift og vedligehold som selvstændige udbud 

efter de traditionelle udbudsprocedurer. Informationsasymmetrien mellem ordregiveren og 

tilbudsgiverne medfører tab for ordregiveren, der har den underlegne viden, som følge af adverse 

selection og moral hazard. Ordregiver har ved at vælge en udbudsprocedure med prækvalifikation 

eller foretage indledende markedsundersøgelse mulighed for at foretage screening af tilbudsgiverne, 

dog bibringer kun markedsundersøgelsen informationer til kontraktudformningen. Herudover 
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indeholder udbudsloven bestemmelser, der tvinger tilbudsgiverne til at dele information om deres 

interne forhold. Tilbudsgivere af typen høj kvalitet har incitament til at signalere sin type, når disse 

har foretaget væsentlige investeringer, der øger tilbudsgiverens egnethed, samt tildelingskriteriet ikke 

blot er laveste pris. Ordregiver kan desuden anvende selvudvælgelse ved, at der i kontrakten 

formuleres kontraktbestemmelser, hvis formål er at afholde ukvalificerede tilbudsgivere fra at afgive 

tilbud. Risikofordelingen kan og bør anvendes hertil. 

Moral hazard kan i høj grad minimeres gennem OPP-kontrakten, som kan karakteriseres som 

en incitamentskontrakt. OPP-kontrakten bidrager til øget totaløkonomisk fordelagtighed ved statslige 

ordregiveres bygge- og anlægsprojekter, særligt for komplekse og værdimæssigt høje kontrakter. Den 

bedre risikofordeling understøtter dette, ligesom finansierings- og exit-modeller kan sammensættes 

således at samarbejdsincitamenterne øges, og monitorering bliver mindre væsentligt. Den længere 

kontraktperiode understøtter ligeledes, særligt OPP-leverandørens, incitament til at investere i 

projektet. 

Det kan på baggrund af spilteorien desuden konkluderes, at det kollektive rationale, der findes 

i et OPP, løser problemstillingerne fundet i fangernes dilemma. Det er ved et OPP muligt, at Pareto-

optimere fra den strengt dominerede Nash-ligevægt i [afvig;afvig], til den Pareto-optimale og Kaldor-

Hicks efficiente strategi i [samarbejd;samarbejd]. Partnerskabselementet i et OPP medfører således, 

at den Pareto-optimale strategi bliver parternes dominerende strategi, og dermed spillets nye Nash-

ligevægt. 
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Kapitel 4 

Integreret analyse 

OPP-projekter har til formål at optimere de totaløkonomiske gevinster. Udbudsomkostningerne ved 

projekterne er høje, særligt i starten af udbudsproceduren, og en optimering af totaløkonomien skal 

således findes i det efterfølgende samarbejde, hvormed OPP-kontraktens udformning vil spille en 

afgørende rolle herfor. OPP-kontrakten er en såkaldt incitamentskontrakt, der i så høj grad som muligt 

skal løse de af informationsasymmetrien opståede udfordringer for samarbejde.  

Med afsæt heri vil den integrerede analyse indledningsvist vurdere fordelagtigheden af OPP-

projekter med udgangspunkt i erfaringerne hermed, og hvorvidt disse adskiller sig fra traditionelle 

udbud. Afslutningsvist vil der på baggrund af afhandlingens analyser fremføres ændringsforslag, der 

vil kunne bidrage til en optimering af anvendelsen af OPP. 

 

4.1 Erfaringer med offentlig-private partnerskaber 

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE)530 har udgivet “Erfaringer med 

offentlig-privat partnerskab (OPP)”531, som er den første rapport, der evaluerer erfaringerne fra et 

OPP-projekt, ved sammenligning med et lignende traditionelt udbud.532 Evalueringen dækker over 

en seksårig periode, som har fulgt beslutnings-, udbuds- og anlægsprocessen, samt den første del af 

driftsperioden for begge projekter.533 Der er tale om opførelsen af den psykiatriske afdeling i Vejle, 

udbudt som OPP med én samlet kontrakt, og den psykiatriske afdeling i Aabenraa, udbudt som 

traditionelt udbud med flere entrepriseaftaler, hvor begge projekter er udbudt af Region 

Syddanmark.534  

Evalueringen behandler regionale OPP-projekter, hvilket ikke er i overensstemmelse med 

afhandlingens synsvinkel. Det er dog ikke muligt at overføre alle erfaringerne i evalueringen til en 

statslig ordregivers synsvinkel. Evalueringens resultater vil derfor blive vurderet med dette i mente, 

og der vil således kun trækkes på erfaringer, der ikke differentierer mellem en regional, kommunal 

eller statslig ordregiver. Finansieringsincitamenterne, der er tilknyttet regionale og kommunale 

 
530 Tidligere det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) 
531 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP) 
532 Ibid. s. 3 
533 Ibid. s. 3 
534 Ibid. s. 5 & 7 
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ordregivere ved låntagning gennem organiseringsmodellen KommuneKredit535 eller 

Lånebekendtgørelsen536, herunder særligt deponeringsreglerne, vil således ikke tages i betragtning. 

Ligeledes er der tale om én evaluering af ét enkelt OPP-projekt, hvilket ikke vil være retvisende for 

hele markedet eller for alle bygge- og anlægsarbejder. Tendenser og erfaringer i evalueringen vil 

derfor ikke nødvendigvis have en generel karakter, hvilket der således skal tages højde for. 

Byggeriet i Aabenraa blev opført før, og stod dermed færdigt før, OPP-projektet i Vejle, 

hvilket har givet Region Syddanmark mulighed for at trække på erfaringerne fra det foregående 

byggeri, hvilket også er en faktor der skal tages højde for.537 Idet der overordnet set ikke er mange 

erfaringer med statslige OPP-projekter i Danmark, og OPP-projekter generelt, inddrages evalueringen 

som vurderingsbidrag til undersøgelsen af, hvilke praktiske forskelle, der har vist sig at være på OPP-

projekter, relativt til traditionelle udbud i Danmark. 

 

4.1.1 Totaløkonomien for byggerierne 

Byggerierne er tilsvarende i størrelse og etablerede faciliteter, hvor den store forskel er, om de er 

gennemført som et OPP med privat finansiering, eller som et traditionelt udbud.538 Det er ikke muligt 

at lave en fuldendt totaløkonomisk vurdering før kontrakten på OPP-projektet i Vejle udløber, hvilket 

betyder det foreløbigt kun er totaløkonomien i anlægsfasen der kan opgøres. Anlægsomkostningerne 

ved hvert projekt har tæt på samme kvadratmeterpris, hvor den tekniske byggepris for OPP-projektet 

i Vejle ligger ca. 1 % under det traditionelle byggeri i Aabenraa.539 Transaktionsomkostningerne, der 

ligger ud over prisen på selve byggeriet, er højere ved OPP-projektet i Vejle. Forskellen blev fundet 

at udgøre mindre end 0,5 % af den samlede byggesum, hvilket således ikke har en afgørende 

betydning for den samlede totaløkonomiske vurdering.540 Det, at der har været højere 

transaktionsomkostninger forbundet med OPP-projektet i anlægsfasen, stemmer endvidere overens 

med den økonomiske analyse, hvor det er fundet, at yderligere processer ved et OPP hæver 

transaktionsomkostningerne, se nærmere i 3.1. 

Med udgangspunkt i en række værdier, repræsentative for den endelige pris på OPP-projektet 

i Vejle, kan der opsættes en antagelse om den endelige totaløkonomi af byggerierne. Herved ender 

OPP-projektet med at være 2,5 % dyrere end byggeriet i Aabenraa, selvom byggeriet i Aabenraa er 

 
535 KommuneKredit. (2017). OPP med KommuneKredit som finansiel partner. 
536 Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 
537 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 7 
538 Ibid. s. 25-26 & tabel 2.2 
539 Ibid. s. 37 
540 Ibid. s. 32 
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ca. 11,5 % større i forhold til antal kvadratmeter.541 Vurderingen af, hvilket af de to projekter, der er 

mest økonomisk efficient, beror ligeledes på bygningens værdi ved kontraktens udløb. I det tilfælde, 

hvor OPP-projektet vurderes at have af en markant højere værdi, end byggeriet i Aabenraa ved 

overdragelsen, kan den højere pris legitimeres. I OPP-kontrakten for projektet i Vejle er der angivet 

krav for, hvorledes tilstanden på dele af aktivet skal være ved overlevering. Disse krav kan medføre, 

at OPP-byggeriet har en større værdi, efter den 25-årige driftsperiode, relativt til det traditionelle 

byggeri, ved at fastsætte kvalitetsmæssige standarder. Dette kommer endvidere an på, hvor mange 

midler Region Syddanmark har afsat til vedligeholdelsen af det traditionelle byggeri i Aabenraa i 

driftsperioden, og dermed, hvorvidt byggeriet opnår en lignende eller afvigende restværdi.542 Idet der 

er tale om et OPP-projekt med privat finansiering har OPP-leverandøren incitamenter til at opretholde 

aktivets værdi ud fra et optimeringssynspunkt, som behandlet i 2.3.2 og 3.2.3.2. 

OPP-projekter vil i de fleste tilfælde være dyrere end et traditionelt udbud, da det ikke kun er 

bygningen eller anlægget som indkøbes, men ligeledes drift og vedligehold af aktivet.543 Den private 

leverandør påtager sig fuld kontrol over projektet i takt med, de påtager sig en højere risiko, som de 

ligeledes kompenseres for. OPP-leverandøren har dermed i et OPP et andet incitament grundlag, 

herunder blandt andet incitament til at opføre bygninger eller anlæg der er holdbare på længere sigt.  

 

4.1.2 Kvaliteten af byggerierne 

Undersøgelsen af den leverede kvalitet i de to projekter konkluderer, at OPP-projektet i Vejle 

overordnet er af en højere kvalitet end projektet i Aabenraa. På ibrugtagningstidspunktet havde 

byggeriet i Aabenraa en del fejl og mangler, der skulle udbedres, og i driftsfasen var der en række 

alvorlige bygningsmæssige fejl. Disse fejl kan gøre det svært at forudsige behovet for udbedringer i 

løbet af kontraktens løbetid, og dermed deres påvirkning på byggeriets restværdi.544 OPP-projektet i 

Vejle har haft få fejl og mangler i processen. Løsningerne i Vejle beskrives endvidere som æstetisk 

smukke, hvortil de bidrager til gode og hjemlige rammer for behandling. Modsat beskrives 

løsningerne i Aabenraa som institutionelle og dårligt gennemført rent æstetisk, i hvilke forbindelse 

især besparelser i projektet har været med til at forhindre etableringen af et gennemført æstetisk 

udtryk.545 

 
541 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 40-41 
542 Ibid. s. 41 
543 Se 3.1 om transaktionsomkostninger 
544 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 42 
545 Ibid. s. 46-48 
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 Fejlene ved byggeriet i Aabenraa kan delvist henføres til stående tvister mellem Region 

Syddanmark og den byggetekniske rådgiver, samt de ansvarlige firmaer. Tvisterne har medført 

forsinkelse og økonomisk byrde for Region Syddanmark.546 Tvistløsningsmulighederne i et OPP 

undersøges i 4.2.2, hvor især samarbejdet i et OPP har en stor indvirkning på disse. Aabenraa-

byggeriet var 9 måneder forsinket, hvilket gjorde det nødvendigt at spare på visse områder af 

projektet, herunder udgifterne til æstetisk optimering. Den monetære værdi kan ikke opgøres præcist, 

men med udgangspunkt i 9 måneders driftsbetalinger i OPP-projektet i Vejle kan forsinkelsen opgøres 

til approksimeret 19 mio. DKK.547 

 

4.1.3 Innovationen i byggerierne 

Innovationen i projekterne inddeles i tre faser, innovation i henholdsvis udbudsfasen, anlægsfasen og 

driftsfasen. I udbudsfasen blev der i OPP-projektet i Vejle efterspurgt innovation i udbudsmaterialet, 

samtidig med der i højere grad blev fremsat funktionskrav frem for specifikke kravspecifikationer. 

Funktionskravene betød blandt andet, at leverandørerne havde fokus på langtidsholdbare løsninger, 

det æstetiske udtryk i bygningen og nye teknologiske løsninger,548 hvilket ligeledes kunne 

konkluderes i 2.2.4.1 og 3.1.2. OPP-projektet i Vejle anvendte konkurrencepræget dialog som 

udbudsform,549 hvilket gav parterne fleksibilitet i forhold til, at de kunne fastlægge de endelige 

elementer der skulle indgå i udbudsmaterialet i dialog med hinanden.550 Der var ved byggeriet i 

Aabenraa ikke samme fokus på innovation i udbudsmaterialet, men det blev dog nævnt under 

udbudsprocessen. I Aabenraa var brugerinddragelsesprocessen en central del af udbudsfasen. 

Processen blev dog opfattet som frustrerende, da det var svært at opnå enighed. Byggeriet i Aabenraa 

benyttede slutteligt kendte løsninger, frem for innovative eller nye løsninger.551 

 I anlægsfasen var der under OPP-projektet i Vejle dialog mellem OPP-leverandøren og 

Region Syddanmark, hvilket gav mulighed for implementering af yderligere innovative løsninger. 

Ved byggeriet i Aabenraa var der i anlægsfasen et stort pres i forhold til at levere til tiden og overholde 

budgettet, hvilket også betød, der ikke var fokus på innovative løsninger, men derimod tids- og 

økonomisk besparende løsninger.552 OPP-leverandøren kan i disse situationer, eksempelvis have 

større viden om markedet, og hvilke løsninger, der kan opfylde ordregiverens behov og krav, samtidig 

 
546 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 31 & 43 
547 Ibid. s. 41 
548 Ibid. s. 53 
549 Ibid. s. 24 
550 Se 2.2.4.3 om udbudsformerne 
551 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 53 
552 Ibid. s. 54 
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med der er fokus og incitament til at indtænke innovative og holdbare løsninger fra start. Region 

Syddanmark udtalte, at “OPP lægger op til de rigtige totaløkonomiske løsninger. Hvis man har 

driftsansvaret i 25 år, så vil man typisk vælge de robuste og smarte løsninger set i et længere 

tidsperspektiv”553. Det kan således fremføres at OPP-projekter skal levere det som ordregiveren ikke 

selv kan, eller har den fornødne viden om.554 OPP-projektets fokus er således ikke blot indkøbet af et 

enkeltstående aktiv, men i høj grad partnerskabet mellem ordregiveren og OPP-leverandøren, med 

henblik på at opnå det mest efficiente og holdbare resultat i relation til design, anlæg, drift og 

vedligehold, der kan indkøbes for de offentlige midler.555 

 I driftsfasen i OPP-projektet i Vejle har det indtil videre vist sig svært for medarbejderne at 

komme med nye og innovative løsninger, især i forhold til selve byggeriet, idet nye tiltag skal 

godkendes af OPP-leverandøren.556 I Aabenraa har det været muligt for medarbejderne at sætte sit 

eget præg på afdelingerne gennem blandt andet fornyede arbejdsgange eller interiør. Dette har blandt 

andet ført til en overordnet æstetisk nedgradering, men har givet medarbejderne et større frirum. Det 

pointeres også, at der er en ejerskabsfølelse ved byggeriet i Aabenraa, som der ikke er i Vejle, da der 

er OPP-leverandøren der styrer byggeriet.557 

 

4.1.4 Forskelle ved et traditionelt byggeri og et OPP-byggeri 

Det kan konkluderes, ud fra de indledende analyser og erfaringerne fra de psykiatriske afdelinger, at 

OPP-projekter kan bidrage med holdbar kvalitet, levering til tiden og budgetsikkerhed til projektet. 

Privat finansiering overdrager en vis risiko til den private leverandør, og gør det muligt for den 

offentlige myndighed at gennemføre projekter, der ikke er offentlig likviditet til. På den anden side 

kan OPP også begrænse fleksibiliteten og indebære tungt administrativt arbejde i forbindelse med 

rådigheden over bygningen, da OPP-leverandøren ejer aktivet, og skal godkende nye tiltag. Endvidere 

er der spørgsmålet om, hvorvidt det er rentabelt, at den offentlige myndighed har mulighed for at 

gennemføre projekter der ikke er råd til.558 Disse parametre er yderligere diskuteret i 2.3.2 og 3.2.3.2. 

Traditionelle udbud og OPP-projekter følger de samme udbudsprocedurer, og er underlagt de 

samme regler,559 men de grundlæggende tankegange bag er vidt forskellige. Det traditionelle udbud 

har, som Udbudsloven § 1 foreskriver, til sigte at sikre effektiv konkurrence ved offentlige indkøb, 

 
553 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 44, ll. 22-23 
554 Se 4.2.4 om skabelsen af OPP-markedet 
555 Se 2.2.4.1 om Udbudslovens formål, samt 2.3.2 og 3.2.3.2 om finansieringen 
556 Hjelmar, U. et. al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 55 
557 Ibid. s. 55 
558 Ibid. s. 59-60 
559 Se 2.2 om reguleringen af offentlig-private partnerskaber 
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hvorpå de offentlige midler udnyttes bedst muligt. Den laveste pris er derfor ofte en del af 

tildelingskriterierne, eller spiller en central rolle ved tildelingen af kontrakten. Et OPP-projekt falder 

ligeledes under anvendelsesområdet af Udbudslovens § 1, men her er det ikke den laveste pris, der er 

central, men i stedet partnerskabet, der kan levere de bedste totaløkonomiske forudsætninger, som 

funktion af bedste forhold mellem pris og kvalitet.560 Hvorvidt OPP-projekter opnår sit fulde 

potentiale diskuteres i 4.2. Ved beslutningen om at gennemføre et OPP, er det derfor vigtigt at hverken 

ordregiveren eller OPP-leverandøren går ind i projektet med en individuelt rationel tankegang, som 

var det et traditionelt udbud.561 

 

4.2 Implementeringsforslag 

På baggrund af afhandlingens juridiske og økonomiske analyser, samt de i 4.1 fundne erfaringer med 

OPP, vil der i det følgende redegøres for implementeringsmuligheder til forbedring af 

fordelagtigheden af, samt optimering af de totaløkonomiske gevinster ved, OPP. 

 

4.2.1 Forhandlingsmuligheden 

Udbudsloven, og i den forbindelse ligeledes Udbudsdirektivet, begrænser i høj grad muligheden for 

at foretage ændringer i udbuddet efter offentliggørelsen af udbuddet har fundet sted. 

Forhandlingsforbuddet ved offentligt og begrænset udbud begrænser ligeledes mulighederne for 

justeringer og tilpasninger af udbudsmaterialet, herunder kontrakten, efter offentliggørelsen. Der 

skelnes mellem uvæsentlige og væsentlige ændringer, samt ændring af grundlæggende elementer, 

som redegjort for i 2.2.4.4. Særligt forhandlingsforbuddet har i henhold til Coase-teoremet negative 

økonomiske implikationer, idet parterne således ikke gennem forhandling kan opnå en Pareto-optimal 

tilstand. Denne problematik kan dog relativt nemt overkommes ved, at ordregiveren vælger en 

udbudsform, for hvilken forhandlingsforbuddet ikke er gældende. I praksis vælger ordregiveren også 

oftest konkurrencepræget dialog, hvormed ændrings- og forhandlingsmulighederne i 

udbudsprocessen er væsentligt udvidet relativt til offentligt og begrænset udbud, der er henholdsvis 

den anden og tredje mest anvendte udbudsform ved OPP.562 Involvering af tilbudsgiverne, herunder 

den kommende OPP-leverandør, allerede på et tidligt stadie kan desuden vise sig frugtbart på længere 

sigt, hvor det kan spare ordregiveren for væsentlige omkostninger senere i forløbet. 

 
560 Se 2.2.4 om offentlig-private partnerskabet i lyset af Udbudsloven 
561 Se 3.3.3 om hvorvidt problematikkerne i fangernes dilemma løses ved OPP 
562 KFST. (2012). Erfaringer fra de danske OPP-projekter. (2012). s. 14 
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 For OPP, hvor bindingsperioden er lang, kan der endvidere opstå behov for ændringer, og i 

den forbindelse forhandlinger, løbende i kontraktperioden. Opstår et sådant behov, vil det som oftest 

være totaløkonomisk mest fordelagtigt, og dermed understøtte den økonomiske gevinst ved 

partnerskabet, hvis der også reguleringsmæssigt er mulighed for at afholde forhandlingerne og i den 

forbindelse foretage de nødvendige ændringer. Ændringer i kontrakt er reguleret i Udbudslovens §§ 

178-184, og bestemmelserne er i høj grad en kodificering af retspraksis på området, idet 

bestemmelserne først blev implementeret ved Udbudslov nr. 1564 af 15. december 2015. Nærmere 

herom i afhandlingens 2.4.3. Det er i den forbindelse værd fremhæve, at der eksisterer en konflikt 

mellem kontraktretten og udbudsretten, særligt båret af de hensyn, der ligger til grund for henholdsvis 

kontraktrettens og udbudsrettens regler.563 Udbudsretten er båret af hensynet til effektiv og lige 

konkurrence, samt samfundsmæssig optimering, hvorimod kontraktretten er båret af hensynet til 

parternes frie adgang til at indgå og gennemføre transaktioner, og læner sig således mere op ad 

princippet bag Coase-teoremet. Kontraktretten er således ikke til hinder for, at parterne aftaler 

genforhandling løbende i kontraktperioden, eller mulighed for justeringer og tilpasninger løbende, 

særligt ikke, hvis dette støttes af den fælles vilje i kontraktforholdet. Det kontraktretlige udgangspunkt 

er således svært foreneligt med formålet og målene med udbudsretten, hvormed der på sin vis var 

behov for en udbudsretlig regulering af området. 

Bestemmelserne vedrørende ændring i kontrakt er særligt vigtige i økonomisk henseende, idet 

ændringsbehov øger risikoen for førtidigt ophør af kontrakten, hvilket medfører betydelige tab for 

såvel ordregiveren som OPP-leverandøren. Den beskedne erfaring med OPP kombineret med, at der 

er tale om lange og komplekse indkøb, øger desuden behovet for fleksibilitet i kontrakten, idet begge 

forhold indebærer, at det er svært at fastlægge de præcise rammer for partnerskabet fra start af. Det 

er således ugunstigt for samarbejdet, såvel som for værdiskabelsen heri, hvis kontrakten ikke kan 

justeres og tilpasses med de erfaringer parterne gør sig i samarbejdet.  

De økonomiske implikationer af muligheden for at genforhandle kan også forklares inden for 

den spilteoretiske teori om gentaget spil og reciprocitet. Idet kontrakten udløber efter 15-25 år, vil der 

være tale om et finit gentaget spil, såfremt genforhandling muliggøres. Gentagelsen, her 

genforhandlingsmuligheden, indfører en ny og bedre Nash-ligevægt i spillet, som skitseret i 3.3, kan 

ende i, hvis parterne samarbejder ved forhandlingerne.564 Spillet kan således ende i én af de to Nash-

ligevægte; [samarbejd;samarbejd] eller [samarbejd+bonus;samarbejd+bonus]. Samarbejder parterne 

 
563 Liljenbøl, M. W. (2010). Ændringer i bestående kontraktforhold - udbudsretlige udfordringer i Offentlig- Private Partnerskaber 

(OPP). s. 16 
564 Dutta, P. K. (1999). Strategies and Games: Theory and Practice. MIT Press Cambridge. s. 210 f 
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ved alle gentagelser, vil spillet ende i Nash-ligevægten [samarbejd+bonus;samarbejd+bonus], hvor 

parternes pay-off er højest, også henset til princippet om reciprocitet, der indebærer, at god adfærd 

belønnes og dårlig adfærd straffes, således at parternes forventninger og viden om næste gentagelse 

har en effekt på strategivalget ved den aktuelle gentagelse.565 Gentagelse af transaktioner er således 

med til at mindske risikoen for opportunistisk adfærd i kontraktforholdet, særligt hvis der er 

konkurrence på markedet. Givet at reciprocitet eksisterer, vil genforhandling altså medføre, at spillet 

ender i en Nash-ligevægt, hvor begge parter får et højere pay-off. Dette indebærer således også en 

Pareto-forbedring, idet begge parter stilles bedre. Genforhandlingsmulighedens økonomiske 

fordelagtighed er også båret af hensynet til transaktionsomkostningerne, der er ganske betydelige ved 

OPP, som redegjort for i 3.1. Skulle der således foretages genudbud hver gang, der opstår et uforudset 

behov for ændringer i kontraktforholdet, vil transaktionsomkostningerne herved hurtigt overstige de 

totaløkonomiske gevinster, der ved OPP-vurderingen blev vurderet at være ved projektet. Ligeledes 

vil den førtidige opsigelse af kontraktforholdet, særligt henset til de høje værdier involveret i 

projekterne, kunne medføre betydelige erstatningskrav. Endvidere underminerer hyppige genudbud 

af OPP hele formålet med disse projekter. 

Selvom udbudsretten nu indebærer udtrykkelige bestemmelser, der regulerer muligheden for 

at foretage ændringer, kan det diskuteres, om fleksibiliteten heri, er tilstrækkelig til at understøtte 

OPP. Kontrakten er desuden ikke genstand for decideret forhandling i kontraktens løbetid, hvilket 

heller ikke synes foreneligt med reglerne og retspraksis, særligt i lyset af de gennemgåede 

ændringsmuligheder og -begrænsninger, samt gyldigheden af gennemsigtigheds- og 

ligebehandlingsprincippet i den løbende kontrakt.566 For at sikre de totaløkonomiske gevinster og 

effektiviteten ved OPP bør der, særligt henset til deres langvarige og komplekse karakter, skabes en 

særligt fleksibel tilgang til at foretage ændringer i kontraktforholdet. I den forbindelse vil det være 

velbegrundet at tillægge tidsaspektet betydning, idet jo længere tid efter kontraktindgåelsen 

ændringerne foretages, jo større må formodningen ligeledes være for, at ændringerne er begrundet i 

ændrede forhold, der ikke kunne forudsiges, eller som opstår som led i en generel samfunds- eller 

teknologisk udvikling, frem for forsøg på omgåelse af udbudsreglerne, særligt ligebehandlings- og 

gennemsigtighedsprincippet. Retspraksis udtrykker også en større adgang til at foretage ændringer i 

kontraktforholdet for OPP,567 særligt henset til ovenstående hensyn, men denne tendens bør, ligeledes 

for gennemsigtighedens skyld, understøttes ved eksplicit implementering af reglerne herfor. En 

 
565 Dutta, P. K. (1999). Strategies and Games: Theory and Practice. MIT Press Cambridge. s 209 
566 Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. s. 183-184 
567 C-337/98, pr. 51. 
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lovhjemlet adgang til at foretage justeringer og tilpasninger som led i forhandlinger i partnerskaberne 

vil ligeledes understøtte tilliden til projektet, og dermed også samarbejdet, idet risikoen for førtidigt 

ophør af kontrakten vil minimeres betydeligt. Den øgede sikkerhed i, at kontraktforholdet består til 

kontraktperioden udløber øger tilbudsgivernes incitamenter til at investere i projektet. Dette kunne 

gøres effektivt i den allerede gældende lovgivning på udbudsrettens område, men kunne også 

effektivt implementeres som led i den nedenfor i 4.2.4 foreslåede konkrete OPP-regulering, således 

at det ikke medfører uklarhed i forhold til gyldigheden heraf i relation til traditionelle udbud. Den 

lovmæssige bestemmelse kan i den forbindelse med fordel vedrøre krav om 

forhandlingsbestemmelser i kontrakten,568 således at disse genforhandlinger og omfanget heraf kan 

tilpasses de enkelte projekter, og således understøtte projekternes fleksibilitet. Endvidere 

understreges her vigtigheden af, at ordregiveren anvender ændringsklausuler i kontrakten, og således 

afholder de nødvendige omkostninger og ressourcer forbundet med effektivt at afdække de mulige 

ændringsbehov, for ikke selv at være årsagen til mindre fleksibilitet løbende i kontrakten. 

Omkostningerne og ressourcerne hertil vil være aftagende som funktion af antallet af OPP der 

udbydes og gennemføres, altså faldende med ordregiverens erfaring hermed. 

 

4.2.2 Enforcement bestemmelserne i kontrakten 

Kontraktperspektivet, som i nyere litteratur betegnes strategisk kontrahering, udgør en mulighed for, 

at virksomhederne kan opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele gennem kontraktporteføljen. 

Herudover har de mulighed for at opnå relationsrente gennem et partnerskab, som eksempelvis et 

OPP.569 Virksomheder, der i fællesskab udøver strategisk kontrahering, har som udgangspunkt de 

samme målsætninger, hvorved der foreligger et strategisk fit, og de har tilsammen komplementære 

ressourcer, som skaber grundlaget for at opnå relationsrente.570 

Strategisk kontrahering er et styringsinstrument, for hvilket kontrakten skal fungere som 

rammeværktøj. Brugen af kontrakten som rammesætning er formålet med hardship- og 

gevinstklausuler. Klausulerne bør bruges til at skabe fælles incitament for bedre løsninger, hvor den 

økonomiske suboptimering skal være et fælles gode og hardshipklausuler ikke er andet end 

kontraktlig sikring, der kan skabe incitamenter. Gevinsterne herved underbygges af den strategiske 

informationsdeling. Kontraktforholdet i OPP-kontrakt reguleres i hovedtræk af selve kontrakten, med 

supplering af udbuds- og obligationsretten, samt de forvaltningsretlige principper, se nærmere i 2.3.1. 

 
568 Tvarnø, C. D. (2014). Negotiating Efficient PPP Contracts. s. 13 
569 Clausen, N. J. et al. (2016). Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 435-436 
570 Ibid. s. 436 
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Den klassiske kontraktret fokuserer på parternes konkrete aftale, hvor parterne anses for uafhængigt 

agerende i et marked med skarpt adskilte risikosfærer og interessemodsætninger.571 

Kontrakter er i klassisk kontraktret opfattet som statisk, og skal udelukkende opfyldes efter 

sit aftalte indhold, i hvilken forbindelse forhold opstået efter aftaleindgåelsen alene påvirker aftalens 

indhold, hvis dette støtter en fælles vilje. Denne forståelse af kontrakten synes ganske uforenelig med 

komplekse og langvarige kontrakter, hvor kontrakten som en dynamisk enhed må foretrækkes. 

Særligt for et OPP, hvor der er høje transaktionsomkostninger og kontraktværdierne er betydelige,572 

vil den klassiske kontraktrets opfattelse af kontraktforholdet kunne medføre store økonomiske tab, 

samt eliminering af gevinstmuligheder. Dette særligt henset til, at den klassiske kontraktret 

foreskriver, at førtidigt ophør af kontrakten er den eneste mulige reaktion på misligholdelse, og 

konsekvenserne heraf er ikke hensigtsmæssige for OPP.573 Lange og komplekse kontrakter fordrer et 

større fokus på gennemførelsen af kontrakten, og i den forbindelse kontraktretlige justerings- og 

tilpasningsmuligheder, således kontraktophør ikke er den eneste reaktionsmulighed. OPP-kontrakten 

skal, for at være optimal for parterne, kunne gennemføres selvom forudsætningerne skifter. 

Dynamisk samarbejde understøttes af implementeringen af hardship- og gevinstklausuler i 

kontrakten. Klausulerne kan diktere de tilfælde, hvor forudsætningerne for kontrakten ændres, eller 

der opstår efterfølgende omstændigheder.574 Formålet med hardship- og gevinstklausuler er således, 

at kontrahenterne kan imødekomme uforudsete omstændigheder, og se løsningsmuligheder der ikke 

nødvendigvis var synlige ved kontraktindgåelsen. Kontrakten skal derfor formuleres med mulighed 

for at foretage ændringer.575 En dynamisk kontrakt er et resultat af flere forskellige juridiske tiltag, 

herunder ændringsklausulerne. Udviklingsmulighederne er ikke nødvendigvis en garanti for en 

Pareto-forbedring for parterne, men udtrykker en mulighed for at øge den Kaldor-Hicks efficiente 

tilstand, herunder eksempelvis ved en samlet set mere fordelagtig risikofordeling. Endvidere skal 

parterne have en forståelse af, at udviklingsmulighederne ofte opstår som et biprodukt af samarbejdet, 

og ikke som en del af udfærdigelsen af udbudsmaterialet og kontrakten.576 

Hardshipklausulen skal minimere eventuelle omkostninger, der er blevet nødvendige at 

afholde, for at opfylde kontrakten, hvorved kontrakten er mere byrdefuldt opfylde end først antaget. 

Gevinstklausulen skal realisere opståede økonomiske muligheder, der ved kontraktindgåelsen ikke 

 
571 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem. s. 33. 
572 Se 3.1 om transaktionsomkostninger 
573 Liljenbøl, M. W. (2010). Ændringer i bestående kontraktforhold - udbudsretlige udfordringer i Offentlig- Private Partnerskaber 

(OPP). s. 16 
574 Clausen, N. J. et al. (2016). Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 437 
575 Se 4.2.1 om forhandlings- og genforhandlingsmuligheden 
576 Clausen, N. J. et al. (2016). Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 437 
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var kendte eller omfattet af kontrakten.577 Antagelsen om kontrahenternes begrænsede rationalitet 

medfører, at parterne ikke kan forudsige fremtidige omstændigheder eller hændelser. Dette resulterer 

i, at der ikke eksisterer komplette kontrakter, på baggrund af blandt andet inkomplet information. 

Efterfølgende omstændigheder, der har en påvirkning på opfyldelsen af kontrakten, kan således ikke 

udledes ved fortolkning af den pågældende kontrakt.578 Nævnte er nærmere redegjort for i 3.1.1. 

Hardship- og gevinstklausuler kan således bidrage til at forhindre uforholdsmæssige store 

transaktionsomkostninger, hvis parterne er klar over de er begrænset rationelle, og på den baggrund 

anvende klausulerne.579 Hertil kan parterne foretage aftalesupplering, som skal være i 

overensstemmelse med de almindelige obligationsretlige grundsætninger og herunder 

specialitetshensynet. Hvis der opstår efterfølgende omstændigheder, der viser sig at være 

uforholdsmæssigt byrdefulde, kan dette medføre, at den bebyrdede part vil helt eller delvist ud af 

kontrakten. Kontrahenten kan efter dansk ret påberåbe sig force majeur, ugyldighedsreglerne, 

nærmest til at bære risikoen eller koncipistreglen.580 Dette varierer alt efter, om der foreligger helt, 

delvist eller ingen opfyldelse af kontrakten. 

Hold up ved opportunistisk adfærd er et forhandlingselement, der benyttes, hvis en af parterne 

har en større økonomisk andel af kontrakten, grundet modpartens afhængighed af partens arbejde.581 

Det er rent kontraktligt svært at sikre parterne mod økonomisk forfordeling, hvilket er derfor sådanne 

forhold altid bør klarlægges ved kontraktindgåelsen. Det er udelukkende differencen i vakuummet 

mellem budget og faktisk udført arbejde, der bør kunne forhandles om. Forhandlingen skal ikke kun 

forholde sig til meromkostninger, men også løbende gevinster skal tilgodese begge parter. 

I strategisk kontrahering er videns- og informationsdelingen essentiel for at sikre de 

umiddelbart opnåelige gevinster, og forebygge fejl. Derfor bør kontraktforholdet indeholde krav til 

samarbejdet og ikke mindst informationsdelingen. I praksis er dette et spørgsmål om, at etablere 

eksempelvis fælles fagsystemer, projektmøder og løbende opfølgning fra parterne. 

 

Ved optimering af kontrakter er det godt at have henblik på styrket sikring og realisering af løbende 

gevinster. En dynamisk kontrakt af afgørende for et velfungerende samarbejde. Kontraktens varighed 

og størrelse er ligeledes en vigtig faktor for at kunne skabe uforudsete muligheder, idet mindre 

kontrakter ikke altid giver muligheden for at skabe uforudsete muligheder. En større og 

 
577 Clausen, N. J. et al. (2016). Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 438 
578 Ibid. s. 438 & Lorenzen, M. et al. (2004). Erhvervsøkonomisk teori. s. 116 
579 Clausen, N. J. et al. (2016). Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 438 
580 Ibid. s. 438-439 
581 The Economics Network. The Handbook for Economics Lecturers - Case 3: The hold-up problem (computerised) 

https://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook
https://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook
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længerevarende kontrakt er derimod oplagt til at inkorporeres dynamiske elementer i, da der gives 

plads til alternative løsningsmodeller. Ved opbyggelse af relationsrenten i kontrakten, skabes der en 

økonomisk merværdi, som ikke var mulig for parterne at opnå, uden for det konkrete kontraktforhold. 

 Uagtet kontraktens udformning vil der altid kunne opstå tvister parterne imellem. Kontrakten 

skal derfor indeholde klausuler, der både sikre parternes overholdelse af kontrakten, samt kan finde 

anvendelse ved opståede tvister. Der kan blandt andet opstå tvister i forhold til opfyldelse af behovs- 

og funktionalitetskrav, leveringstidspunkterne, samt de bygningsmæssige krav. Ligeledes kan der 

opstå tvist i forbindelse med kravet om OPP-leverandørens garantistillelse frem til 

ibrugtagningstidspunktet.582 Hvis parterne ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til kontrakten, 

kan der blive tale om misligholdelse, der i henhold til obligationsrettens almindelige del kan fordre 

krav om naturalopfyldelse, forholdsmæssigt afslag, eller opsigelse af kontrakten hvis misligholdelsen 

er væsentlig. Udover misligholdelsesbeføjelser skal erstatningspligten specificeres i kontrakten, idet 

erstatningspligt kan øge parternes incitament til at gennemføre projektet effektivt, rettidigt og 

kontraktkonformt. Opståede tvister kan løses på flere måder. Det er ikke favorabelt for parterne at 

tage tvistspørgsmål til domstolene som første instans, hvis der forventes et efterfølgende fortsat 

samarbejde, idet det inter-relationelle forhold kan forværres herved.583 Parterne kan med fordel i 

stedet aftale, at tvister skal løses ved voldgift eller mediation, hvilket således skal indeholdes i 

kontrakten som tvistløsningsklausuler. Mediation kan oftest løse tvisten hurtigt og billigt, og 

mediation gør det ligeledes mindre kompliceret at genoptage samarbejdet efter tvisten er løst.584 

Voldgift er ligeledes en mere fordelagtig tvistløsningsmulighed, idet parterne her individuelt har 

indflydelse på, hvem der skal afgøre tvisterne, og kan således udvælge voldgiftsdommere med en 

specifik, faglig viden.585 

 

Der bør således indføres hardship- og gevinstklausuler, samt procesbaserede klausuler,586 som er 

fokuseret på tvistløsning, i OPP-kontrakten for at understøtte samarbejdet, og en smidig tvistløsning, 

der kun minimalt forringer det inter-relationelle forhold. 

 

 
582 Se 2.3.2 om finansiering 
583 Clausen, N. J.et al. (2016). Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 439 
584 Bang-Pedersen, U. R. et al. (2017). Den civile retspleje. s. 190 
585 Ibid. s. 571 
586 Se 2.3.1 om OPP-kontraktens formål 
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4.2.3 Partnerskabsbegrebet 

Offentlige-private partnerskaber defineres forskelligt i dansk og international ret, som nærmere 

redegjort for i 2.1. Der findes ikke en lovbestemt definition af OPP i dansk ret. OPP er dog både i 

dansk og internationalt regi defineret som et samarbejde mellem en privat og en offentlig part, der i 

fællesskab skal udføre et offentligt projekt. Kontraktperioden varierer mellem den danske og den 

internationale OPP-definition. I Danmark opereres der med en kontraktvarighed på 15-25 år,587 

hvorimod der internationalt oftest opereres med en kontraktvarighed på 20-30 år.588 Forskellen i 

kontraktlængden kan være et udtryk for, at de tilgængelige finansieringsmuligheder varierer fra land 

til land, herunder særligt hvor lang løbetid det er muligt at opnå på et lån. 

Grundlæggende vil en lang kontraktperiode være mindre fleksibel for de kontraherende parter, 

og kan medføre yderligere transaktionsomkostninger,589 men det er ligeledes den lange 

kontraktperiode der giver OPP-leverandøren et øget incitament til at sammentænke projektets dele 

for at opnå den mest omkostningseffektive løsning.590 Den, i forhold til internationale OPP-projekter, 

kortere kontraktlængde i danske OPP-projekter, kan således være et udtryk for et forsøg på, at bevare 

et mere dynamisk samarbejde, samt at kunne udnytte fordelene ved regelmæssig 

konkurrenceudsættelse. 

Finansieringen er ligeledes en af de observerede forskelle mellem det danske og internationale 

offentligt-private partnerskab. Et dansk OPP-projekt kan, som redegjort for i 2.3.2 og 3.2.3.2, 

finansieres offentligt, privat eller som en hybrid, hvorimod finansieringen ved et internationalt OPP, 

som nævnt i 2.1.1, primært vil være privat eller som minimum en hybrid, hvilket benævnes det 

klassiske OPP. Det kan i denne forbindelse diskuteres, hvorvidt et dansk OPP med offentlig 

finansiering og ejerskab, også kaldet offentlig-privat samarbejde (OPS), overhovedet kan defineres 

som et OPP.591 Denne betragtning støttes af, at hvis OPP-leverandøren ikke er finansielt involveret, 

vil samarbejdet ikke bestå af de samme dynamikker, hvorfor samarbejdet ikke vil leve op til sit fulde 

potentiale i relation til de totaløkonomiske incitamenter.592 Ifølge KFSTs standardmodel, kan et OPP 

bestå af offentlig finansiering og offentligt ejerskab, og stadig være karakteriseret som et OPP.593 

Dette må følges af et krav om forsvarlig økonomisk forvaltning efter princippet om saglig forvaltning 

fra ordregiverens side, samt hvorledes offentlig finansiering ville kunne argumenteres for at 

 
587 Se 2.1.2 om det danske perspektiv på offentlig-private partnerskaber 
588 Se 2.1.1 om det internationale perspektiv på offentlig-private partnerskaber 
589 Se 3.1 om transaktionsomkostninger og 4.2.1 om forhandlings- og genforhandlingsmuligheder 
590 Se 3.2.3.4 om kontraktlængden 
591 Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. s. 403 
592 Se 2.3.2 og 3.2.3.2 om finansieringen 
593 KFST. (2016). Standardmodel for offentlige-private partnerskaber (OPP) - Nyanlæg. s. 13 
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tilvejebringe totaløkonomisk efficiente løsninger i det udbudte projekt.594 Set i forhold til de 

incitamentsstrukturer, og væsentligheden af parternes samarbejde, som er essentielle ved forståelsen 

af OPP,595 er det svært at argumentere for, at et OPS, er foreneligt med et OPP. Særligt i henhold til, 

at samarbejdsstrukturen i et OPS er fundet svagere relativt til et OPP, hvor især leverandøren gives 

et incitament til at bevirke en Pareto-forbedring ved at indgå i et OPP. I et OPS er det kun 

finansieringen af anlægsfasen, samt den efterfølgende drift og vedligehold, der er leverandørens 

ansvar, hvorved leverandøren ikke har de samme incitamenter til at optimere totaløkonomien, da 

gevinsten herved er mindre.596 OPP-leverandørens incitament til at efterleve kontrakten øges 

ligeledes, jo mere af finansieringen, der består af egenkapital, idet OPP-leverandøren bærer en større 

del af den økonomiske risiko. OPP-leverandøren vil således have et større incitament til at investere 

i projektet og beskytte investeringerne, samt at sammentænke faserne,597 som nærmere redegjort for 

i 3.2.3.2.598 Ved afskaffelsen af PFI/PF2 i UK i 2018, blev det dog fundet, at privat finansiering skaber 

en større usikkerhed for den offentlige finanspolitik, og på denne baggrund anbefalede Her Majesty’s 

Treasury, at der ikke skulle benyttes privat finansiering i relation til, at ordregiveren oftest kan låne 

på mere fordelagtige vilkår.599 Tager man udgangspunkt i det, at ordregiveren kan låne på mere 

fordelagtige vilkår, men fratrækker den totaløkonomiske gevinst, der er ved at overdrage det 

finansieringsmæssige ansvar og risiko til OPP-leverandøren, må der alt andet lige være et større tab 

af gevinster end der er besparelser vedrørende finansieringen. Dette særligt henset til kontraktens 

lange løbetid, kompleksiteten af sammenlægningen af faserne i én kontrakt, samt formålet med at 

indgå i et OPP, frem for at gennemføre et traditionelt udbud. 

 

Det kan således konkluderes, at privat finansiering er meget fordelagtigt i et OPP, for at skabe de rette 

incitamenter for partnerskabet mellem ordregiveren og OPP-leverandøren. Det kan hertil overvejes 

om KFSTs standardmodel for OPP, er af en for bred natur, idet OPS ikke fordre de essentielle 

incitamenter ved et OPP. Yderligere kan det diskuteres, hvorvidt OPP-regulering eller anden 

indgriben på OPP-området kan skabe bedre rammer for OPP og formålet med partnerskabet, dette 

undersøges i 4.2.4. 

 
594 Se 2.3.2 og 3.2.3.2 om finansiering og 2.3.1.1 om de forvaltningsretlige principper 
595 Se 2.5 og 3.4 om de konkluderende dele af analyserne 
596 Se 2.3, 3.2 og 3.3 om strukturering af OPP-projektet, samt principal-agent teori og spilteori i lyset af OPP-projekter 
597 Se 3.2.3.2 om finansiering 
598 Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and Strategy. McGraw-Hill 

Education. s. 127 f 
599 Se 2.3.2 & 3.2.3.2 om finansiering & Office for Budget Responsibility (2017). Fiscal risks report, s. 237 & National Audit Office. 

(2018). PFI and PF2. s 8 
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4.2.4 Skabelsen af OPP-markedet 

Der er ikke gennemført mange OPP-projekter i Danmark, særligt ikke hvis man sammenligner med 

andre lande såsom UK og Frankrig.600 En af årsagerne hertil kan være, at der endnu ikke er et 

veletableret OPP-marked i Danmark, som kan bidrage med særligt erfaringer, der kan være med til 

at optimere hvert enkelt OPP, og dermed ligeledes et samlet OPP-marked. 

 

I et OPP er der et totaløkonomisk fokus, som skal sikre at parterne opnår en Pareto-optimal situation, 

ved at indgå i et langvarigt samarbejde, der tager højde for hele projektet fra design til drift.601 OPP-

projekter vil relativt til traditionelle udbud ofte være af en bedre kvalitet, i højere grad overholde 

tidsplanen og budgetterne, samt have et generelt større fokus på totaløkonomi og risikodeling mellem 

parterne, som også set ved de psykiatriske sygehuse i Aabenraa og Vejle undersøgt i 4.1. Det blev af 

den administrerende ledelse fra Region Syddanmark i forbindelse med det traditionelle Aabenraa-

byggeri pointeret, at håndteringen af projektet var en kompliceret proces, som skabte problemer 

mellem parterne, der i hovedtræk kunne være undgået ved at anvende OPP.602 Indtrædelsen i et OPP 

søger at effektivisere brugen af de tilgængelige midler, hvilket herved giver den bedst mulige 

udnyttelse af de offentlige midler, som Udbudsloven § 1 i øvrigt foreskriver som et formål for 

offentlige indkøb. Lovgiver bør derfor have et incitament til at forbedre OPP-markedet i Danmark, 

da det medfører opførelse af byggerier og anlæg af bedre kvalitet, indenfor den fastsatte tidsramme 

og budgettet. Der er ikke i dansk ret implementeret specifikke OPP-tiltag siden bekendtgørelsen om 

kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri fra 2013603 erstattede den tidligere bekendtgørelse 

fra 2004604. Bekendtgørelsen fra 2013 bidrager med totaløkonomiske beregninger og vurderinger, 

samt fremsætter OPP-vurderingen, som yderligere drøftet i 2.2.3 og 3.1.2. 

Implementeringen af innovationspartnerskabet som udbudsprocedure tilsigtede at 

tilvejebringe et fleksibelt partnerskab, hvori der kunne indtænkes innovation og ny teknologi ved 

offentlige indkøb.605 Men selvom innovationspartnerskabet rummer både udbuddet af en kontrakt, en 

innovationsfase og et partnerskabselement, er der ikke de samme muligheder indenfor 

innovationspartnerskabet, som præsenteret ved et OPP. Innovationspartnerskabet kalder på et rent 

 
600 EPEC. (2021). Market Update - Review of the European PPP Market in 2020, bilag 2. 
601 Se 2.2.4.1 om Udbudslovens formål og 3.3 om spilteori, samt 2.3.2 og 3.2.3.2 om finansieringen 
602 Hjelmar, U. et al. (2019). Erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP). s. 44 
603 Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013  
604 Bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 (historisk) 
605 Europa-parlamentets og rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014. præambel 47 & 49 
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innovativt bygge- og anlægsarbejde, hvilket ikke er tilfældet i alle situationer, hvor ordregiveren 

overvejer et OPP. Der er således ikke eksplicit lovgivning vedrørende OPP, hvormed det er 

udfordrende for både ordregiverne og tilbudsgiverne at navigere retsområdet for OPP. På EU-niveau 

har Europa-Kommissionen ligeledes forsøgt at gøre det mere attraktivt for ordregiverne at indgå OPP. 

Det blev gjort muligt at karakterisere OPP-projektet som ‘off balance sheet’, hvis OPP-leverandøren 

påtager sig en betydelig risiko i projektet.606 Dette er uddybet i 2.2. Tiltaget gør det muligt for 

ordregiveren at holde OPP-projekter ude af gældsopgørelsen, som er underlagt udgiftsloftet i 

Budgetloven. Ordregiveren vil herved kunne indgå flere bygge- og anlægsprojekter uden at nå 

udgiftsloftet. Dette tiltag har ikke påvirket OPP-markedet i Danmark, eller umiddelbart øget lovgivers 

incitament til at skabe et OPP-marked, og de statslige OPP-projekter betegnes alle som ‘on balance 

sheet’.607 

 

OECD anbefaler, at der implementeres en specifik OPP-regulering og en OPP-enhed i national ret 

for at skabe et klart, gennemsigtigt og reguleret OPP-marked.608 Lovgiver tillægges således en stor 

betydning for udbredelsen af OPP, og det at gøre området mere gennemsigtigt og tilgængeligt for 

både ordregiverne og interesserede tilbudsgivere. Som nævnt er der ikke mange tiltag i danske ret, 

der understøtter OECD’s anbefaling. Dette på trods af, at en etablering af en decideret OPP-enhed, 

sammen med implementering af specifik OPP-regulering, vil give de deltagende parter bedre 

mulighed for at orientere sig om mulighederne og begrænsningerne i et OPP. 

OPP-enheden skal bestå af specialister inden for OPP-området, som kun beskæftiger sig med 

henvendelser og materiale, der vedrører OPP-markedet. OPP-enheden kan bidrage til, at 

transaktionsomkostningerne nedbringes for både ordregiveren og tilbudsgiveren, og dermed i højere 

grad sikre totaløkonomiske gevinster.609 Dette sker gennem en samling af viden, erfaringer og 

ressourcer på ét sted, hvilket effektiviserer OPP-processen, og således også nedbringer 

sandsynligheden for fejl og eventuelle klager i denne forbindelse.610 OECD påpeger, at det ved 

implementeringen af en sådan enhed, skal gøres klart, at det stadig er ordregiveren der er ansvarlig 

for udbuddet af projektet, samt monitorering af kontraktens gennemførelse.611 Ved at regulere OPP i 

 
606 EPEC. (2010). Eurostat Treatment of Public-Private Partnerships Purposes, Methodology and Recent Trends, s. 17 & Europa-

Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, s. 4 

[fodnote 3] 
607 Petersen, O. H. (2013). Offentlige-private partnerskaber (OPP) - Notat om danske og internationale erfaringer med OPP. s. 14 
608 OECD. (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. s. 9-11 
609 Se 3.1.3 om tilbudsgiverens udbudsomkostninger. 
610 Produktivitetskommissionen. (2014). Analyserapport 6 - Offentlig-privat samarbejde. s. 19 
611 OECD. (2012). Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. s. 9 
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dansk lov er det muligt at fastlægge de procedurer, hensyn og muligheder, der er tilknyttet et OPP. 

Det kan således eksempelvis i en OPP-lov defineres, hvad der forstås ved et OPP i Danmark, hvilke 

udbudsretlige, aftaleretlige og kontraktuelle forpligtelser parterne har, samt hvorledes et OPP kan 

opnå den bedst mulige totaløkonomi, og herved en Pareto-optimal tilstand. Ligeledes bør OPP-

regulering klargøre, hvilke ændringsmuligheder der er både i udbudsprocessen, samt efterfølgende i 

kontrakten, for at mindske sandsynligheden for ulovlige ændringer og fejl.612 En OPP-regulering kan 

ligeledes regulere OPP-vurderingen og de totaløkonomiske betragtninger, der ligger bag, i stedet for 

at OPP-vurderingen alene fremgår af en vejledning613, og dermed ikke er bindende.614 Givet de høje 

transaktionsomkostninger forbundet med OPP-vurderingen,615 ville det i denne forbindelse være 

passende at fastsætte en nedre grænse for den samlede projektsum, der skal være med til at definere, 

hvornår et projekt er egnet til at blive udbudt som et OPP, og idet projektsummen indikerer, at 

projektet kan bære de forhøjede transaktionsomkostninger. Tidligere har der været drøftet en nedre 

grænse varierende mellem 100-500 mio. DKK616 på baggrund af erfaringer indenfor EU, men 

grænsen er ikke blevet implementeret i regulering. 

Hvorvidt de, i forhold til ved en indledende markedsundersøgelse efter UL § 39, højere 

transaktionsomkostninger forbundet med OPP-vurderingen er proportionale med udbyttet af 

markedsafdækning relativt til udbyttet af en indledende markedsundersøgelse,617 kan diskuteres. 

OPP-vurderingen består af en række delvurderinger, hvori en markedsundersøgelse indgår, hvorimod 

den indledende markedsundersøgelse udelukkende giver mulighed for at være i dialog med de 

pågældende aktører på markedet. En OPP-vurdering er således af en mere undersøgende karakter end 

en indledende markedsundersøgelse er, hvormed det må forventes at OPP-vurderingen har højere 

transaktionsomkostninger for ordregiveren, idet processen er mere krævende, men dermed også mere 

givende og sigende om markedet. En lovreguleret OPP-vurdering med støtte fra en OPP-enhed, 

hvorved der kan indgå personel, der har erfaring og viden om, hvorledes vurderingen udføres bedst, 

kan således fra start sikre, at de projekter der gennemføres som OPP, har de rigtige forudsætninger 

for at opnå det bedste totaløkonomiske resultat. Overordnet vil OPP-regulering således også give den 

agerende OPP-enhed et solidt retligt grundlag at basere deres enhed på og vejlede ud fra. 

 

 
612 Se 4.2.1 om forhandlings- og genforhandlingsmuligheden 
613 Vejledning nr. 9605 af 6. november 2013 til bekendtgørelse 
614 Se 2.2.3 om bekendtgørelsen om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri. 
615 Se 3.1.2 om ordregiverens udbudsomkostninger 
616 KFST. (2015). Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber. s. 20 
617 Se 2.2.4.2 om den indledende markedsundersøgelse og 3.1.2 om transaktionsomkostningerne forbundet hermed. 
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På nuværende tidspunkt er OPP underlagt Udbudslovens anvendelsesområde, samt støtter sig på en 

række administrative forskrifter, hvor der ikke i særlig høj grad tages højde for partnerskabet eller de 

totaløkonomiske betragtninger, som udgør grundelementer i et OPP.618 Implementeres der derimod 

ét eller begge ovennævnte tiltag, vil der blive skabt et grundlag for et OPP-marked i Danmark. OPP-

enheden kan implementeres og finansieres af lovgiver, hvorved lovgiver afholder omkostningerne 

forbundet med brugen af enheden. Hvis lovgiver ikke vil afholde omkostningerne forbundet med at 

etablere en OPP-enhed, da det eksempelvis ikke vides i hvilket omfang den vil blive benyttet, kan 

enheden blive betalt gennem OPP-projekterne, eller blive etableret som et privatejet eller selvejende 

agentur. Betalingen gennem projekterne kan foregå ved, at der i et OPP bliver afsat et fast beløb, der 

repræsenterer OPP-enhedens tilgængelige assistance, eller at OPP-enhedens ydelse blev indregnet i 

ordregiverens transaktionsomkostninger, afhængigt af hvor meget enheden benyttes. En anden 

mulighed er, at OPP-enheden oprettes som et selvstændigt organ, der kan hyres til at bistå processen 

ved OPP, svarende til at hyre eksterne konsulenter. 

Implementeringen af OPP-regulering eller en OPP-enhed vil have betydning for 

gennemsigtigheden vedrørende overholdelsen af ligebehandlings-, gennemsigtigheds- og 

proportionalitetsprincippet, som er essentielle i offentlige indkøb.619 Med et reguleret OPP-område, 

kan princippernes grundlag udfoldes i sådan en grad, at der ikke skabes usikkerhed for parterne, 

hvorved klagesager hos Klagenævnet for Udbud, omhandlende, hvorvidt principperne er overholdt 

under udbudsprocessen, kan mindskes.620 Transaktionsomkostningerne, lovgiver skal afholde i 

forbindelse med at implementere sådanne tiltag, må forventes at være mindre, end de omkostninger, 

der spares i forbindelse med selve udbudsprocessen og eventuelle klagesager. Der vil således være 

en større gevinst ved at indføre tiltagene.621 Ovennævnte betragtninger understøtter i høj grad, at der 

bør indføres både en OPP-enhed og en OPP-lov i dansk ret, for at skabe et effektivt OPP-marked, 

som vil fordre flere effektive, totaløkonomiske og Pareto-optimale OPP-projekter. 

 

4.3 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at OPP-projekter har en bedre totaløkonomisk effektivitet relativt til lignende 

traditionelle udbud, ud fra blandt andet erfaringerne med opførelsen af psykiatriske sygehuse. Dette 

er særligt henset til, at partnerskabet i et OPP, hvorved sammentænkning af projektet, et grundigt 

 
618 Se 2.2.4.1 om Udbudslovens formål og 2.2.1.4 om effektiv konkurrence 
619 Se 2.2.1 om de almindelige udbudsretlige principper 
620 Se 2.2 om reguleringen af offentlig-private partnerskaber og 2.2.4.4 om ændringsmulighederne i udbudsproceduren 
621 Se 3.1.2 og 3.1.3 om henholdsvis ordregiverens og tilbudsgiverens udbudsomkostninger 
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udarbejdet udbudsmateriale og OPP-kontrakt, samt fleksible klausuler, leder til høje totaløkonomiske 

gevinster og en samfundsøkonomisk efficient kontrakt. 

Til optimering af de totaløkonomiske gevinster ved et OPP kan der implementeres tiltag, der 

understøtter en større fleksibilitet i mulighederne for at foretage ændringer i den løbende kontrakt, 

således at løbende genforhandling bliver prioriteret og foretaget. For at optimere OPP-kontrakten, 

kan parterne ligeledes anvende strategisk kontrahering, herunder hardship- og gevinstklausuler. 

Uagtet kontraktens udformning vil der altid kunne opstå tvister mellem parterne. I denne forbindelse 

er det ikke favorabelt at tage tvistspørgsmålet til domstolene, men i stedet indføre 

tvistløsningsklausuler i kontrakten, hvorefter mediation eller voldgift skal benyttes.  

Det kan konkluderes, ud fra den danske og internationale definition af OPP, at privat 

finansiering i højere grad skaber incitamenter i et OPP og understøtter partnerskabet, end offentlig 

finansiering. Bedre begrebshygiejne, herunder det at skelne mellem et OPP og OPS, fordrer 

implementeringen af OPP-regulering, for at fastsætte rammerne for OPP-markedet. OPP-markedet 

kan effektiviseres gennem etablering af en OPP-enhed og OPP-regulering. Etableringen af disse tiltag 

vil gøre OPP-markedet mere gennemsigtigt og klart, hvorved der skabes har bedre forudsætninger for 

at indgå i et OPP. Tiltagene vil sænke udbudsomkostningerne, samt fremme totaløkonomiske, 

Kaldor-Hicks efficiente og Pareto-optimale OPP-projekter. 
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Kapitel 5 

Samlet konklusion 

Det kan konkluderes, at ved indkøb af statslige bygge- og anlægsarbejder, hvor der ønskes udbudt 

design, projektering, anlæg, drift og vedligehold af aktivet i én samlet kontrakt, kan indkøbet 

organiseres som et OPP. Udbudsproceduren er underlagt Udbudslovens anvendelsesområde, hvortil 

det efterfølgende kontraktforhold reguleres gennem obligationsretten, samt de materielle og 

procesbaserede klausuler indeholdt i OPP-kontrakten. De anvendte finansierings- og exit-modeller 

har en stor betydning for hvordan partnerskabet vil forløbe. Samarbejdet i et OPP tilsigter en større 

gennemsigtighed og åbenhed i kontraktens løbetid, hvormed parterne bedre kan imødekomme 

fremsatte og efterfølgende opståede behov og krav, relativt til traditionelle udbud. 

Ændringsmuligheder, tvister og det rent processuelle i et OPP er ikke eksplicit reguleret i dansk ret, 

hvorved det for parterne kan være besværligt og forbundet med en vis usikkerhed ved at afdække 

tvivlsspørgsmål. Ligeledes medfører de begrænsede erfaringer med OPP-projekter, manglende 

gennemsigtighed på OPP-markedet. 

Transaktionsomkostningerne forbundet med udbud af offentlige bygge- og anlægsprojekter 

som et OPP sænker de totaløkonomiske gevinster. Særligt udbudsomkostningerne ved ordregiverens 

foretagelse af OPP-vurdering, og tilbudsgivernes udarbejdelse af tilbud er høje i OPP. Til gengæld 

sænkes omkostningerne, der skal afholdes i forbindelse med opfølgning og monitorering af 

kontrakten, som følge af den mere økonomisk hensigtsmæssige risikofordeling. 

Informationsasymmetrien mellem ordregiveren og tilbudsgiverne medfører tab for ordregiveren, der 

har den underlegne viden, som følge af adverse selection og moral hazard. Disse problemer mindskes 

dog betydeligt i OPP som følge af en mere økonomisk hensigtsmæssig risikoallokering, særligt båret 

af finansierings- og exit-modellerne, og sammensætningen af disse. Ligeledes understøttes 

samarbejdet og parternes økonomiske incitamenter af den lange kontrakt. Det kan desuden 

konkluderes, at det kollektive rationale i et OPP, herunder partnerskabselementet, ændrer parternes 

dominerende strategi til at være den Pareto-optimale strategi, og dermed også spillets nye Nash-

ligevægt, der tillige er Kaldor-Hicks efficient. 

Det kan endeligt konkluderes, at offentlige bygge- og anlægsprojekter gennemført som OPP 

giver højere totaløkonomiske gevinster og slutteligt en bedre allokering af de offentlige midler, end 

traditionelle udbud, der ikke realiseres, når OPP anvendes så lidt som det gør. Implementeringen af 
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en række tiltag kan omkostningsminimere, øge fordelagtigheden af og hæve den totaløkonomiske 

efficiens forbundet med at indgå i et OPP. Det foreslås derfor at implementere: 1) klarere og mere 

fleksible forhandlings- og ændringsmuligheder i kontrakten, 2) mere samarbejdsorienterede 

tvistløsningsmetoder, 3) en klarere definition af partnerskabsbegrebet og 4) tiltag til skabelsen af et 

dansk OPP-marked, herunder en OPP-enhed og OPP-regulering. 

  



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

136 

Litteraturlisten 

Lovgrundlag 

International og EU-ret 

Traktaten om den Europæiske Union, konsolideret version offentliggjort i EUT 2012 C 326/13 

af 26. oktober 2012 (TEU)  

Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, konsolideret version offentliggjort i 
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overvågning og samordning af økonomiske politikker 

Rådets Forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågning af 

budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker som ændret ved 

Forordning (EF) nr. 1055/2005 og ved Forordning (EU) nr. 1175/2011.  

Rådets Forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af 

gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud som ændret ved 

Forordning (EF) nr. 1056/2005, og ved Forordning (EU) nr. 1177/2011 

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder 2010/C 83/02 

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (Bekendtgørelse om 

partnerskabskontrakter) 

LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (Lov om 

partnerskabskontrakter) 

Décret n° 2011-709 du 21 juin 2011 modifiant le décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 

portant création de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (forordning om 

oprettelsen af en OPP-støtteenhed) 

 

National ret 

Kong Christian Den Femtis Danske Lov nr. 11000 af 15. april 1683 (Danske lov) 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

137 

Lovbekendtgørelse af lov nr. 193 af 2. marts 2016 om aftaler og andre retshandler på 

formuerettens område (Aftaleloven) 

Lov nr. 1564 af 15. december 2015. Udbudsloven som ændret ved L 2019-03-05 nr. 204 og 

L 2019-11-30 nr. 1251 

Lovforslag nr. 19, Forslag til Udbudsloven som fremsat den 7. oktober 2015 

Lov nr. 547 af 18. juni 2012. Budgetlov 
Lov om ændring nr. 623 af 14. juni 2011 af lov om statens byggevirksomhed m.v. 

 

Administrative forskrifter 

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

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse 

af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen) 

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt 

byggeri 

Bekendtgørelse nr. 1 af 10. januar 2013 af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning 

og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) 

Bekendtgørelse af lov nr. 1712 af 16. december 2010 om statens byggevirksomhed m.v. 

Bekendtgørelse nr. 1394 af 17. december 2004 om anvendelse af offentlige-private 

partnerskaber (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal (historisk) 

Europa-Kommissionen. (2015). Making the Best Use of the Flexibility Within the Existing 

Rules of the Stability And Growth Pact 

Europa Kommissionen. (2004). Green Paper on Public-Private Partnerships and Community 

Law on Public Contracts and Concessions 

Folketingets Ombudsmand. (24. september 2020). Myndighedsguiden - Officialprincippet 

KommuneKredit. (2017). OPP med KommuneKredit som finansiel partner 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (2016). Standardmodel for offentlige-private 

partnerskaber (OPP) - Nyanlæg 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (2016). Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne 

(ver. 1.0) 

Vejledning nr. 9605 af 6. november 2013 til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi 

i offentligt byggeri 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

138 

The European PPP Expertise Centre (EPEC). (2021). Market Update - Review of the 

European PPP Market in 2020. 

 

Retspraksis 

EU-retlig retspraksis 

C-441/14. Dansk Industri (DI) mod Sucession Karsten Eigil Rasmussen. 19. april 2016 

C-336/12. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova 

A/S. 10. oktober 2013 

C-568/13. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze mod Data Medical Service 

Srl. 28. juni 2013 

C-599/10. SAG ELV Slovensko a.s. m.fl. mod Úrad pre verejné obstarávanie. 29. marts 2012 

C-454/06. pressetext Nachrichtenagentur GmbH mod Republik Österreich (Bund), APA-OTS 

Originaltext-Service GmbH og APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung (Pressetext). 19. juni 2008 

Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse af 13. marts 2008 i sag nr. C-454/06 (Pressetext) 

C-496/99P. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod CAS Succhi di Frutta SpA. 

29. april 2004 

C-337/98, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik. 5. 

oktober 2000 

C-243/89. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark. 22. 

juni 1993 

C-331/88. The Queen mod Ministry of Agriculture, Fisheries and Food og Secretary of State 

for Health, Ex Parte Fedesa m.fl. 13. november 1990 

C-810/79. Peter Überschär mod Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. 8. oktober 1980 

C-11/70. Internationale Handelsgesellschaft mbH mod Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 

und Futtermittel. 17. december 1970 

C-6/64. Flaminio Costa mod ENEL. 15. juli 1964 

National retspraksis 

Klagenævnets kendelse af 16. marts 2017, Holbech Lys mod DSB 

Klagenævnets kendelse af 22. juni 2011, Ecolab ApS mod Region Sjælland 

 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

139 

Litteratur 

Andersen, I. (2019) Den Skinbarlige Virkelighed: Vidensproduktion i 

samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur (6.ed.) 

Andersen, M. B. & Lookofsky, J. (2015). Lærebog i Obligationsret I - Ydelsen, Beføjelser. 

Karnov Group Denmark A/S (4. ed.) 

Baird, D. G. et al (1998). Game Theory and the Law. Harvard University Press (1. ed.) 

Bang-Pedersen, U. R., et al. (2017). Den civile retspleje. PEJUS (ed. 4). 

Bønsing, S. (2013). Almindelig Forvaltningsret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (3. ed) 

Clausen, N. J. et al. (2016) Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Djøf 

Forlag (1. ed) 

Dutta, P. K. (1999). Strategies and Games: Theory and Practice. MIT Press Cambridge 

Eide, E. & Stavang, E. (2018). Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk (2. ed) 

Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem. Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag (1. ed) 

Hendrikse, G. (2003). Economics and Management of Organizations: Co-ordination, 

Motivation and Strategy. McGraw-Hill Education (1. ed.) 

Knudsen, C. (1994). Økonomisk metodologi - Bind 1. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

(2. ed.) 

Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi - Bind 2. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

(2. ed.) 

Lorenzen, M. et al. (2004). Erhvervsøkonomisk teori. Samfundslitteratur (1. ed.) 

Olesen, K. N. (2011). Offentlig Opgave På Kontrakt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (1. 

ed.) 

Pedersen, H. V. G. & Ørgaard, A. (2020). Almindelig Kontraktsret. DJØF forlag (6. ed.) 

Skovgaard, G. & Nielsen, R. (2017). EU’s udbudsregler - i dansk kontekst. Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag (2. ed) 

Treumer, S. (2002). Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler. Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag (ed. 1) 

Treumer, S. et al. (2019). Udbudsretten. ExTuto Publishing (1. ed.) 

Tvarnø, C. D. et al. (2019). Offentlige-Private Partnerskaber. I juridisk og politisk perspektiv. 

Karnov Group Denmark A/S (1. ed.) 



Kandidatafhandling Forårssemester 2021 

140 

Tvarnø, C. D. & Nielsen, R. (2017). Retskilder og Retsteorier. Jurist- og Økonomforbundets 

forlag (5. ed.) 

Tvarnø, C. D. & Denta, S. M. (2015). Få styr på metoden. ExTuto Publishing (1. ed.) 

Tvarnø, C. D. et al. (2010). Public-Private Partnerships: An international analysis - from a 

legal and economic perspective. Copenhagen Business School, CBS. The EU Asia Inter University 

Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation 

 

Videnskabelige artikler 

Bergen, M. et. al. (1992). Agency Relationships in Marketing: A Review of the Implications 

and Applications of Agency and Related Theories. Journal of Marketing, Vol. 56, pp. 1-24. 

Coase, R. H. (1960). The problem of social costs. The Journal of Law & Economics, Vol. III 

Denta, S. M. (2017). Kommunale offentlige private partnerskaber - Regulering i skyggen af 

Farumsagen. 

Henningsen, S. (1944). Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark. 

Historisk Tidsskrift 11. række, I Bind. 

Iossa, E. & Martimort, D. (2014). The Simple Microeconomics of Public-Private Partnerships. 

Journal of Public Economic Theory, 17(1), pp. 4-48 

Kwak, Y. H. et al.( 2009). Towards a Comprehensive Understanding of Public Private 

Partnerships for Infrastructure Development. California management review, Vol. 51 (2) 

Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programmes. 

Cambridge University Press. pp. 91-195. 
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