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Elementerne i OPP-modellen

• En total økonomisk tilgang med udgangspunkt i funktionskrav. 

• Sammentænkning af anlæg og drift.

• Incitament for OPP-leverandøren til at vælge de rigtige løsninger, da OPP-leverandøren har ansvaret og risikoen for aktivet i en lang kontrakt 

periode på 25-30 år.

• Ved exit overtager bestiller (den offentlige part) aktivet til en fastsat købesum. 

• Der skal ske deponering, da OPP-aftalen betragtes som en lejeaftale, der træder i stedet for en offentlig anlægsinvestering.

• Som det klare udgangspunkt udbydes OPP-aftaler efter reglerne om konkurrencepræget dialog eller reglerne om udbud med forhandling. 
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Erfaringer med offentlig privat partnerskab (OPP – evaluering af etablering af psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Vejle 2012-2018) VIVE har sammen 

med Roskilde Universitet og blandt andet sammen med Ole Helby Petersen udarbejdet rapport – erfaringer med offentlig-privatpartnerskab (OPP).

Rapporten evaluerer Region Syddanmarks OPP-projekt vedrørende en ny psykiatrisk afdeling i Vejle og en psykiatrisk afdeling i Aabenraa som et 

traditionelt anlægsprojekt (fagentrepriser). De to projekter er meget lig hinanden og opført næsten samtidig. 

Konklusionerne er:

• Kvaliteten af byggeriet i Vejle er samlet set højere end byggeriet i Aabenraa, hvor der i øvrigt var en række tvister og efterfølgende voldgiftssager 

• Der er flere innovative løsninger i OPP-byggeriet

• OPP-byggeriet var færdigt til tiden mens byggeriet i Aabenraa var 9 måneder forsinket

• I forhold til byggeprisen betalte regionen stort set den samme kvadratmeterpris i de 2 projekter 

• Transaktionsomkostningerne i OPP-projektet er højere, men forskellen udgør mindre end 0,5 procent af byggesummen.

Erfaringer med OPP
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Axcelfuture har udarbejdet rapporten - bedre samspil mellem den private og den offentlige sektor kan skabe vækst i hele Danmark

Hvad skal der til? 

Rapporten oplyser at der i perioden fra 2004 til og med 2017 er gennemført 47 OPP-projekter 

I rapporten analyseres 27 af de 32 OPP-projekter der var i drift i 2018: 

• 24 er leveret indenfor den økonomiske ramme

• 3 projekter har haft yderligere bevillinger dog ikke over 2 procent af anlægssummen

• 23 af de 27 OPP-projekter blev taget i brug før eller på det aftalte tidspunkt

• 4 projekter var forsinket men ingen mere end 2 måneder

Rapporten konkluderer endvidere, at der har været markant bedre totaløkonomi i OPP-projekterne end i traditionelle modeller. Således fremgår 

det, at der i cirka ¾ af projekterne er konstateret en besparelse af anlægsudgifterne og for langt hovedparten af projekterne er der også 

konstateret besparelse på driftsudgifterne 

Staten har gennemført 17 af OPP-projekterne, 12 er gennemført af regionerne og 18 af kommunerne. 

Efter 2014 er der ingen eller kun meget få kommunale OPP-projekter

Erfaringer med OPP
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Aftalestruktur og risiko allokering
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En mere systematisk tilgang til risiko allokering.

Konkurrenceudsættelse af driftsydelser – skal det kun være bestiller? 

Krav til aktivets stand ved udløb af OPP-aftalen – pas på med at være for ambitiøs

Vigtigt, at bestiller kun betaler en gang for den samme risiko

Husk, at det sidste P står for partnerskab 

Aftalestruktur og risiko allokering – Hvad har vi lært? 
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Det skattemæssige ejerskab til OPP-aktivet fastlægges af SKAT efter en vurdering af, hvem der efter en samlet bedømmelse udøver de 

væsentligste ejerbeføjelser over aktivet. 

Denne vurdering baseres på: 

• Parternes faktiske og retlige råden over aktivet i OPP-aftalens løbetid 

• Parternes mulighed for gevinst/risiko for tab i bygge- og anlægsfasen 

• Parterne mulighed for gevinst/risiko for tab under den løbende drift 

• Parternes mulighed for gevinst/risiko for tab vedrørende aktivet ved OPP-aftalens ophør 

Hvis SKAT ikke kan anerkende det skattemæssige ejerskab kan OPP-leverandøren heller ikke opnå frivillig momsregistrering.

Det skattemæssige ejerskab
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Forudbetaling 

I SKM2013.870.SR lagde Skatterådet vægt på, at den offentlige myndigheds betydelige forudbetaling væsentligt ville reducere OPP-

leverandørens risiko i forbindelse med opførelsen af aktivet og derfor mere havde karakter af en betaling i entreprise end sædvanlig afregning af 

leje. 

Hvilken risiko reduceres? – det må være debitor risikoen!

Omfanget af driftsydelser kan være en udfordring 

Mulighed for gevinst/risiko ved OPP-aftalens ophør

Tidligere sondret SKAT med likvide og ilikvide aktiver 

Nu synes SKAT at acceptere reguleringen hvor efter bestiller har køberet og OPP-leverandøren slagsret

Burde der være en særlig skatteretlig regulering af OPP-projekter? 

Det skattemæssige ejerskab
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En OPP-aftale behandles i lånebekendtgørelsen (bekendtgørelsen nummer 1580 af 17/12-2013) som en lejeaftale, som træder i stedet for en 

kommunal anlægsopgave.

Anlægssummen skal derfor henregnes til den pågældende kommunes låntagning medmindre kommunen samtidig deponerer et beløb svarende 

til anlægssummen på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Tidligere blev der lavet aftaler mellem KL og regeringen om deponeringsfritagelsespuljer. 

Den praksis gælder fortsat i aftaler mellem regeringen og danske regioner. 

Hvorfor skal der deponeres ved et givent OPP-projekt har stor samfundsmæssig gevinst og i øvrigt er en god businesscase?

Muligheden for at optimere finansiering. 

Deponering og finansiering 


