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OPP  fra bestillerperspektiv

Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er 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.
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OPP  fra bestillerperspektiv

– Rigsarkivet på Kalvebod Brygge –
ibrugtagning 2009

– Tinglysningsretten i Hobro –
ibrugtagning 2009

– Retterne i Herning, Holbæk, 
Holstebro og Kolding (Fire OPP-
aftaler i ét OPP-udbud) –
ibrugtagning 2012

– Retten i Roskilde (OPP med offentlig 
finansiering)- ibrugtagning 2014

– Vestre Landsret i Viborg –
ibrugtagning 2014

– Rigsarkivet i Viborg – ibrugtagning 
2015

– Hovedpolitistation i Holstebro –
ibrugtagning 2016

– Retten i Svendborg – ibrugtagning 2016

– Kontorknudepunkt på Kalvebod Brygge 
– ibrugtagning 2018

– Udlændingestyrelsen i Næstved: 
Forventes ibrugtaget 2020

– Banedanmark i Ringsted: Forventes 
ibrugtaget i 2020

– Ny Østre Landsret: Forventes 
ibrugtagning ultimo 2021
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OPP  fra bestillerperspektiv

En måde, hvorpå der kan 
tilvejebringes lokaler til brug for 
staten. Alternativ til statsbyggeri 
og indgåelse af private lejemål.

Ikke for at skaffe finansiering.

Ikke fordi staten ikke kan styre 
store projekter.

Men fordi indkøb af en samlet 
ydelse kan give:

• bedre totaløkonomi

• bedre risikofordeling

• færre 
transaktionsomkostninger

og kan være økonomisk 
konkurrencedygtigt
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OPP  fra bestillerperspektiv

Hvornår OPP:

– Byggeri, der kan funktionsbeskrives og har klare ansvarsrelationer 
(nybyggeri eller ombygning).

– Risikoprofilen. Usikkerheder må ikke medføre for stort risikotillæg –
forventning om højt risikotillæg kan gøre det mere fordelagtigt at 
tilvejebringe lokalerne på anden vis. 

– Muligheden for standardisering og optimering. 

– Lille behov for bygherre- og/eller brugerkontrol i alle faser.

– Lille behov for budgetfleksibilitet i tiden efter ibrugtagning.

– Begrænset andel af særindretning og mindre forventet behov for 
løbende ændringer i kontraktperioden.

– Den ordregivende myndighed træffer ud fra overvejelser af 
ovenstående parametre evt. et valg om OPP ud fra en forventning 
om, at det i det konkrete tilfælde er den økonomisk mest fordelagtige 
løsning.
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OPP  fra bestillerperspektiv

Hvornår ikke OPP:
– Der er mange og/eller komplekse grænseflader mellem det 

eksisterende grundlag for løsning (fx fundament, eksisterende 
bygning) og den nye leverance/løsning.

– Der er mange usikkerheder eller store risici ved projekter og disse 
evt. håndteres bedst af ordregiver. 

– Der er behov for en specifik og detaljeret løsning udviklet sammen 
med den fremtidige bruger. 

– Der er behov for løbende bygherre- og brugerkontrol af, hvordan det 
ønskede tilvejebringes. 

– Der er behov for budgetfleksibilitet hos bruger i såvel byggefasen 
som efter bygningen er taget i brug (fx behov for at kunne opprioritere 
andre områder fra år til år).

– Der er en stor andel af særindretning, som brugeren er ansvarlig for 
og behov for at kunne tilpasse disse ofte og ad hoc i driftsfasen.

– En lang tidsperiode er uhensigtsmæssig.
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OPP  fra bestillerperspektiv
Fordele:
– Klar ansvarssammenhæng mellem beslutninger og 

konsekvenser vedr. finansiering, arkitektur, design, anlæg, 
drift, service, vedligehold og energioptimering. 

– Derfor gode incitamenter for Bedre totaløkonomi qua 

– Risikofordeling - en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem 
parterne – risiko placeres hos den, der bedst og billigst kan 
håndtere den. 

– Mulighed for at indbygge incitamenter på energiområdet.

– Mulighed for nye og innovative løsninger – der er rentable.

– Lavere transaktionsomkostninger, mindre ressourceforbrug 
hos bestiller.

– Budgetsikkerhed.

– Betalingsmekanismen, et incitament til at levere det aftalte 
og et værn mod mangelfulde leverancer eller misligholdelse.

– Langsigtet fastholdelse af aktivets værdi.
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OPP  fra bestillerperspektiv

Hvad kræves:

– Deltagelse fra bestiller og bruger koncentreret i den 
forberedende fase og ved beskrivelse af funktioner – det 
løsningsmæssige og udførende overlades til OPP 
leverandøren.

– Der skal være mulighed for at optimere – dvs. meget få 
”skal”- krav.

– Udbudsteknisk adskiller et OPP projekt sig ikke fra et EU-
udbud af øvrige anlægsprojekter.

– Udbud (fra bestiller): Funktionskrav, kontrakt og 
betalingsmekanisme.

– Leverance (fra OPP-leverandør): Tilbud (dvs. løsning på de 
stillede funktionskrav), design, projektering, anlæg, 
finansiering, drift, service og vedligehold i 20-30 år.
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Kontrakten

Videreudviklet på Bygningsstyrelsens OPP-kontrakt siden 2006 –
udgangspunkt i Rigsarkiv kontrakten:

‒ Genkendelighed – få vilkår der tilpasses/ændres i forhold til det 
enkelte projekt

‒ Fuldstændig overførelse af Bygherrerollen, ansvar og risiko dog 
fastholder styrelsen de risici vi er bedst (eller lige så gode som 
leverandøren) til at håndtere fx lokalplanproces

‒ Balanceret

‒ Incitament- og partnerskabsfokus ikke bod

‒ Tvister til domstole ikke voldgift

‒ Vigtig paragraf: leverandøren skal leve op til de 
funktionsbaserede krav OG den tilbudte anlægsløsning

‒ Betalingsmekanismen er væsentligt forenkelt og 
operationaliseret ift den første kontrakt
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Hvorfor er der ikke flere OPP-projekter?

Staten

‒ Ikke mange nybyggeprojekter på kontor, politi og 
domstolsområdet

‒ Er problematisk statsfinansielt

‒ Arbejder med modeller, hvor de klare fordele opnås samtidigt 
med at det er fornuftigt statsfinansielt

‒ For regioner og kommuner er ønsket om budgetfleksibilitet 
fremherskende – bekymring for transanktionsomkostninger og 
kun delvist samarbejde og professionalisering af 
bygherre/bestillerrollen
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Tak for i dag

Vicedirektør Signe Primdal Lyndrup


