
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Bilag [nr.] 

GARANTI 
(Sikkerhed i Bygge- og Anlægsfasen (exit 1-3)) 
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På foranledning af [konsortiet […] / OPP-selskabet […]], der ved tilbud af […], har forpligtet 
sig til at indgå kontrakt med […](herefter Bestiller), om projektering, anlæg, finansiering og 
drift, af […], indestår vi herved som garant overfor Bestiller for betaling af op til 
 

kr. […] 
 
skriver […], som sikkerhed for OPP-selskabets opfyldelse af selskabets forpligtelser, som 
beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. […] og præciseret i nærværende garanti. 
 
I. Garantiens dækningsområde 
Garantien tjener til sikkerhed for Bestillers krav på betaling af op til kr. […], skriver […], 
såfremt garantirekvirenten væsentligt misligholder den kontrakt, som er tilbudt indgået i 
forbindelse med Bestillers udbud af aftale om [projektering, opførelse, drift og finansie-
ring] af […]. 
 
II. Udbetaling i henhold til garantien. 
Garanten forpligter sig til at udbetale op til kr. […] til Bestiller, såfremt den kontrakt der 
indgås mellem parterne i overensstemmelse med det afgivne tilbud af […] af Bestiller op-
hæves som misligholdt af OPP-selskabet. Garanten er i så fald forpligtet til at udbetale et 
beløb, som modsvarer, hvad Bestiller er berettiget til efter et hæveopgør, jf. punkt […] 
(ophævelse før ibrugtagning) i kontrakten. 
 
Ud over den overfor beskrevne situation, kan Bestiller ikke trække på garantien. 
 
III. Mulige tilbagebetalinger af udbetalte beløb under garantien 
Ved udbetaling under garantien fordi kontrakten mellem OPP-selskabet og Bestiller mislig-
holdes af OPP-selskabet, indgår det udbetalte beløb forrentet efter rentelovens regler i det 
hæveopgør, der skal foretages, jf. OPP-kontraktens pkt. […]. 
Den del af det beløb, som Bestiller efter et hæveopgør, skal betale til OPP-selskabet, som 
svarer til udbetalte beløb under nærværende garanti plus forrentning efter rentelovens 
regler, kan kun med frigørende virkning betales til garanten. 
 
IV. Garantiens ophør (frigivelse) 
Nærværende garanti frigives, når OPP-selskabet i overensstemmelse med kontraktens pkt. 
[…] har stillet sikkerhed for OPP-selskabets forpligtelser over for Bestiller i Driftsfasen. 
Såfremt kontrakten ophæves, løber garantien […] år efter tidspunktet for kontraktens op-
hævelse til dækning for skjulte fejl og mangler, som ikke er blevet konstateret i forbindelse 
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med hæveopgøret, og som OPP-selskabet bærer risikoen for. Herefter ophører garantien 
endeligt. 
Garantien er uigenkaldelig. 
 
V. Forrentning 
Ved garantens forsinkede betaling er beløb, som Bestiller er berettiget til at få udbetalt 
under nærværende garanti, skal garanten være forpligtet til at forrente Bestillers udbeta-
lingskrav med rentelovens satser fra det tidspunkt, hvor beløbet burde være udbetalt til 
betaling faktisk finder sted. 
Beløb, som er udbetalt til Bestiller, men som skal tilbagebetales til garanten som led i hæ-
veopgøret, jf. OPP-kontraktens pkt. […] forrentes efter rentelovens regler. 
 
VI. Tvister 
Såfremt garanten/eller garantirekvirenten har indsigelser mod udbetaling af garantien, 
skal voldgiftssag herom være indledt senest 30 kalenderdage efter, at Bestiller har begæ-
ret garantibeløbet udbetalt. Voldgiftssag skal indledes i overensstemmelse med den vold-
giftsklausul, der findes i OPP-kontraktens pkt. […]. 
 
Såfremt garantirekvirenten og/eller garanten ikke har anlagt voldgiftssag inden 30 kalen-
derdage, skal garantibeløbet tillige med renter heraf udbetales på det foreliggende grund-
lag; men garanten/garantirekvirenten er ikke afskåret fra at kræve det udbetalte beløb 
tilbagebetalt ved en efterfølgende voldgiftssag, forudsat at voldgiftssag er anlagt senest 6 
måneder efter, at garantibeløbet er udbetalt. 
 
Garantinr./J.nr.: 
 
Som garant: 
 
Dato: […] 

Underskrift:________________________________ 

 


