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Sammanfattning 
Projektfinansiering är en finansieringsmetod där den huvudsakliga 
säkerheten för finansieringen utgörs av projektets kassaflöde. BOT står för 
build operate transfer och används ofta som ett samlingsnamn för olika 
typer av finansieringsupplägg beträffande projektfinansierad infrastruktur. I 
ett BOT-projekt åtar sig en aktör som ofta utgörs av ett konsortium av flera 
företag att finansiera, utföra design, uppföra och därefter driva en 
anläggning genom ett s.k. projektbolag.  
 
Projektbolag upprättas enbart i syfte att uppföra och driva projektet och i 
projektbolaget samlas alla rättigheter och skyldigheter för projektet. För 
driften av anläggningen utfärdar beställaren en koncession till förmån för 
projektbolaget, vid koncessionstidens slut övergår anläggningen i regel i 
beställarens ägo. Som ersättning för finansiering och uppförandet av 
anläggningen har projektbolaget rätt att tillgodogöra sig de intäkter som 
anläggningen kan generera under en viss tid - den s.k. koncessionstiden.  
 
Beställare och oftast initiativtagare till projektet är i regel en stat eller en 
myndighet. Koncessionen upphandlas genom ett anbudsförfarande.  
Koncessionsavtalet är det grundläggande avtalet i ett BOT-projekt och dess 
avtalsparter är projektbolaget och den beställande staten. Projektbolaget 
finansierar det aktuella projektet genom att uppta lån på den privata 
lånemarknaden.  
 
Långivare har i BOT-projekt begränsade möjligheter till säkerhet vilket gör 
att de kräver en särskild typ av säkerhetsarrangemang - s.k. ”step-in rights”. 
Step-in rights innebär att långivarna kan överta projektet under vissa 
förhållanden och driva det i projektbolagets ställe. Även beställaren brukar 
se till att ha möjligheten till ett step-in.  
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Förkortningar 
  
ABT 94 Allmänna bestämmelser för totalentreprenad 

avseende byggnads-, anläggnings-, och 
installationsentreprenader 

AB 92 Allmänna bestämmelser för byggnads-, 
anläggnings-, och installationsentreprenader 

ADR  Alternative dispute resolution 
BLT  Build lease transfer 
BOO  Build own operate 
BOOT  Build own operate transfer 
BOT  Build operate transfer 
BTO  Build transfer operate 
CIS  Commonwealth of independent states 
CRF  Critical risk factor 
DCMF  Design construct manage finance 
DBFO  Design build finance operate 
EBRD European bank of reconstruction and 

development 
EUT  Europeiska unionens officiella tidning 
IBRD International bank of reconstruction and 

development 
IDA International development association 
JIBFL Butterworths journal of international banking 

and financial law 
LFR  Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 
PIARC  World road association 
PFI  Private finance initiative 
PPA  Power purchase agreement 
PPP  Public private partnership 
RFP  Request for proposals 
SPC  Special purpose company 
SPV  Special purpose vehicle 
UNCITRAL United nations commission on international trade 

law 
WBT  World bank toolkit 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om projektfinansiering 

Traditionellt har staten tagit hela ansvaret för uppförandet av 
infrastrukturprojekt, allt från finansiering, design, byggnation till drift och 
underhåll.1 Uppförande av infrastruktur är en kostnadskrävande investering 
som vanligen finansieras med statliga medel. En möjlig finansieringsform – 
projektfinansiering - har under de senaste två decennierna åter kommit att 
bli aktuell som ett alternativ till det klassiska sättet att uppföra infrastruktur.  
 
Denna finansieringsform har använts och förekommit sedan 1600-talet vid 
olika typer av projekt – både rent privata projekt, men också genom att en 
stat eller en /kommun/ har givit en privat aktör i uppdrag att förse 
allmänheten med en tjänst/service.2 Finansieringsformens grundläggande 
princip är att den enda säkerhet som från början finns i projektet och för de 
upptagna lån som krävs är de förväntade intäkterna som kan genereras från 
den anläggning som uppförs alternativt den naturresurs som projekteras.  
 
Detta sätt att finansiera projekt kallas ”non recourse” eller ”limited 
recourse”. Den variant av projektfinansiering som jag skall behandla i denna 
uppsats används vid uppförande av infrastrukturprojekt såsom t.ex. en 
motorväg eller ett elkraftverk, men kan också användas för utvinning av 
naturresurser. Den vanligaste typen av projektfinansiering av 
infrastrukturprojekt är Build-operate-transfer (BOT) vilket jag kommer 
använda som samlingsnamn i denna uppsats för projektfinansiering av 
infrastruktur.3  
 
Vid traditionella entreprenadformer har beställaren ofta en konkret lösning 
då denne utser en entreprenör att bygga t.ex. en väg, uppföra en byggnad 
eller dylikt, men vid uppförande av infrastruktur på BOT-basis beställer det 
offentliga en tjänst vilken upphandlas vid ett anbudsförfarande. Den privata 
aktör/aktörer som sedermera ”vinner” anbudsförfarandet har att finansiera 
projektet, utföra design av anläggningen och sköta driften under en viss 
förutbestämd tid. Finansieringsformen belastar inte den offentliga budgeten 
och innebär ett samarbete mellan det offentliga och den privata sektorn. 

                                                 
1 Staten/det allmänna och dess roll har utvecklats under tidens gång och har inte alltid haft 
sett ut som den gör idag. För en denna roll har förändrats se vidare Madell, T, Det allmänna 
som avtalspart, s. 88ff. 
2 Bl.a. utvinning av oljefyndigheter i USA och försörjning av dricksvatten i Paris, 
Kumaraswamy, M..M, Zhang, X.Q, Governmental role in BOT-led infrastructure 
development, International Journal of Project Management, s. 196, nr. 4, vol. 19, 2001. 
3 Fishbein, G, Babbar, S, Private Financing of Toll Roads, s. 10, 1996, World Bank. De 
finns även andra upplägg i vilka projektfinansiering används såsom managementåtagande, 
leasing och drift av anläggning etc.  
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Dessutom förs en stor del av de risker som staten får bära traditionellt sett 
över på de privata aktörer som är delaktiga i projektet.4  
 

1.2 Syfte och disposition 

Syftet med denna uppsats är att göra en praktiskt inriktad studie av hur ett 
BOT-projekt är uppbyggt genom att studera dess stomme som utgörs av 
koncessionsavtalet och hur ett BOT-projekts komplexitet och framför allt 
finansiering påkallar vissa speciella avtalslösningar. Den speciella form av 
säkerhetsarrangemang som kallas step-in rights är specifika för BOT-projekt 
på projektfinansieringsbasis varför jag har valt att göra en fördjupning i 
detta ämne. Uppsatsen är praktisk inriktad och till huvuddelen deskriptiv. 
För att uppnå syftet har jag använt mig av internationell fackpress, juridisk 
litteratur och diverse material från internät. 
 
Inledningsvis börjar jag med en kort historik om hur projektfinansiering har 
använts genom tiderna, därefter behandlar jag projektfinansiering och BOT 
och hur denna typ av projekt upphandlas, genomföres och drivs. Därefter 
går jag igenom de grundläggande delarna/frågorna i ett koncessionsavtal för 
att avsluta med ett kapitel om step-in rights. Diskussion och analys sker 
kontinuerligt i uppsatsen.  
 
Terminologin inom branschen har påverkats internationellt och är till stor 
del influerad av engelska. Jag har därför valt att använda mig av en del 
etablerade uttryck. 
 

1.3 Avgränsningar  

Jag har försökt begränsa mig till att diskutera hur BOT-upplägget med 
koncession kan prägla olika avtalslösningar och varför vissa avtalslösningar 
kan passa bättre än andra under särskilda omständigheter och för olika typer 
av projekt. Jag har valt att behandla säkerheter vid projektfinansiering ytligt 
då Henrik Staffansson har avhandlat detta ämne i uppsatsen 
”Kreditsäkerheter vid projektfinansiering”. Även frågan om risk- och 
ansvarfördelning i BOT-projekt och projektfinansiering har jag redogjort för 
mindre ingående och kan i denna fråga hänvisa till en uppsats av Emil 
Svedin vid namn ”BOT-projekt: särskilt om risker i tredje världen och 
kreditgivares säkerhetstagande”. 

                                                 
4 Företeelsen benämns ofta med det övergripande namnet Public Private Partnership (PPP) 
Benämningen Private Finance Initiative (PFI) användes tidigare i Storbritannien för denna 
typ av projekt, se definition Grimsey, D, Lewis, M, Evaluating the risk of public private 
partnership for infrastructure projects, International Journal of Project Management, s. 
108, nr. 2, vol. 20, 2002.  
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1.4 Historik 

Privatfinansierade infrastrukturprojekt har på senare år fått ett uppsving men 
har funnits i olika former en längre tid, en förskjutning har skett från 
”skattebetalarna betalar” till ”användarna betalar”. Det nuvarande 
uppsvinget inleddes i mitten av 1980-talet med den Turkiska regeringens 
privatiseringsinitiativ men projektfinansiering tillämpades redan på 1600-
talet vid byggandet kanaler och tunnlar i Frankrike.5 På 1700-talet följde 
ytterligare privatfinansierade infrastrukturprojekt såsom tillhandahållande 
av dricksvatten i Paris, byggandet av Suezkanalen och transibiriska 
järnvägen och bildandet av järnvägs- och kraftbolag i USA.6 Varianter av 
projektfinansiering har också använts under Viktoriansk tid i England då 
man finansierade modernisering och utbyggnad av el- och vattensystemet.7  
 
Sedan början av 1990-talet har projektfinansiering tillämpats för uppförande 
av olika infrastrukturprojekt i Storbritannien.8 Denna satsning inleddes med 
uppförande av vägar, men med tiden har finansieringsformen kommit att 
användas för byggande och drift av sjukhus, skolor, statliga byggnader, 
telekommunikation m.m. En anledning till att BOT har kommit att 
förekomma mer frekvent under senare år är att den uppförda anläggningen 
efter projektets avslutande övergår i statlig ägo istället för att stanna i privat 
ägo. Denna typ av projekt blir då inte lika politiskt känsliga som en 
totalprivatisering av infrastruktur kan vara. Kanaltunneln som byggdes 
mellan Storbritannien och Frankrike genom projektfinansiering kommer 
däremot att stanna i privat ägo då det är s.k. Build-own-operate projekt 
(BOO). Exempel från senare år på projektfinansiering av infrastruktur här i 
Sverige är uppförandet av Arlandabanan som är ett s.k. Build-transfer-
operate projekt (BTO). 

                                                 
5 BOT-begreppet myntades i Turkiet 1984 av den f.d. premiärministern Turgut Ozal - 
Kumaraswamy, Zhang, s. 196. 
6 Ibid. s. 196, Grimsey, Lewis, s. 107. 
7 Kayaloff, I, Export and project finance A creative approach to financial engineering, s. 
78. 
8 Tidigare kallades denna satsning för PFI (Public Private Initiative),men man har nu bytt 
namn till PPP (Public Private Partnership). 
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2 Uppförande av infrastruktur 
på BOT-basis  

2.1 Hur projektfinansiering går till samt fördelar 
och nackdelar 

En anledning till att BOT inte har använts mer i Sverige och i andra delar av 
världen för byggande av infrastruktur har varit att man från statens sida 
velat ha kontroll över planeringen av genomförandet och driften av stora 
och viktiga infrastrukturprojekt. Synen på BOT har dock ändrats bland 
annat p.g.a. att det statsfinansiella läget där utrymmet för offentligt 
finansierade projekt minskat och prioriteringar måste göras. Behovet av 
utbyggnad av infrastrukturen har ökat med en ökad befolkning och 
ekonomisk tillväxt. Till detta kan läggas ett ineffektivt styre av statliga 
monopol, ett stort överskott av tekniskt kunnande och finansiella resurser 
inom den privata sektorn och den självfinansiering som blir följden av 
projektfinansierade infrastrukturprojekt.9  
 
BOT har kommit att användas i ett antal utvecklingsländer då det finns 
många fördelar med denna finansieringsform. Infrastruktur som är 
nödvändig för att den ekonomiska tillväxten skall öka byggs, utan att den 
statliga budgeten belastas samtidigt som viktigt tekniskt kunnande kan 
tillföras landet.10 Riskerna för de privata investerarna är dock stora då de 
måste förlita sig på såväl politisk som ekonomisk stabilitet för att projektet 
skall lyckas och de skall få avkastning på gjorda investeringar. 
Projektfinansiering av infrastrukturprojekt innebär att staten/det allmänna 
(beställaren) har ett behov som måste fyllas, vilket kan vara utbyggnad av 
vattenförsörjningen till en stad eller en ny motorväg. Beställaren gör oftast 
detta genom att ställa upp de krav man har på den beställda anläggningen 
utan att närmare precisera hur det skall utföras. Enkelt uttryckt kan sägas att 
staten beställer en tjänst av den berörda entreprenören och inte ett specifikt 
objekt. Denna lösning gör att innovativa lösningar och kreativ design 
uppmuntras.11  
 
Förfarandet sker genom en annonsering med ett påföljande 
anbudsförfarande.12 Den vinnande entreprenören/konsortiet har sedan att 

                                                 
9 Se vidare artikel Broadbent J, Laughlin, R, Control and legitimation in government 
accountability processes: The private finance initiative in the UK, Critical Perspective on 
Accounting, nr. 14, 2003. 
10 IFC (World Bank Group), Project finance in developing countries, s. 3.  
11 Bousquet, Franck, Analysis of Highway Concessions in Europé, French highway 
directorate, s. 33f.  
12 Detta måste ske i Post och Inrikes Tidningar och i Europeiska unionens officiella tidning 
(EUT) om kontraktssumman överstiger en viss summa. 
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projektera, utföra design, finansiera, bygga och till sist driva den uppförda 
anläggningen i enlighet med krav som har uppställts och som reglerats i 
koncessionsavtalet.13 För utförandet av projektet bildas i regel ett 
projektbolag bestående av de/den entreprenör/er/aktörer (ofta kallade 
sponsorer) som skall uppföra anläggningen. När anläggningen är klar att 
tagas i bruk får sponsorerna driva anläggningen genom projektbolaget för en 
bestämd tid - den s.k. koncessionstiden och ta in intäkterna som ersättning 
för de investeringar man gjort och för de lån man har tagit för att finansiera 
projektet. Koncessionstiden skall vara avpassad så att alla ”utgifter” skall 
täckas och så att en rimlig förtjänst skall kunna göras. När koncessionstiden 
gått till ända överförs anläggningen till det allmänna, oftast utan särskild 
ersättning. Olika varianter finns för vid vilken tidpunkt anläggningen förs 
över till det allmännas ägo, men de grundläggande principerna är desamma 
för alla typer av projektfinansiering med BOT-upplägg.14  
 
Det positiva för det allmännas del är att de risker som finns vid uppförandet 
av infrastruktur skjuts över på de privata intressenterna. En av de 
grundläggande fördelarna med att privatfinansiera infrastrukturprojekt är att 
man från det allmännas sida drar fördel av den privata sektorns större 
erfarenhet av att driva projekt med vinsttänkande. När det allmänna uppför 
ett infrastrukturprojekt saknar ofta särskilda incitament när det gäller den 
ekonomiska bärkraften. I och med att en vinstintresseaspekt läggs på det 
enskilda projektet räknar man med att göra effektivitetsvinster och 
kostnadsbesparingar. Ett exempel från Hong Kong är ”Cross-Harbour” 
tunneln och sedermera ytterligare tunnelprojekt på BOT-basis. Tunnlarna 
byggdes i privat regi och höll högre servicestandard, de var renare, 
underhållet av anläggningen var bättre etc. jämfört med tunnlar byggda i det 
allmännas regi. Detta kan förklaras med att det allmännas underhåll av 
tunnlarna var uppdelat på olika delar av förvaltningen medan i de privat 
drivna tunnlarna låg all service av anläggningen under ett och samma tak.  
Dessutom fanns ett incitament i att hålla en hög standard för att kunna 
erbjuda en mer attraktiv tjänst.15  
 
En annan positiv aspekt för det allmänna är att ett BOT-projekt inte belastar 
den offentliga budgeten då det är en av huvudprinciperna att det för 
ändamålet upprättade projektbolaget skall finansiera projektet. Detta medför 
att offentliga investeringar som annars skulle ha skjutits på framtiden eller 

                                                 
13 BOT-upplägget har till vissa delar stora likheter med totalentreprenad och förhållandet 
mellan dessa entreprenadformer behandlas nedan i avsnitt 2.3.4. 
14 Mer om de olika parterna i ett BOT-projekt i avsnitt 2.2. Exempel på andra möjliga 
projektfinansieringsupplägg: BLT - Build lease transfer, BOO - Build own operate, BOOT 
- Build own operate transfer, BTO - Build transfer operate, DCMF - Design construct 
manage finance, DBFO - Design build finance operate. För en bra genomgång av de olika 
BOT-varianterna se PIARC Committee on Financing And Economic Evaluation, Guide for 
New Methods of Financing and Public/Private Partnership, s. 51.   
15 Tam, C, M, Build-operate-transfer model for infrastructure development in Asia: 
reasons for successes and failures, International Journal of Project Management, s. 378, nr. 
6, vol. 17, 1999. 
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inte alls kommit till stånd kan göras.16 Det finns dock ett antal exempel då 
projektbolaget har gått i konkurs med följd att projektet har misslyckats, 
ofta p.g.a. ändrad policy från beställarens sida eller att beställaren ändrar sig 
i beträffande grundläggande byggnadstekniska lösningar.17 Det har då 
ankommit på långivare eller beställaren att överta projektet och slutföra det i 
mån av politisk vilja, tekniskt kunnande och ekonomiska resurser.18 För de 
privata aktörerna kan ett BOT-projekt vara en investering som kan ge god 
avkastning med begränsat ansvar för sponsorerna. Detta beror på att 
projektet drivs i ett särskilt fristående bolag - projektbolaget. Det är 
projektbolaget som är låntagare och ”det enda” som sponsorerna riskerar är 
det kapital som de är tvungna att skjuta till projektbolaget och de eventuella 
efterställda lån/betalningar som projektbolaget kan ha i förhållande till 
sponsorerna. Att sponsorerna kan begränsa sitt ansvar är viktigt för att dessa 
inte skall förlora sin ”rating” på den internationella lånemarknaden. En lägre 
”rating” kan öka kostnader för sponsorn vid upplånande av kapital. En 
annan anledning till varför BOT tillämpas kan vara att sponsorerna eller 
beställaren har låg kreditvärdighet och alltså inte kan ta upp lån själva på 
den internationella lånemarknaden.19 En av huvudprinciperna med BOT-
projekt är att hitta en finansiell struktur med så lite säkerhet/riskkapital som 
möjligt för sponsorerna medan tillräcklig ekonomisk insats kan visas för att 
tillfredställa långivarna beträffande kreditrisken.20  
 
 

2.2 Strukturen i ett BOT-projekt 

2.2.1 Parterna och deras intressen 

Vid ett BOT-projekt kan man dela upp parterna i tre huvudaktörer. Dessa är 
den beställande staten - Beställaren, Långivare och Projektbolaget vilket 
bildats av de s.k. sponsorerna för genomförandet av projektet. Beställaren är 
som jag nämnt ovan i regel ett offentligt organ som t.ex. en stat, en delstat, 
eller en kommun. Projektbolaget är ofta ett konsortium eller ett joint venture 
bestående av flera företag och inte sällan kan också beställaren äga en liten 
andel av aktierna i bolaget.21 De olika parterna har olika mål och intressen 

                                                 
16 För en utförligare presentation av fördelar och effektivitetsvinster som kan göras se 
vidare Perrot, J.Y, Chatelus, G, Financing of major infrastructure and public service 
projects, French Ministry of Public Work, 2000 och Namblard, Bouverot, C, Public-private 
partnership – A new concept for infrastructure development, s. 7-1, UN / ECE bot group.  
17 Detta har skett bl.a. vid ett  järnvägsprojekt i Bangkok då den Thailändska regeringen 
efter att byggnationer påbörjats ändrade sig och i stället för en upphöjd järnväg ville att 
man skulle lägga järnvägen under jord, Kumaraswamy, Zhang, s. 197ff. 
18 Se bl.a. Adeoye Adefulu, Downstream Energy Financing in Developing Countries: Are 
BOTs the Answer?.  
19 Lighterness, T, A borrower’s view of project lending, (1993), 7JIBFL, s. 344. 
20 Grimsey, Lewis, s. 111. 
21 Vissa länders lagstiftning kan kräva att en viss del – i regler symbolisk – ägs av ett 
inhemskt företag alternativt av den beställande staten. Detta har dock ingen större påverkan 
på förhållandet mellan parterna och projektet i stor. 
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när de kommer till förhandlingsbordet. De privata parternas huvudintresse 
är framför allt att få en god avkastning på det investerade kapital man 
bidragit med i ett så stabilt investeringsklimat som möjligt. Vid 
infrastrukturprojekt rör det sig i regel om stora investeringar med en lång 
återbetalningstid vilket innebär stora risker. 
 
Företagen bakom och tillika delägarna i projektbolaget betecknas vanligast 
sponsorerna och förutom den del som eventuellt ägs av beställaren ägs 
bolaget till största delen av de entreprenörer som skall finansiera, uppföra 
och driva den aktuella anläggningen. Detta skapar en viss konfliktsituation 
då entreprenörerna dels är delägare i projektbolaget dels är de motparter 
som projektbolaget anlitar för att färdigställa projektet.22 Den tredje 
huvudaktören är de långivare som bidrar med de finansiella medel som är 
nödvändiga för att projektet skall kunna genomföras. Dessa kommersiella 
långivare kan vara internationella banker eller internationella låneinstitut 
såsom t.ex. EBRD, IBRD, IDA.23  
 
Långivarna är den part som bäst kan kontrollera och reglera den känsliga 
relationen mellan projektbolaget och sponsorerna och se till att det råder en 
situation av armslängds avstånd dem emellan. Långivarna gör en 
omfattande granskning av projektet innan låneavtalet kan godkännas och 
ställer krav på att projektbolaget är ett självständigt bolag vilket kan agera 
som en kraftfull beställare i förhållande till sponsorerna och att detta 
avspeglas genom reglering i koncessionsavtalet. Det är av avgörande 
betydelse för långivarna att det inte finns några frågetecken beträffande 
relationen mellan sponsorer och projektbolag och långivarna kommer att 
tillse att projektbolaget kan agera som en stark uppköpare av entreprenaden 
gentemot sponsorerna genom att kräva att detta regleras i 
koncessionsavtalet. Sponsorerna har då en roll av underentreprenör 
gentemot projektbolaget.  
 
De tre huvudaktörerna har olika intressen att bevaka, intressen som dels är 
motstående dels samverkande. En balans måste sökas mellan parternas 
intressen vid upprättandet av koncessionsavtalet så att projektformens 
fördelar kan utnyttjas. Denna balans ligger i alla parters intresse för att 
projektet skall falla väl ut och lyckas. En grundläggande princip är ju att den 
part som bäst kan hantera risken också skall bära densamma. Om detta inte 
kan regleras och genomföras på bästa sätt kan det leda till 
effektivitetsförluster.  
 
 
 
 
 

                                                 
22 Kansmark, Jan, Entreprenadfrågor i BOT-projekt, Väg och vattenbyggaren, nr 1, 1999, 
s. 22.  
23 European bank of reconstruction and development, International bank of reconstruction 
and development, International development association. 
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      Ägaravtal         Direktavtal 
                                         Koncessionsavtal 
 
                    Aktieägaravtal                                    Låneavtal 
 
 
 
 
 
Projekteringsavtal             Entreprenadavtal                         Leveransavtal    
 
 
 
 
 

Beställare 
(staten)

Projektbolag Långivare Sponsorer 

Projektörer Entreprenörer Leverantörer

 
Fig.1: Förenklad struktur av ett BOT-projekt. Koncessionsavtalet är det 
grundläggande avtalet i ett BOT-projekt och dess karaktär och 
utformning präglar innehållet i avtalen mellan övriga parter i projektet. 
Aktieägaravtal ingås mellan ägarna i projektet vilket reglerar deras 
interna förhållanden som aktieägare i projektbolaget. Sponsorernas 
skyldigheter gentemot staten regleras i ett ägaravtal vilket främst avser 
tillskott av kapital till projektbolaget och begränsningar i rätten att 
överlåta aktier i projektbolaget. Direktavtalet är ett säkerhetsarrangemang 
och reglerar beställarens och långivarens rätt till step-in.24 Step-in innebär 
möjligheter för beställaren eller långivarna att överta kontrollen av 
projektet i projektbolagets ställe, se vidare kapitel 4. Se även bilaga A för 
en mer komplex BOT-struktur. 

 
 

2.2.2 Beställaren 

Vid uppförande av infrastruktur är beställaren i behov av en tjänst/service 
att tillhandahålla sina medborgare och de verksamma företagen i landet. Det 
positiva med att uppföra infrastruktur på BOT-basis jämfört med traditionell 
sätt är att investeringar kan göras utan att den offentliga budgeten behöver 
belastas. Situationen kan också vara den att beställaren inte har tillgångar 
nog att bygga ut landets infrastruktur, men att avstå från utbyggnad av 
infrastrukturen kan hindra den ekonomiska tillväxten i landet då 
infrastrukturen kan vara en förutsättning för att landet skall kunna utvecklas. 
Att tillämpa projektfinansiering kan då vara ett sätt att få fart på den 
inhemska ekonomin.  
 

                                                 
24 Ds 2000:65, Alternativ finansiering genom partnerskap, s. 52f. 
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Ett annat av huvudargumenten för beställaren är det positiva i att kunna 
utnyttja privat kapital och det kunnande som finns inom den privata sektorn 
för att frigöra kapital i den offentliga budgeten att lägga på andra områden. 
Beställaren kan istället för att fokusera på finansiering och det byggtekniska 
inrikta sig på den offentliga servicen. En annan viktig fråga för beställaren 
är att den beställda tjänsten skall hålla så hög kvalitet som möjligt till det 
lägsta möjliga priset.25 I denna fråga är det inte självklart att det lägsta priset 
skall vara det som är avgörande utan vikten skall läggas på helheten. 
Beställaren vill ju i allmänhet minimera sitt eget finansiella tillskott till 
projektet och samtidigt ta så lite risker som möjligt. Detta kan och skall 
beställaren göra klart redan vid anbudsförfarandet då beställaren klart och 
tydligt skall definiera vad man har för krav på den beställda tjänsten.  
 
Ett begrepp som används för detta är ”value-for-money” vilket kan 
definieras som det effektiva användandet av allmänna medel i ett projekt 
som utnyttjar/drar nytta av den privata sektorns förmåga och kunnande 
beträffande design, byggnadsteknik och ”driftserfarenhet” och också för att 
överföra huvudrisker såsom design, byggnadsförseningar, 
kostnadsöverskridande och finansiering och försäkringar för privata sektorn 
att klara av.26 Dock kan det vara en balansgång mellan det allmännas krav 
på ”value-for-money” och den privata sektorns/sponsorernas krav på/behov 
av konstant inkomst för att klara av de finansiella åtagandena. Det som bör 
vara avgörande är att finna den lösning som är den bästa för 
slutanvändaren/konsumenten. Andra viktiga aspekter för beställaren kan 
vara att projektet skall vara klart inom så kort tid som möjligt, att 
anläggningen skall hålla en viss standard vid koncessionstidens slut och att 
kontraktet skall kunna anpassas och förändras vid framtida behov. 
 
Det ligger i beställarens intresse att överföra risker för projektet på 
projektbolaget vilket också är en viktig tanke bakom uppförande av 
infrastruktur på BOT-basis. Beställaren kan dock ha orimliga krav och 
felaktiga förväntningar på ett BOT-projekt och samtidigt vara mer eller 
mindre oförstående för ekonomiska faktorer och risker. Det finns ett antal 
exempel på projekt som har misslyckat p.g.a. detta.27 Orsaker till varför 
dessa projekt har misslyckats har varit brist på politisk vilja och stabilitet, 
brist på förståelse och stöd från beställaren samt orealistiska krav och 
förväntningar från aktieägare. Andra problem har uppkommit i vissa projekt 
för att beställaren har velat ha för mycket kontroll över verksamheten och 
varit ovillig att tillhandahålla garantier.28

 
                                                 
25 Crampes, Estache, Regulatory trade-offs in designing concession contracts for 
infrastructure networks, s. 8, 1999, World Bank.  
26 Grimsey, Lewis, s. 109. Ett exempel på en totalkostnadsberäkning av ett kraftverk i 
”breakeven” utgångspunkt - Xing, W, Wu, F, Economic evaluation of private power 
production under uncertainties, Electrical Power and Energy systems, nr. 2, vol. 25, 2003.  
27 Yeo, K.T, Tiong, R, Positive management of differences for risk reduction in BOT 
projects, International Journal of Project Management, s. 258f, nr. 4, vol. 18, 2000. Se även 
not 17. 
28 Ibid. s. 260. 
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2.2.3 Sponsorerna/Projektbolaget 

Upprättandet av projektbolaget kan vara ett sätt för sponsorerna att begränsa 
sina risker i ett BOT-projekt.29 Alla rättigheter och skyldigheter såsom t.ex. 
koncessionsrätten, upptagandet av lån och tecknandet av diverse 
försäkringar samlas i projektbolaget. På detta sätt kan sponsorerna begränsa 
sitt ansvar, skydda sin kreditvärdighet och sin balansräkningar.30 De risker 
som projektbolaget tar på sig allokeras till stor del på andra aktörer i 
projektet såsom t.ex. sponsorerna, detta för att långivarna kräver att 
projektbolaget inte skall ta på sig för mycket risker.31  
 
Om projektbolaget tar på sig för mycket risker kan detta öka kostnaderna i 
projektet avsevärt och äventyra projektets fortlevnad vilket gör långivarnas 
ställning osäker. Men projektbolaget och framförallt sponsorerna tar i ett 
BOT-projekt på sig större del av de risker som aktualiseras vid uppförande 
av infrastruktur än vad en privat entreprenör gör vid ett ”traditionellt” 
upplägg och skall därför kompenseras för detta. En möjlighet till 
kompensation som samtidigt är ett gott incitament för att anläggningen 
färdigställs i tid är att fastställa ett datum då anläggningen skall vara 
färdigbyggt. Om projektbolaget klarar av detta mål som inte skall vara 
omöjligt att uppnå kan det premieras med en viss bonus. En möjlig bonus 
kan vara att projektbolaget får tillgodogöra sig de extra inkomster som 
genereras genom att driften av anläggningen kan komma igång tidigare än 
beräknat. Ett exempel på detta är Hong Kong Cross-Harbour tunnel. 
Koncessionstiden för projektet var 30 år i vilken byggtid var inräknad. 
Byggtiden var satt till tre år men anläggningen var klar på två år och de 
inkomster som flöt in under ”extraåret” tillföll projektbolaget i fråga.32 Om 
driften fungerar utan anmärkning kan bonus utgå till projektbolaget även för 
detta. Det finns även exempel på BOT-projekt som inte uppförts i tid och 
därmed drabbats av ekonomiska svårigheter.33

 
Från anbudsgivares sida är det viktigt att kunna presentera en trovärdig cash 
flow-analys för att på detta sätt kunna övertyga i första steget potentiella 
långivare för att sedermera lägga fram anbudet i anbudsförfarandet. I 
anbudsprocessen måste cash flow-analysen även övertyga beställaren om att 

                                                 
29 Vanligtvis används begreppet Special purpose company (SPC) eller Special purpose 
vehicle (SPV), se Kayaloff, s. 93ff, Yule, Ian, The public face of a private finance 
initiative, s. 116ff, Engineering Management Journal, nr. 3, vol. 11, 2001.  
30 Kansmark, Entreprenadfrågor…, s. 21. Dock finns i Sverige undantag för s.k. 
ansvarsgenombrott. Se vidare Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt, s. 226, och Moberg Krister, 
Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder, som även ger en internationell utblick. 
31 Ett BOT-projekts sponsorer vilka agerar genom projektbolaget kan i vissa typer av 
infrastrukturprojekt konfronteras med s.k. kontraheringsplikt, vilket innebär en ”brist[…] 
på frihet vid valet av medkontrahent”, Madell 98ff. Kontraheringsplikt kan förekomma vid 
uppförande av t.ex. en elkraftanläggning då det i koncessionsavtalet förutsätts att alla 
konsumenter skall ha tillgång till tjänsten. 
32 Tam, s. 378. 
33 Ibid. 378ff. 
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det ekonomiska paketet är ekonomiskt hållbart.34 En cash flow-analys ger 
information om hur mycket kapital som krävs för projektet, hur mycket 
riskkapital som är nödvändigt och hur projektbolaget skall lägga upp sin 
anbudsstrategi. En cash flow-analys kan förutse hur kassaflödet kan 
påverkas allt efter som riskerna ändras i byggnationsfasen och verka som en 
indikator på, hur cash flow kommer att påverkas efterhand riskerna ändras 
och fungerar som en utgiftskontrollfunktion under byggfasen.35 Om 
projektbolaget får bära risker som det inte kan hantera är det stor risk att 
effektivitetsvinster går förlorade eller i värsta fall att projektet inte är 
ekonomiskt livskraftigt och misslyckas. 
 

2.2.4 Långivare 

Långivarens övergripande intresse är att låntagaren återbetalar det lån som 
denne ställt. För att detta skall kunna ske måste hela projektet vara 
”bankable” vilket innebär att realistisk möjlighet finns för att tillräckliga 
inkomster skall genereras av den anläggning som uppförs. Långivarna ser då 
främst till det förväntade ”kassaflödet” som projektet beräknas inbringa. 
Långivarna kan inte förlita sig på att projektbolagets tillgångar då 
projektbolaget innan anläggningen är färdig inte äger eller har något som 
kan fungera som en traditionell säkerhet. Det enda som kan fungera som 
säkerhet i inledningen av projektet är koncessionsavtalet mellan 
projektbolaget och beställaren. Andra aspekter som långivare ser till är 
huruvida riskallokeringen efterstävar ekonomisk effektivitet och huruvida 
den teknologi som används är beprövad och tillförlitlig, beställarlandets 
ekonomiska status är också av vikt.36 Långivaren ser också i ett långsiktigt 
perspektiv och söker förhindra att projektbolaget binder sig till avtalsvillkor 
gentemot sponsorer och underentreprenörer som i framtiden kan riskera 
låntagarens möjligheter att fullfölja sina förpliktelser enligt låneavtalet. 
Dock brukar sponsorerna tillhandahålla fullgörelsegaranti till förmån för 
långivare.37 Som en sammanfattning kan sägas att långivarna är mest 
tillfreds när de kan låna ut kapital med kända eller identifierbara 
kommersiella risker och de är mindre intresserade av att ta på sig politiska 
risker och risker beträffande ändring av lag.38  
 
 

                                                 
34 Se vidare Hwee, N, Tiong, R, Model on cash flow forecasting and risk analysis for 
contracting firms, International Journal of Project Management, s. 351, nr. 5, vol. 20, 2002, 
i vilken man har utarbetat en model i vilken man i beräkningen av förväntat ”Cash flow” 
tar hänsyn till fem riskfaktorer: projektets livstid, över/under värdering, förändringsrisker 
och förändringar i materialkostnad. 
35 Hwee, Tiong, s. 351, se vidare Bryan, T. The international handbook of corporate 
finance, s. 323ff.  
36 Wolfs, M, Woodroffe, S, Structuring and financing international BOO/BOT desalination 
projects, Desalination, s. 104, nr. 2, vol. 142, 2002.  
37 Grimsey, Lewis, s. 111. (performance guarantee, completion guarantee, Nevitt, P, Project 
finance, s. 264.) 
38 Se vidare avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 om risk- och ansvarsfördelning samt uppsats av Emil 
Svedin, BOT-projekt: särskilt om risker i tredje världen och kreditgivares säkerhetstagande. 
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2.3 Jämförelse mellan traditionella 
entreprenader och BOT-projekt 

2.3.1 Entreprenadformer 

Traditionell entreprenadverksamhet utgår från att en beställare vill ha utfört 
ett visst arbete (uppförandet av en lagerlokal, bygga ett hus etc.). 
Beställaren tar kontakt med en entreprenör eller påbörja ett 
anbudsförfarande för att genom konkurrens få till stånd det mest förmånliga 
anbudet. Vilken typ av entreprenad som sedan tillämpas på projektet är 
beroende av faktorer som ekonomi, projekttid, risktagande och vilket 
inflytande som beställaren vill ha beträffande val av 
under/sidoentreprenörer. De vanligast förekommande traditionella 
entreprenadformer i Sverige är: mycket delad entreprenad, delad 
entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad och 
totalentreprenad.39  
 

2.3.2 Delad entreprenad, mycket delad entreprenad, 
generalentreprenad och samordnad generalentreprenad 

Vilken av de ovan nämnda som beställaren väljer är beroende av hur stort 
inflytande denne vill ha på entreprenaden. Vid mycket delad och delad 
entreprenad upphandlar beställaren entreprenadens olika delar själv, 
inklusive projektering. Detta gör att beställaren får en god kontroll över 
prisbilden. Skillnaden mellan delad och mycket delad entreprenad är att i 
delad entreprenad upphandlar beställaren en huvudentreprenör vilket gör att 
visst förskjutning i ansvar sker mot denne.40  
 
Vid generalentreprenad upphandlar beställaren en huvudansvarig 
entreprenör – generalentreprenören - som i sin tur upphandlar övriga 
entreprenörer.  Samordnad entreprenad sker i två steg och innebär att 
beställaren upphandlar de olika entreprenörerna själv för att därefter 
upphandla en generalentreprenör som sedermera övertar beställarens ansvar 
gentemot övriga entreprenörer rörande utförandet av det beställda arbetet.41 
Beställaren har i dessa entreprenadformer ansvaret för upphandling av 
projekteringen. Med detta kommer också att beställaren bär ansvaret för 
riktigheten i de tillhandahållna uppgifterna gentemot kontrakterade 
entreprenörer.42

 

                                                 
39 Höök, Rolf, Entreprenadjuridik, Stockholm, s. 33.  
40 Se vidare Ibid. s. 34ff. 
41 Ibid. s. 36ff.  
42 Se bl.a. AB 92 1:6§, (AB 92 är ett standardavtal för byggnads-, anläggnings-, och 
installationsentreprenader). 
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2.3.3 Totalentreprenad 

Den största skillnaden mellan de ovan beskrivna entreprenadformerna och 
totalentreprenad är att totalentreprenören utför entreprenaden i enlighet med 
de funktionskrav som beställaren har uppställt i sitt förfrågningsunderlag. 
Förfrågningsunderlaget inkorporeras sedan i det mellan parterna gällande 
kontraktet. Enligt definitionen i ABT (standardavtal för totalentreprenad) – 
begreppsbestämningar så föreligger en totalentreprenad när ”entreprenören i 
förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande”43. Vid den 
kostandsberäkning som skall ligga till grund för det anbud som 
entreprenören presenterar för beställaren måste som en följd av detta även 
projekteringen räknas med. Vid denna entreprenadform har beställaren 
enbart en part att vända sig emot i ett riskfördelningsperspektiv. Om 
entreprenaden är behäftad med faktiska fel bär  totalentreprenören ansvaret 
för dessa såväl som för entreprenadens funktion. Detta förutsätter dock att 
entreprenören har åtagit sig ett funktionsansvar som skall vara reglerat i 
kontraktet. Det är viktigt ur ansvarssynpunkt att beställare formulerar sin 
funktionsbeskrivning så klart att det inte lämnar några möjligheter för 
tolkning för att undvika diskrepans mellan vad beställaren vill ha och vad 
entreprenören utför.44 På entreprenören faller ansvaret att den av beställaren 
beställda anläggningen uppfyller de kriterier som ställts upp. Om beställaren 
har angivit att denne vill ha en speciell teknisk lösning på ett visst problem 
skall entreprenören tillse att denna tekniska lösning fungerar med de övriga 
arbetet och kan inte skylla ett eventuellt fel på att det var en följd av 
beställarens krav. Vid totalentreprenadprojekt åligger det beställaren att 
tillse att erforderliga tillstånd från myndigheter finns och att de anmälningar 
som krävs har gjorts. Det är sedan entreprenörens skyldighet att utföra 
entreprenaden enligt de tillstånd som utfärdats och efter de av beställaren 
uppsatta kraven.45 Totalentreprenaden är den entreprenadform som har 
störst likhet med BOT-projekt. 
 

2.3.4 Skillnader mellan traditionell entreprenad och BOT-
projekt 

Som synes av det ovanstående är totalentreprenad ett projekt där 
långtgående krav ställs på entreprenören. BOT-projekt som kan vara av 
olika slag innehåller ändå därutöver ytterligare uppgifter för 
”entreprenören” i förhållande till dennes roll i totalentreprenad. Redan på 
projekterings- och anbudsförfarandestadiet föreligger stora skillnader 
mellan traditionell entreprenad och BOT-projekt. Ett BOT-projekt är 
komplext och svårt att överblicka och de åtaganden som görs är omfattande 
och långsiktiga. Svåra överväganden vad gäller risk- och ansvarsfördelning 
måste göras och ”prissättas”. Dessutom måste komplicerade uppgörelser 
göras med långivare angående låneförbindelser och andra åtaganden 

                                                 
43 ABT – Begreppsbestämningar. 
44 Se bl.a. ABT 94 1:2§. 
45 Höök, 39ff. 
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parterna emellan som t.ex. direktavtal. Detta kräver en omfattande 
förprojektering för att anbudsgivarna skall få en helhetsbild av uppdraget 
vilket gör anbudsförfarandet betydligt dyrare jämfört med en traditionell 
entreprenad.  
 
Om projektet finansieras med projektfinansiering krävs omfattande 
prognoser för hur den väntade inkomsten skall uppskattas vilket skall sättas 
i rimlig proportion till hur lång koncessionstiden skall vara. I ett BOT-
projekt tar det vanligen lång tid att återbetala de lån som upptagits för att 
genomföra projektet och återbetalning är möjligt enbart om en pålitlig, 
långsiktig inkomstström kan etableras. Den möjliga inkomstströmmen 
beräknas genom användandet av datorsimuleringar eller genom liknande 
instrument och denna beräknings pålitlighet är den största risken för den 
”affärsmässiga” hållbarheten för projektet.46 En annan stor skillnad är att 
anbudsförfarandet vid ett BOT-projekt i regel är inriktat på den tjänst som 
skall tillhandahållas och inte på ett specifikt objekt som skall uppföras.  Vid 
en jämförelse mellan BOT-projekt och ett ”traditionellt” sätt att uppföra 
infrastrukturprojekt i Kina kom man fram till att det fanns uppenbara 
fördelar med att tillämpa BOT formen. Man kom bl.a. fram till att 
kontrollen över investeringarna blev bättre, att man fick ett modernt 
tänkande beträffande styret av större projekt vilket medförde betydande 
effektivitetsvinster.47  
 

2.4 Från anbudsförfarande till överlåtelse 

För att fördelarna med projektfinansiering skall kunna utnyttjas är det 
lämpligt att använda sig av ett anbudsförfarande vid upphandling av 
projektet. Man kan på detta sätt från beställarens sida uppnå bästa möjliga 
”value for money” tack vare den konkurrenssituation som uppkommer. 
Dessutom kan fördelar vinnas genom att inte specificera den anläggning 
som anbudsförfarandet beträffande design och funktion och på det sättet 
utnyttja den privata marknadens kunnande genom att tillåta innovativa 
lösningar. Ekonomiska vinster kan också göras om förfarandet utförs på rätt 
sätt. Anbudsförfarandet kan delas upp i prekvalificering för intresserade 
budgivare, utvärdering av anbud, slutförhandling med två-tre anbudsgivare 
och till sist ”koncessionsutdelning”.  Denna ordning används ofta i syfte att 
få till stånd den bästa uppgörelsen för det allmänna, för att det skall vara ett 
”rättvist” anbudsförfarande mot budgivarna och för att tillåta/uppmuntra till 
alternativa lösningar.48 I Sverige regleras upphandling och anbudsförfarande 
av bl.a. koncession i Lag (1992:1528) om offentlig upphandling kap. 3 
genom vilken svensk rätt harmoniserats med EG-rätten beträffande offentlig 

                                                 
46 Grimsey, Lewis, s. 109. 
47 Zhang, W.R, Wang, S.Q, m.fl. Risk management of Shanghai’s privately financed 
Yan´an Donglu tunnels, Engineering, Construction and Architectural Management, 406ff, 
nr. 4, vol. 5, 1998. 
48 PIARC, Guide for…s. 55ff. 
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upphandlig.49 Sedan Sverige anslöt sig till WTO (World Trade 
Organisation)och den tillhörande överenskommelsen om offentlig 
upphandling GPA (Government procurement Agreement) har ytterligare 
förändringar krävts.50 När alla förhandlingar är klara, parterna är fastställda 
och den komplexa avtalsstrukturen är upprättad så kan byggandet börja. När 
anläggningen står färdig och kan tagas i drift påbörjas 
”avbetalningsperioden” då de lån som upptagits av projektbolaget skall 
återbetalas och den period som också skall ge sponsorerna avkastning för 
investerade medel. När och om anläggningen skall övergå till beställarens 
ägo är beroende av vilken typ av projektfinansieringsform som valts.51

 

2.4.1  Anbudsförfarande 

Ett anbudsförfarande för ett BOT-projekt ställer höga krav på beställaren i 
många avseenden. Det är viktigt att beställaren är väl förbered och tydligt 
kan klargöra vad det är man har tänkt sig med anläggningen och vilka ramar 
som anbudsgivarna har att rätta sig efter. Detta kan ha stor betydelse för hur 
stora effektivitetsvinster som kan göras. Vid anbudsförfarandet kan tre olika 
upphandlingssätt användas; budgivning genom konkurrens, direkta 
förhandlingar och förhandling i en konkurrenssituation. Budgivning genom 
konkurrens är det förfarande som föredras av de flesta stater och det 
alternativ som oftast tillämpas vid BOT-projekt. Budgivning genom 
konkurrens har framför allt tre fördelar som brukar nämnas: 

1. Det tillförsäkrar ett transparent förfarande, 
2. Det ger en marknadsmekanism i valet av det bästa alternativet och 

det resulterar oftast i den lägsta kostnaden, 
3. Det skapar intresse hos ett bredare spektra av investerare.52 

 
Direkta förhandlingar används vid mindre projekt och förhandlingar förs då 
oftast bara med ett privat företag. Direkta förhandlingar används då det inte 
är lönsamt med en budgivning genom konkurrens. Fördelar med förhandling 
i en konkurrenssituation är att den innefattar god genomsyn utan att förlora 
fördelarna med en konkurrenssituation. EBRD har en policy att verka för att 
anbudsförfarandet går rätt till vid de projekt de deltar i, dels för att säkra sin 
situation som långivare, dels för att uppmuntra beställaren att förbättra 
investeringsklimatet i allmänhet.53  
 
Anbudsförfarandet inleds med ett så kallat ”request for proposals” (RFP) 
vilket annonseras på vederbörligt sätt i Post och Inrikes Tidningar och i 

                                                 
49 Lagen bygger på EG-lagstiftning och Koncession är bl.a. reglerat i ex. Direktiv 
93/37/EC, Artikel 1c. 
50 Prop. 1995/96:165, Frågor om offentlig upphandling. 
51 Se ovan not 14 om de olika projektfinansieringsformerna. 
52 Kerf, s. 108.   
53 Labadi, W m.fl.  A favourable concession regime – A lenders perspective part I, 
(2001)6JIBFL, s. 284. Denna policy är förenlig med de av WTO uppställda reglerna för 
upphandling. 
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EUT.54 RFP måste vara väl specificerad för att anbudsgivarna skall förstå 
omfattningen av projektet, detta för att kunna avge ett så relevant anbud 
som möjligt. Tiong & Alum ställer upp ”makro”- respektive ”mikrokrav” 
vilka beställaren bör ha i åtanke vid upprättande av en RFP och vid 
utvärderingen av de anbud som inkommer. Som ”makrokrav” ställer man 
upp att: 
- Projektets ekonomiska ramverk måste vara stabilt och anläggningen 

skall medföra vinningar för samhället, 
- projektets miljöpåverkan skall redovisas i en 

miljökonsekvensbeskrivning eller motsvarande och denna måste vara 
väl underbyggd, 

- projektet måste ta hänsyn till allmän säkerhet, 
- projektet måste vara attraktivt från en social och politisk synvinkel för 

att kunna överleva hela koncessionstiden och, 
- projektet måste lösa det problem/behov som finns, presentera den bästa 

möjliga lösningen på detta behov och måste vara i samklang med den 
utvecklingsstrategi som staten har. 

 
Mikrokraven är: 
- Det vinnande konsortiet måste vara tillräckligt tekniskt starkt och 

finansiellt stabilt, 
- den tekniska lösningen som föreslås måste ge lösningar på de nämnda 

makrofrågorna och de motsvara de uppställda krav på kvalitet som 
angivits i upphandlingsunderlaget, 

- den finansiella lösning som presenteras i anbudet måste vara attraktiv 
och konkurrenskraftig för att legitimera nivån på den avgift som 
slutanvändaren skall betala.55 

 
 

2.4.2 Prekvalificering 

Huvudorsaken för att ha en prekvalificering är för att beställaren skall välja 
ut ett antal marknadskraftiga förslag från konsortier som har det tekniska 
kunnandet och de ekonomiska möjligheterna att klara av denna typ av 
projekt. De sponsorer som kan tänkas klara av detta kan vara begränsade till 
antalet och prekvalificeringen är till för att välja ut dessa. Den första 
inbjudningen till anbud – request for qualification (RFQ) är relativt allmänt 
hållen och ställer inte höga krav beträffande detaljrikedom om hur den 
slutgiltiga lösningen skall se ut. Avsikten med denna första runda är att sålla 
ut de anbudsgivare som inte har kapacitet att klara av projektet och kvar i 
budgivningen är ofta mellan 3-4 budgivare.56 Förfarandet gör att de 
budgivare som inte kvalificerar sig för vidare förhandlingar inte behöver 
lägga ut onödiga kostnader.  
 
                                                 
54 Tiong, R, Alum, J, Evaluation of proposals for BOT projects, International Journal of 
Project Management, s, 67, nr. 2, Vol. 15, 1997. 
55 Ibid. s, 67f, Kerf, M, WBT - Concession, s. 113. 
56 Tiong, Alum, s, 68.  
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2.4.3 Utvärdering av anbud och utdelning av koncession 

De utvalda anbudsgivarna blir i denna fas ombedda att inkomma med ett 
fullständigt/komplett förslag. Anbudet skall innehålla lösningar på design, 
byggtid, pris och finansiering. Arbetet att utarbeta en sådan ”paketlösning” 
är kostsam vilken är en av anledningarna till att man väljer ut några 
anbudsgivare till denna fas. Vid utvärdering av de inkomna anbuden kan 
den s.k. Chadwick/Demsetz principen användas.57 Principen slår fast att ett 
koncessionskontrakt skall ges till den budgivare som erbjuder det lägsta 
slutanvändarpriset eller alternativt till det förslag som erbjuder det 
pris/kvalitet kombinationen som är det bästa i jämförelse med övriga anbud. 
Vid utvärderingen av vilket anbud som är bäst skall vikten läggas vid hur 
slutanvändarpriset blir, även om detta inte skall vara det enda kriteriet som 
skall tagas hänsyn till.58 Andra kriterier som kan läggas vikt vid är 
kostnadsrelaterade faktorer såsom konstruktionskostnader, drifts- och 
underhållskostnader, prisrelaterade faktorer såsom omfattningen av framtida 
avgiftshöjningar59, tekniska faktorer såsom anläggningens tillförlitlighet och 
hur det långsiktiga underhållet skall skötas samt miljöfaktorer.60  
 
Efter att det slutgiltiga anbudet lämnats in tar förhandlingar vid och under 
denna fas blir några anbudsgivare uteslutna medan andra hoppar av 
förhandlingarna självmant. Ofta återstår ett par tre anbudsgivare som 
slutförhandlar, av vilka en blir belönad med koncessionen. Kostnaderna som 
dessa anbudsgivare har lagt ned till detta skede i processen är stora. För att 
dessa höga kostnader inte skall förhindra investerare att delta i 
budgivningen kan viss kompensation utgå till de budgivare som inte fått 
koncessionen. Kostnadsfördelning av utgifter för anbudsförfaranden 
tillämpas bl.a. av Storbritannien.61  
 

2.4.4 Uppförande, drivande och överlåtelse av anläggning 

När koncessionsinnehavaren är utsedd, förhandlingarna är slutförda och 
koncessionsavtalet är upprättat kan första fasen ta vid. Om allt går 
planenligt uppförs anläggningen inom den avtalade tiden och driften kan 
starta vid utsatt tid. Det är dock under byggnationsfasen som de flesta och 
största riskerna aktualiseras. När det sedan kommer till driften av 
anläggningen är det viktigt att de prognoser som ligger till grund för 
intäktsberäkningen stämmer. Under arbetet med The Channel Tunnel som 
förbinder England med Frankrike stötte man på en rad problem som 
fördyrade projektet vilket innebar att aktieägarna var tvungna att skjuta till 

                                                 
57 Tiong, Alum, s, 68, se också Klein, Michael, Rebidding for concessions och Dnes, A. 
Franchising and privatization för en utförligare redogörelse och bakgrund för 
Chadwick/Demsetz principen. 
58 Se vidare för utförligare diskussion - Estache, A, m. fl. The Long and Winding Path to 
Private Financing and Regulation of Toll Roads, s. 32 ff, 2000.  
59 Se vidare avsnitt 3.3.3.2 om prisjustering. 
60 Tiong, Alum, s, 68. 
61 Kerf, s. 126. 
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extra kapital. Detta är en grundläggande förutsättning för projektets 
fortlevnad. Det är som regel projektbolaget och i viss mån sponsorerna som 
bär risken för att tillräckligt med inkomster flyter in i projektet. Det är dock 
inte alltid som de prognoser som projektets ekonomi grundar sig på 
stämmer, vilket kan resultera i omförhandling av vissa avtal om projektet 
kan riskera att misslyckas. Ett annat tänkbart scenario är att beställaren eller 
långivarna tvingas att utnyttja sin step-in right. Under driftsfasen har 
koncessionsinnehavaren att fullgöra de åtaganden man bundit sig till enligt 
koncessionsavtalet beträffande underhåll och driftsstandard. När det vid 
koncessionstidens slut är dags för överlåtelse skall anläggningen uppfylla 
den standard som avtalats i koncessionsavtalet. 
 

2.5 Ett gott investeringsklimat 

2.5.1 Inledning 

Beställaren kan göra mycket för att investeringsklimatet i landet skall 
attrahera investerare och långivare. Lagverket kan göras investeringsvänligt 
genom att anpassas så att möjligheter finns för uppförandet av ett projekt på 
BOT-basis. Exempel på hinder som kan förekomma i vissa länders 
lagstiftning kan vara att koncession inte är möjlig, utländska investerare kan 
vara diskriminerade i förhållande till inhemska intressen och att utländska 
långivare inte har möjlighet till effektiv säkerhet. Ett exempel på hur en 
beställarstat kan agera är hur Kina har agerat i sitt BOT-program. Kina tillät 
i slutet av 1980-talet utländska investeringar i sin utbyggnad av 
infrastrukturen, och 1994 beslutades att BOT-formen skulle prioriteras. En 
rad pilotprojekt inleddes vilka föll väl ut och sedermera ledde till en 
satsning på BOT från den lagstiftande Nationalkongressens sida med bl.a. 
tillpassande av lagregler för att förenkla utländska investeringar.62 Vissa 
nödvändiga åtgärder vidtogs för att attrahera utländska investerare och dessa 
var bl.a. möjligheten att kunna utfärda en rätt till exklusiv koncession, göra 
det möjligt att binda uppköparen av elkraft till en garanti att köpa en viss 
mängd från ett kraftverk (power purchase guarantee), en garanti från 
Nationalkongressens sida för leverans av bränsle, en växlingsgaranti, 
kompensation i händelse av fel från statens sida eller då en politisk risk 
realiseras, skattelättnader, garanti för långivares rättigheter och åtgärder 
som underlättade vid landförvärv och dylikt. 63  
 
De garantier som kan utfärdas från statens sida är positiva i ett 
investeringsperspektiv för att de minskar de risker som 
koncessionsinnehavaren måste ta, de gör också att kassaflödet i projektet 
blir säkrare och de ökar investerares förtroende för att projektet skall 
lyckas.64 De åtgärder som den kinesiska staten vidtog speglar den 
                                                 
62 Wang, S. Q, Tiong, L. K, Case study of government initiatives for PRC´s BOT power 
plant project, International Journal of Project Management, s. 69ff, nr. 1, vol. 18, 2000.  
63 Ibid. s. 71-76.  
64 Zhang, Tiong, m.fl. s. 403. 

 21



angelägenhet som man hade att attrahera utländska investerare. I vissa fall 
gick man längre än vad som krävdes och gjorde det nästan för lätt för 
utländska investerare att göra goda vinster. Som exempel på åtgärder kan 
nämnas att koncessionsinnehavaren garanterade en avkastning på 15% efter 
skatt och skattelättnader medgavs för koncessionsinnehavaren så att denne 
var helt befriad från skatt de fem första åren med vinst och de 
nästkommande fem åren medgavs 50% skattereduktion.65

 
I det f.d. östblocket har man varit och är i stort behov av stora 
infrastrukturinvesteringar. Vägarna kan ofta vara så undermåliga att dessa är 
en orsak till nedsatt handel, spillvatten dumpas i floder och sjöar med dålig 
rening eller utan att renas alls. I många länder i det forna ösblocket råder 
statligt monopol för distributionen av värme och elektricitet vilka båda 
kräver stora statliga bidrag för att motsvara allmänhetens behov. Situationen  
har medfört ett behov av att skapa ett regelverk som kan locka utländska 
investerare till de sektorer som är i behov av omfattande investeringar. 
Åtgärder som är nödvändiga i dessa länder med en historia av statliga 
monopol är att möjliggöra för direktförsäljning till tredje person, uppmuntra 
och tillämpa konkurrens, utveckla ett regelverk som tillåter att det allmänna 
kan utverka koncession till förmån för privata företag medan man behåller 
äganderätten till andra allmänna rättigheter.66 Liknande krav som jag nämnt 
ovan på förändringar av lagstiftningen krävs för att skapa ett 
investeringsvänligt klimat vilket kan attrahera utländska 
riskkapitalinvesterare och att möjlighet skapas för att kunna tillåta 
projektfinansiering i ett långivarperspektiv (”debt financing”).  
 

2.5.2 Sju principer för ett bättre investeringsklimat 

Ett gott investeringsklimat är som angetts en bra grogrund för att locka till 
sig investerare och långivare. Beställaren kan agera för att öka ett projekts 
möjligheter att lyckas i tillämpandet av koncession för byggnation av 
infrastruktur.67 I flertalet av de nedan uppräknade åtgärderna måste 
utrymme lämnas för individuella partslöningar. 
 

2.5.2.1 Lämnande av koncessionen i ett ärligt anbudsförfarande  
Långivare konfronteras med ett antal risker om koncessionen lämnats 
genom påverkan, korruption eller p.g.a. att någon part har fått del av 
information som inte de andra anbudsgivarna har. Kreditriskerna kan öka då 
det är större risk för att legala problem uppkommer och förfarandet som har 
tillämpats vid utdelningen av koncessionen till ett konsortium kan dragas 
inför domstol och ogiltigförklaras p.g.a. oegentligheter. Rykten om 
korruption eller dyl. kan också skapa politiskt motstånd mot projektet vilket 
kan äventyra dess fortlevnad. En ny regering kan besluta om att en utdelad 
koncession är otillåten, vilket kan innebära att den söker möjligheter att 

                                                 
65 Ibid. s. 405. 
66 Labadi, m.fl, s.283. 
67 Ibid. s. 283ff. 
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avsluta koncessionsavtalet eller att man begränsar koncessionsinnehavarens 
möjligheter att fullfölja projektet. Långivares rykte kan också förstöras eller 
naggas i kanten av att bli förknippade med ett projekt i vilket det ryktas om 
korruption eller andra oegentligheter. Internationella finansinstitut såsom 
EBRD har som ett policymål att uppmuntra ett anbudsförfarande med insyn 
för koncession som en del i övergången till marknadsekonomi. Målet med 
detta är att öka förtroendet hos investerare. 
 

2.5.2.2 Den tillståndsgivande myndighetens maktpositionen 
Det är viktigt att det inte råder någon tvekan om vem det är som ingår 
avtalet från beställarens sida. Koncessionsavtalet måste ingås av rätt part 
från beställarens sida och denna part och dess befogenhet skall inte kunna 
ifrågasättas. Det är av betydelse att den lag som är tillämplig med avseende 
på koncession identifierar den myndighet som har utsetts att ingå i ett 
koncessionsavtal och specificerar dess uppgifter och befogenheter för att 
klargöra villkoren för anbudsförfarandet.68 I många länder har man från 
beställarens sida utsett en speciell enhet för att representera den beställande 
staten.  
 

2.5.2.3 Klargörande av skatte- och licenssystemet 
En viktig del av långivares due-diligence69 är att försäkra sig om att 
koncessionsinnehavaren har eller kommer att få alla nödvändiga licenser för 
byggandet och drivandet av anläggningen/projektet. Den finansiella 
hållbarheten hos projektet är ofta beroende av huruvida skattelättnader eller 
tullundantag som har reglerats i koncessionsavtalet respekteras av 
vederbörande myndigheter.70

 

2.5.2.4 Långivares möjligheter till effektiv säkerhet 
Lagregler gällande koncession bör tillåta och uppmuntra strukturer som kan 
fungera som skydd för långivarens intressen beträffande relevanta 
säkerheter om koncessionsavtalet skulle avslutas före avtalad tid. En 
fundamental fråga är huruvida långivarna har effektiva säkerheter över 
koncessionsinnehavarens tillgångar. Långivare kräver i allmänhet säkerheter 
vilka de kan realisera i händelse av att låntagaren inte kan fullgöra sina 
förpliktelser i enlighet med låneavtalen. Men i BOT-projekt med s.k. non-
recource eller limited recource är den säkerhet som långivare har i stort sett 
bara det förväntade kassaflödet i projektet.71 Den stora risken i denna typ av 
projekt är att långivarna under byggnationsfasen i projektet inte har någon 
säkerhet alls utan det enda som koncessionsinnehavaren har som tillgång är 
själva koncessionsavtalet.72  

                                                 
68 Labadi, m.fl, s.284. 
69 The detailed review of the borrower/issuer´s overall position, which is supposed to be 
undertaken by the lead manager of a new financing in conjunction with the preparation of 
legal dokument, Delmon, s. 219. 
70 Ibid. s.284. 
71 Vinter, 111ff. Se även Staffansson, H, Kreditsäkerhet vid projektfinansiering. 
72 Labadi, m.fl. s.284. 
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2.5.2.5 Direktavtal mellan långivare och beställare 
På grund av den begränsade möjligheten till säkerhet i BOT-projekt kräver 
långivarna undantagslöst någon form av direktavtal eller ett samtycke till 
överlåtelse med beställaren. Lagverket bör tillåta den tillståndsgivande 
myndigheten att ingå i sådana åtaganden. Långivare vill ha sådana 
direktavtal i ett flertal frågor. Långivarna kan kräva ett formellt erkännande 
från beställaren att långivarna finansierar projektet och är part i 
koncessionsavtalet. Det är av vikt att långivarna kan förlita sig på den 
tillståndsgivande myndighetens befogenhet beträffande giltigheten av 
koncessionen. Långivarna vill också ha en bekräftelse från beställaren på att 
långivarna har panträtt i koncessionsavtalet och/eller i andra rättigheter i 
projektet.73  
 
En viktig del av ett direktavtal är att parterna åtar sig att delge varandra 
information som tyder på att koncessionsinnehavaren inte kan fullgöra sina 
åtaganden enligt koncessionsavtalet eller låneavtal. Av detta följer också att 
beställaren åtar sig att inte säga upp koncessionsavtalet utan att långivarna 
fått möjlighet att åtgärda det kontraktsbrott som givit upphov till rätten att 
häva avtalet. En mer drastisk åtgärd vilken långivarna vill ha möjlighet att ta 
till är att ersätta den avtalsbrytande koncessionsinnehavaren med en ny om 
den ursprungliga inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt 
koncessionsavtalet.74 En åtgärd som följer av att långivarna kräver ”bästa 
rätt” i koncessionsinnehavarens tillgångar är att en eventuell 
”uppsägningsbetalning” beroende av koncessionsinnehavarens avtalsbrott 
skall betalas till långivarna. Långivarna kräver också ett klart avstående från 
den statssuveränitet som beställaren innehar i händelse av tvist under 
koncessionsavtalet eller ett direktavtal.75

 
Långivare försöker också minimera risken för tidig uppsägning av avtalet 
genom att kräva att den tillståndsgivande myndigheten skall betala 
marknadspris för anläggningen om den skulle överföras i händelse av tidig 
uppsägning. När det gäller gruvdrift, olja- eller gasutvinning under en 
produktionslicens kan långivarna försöka att minimera risken för tidig 
uppsägning av denna licens på ett annat sätt. Långivarna söker en 
överenskommelse med beställaren vilken innebär att om beställaren säger 
upp licensen så skall man kräva i det nya anbudsförfarandet att den nya 
koncessionsinnehavaren skall överta låneförpliktelser gentemot långivarna. 
Denna minimering av risk kan man också finna vid utfärdandet av licens för 
telekommunikation då den tillståndgivande myndigheten har  - för att 
tillmötesgå långivare – begränsat de omständigheter som kan utlösa en tidig 
uppsägning av licensen.76

 

                                                 
73 Se vidare om beställarens och långivares möjligheter till säkerhet avsnitt 3.3.5. 
74 Se vidare kapitel 4 om ”step-in rights”. 
75 Labadi, m.fl. s.285.  
76 Ibid. s.285.  
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2.5.2.6 Investeringsvänligt lagval för tillämpning på 
koncessionsavtalet och för konfliktlösningsmekanismen 
Långivare tar hellre på sig risker beträffande ändring av lag om det 
tillämpliga regelverket som skall tillämpas på avtalet är välkänt och 
internationellt accepterat. I många länders rättsystem styrs 
koncessionsavtalet av nationell lag. Långivarnas flexibilitet är beroende av 
hur välutvecklad den nationella lagen är och hur den är tillämpbar på 
koncessionsavtal. Långivare är ofta ovilliga att låta koncessionsavtalet 
styras av nationell lag om denna är osäker i sin tillämplighet, t.ex. om lagen 
är nyutvecklad och det förhandenvarande projektet är det första av sitt slag i 
landet.77

 
Långivare är inte alltid tillfreds med att förlita sig på nationella domstolars 
tillämpning av det regelverk som skall tillämpas på koncessionsavtalet 
beträffande långivarens rättigheter. I många fall kräver långivarna att tvister 
skall lösas i en internationell skiljedomstol utanför det aktuella landets 
gränser för att undvika den nationella domstolens eventuella partiskhet. Den 
nationella domstolen kan ha ett rykte om sig att alltför ofta döma till förmån 
för den egna staten vid konflikter med utländska parter. Till detta kan 
tilläggas att vissa internationella låneinstitut har som krav att 
konfliktlösning skall ske i en skiljedomstol. EBRD har som sin normala 
praxis att kräva att skiljedomstol tillämpas i enlighet med UNCITRAL:s 
regelverk med en konfliktlösningsmekanism som är opartisk, reglerad i 
enlighet med etablerade regler, tillämpar sekretess och vars beslut inte kan 
överklagas gång på gång.78 Projektets ”bankability”79 kan ökas avsevärt 
genom tillförsäkrandet av att ett internationellt erkänt och etablerat 
regelverk tillämpas på koncessionsavtalet och att tvister löses i ett 
internationellt erkänt forum för tvistelösning.  
 

2.5.2.7 Ekonomisk ock politisk stabilitet 
Vad som avses i detta avsnitt med ekonomisk stabilitet är det önskemålet 
som långivare och koncessionsinnehavare har på att stabilitet råder 
beträffande skattelagstiftning och licensreglering. Dessa två frågor kan ha 
stor inverkan på den finansiella stabiliteten för projektet. I ett BOT-projekt 
kan långivare och koncessionsinnehavare också vara oroliga för effekterna 
av hur en devalvering eller hur en force majeure händelse påverkar 
koncessionsinnehavarens möjligheter att fullgöra sina låneförpliktelser. Det 
kan vara adekvat att i lagstiftningen rörande koncession göra det möjligt att 
inkorporera en skadelindrande mekanism i koncessionsavtalet för sådana 
händelser, så att den skadelidande parten, vilken oftast är projektbolaget, 
kompenseras för den ekonomiska skadan som uppkommit. Den ekonomiska 
skadan kan om inte kompensation utgår omkullkasta hela projektet.80 Det är 

                                                 
77 Ibid.  
78 Labadi, m.fl. s. 285. 
79 Ett inom projektfinansiering använt uttryck för att beskriva en”helhetsbild” av ett 
projekts möjligheter till framgång.  
80 Labadi, m.fl. s. 286. 
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dock svårt att skydda sig mot regimskiften då den nya regeringen säger upp 
de avtal som den tidigare har ingått. Det är risker som dessa som utländska 
investerare får räkna med att bära om de går in i denna typ av projekt i 
politiskt instabila länder. BOT-projekt är av karaktären ”högrisk – 
högavkastning” och investerarna får se till att ta betalt för de risker som de 
bär i projektet. 
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3 Koncessionsavtalet 

3.1 Inledning 

Koncession: ett upphandlingskontrakt avseende byggentreprenad 
där ersättningen för arbetet utgår i form av en rätt att utnyttja 
anläggningen eller i form av dels en sådan rätt, dels betalning.81  
 

Koncession kan användas vid ett antal olika typer av projekt men som jag 
har nämnt ovan skall jag avgränsa mig till projekt av BOT-typ.82 Vid BOT-
projekt är koncessionsavtalet det mest grundläggande avtalet vilket reglerar 
och fastställer strukturen mellan beställare, projektbolag och långivare.83 I 
koncessionsavtalet fastställs hur, var och inom vilken tid projektet skall vara 
slutfört. Dessutom regleras andelen riskkapital, koncessionstid och andra 
grundläggande frågor. Koncessionsavtalet är också det enda som långivarna 
har som säkerhet förutom det riskkapital som sponsorerna bidragit med 
innan byggnationen har påbörjats och tillgångar som kan fungera som reell 
säkerhet skapats.84   
 
Beställaren måste ta ställning till om en monopolställning för 
koncessionsinnehavaren är det rätta för att maximal effektivitet skall 
uppnås.85 Till detta måste också vägas in kvalitet, miljö och hälsostandarder, 
och en kontrollfunktion måste finnas för att man skall kunna avgöra om 
uppsatta krav efterlevs. Beställaren är ofta angelägen att uppställa vissa 
villkor för fastställande av den ”avgift” som slutanvändaren skall betala, 
med avsikt att denna inte skall skjuta i höjden. 
 
Hur den slutliga uppgörelsen sedermera ser ut är till stor del beroende på 
vilken typ av projekt som uppförs och vilken den beställande staten är med 
mera. En avvägning måste göras mellan parternas intressen; beställaren har 
krav på effektivitet till ett så lågt pris som möjligt mot t.ex. vikten att 
långivare har ett tillräckligt ”skydd” för sitt utlånade kapital. De 
överväganden som görs går till slut tillbaka på en av grundtankarna bakom 
projektfinansiering nämligen att den part skall bära risken som bäst kan 
hantera densamma. 
 

                                                 
81 Definition av koncession  i 1 kap. 5 § Lag om offentlig upphandling.  
82 Kerf, s. 10. Mycket av det som anges kan även vara gemensamt med andra 
“finansieringsupplägg”, se not 12. 
83 Vinter, s. 37, London 1998, Fishbein, Babbar, bilaga 2.  
84 Se vidare examentsarbete av Henrik Staffansson - Kreditsäkerhet vid projektfinansiering, 
Lund 2001, om säkerheter vid projektfinansiering…  
85 Hinojosa, S, New issues in natural monopolies regulation: The financial side in 
infrastructure projects though PPP, s. 4f, 2001.  
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3.2 Sektorer som passar för koncession 

Det är vissa sektorer och branscher som passar bättre för koncession än 
andra. Vad som utmärker dessa är att de har egenskaper som gör att en 
producent kan skapa ”produkten” billigare än om det skulle råda konkurrens 
mellan två eller flera producenter. Denna speciella situation kan kallas för 
att det råder ett naturligt monopol. Utmärkande för branscher med naturligt 
monopol är att varaktigheten hos projektet sträcker sig under lång tid, 
infrastrukturanläggningar har dålig ”andrahandsmarknad” och att 
infrastrukturprojekt är kapitalkrävande.86 Olika sektorer och typer av 
anläggningar ger upphov till specifika överväganden och risker. Ett sådant 
särdrag hos viss infrastruktur är att tjänsten/produkten skall kunna 
tillhandahållas alla i ett samhälle som t.ex. distributionen av elektricitet eller 
vatten.87 Detta måste regleras så att det står klart mellan parterna vilken som 
skall bära ansvaret för distributionen.  
 

3.2.1 Energi/Kraftsektorn 

I kraftsektorn har utvecklingen i många länder gått från statligt monopol 
mot privatisering och många anläggningar har byggts på BOT-basis.88 Den 
elektricitet som alstras från dessa anläggningar distribueras oftast i statlig 
regi. Staten fungerar som en ”offtaker” med ett speciellt avtal med 
koncessionsinnehavaren.89 Detta avtal kallas Power Purchase Agreement 
(PPA).90 Systemet med denna typ av avtal är en nödvändighet för att säkra 
en regelbunden inkomstström utan vilken den privata elleverantören skulle 
utsättas för skiftande efterfrågan och faktureringsproblem. Ett 
problemområde inom vilket kraftbolag kan förlora pengar är genom illegala 
kopplingar till kraftnätet vilket främst kan inträffa i utvecklingsländer. I 
Pakistan räknade ett privat kraftbolag med att 33 % av den elektricitet som 
producerades gick förlorad genom stölder och transmissionsavbrott.91 
Elkraftsverkets belägenhet är också viktig från både tekniska och 
miljömässiga utgångspunkter. Utvecklingsländer kan ha undermåligt 
kommunikationsnät vilket gör att det är viktigt att förlägga anläggningen 
nära en hamn eller järnvägsknut för att minska risken för avbrott i leverans 
av bränsle för t.ex. ett oljekraftverk. Beträffande miljöhänsyn är det viktigt 
att anläggningen förläggs till ett område som inte är känsligt för den 
påverkan som en kraftanläggning kan ha. Särskilda överväganden 
beträffande miljön måste också göras beroende av om det uppförda 
projektet är en vattenkraftanläggning eller ett kolkraftverk. På ”input-sidan” 

                                                 
86 Grimsey, Lewis, s. 108.  
87 För en utförligare diskussion om denna fråga inom telekommunikationssektorn se red. 
Intven, H, WBT - Telecommunications, 2003, module 6.   
88 Lam, P, A sectoral review of risks associated with major infrastructure projects, 
International Journal of Project Management, s. 84, nr. 2, Vol. 17, 1999. 
89 En offtaker har i regel bundit sig till att köpa all den producerade elektriciteten som 
produceras och denna typ av avtal är vanliga inom denna bransch. 
90 Förkortas ofta som PPA, se vidare Kerf, Annex 2, Guide to Power Purchase Agreement. 
91 Lam, s. 84. 
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kan tillgången och priset på bränsle variera, speciellt då anskaffningen sker 
på den internationella marknaden. Om det privata kraftbolaget är bundet 
under ett ”take-or-pay” avtal står det inför finansiella risker om 
anläggningens färdigställande försenas eller genom ett utdraget 
driftsstopp.92 På ”outputsidan” kan det privata kraftbolaget bli 
skadeståndsskyldigt om den färdiga anläggningen inte levererar den 
avtalade mängden elektricitet. Om det skulle inträffa ett långvarit driftsstopp 
eller annat allvarligt avtalsbrott kan ”offtakern” säga upp PPA:n. I det f.d. 
östblocket har projektfinansiering inte förekommit alls och kraftsektorn har 
präglats av undermålig uppföljning av debitering och subventionerade 
priser.93 Men utvecklingen har ökat med det förändrade politiska klimatet 
och de två största hindren för projektfinansiering har undanröjts. Det första 
hindret var att det tidigare inte funnits möjlighet för privata 
distributionsföretag att kontrollera elabonnenter och stänga av dem som inte 
betalar för sig. Den andra åtgärden har varit etablerandet av oberoende 
statliga organ vilka har befogenhet att utfärda tillstånd för kraftbolag att 
debitera användarna för förbrukad elektricitet. Möjligheten för ett privat 
företag att debitera användare är en förutsättning för att ett kraftverk på 
BOT-basis skall kunna uppföras. Resultatet av en längre tid av undermålig 
debitering och subventionerade elpriser har resulterat i att kraftsektorn i hela 
f.d. östblockets är i allmänt behov av stora investeringar. På grund av detta 
uppgår kostnaden för renovering av hela sektorn till tiotals miljarder 
dollar.94 Det finns m.a.o. stora möjligheter för utländska finansiärer med 
hållbara BOT-projekt och med intresserade långivare i de f.d. öststaterna. 
 

3.2.2 Transportsektorn 

Till skillnad från kraftsektorn där projektbolaget i regel kan förlita sig på ett 
jämt intäktsflöde är det annorlunda i transportsektorn inom vilken 
användandet av den aktuella tjänsten är mer osäker. Transportsektorn 
kommer att delas upp i underavdelningar då vissa särdrag finns. 
Uppdelningen kommer att ske i vägtransporter (motorvägar, tunnlar och 
broar), transport på räls (järnvägar, tunnelbanor eller lätta transportsystem 
för persontrafik) och flygplatser och hamnar. Medan motorvägar är mindre 
komplexa än tunnlar och broar blir det fråga om samma typer av risker för 
sponsorerna, eftersom de tillhör samma transportsektor, avgifterna är i regel 
tullavgifter och användarmönstret är ofta detsamma. Järnvägstransporter 
aktualiserar liknande risker medan flygplatser och hamnar skiljer sig mer 
från de övriga genom att vara känsligare genom händelser i världshandeln 
såsom till exempel handelsembargon etc.  
 

                                                 
92 Ett take-or-pay-åttagande innebär en förbindelse att betala för en förutbestämd mängd 
”enheter” oavsett om denna mängd förbrukas, Delmon, Jeffrey, BOO/BOT: A commercial 
and contactual guide, s. 236.  
93 Lockwood, M, Nazarbekova, L, CIS – power project financing, (2000) 7JIBFL s. 290. 
(CIS – Commonwealth of independent states) 
94 Ibid. 
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3.2.2.1 Vägar 
Den största risken när den aktuella vägen är uppförd och klar är att 
trafikvolymerna brister. De prognoser som används för att förutse framtida 
trafikvolymer och som ligger till grund för det förväntade kassaflödet för 
projektet. Dessa prognoser är inte pålitliga och grundar sig på faktorer som 
är svåra att med säkerhet bestämma såsom ekonomisk tillväxt, användares 
körvanor, antalet bilägare i regionen och allmänhetens känslighet inför 
vägtullar.95 Risken för att kassaflödesberäkningen grundar sig på en skev 
eller felaktig prognos är svår att skydda sig emot. Medel för att lugna 
investerare och långivare kan vara att beställaren ger vissa garantier 
beträffande t.ex. en minimitrafikering för att säkra ett visst kassaflöde.96 En 
sådan utfästelse anses dock ofta vara skadligt för projektet i sin helhet.97 En 
nyuppförd väg är känslig för konkurrens från gamla vägar som sträcker sig 
mellan samma platser som den nybyggda vägen. Det har antagligen funnits 
någon typ av vägförbindelse mellan de platser som den nya vägen sträcker 
sig emellan och användare kanske föredrar den gamla sträckningen för att 
undvika vägtullar. Olika användare kan ha olika känslighet för vilket pris 
som tas ut för att nyttja vägen, för affärsresenärer är priskänsligheten låg 
medan den är högre för privatbilister. Vägprojekt har ofta en överkapacitet 
till en början, men efter hand brukar trafikvolymen öka.98 Detta är en 
skillnad mot t.ex. en kraftanläggning som kan gå för full maskin från dag ett 
efter färdigställandet av anläggningen och ofta har kontrakterat kraftköpare. 
Vägar till skillnad från en kraftanläggning kräver inte högteknologi, men 
kan däremot kräva omfattande investeringar p.g.a. sin långa sträckning och 
sin förväntade livslängd. Kostnader över budget är inte ovanliga i 
vägprojekt p.g.a. att landförvärv kan dra ut på tiden och vara kostsamma, 
speciellt i de fall motorvägen har en lång sträckning genom olika kommuner 
eller regioner vilka inte har standardiserat upphandlingsförfarande.99 
Rättighetsproblem kan också förekomma beträffande arkeologiska fynd 
eller då mark som vägen byggs på är ett före detta industriområde som 
sedan tidigare är förorenad.  
 

3.2.2.2 Tunnlar och broar 
Tunnlar kan antingen vara belägna på land eller under vatten och 
undervattenstunnlar kan i sin tur vara borrade under botten eller vila på 
bottnen. Tunnlar på land och tunnlar borrade under botten kan drabbas av 
geologiska problem beroende av vilken typ av bergrund eller bottenmaterial 
som borrningen måste ske igenom. Ett exempel på ett tunnelprojekt som har 
stött på problem av det slaget är Hallandsåstunneln. Störningar i trafiken 
som kan påverka säkerheten på ytan är problem som kan uppkomma, 
framför allt vid byggnation i folktäta områden. För en tunnel vilande på 

                                                 
95 Se för utförligare genomgång av detta ämne: PIARC, Evaluation, Perception and 
Response behaviour of Road Users, 1999.  
96 Lam, s. 85. 
97 Se vidare avsnitt 3.3.3.2 angående sänkt incitament för projektbolagets. 
98 The World Bank Ministry of Construction, Japan, Asian Toll Road Development 
Program,  Bilaga H, s. 3. Estache, m.fl. och Bilaga B. 
99 Lam, s. 85, se även WBT – Highways.  
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sjöbottnen är stabiliteten hos underlaget av avgörande betydelse. Ett allmänt 
problem beträffande framför allt långa tunnlar är hur säkerheten skall 
utformas för att hantera och helst undvika exempelvis trafikolyckor. Frågan 
kräver noggrant övervägande beträffande design och drift.  
 
Broar är ofta belägna så att överväganden måste göras för att fartygstrafik 
till närliggande hamnar skall fungera och så att de inte stör befintliga 
flygrutter. Anläggningens påverkan på vattenkvaliteten måste undersökas då 
en bro kan ha inverkan på ett områdes speciella vattenmiljö och balansen i 
ett känsligt ekosystem kan rubbas. Hänsyn måste också tagas till speciella 
väderförhållanden som råder där bron skall uppföras, området kan vara 
frekvent drabbat av exempelvis tyfoner och då behöva speciell konstruktion 
för att klara av detta.100

 

3.2.2.3 Järnvägstransporter 
I likhet med vägprojekt kan frågor om landrättigheter vålla stora problem 
vid uppförandet av en järnväg. En dyr post vid uppförande av 
järnvägsanläggningar kan vara om projektet innefattar leverans av tåg som 
skall trafikera den uppförda sträckan. En annan dyr post är det avancerade 
kontrollsystem som krävs för att säkerheten skall hålla en hög standard.101 
Vilken part som bär ansvaret för dessa poster är en förhandlingsfråga och 
regleras i koncessionsavtalet.   
 

3.2.2.4 Flygplatser och hamnar 
Flygplatser ger goda möjligheter för sidoverksamheter som är 
inkomstbringande såsom hotell, bilparkering etc. Det finns också 
möjligheter till att sälja service av flygplan såsom tankning och underhåll, 
bagagehantering m.m. till en franchisetagare. Konkurrerande närliggande 
flygplatser kan vara en risk för projektets finansiella stabilitet vilken måste 
övervägas. Hur väl den nyuppförda flygplatsen fungerar och hur den 
ekonomiska framgången är beroende av handelskonjunkturen och händelser 
i yttervärlden. Turistbranschens upp- och nedgångar är också av stor 
betydelse vilka påverkas av det politiska klimatet och världspolitiska 
händelser. Som ett exempel har Arlandas flygtrafik sjunkit med 20 % sedan 
terroristattentaten den 11:e september 2000. Kommunikation till och från 
flygplatsen är en faktor som kan försena projektet och liksom fallet är med 
vägar och järnvägar kan problem uppkomma rörande tvistigheter om 
landrättigheter och dyl.102

 
Hamnar (och containerterminaler) behöver också infrastruktur som 
förbinder dem med det övriga kommunikationssystemet för att fungera. 
Funktioner såsom tull och lotsning måste anordnas. För att hamnen skall 
kunna expandera krävs att intilliggande mark kan användas. Hänsyn måste 
tagas till hur verksamheten i hamnen kan påverkas av extrema 

                                                 
100 Se vidare för praktiska exempel Lam, s. 85. 
101 Ibid.   
102 Lam, s. 86.  
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väderförhållanden. Förutom att hamnar är känsliga för fluktuationer i 
världsekonomin har hamnar en benägenhet att påverkas av avgiftshöjningar 
och handelskvoter vilka har effekt på export via fartygsfrakt. En hamn kan 
också vara känslig om den enbart har ett fåtal stora klienter som trafikerar 
hamnen. Om någon av dessa upphör med sin verksamhet på den förevarande 
hamnen kan detta påverka intäktsflödet avsevärt.103

 

3.2.3 Naturgasdistribution 

Pipelines för distribution av naturgas byggs för att ett reellt behov finns och 
det är ovanligt att det uppförs som oberoende riskkapitalprojekt. Därför är 
naturgaspipelines ofta ”medsponsrade” av ägarna till de anläggningar vilka 
är regelbundna användare av anläggningen. Gasproduktion och transport av 
den producerade gasen är mindre flexibel än kraftproduktion varför det är 
ännu viktigare att naturgasproducenter behöver någon form av garanterad 
försäljningsvolym för sin produkt. Det är därför också vanligt att 
naturgasproducenter ingår i ett ”take-or-pay” avtal med t.ex. ett gasdrivet 
kraftverk, naturgasproducenterna ingår också ofta i ett s.k. ”put-or-pay” 
avtal med företaget som bygger pipelines för att minimera risken för 
leveransavbrott.104 För pipelinelevererade produkter är risken för läckage ett 
problem och förluster kan inträffa p.g.a. stöld. 
 

3.2.4 Telekommunikationssektorn 

Telekommunikationssektorn är den bransch som har växt snabbast under de 
senaste två decennierna och det är inom denna sektor som konkurrensen är 
hårdast.105 Framför allt gäller detta mobiltelefonsektorn. Investeringar i ett 
projekt är relativt låga men utvecklingen går snabbt vilket kan göra att den 
teknik som används i ett projekt snabbt kan bli omodern och inaktuell. Den 
stora konkurrensen gör också det svårt för sponsorer och långivare att göra 
långsiktiga prognoser då ett system som är dyrt vid inledningen av projektet 
kan vara billigt en bit in i driftsfasen. Det blir svårt för det aktuella 
projektbolaget att hävda sig mot konkurrenter vilka kan hålla lägre avgifter 
med samma tekniska system och lägre investeringskostnader. Som en följd 
av den snabba tekniska är en dyr post i denna sektor forskning och 
utveckling.106  
 
 
 

                                                 
103 Ibid. s. 86, Se World Bank Washington DC, WBT – Port. 
104 Lam, s. 86. (put-or-pay eller supply-or-pay innebär att en leverantör binder sig att 
leverera en produkt, tjänst eller dyl. till ett visst pris under en viss tid och åtager sig att 
betala ”ersättningsprodukt” om leverantören själv inte kan leverera produkten, Nevitt, P, 
Project finance, s. 278. 
105 Intven, Module 1, s. 9ff.  
106 Lam, s. 86. Se även Intven.  
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3.3 Viktiga delar i koncessionsavtalet 

3.3.1 Riskallokering  

En viktig del av projektfinansiering och BOT är beroende av parternas 
förmåga att hantera risker som aktualiseras i projektet. Riskerna måste 
identifieras, kvantifieras och allokeras.107 Många av riskerna med BOT är 
kopplade till komplexiteten av projektet och exempel på detta kan vara en 
omfattande dokumentation, komplicerad finansieringsstruktur, skatters 
inverkan på projektet, tekniska detaljer och underavtal. Dessutom måste 
parterna i ett stort infrastrukturprojekt ta hänsyn till att olika risker 
aktualiseras och att riskerna förändras under projektets gång. Två områden 
som är avgörande för hur koncessionsavtalet slutligen kommer att se ut är 
risk- och ansvarsallokeringen. De risker måste åtgärdas som kan ha en 
avgörande inverkan för projektets fortlevnad, de s.k. ”critical risk factors” 
(CRF).108  
 
Den grundläggande tanken är att risken skall bäras av den part som är bäst 
ämnad att göra det, vilket innebär att risken skall bäras av den part som har 
bäst möjlighet att utvärdera, kontrollera och behärska densamma.109 Målet 
är att säkra att den part som har bäst möjlighet att hantera risken får 
incitament att göra så och att de återstående riskerna bärs av den part som 
kan göra det till lägsta kostnad. Det är dock inte alltid lätt att avgöra i vilken 
utsträckning en part har möjlighet att vidta åtgärder för att hantera den 
aktuella risken.110 Som ett exempel är det svårt för ett företag att skydda sig 
mot växelkursförändringar eller om betalning sker i en icke konvertibel 
valuta.  
 
Ett företag kan också helt sakna möjligheter att skydda sig mot vissa risker, 
vilket skulle kunna ses som ett argument för att föra över dessa risker på 
konsumenterna. Många av dessa risker är dock sådana som ett företag på 
marknaden normalt har att hantera. Om man skulle låta projektbolaget 
undslippa risker som det inte kan skydda sig mot skulle kanske ett 
incitament för att sköta driften effektivt försvinna.111 Parterna kan använda 
olika åtgärder/medel för att hantera risker, men det kan vara svårt att avgöra 
vad som är det rätta för att minimera risker som kan vara komplexa. En 
vanlig uppfattning är att den beställande staten skall bära risken för 
lagändringar eller nya lagar som kan vara negativa för 
koncessionsinnehavaren eller projektet i sin helhet. Denna uppfattning 
grundar sig i att regeringen har kontroll över och har möjlighet att förhindra 
att sådana åtgärder medan koncessionsinnehavaren inte har någon makt att 

                                                 
107 Lighterness, s. 345. 
108 Yeo, Tiong, s. 263. 
109 Kerf, s. 42.  
110 Bousquet, s. 34f. 
111 Kerf, s. 43.  
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påverka sådana beslut.112 Mot detta kan hävdas att ett företag inte kan 
förvänta sig att ett lagverk skall vara oförändrat under så lång tid som ett 
koncessionsavtal kan löpa på. Men den beställande staten kan ta på sig vissa 
risker för att skapa ett bättre investeringsklimat. På det sättet kan fler 
anbudsgivare lockas vilket ökar konkurrensen och i slutändan kan leda till 
bättre ”value for money”. En sista viktig aspekt att ta hänsyn till är 
transaktionskostnader. Den riskfördelning som vid en första anblick kan 
vara den bästa utan hänsyn tagen till transaktionskostnader kan vara mycket 
dyr i konkreta situationer.113  

 
Koncessionsavtalet kan utformas så att mer eller mindre utrymme finns för 
handlingsfrihet för de som skall tillämpa och tolka avtalet. Tre 
huvudfaktorer kan nämnas som främst påverkar hur stort tolkningsutrymme 
som kan lämnas i koncessionsavtalet: 
 
1. Graden av landets stabilitet och rykte 
Ju stabilare ett land är och ju bättre dess rykte är beträffande respekt för 
äganderätten och kontraktsrättsliga åtaganden desto mer utrymme kan 
lämnas åt handlingsfrihet och tolkningsutrymme. I ett instabilt land ökar 
riskerna för investerare och långivare vilket kan medföra ökade 
kapitalkostnader.114

 
2. Sponsorernas rykte  
När en sponsor har ett rykte att upprätthålla och ett dålig resultat skulle 
försämra detta rykte är detta ett argument för att möjligheten finns att välja 
en mer flexibel avtalsskrivning eftersom det finns ett mindre behov för att 
kontrollera sponsorns agerande.  
 
3. Teknikutvecklingen i den sektor som anläggningen tillhör 
Ett flexibelt avtal kan vara viktigt när teknologiutvecklingen i den berörda 
sektorn är snabb. En snabb utvecklingstakt kan medföra att kostnader för 
verksamheten ändras eller att strukturen för sektorn förändras t.ex. på grund 
av att konkurrensen ökar.115

 
Riskerna kan grovt indelas i två grupper: globala och lokala risker. Till de 
globala riskerna räknas de som normalt allokeras genom 
koncessionsavtalet/projektavtalet såsom politiska, legala, kommersiella och 
miljörisker. Lokala risker är sådana som är förknippade med byggnationen, 
drift, finansiering och inkomst/avkastnings genererande delar av 
projektet.116

                                                 
112 UNCITRAL - Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects, kapitel 
II, 23-24. 
113 Kerf, s. 46.  
114 Tam, s. 378. Se vidare angående EBRD:s klassificering av länders investeringsklimat – 
Labadi, m.fl,  A favourable concession regime – A lenders perspective part II, 
(2001)6JIBFL. 
115 Kerf, s. 46.  
116 Ibid. s. 111. (För en ingående genomgång av riskanalys för ett BOT-projekt i praktiken 
se Grimsey, Lewis s. 112-117). 
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3.3.2 Ansvarsallokering 

Viktiga frågor att tänka på vid utformningen av ansvarsallokeringen är att 
minimera ”överlappningsproblem” och ospecificerade ansvarsområden. Det 
är också viktigt att undvika en ansvarsallokering som hindrar effektiv 
drift.117 De olika ansvarsområden som finns måste definieras och allokeras i 
koncessionsavtalet och dessa kan vara vilken tjänst/service som skall 
tillhandahållas, vilken kvalitet denna tjänst/service skall ha, vilka 
förpliktelser parterna har och vilka åtaganden var och en av parterna har 
tagit på sig. Frågor att reglera beträffande ansvarsfördelningen kan vara 
vilken part som är ansvarig för att den avgift som slutanvändaren skall 
betala verkligen betalas och vilken part som bär risken för att slutanvändare 
inte betalar. Beställaren kan åtaga sig att bistå projektbolaget med något 
eller vara ansvarig för att bygga angränsande anläggning. Då kan det vara 
bra att reglera vilka garantier som finns för att beställaren uppfyller sina 
åtaganden. Andra frågor att reglera är vilken part som skall vara ansvarig 
för uppgraderingar av den uppförda anläggningen beträffande t.ex. ny teknik 
och hur detta skall definieras. En angränsande fråga är vilken part som skall 
vara ansvarig för nyinvesteringar. FIDIC (Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Counseils) har uppmärksammat BOT och dess speciella upplägg 
och har tagit fram nya standardvillkor för byggnads- och 
anläggningsentreprenader samt processanläggningar - ”The Silverbook”. I 
en jämförelse mellan dessa standardvillkor och standardvillkor för 
traditionell entreprenad i FIDIC´s ”The Orange Book” och ”The New 
Yellow Book” kan man skönja en förskjutning beträffande risk och ansvar i 
en rad olika frågor.118

 

3.3.3 Prissättning och prisjustering 

De inkomster som projektbolaget får in från avgifter som slutanvändarna 
betalar är i regel den enda inkomstkälla som projektet har och 
projektbolaget vill sätta slutanvändaravgiften så högt som möjligt för att 
inkomstströmmen skall bli så stor som möjligt.119 Detta får vägas mot 
slutanvändarnas betalningsmöjligheter och ev. begränsningar uppställda 
från beställaren. Förutsättningarna för vilken avgift som slutanvändaren 
skall betala för den erbjudna tjänsten är central i koncessionsavtalet. Även 
frågan om under vilka förutsättningar som denna avgift skall kunna ändras 
är viktig att reglera. Andra viktiga frågor är också vilken part som har rätt 
att ändra avgiften, inom vilka gränser detta kan ske och vilka händelser som 
kan utlösa avgiftsändring. 
 

                                                 
117 Se praktiskt exempel Kerf, s. 51.  
118 Se vidare Kansmark, Jan, FIDIC´s nya standardvillkor för BOT-projekt, Väg- och 
vattenbyggaren, nr. 2, 1999, s. 36-37och se även de Cazalet, Bruno, Reece, Rupert, The 
new FIDIC EPC BOT contract.  
119 UNCITRAL - Legislative Guide… kapitel 4, 37.  
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3.3.3.1 Prissättning 
Huvudfrågor beträffande de avgifter som slutanvändarna skall betala kan 
vara hur regler skall utformas för hur olika prisnivåer skall sättas så att en 
viss förutsägbarhet finns. Det måste även fastslås huruvida projektbolaget 
skall ha rätt att ändra avgiften, under vilka omständigheter avgiften kan 
ändras och skall det sättas upp vissa gränser för hur högt avgiften kan sättas. 
När efterfrågan är stor kan regleras om att projektbolaget har rätt att ta ut 
tilläggsavgifter eller att projektbolaget har friheten att föreslå avtal för 
slutanvändare innebärande att tjänsten/servicen kan bli avstängd när 
efterfrågan är stor. Vissa slutanvändare kanske använder tjänsten/servicen 
mer än andra t.ex. i sin yrkesutövning. Skall projektbolaget då ha möjlighet 
att ge dessa användare förmånligare avgifter och om dessa nedsatta avgifter 
orsakar nedsatt vinst – hur skall detta kompenseras.120 Man kan också tänka 
sig speciella avtal med kommun och landsting eller motsvarande. 
 

3.3.3.2 Prisjustering 
En koncession gällande ett BOT-projekt varar i regel under lång tid. Under 
denna långa koncessionstid måste rimligtvis en hel del förändringar ske som 
påverkar driften av projektet, från fluktuationer på priset på råvaror till 
ändrade driftskrav p.g.a. förändringar i lagstiftningen. Det kan därför vara 
påkallat att prisjusteringsmekanismer inkorporeras i koncessionsavtalet så 
att priset kan regleras och anpassas efter konjunktursvängningar av olika 
slag.121 En sådan redan på förhand avtalad mekanism kan förebygga 
öppningar till möjliga konfliktsituationer. Tre prisregleringsinstrument kan 
nämnas: indexeringsregler, regler för återkommande justering av 
grundtaxan och för själva indexeringsreglerna och justeringsregler i 
händelse av oförutsedda händelser.122 Vid fastställandet av vilka 
omständigheter som kan påkalla prisjustering uppkommer en rad frågor, 
bl.a. hur indexeringsregler skall utformas och hur ofta priset skall kunna 
justeras, huruvida projektbolaget skall vara skyddat mot olika typer av 
förändringar av kostnader, hur koncessionsavtalet skall utformas för att 
incitament upprätthållas för att bibehålla effektiviteten och hur 
prisjusteringsregler påverkar projektbolagets kommersiella beslut.123

 
En bakomliggande tanke för prisregleringsmekanism är att behålla pressen 
på koncessionsinnehavaren att upprätthålla effektivitet och kvalitet utan att 
för den skull gå miste om avkastningen på investerat kapital. Vid 
utvärdering hur denna prisregleringsmekanism skall utformas måste hänsyn 
tagas till vilka faktorer som påverkar koncessionsinnehavarens kostnader 
och lönsamhet. Viktigt är också att bestämma när och hur prisreglering skall 
ske. Dessa avgöranden är främst avhängiga av två faktorer: en väl utformad 

                                                 
120 Kerf, s. 53, Estache, s. 39f. 
121 Gorton, Lars, Eskalationsklausuler i skeppsbyggnadskontrakt, Arkiv for Sjörett, Band 
14, 1977, s. 365f, UNCITRAL - Legislative Guide… kapitel IV, 45.  
122 Kerf, s. 60.  
123 Ibid.   
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riskallokering och en god hantering av transaktionskostnader för 
prisjusteringar.124  
 
Beträffande riskallokeringen och de faktorer som skall övervägas vid 
utformandet av en prisjusteringsmekanism är denna fråga nära relaterad till 
vilka risker som de olika parterna skall bära. Mekanismen skall fungera så 
att prisjusteringar enbart skall kunna göras vid händelser utanför 
projektbolagets kontroll. Avsikten med prisjusteringsreglering är att 
omvandla förändringar i kostnader eller lönsamhet till tillåtna 
prisjusteringar. Denna fråga kan orsaka konflikter och bli mycket kostsam 
att implementera. En viktig del vid utformning av prisjusteringsmekanism är 
att söka balans mellan flexibilitet och ”stelhet”. Denna balans är beroende 
av oförutsägbarheten i de händelser som påverkar prisjusteringar. En faktor 
som i sammanhanget räknas som relativt förutsägbar är inflation.  
 
En annan faktor som bör tagas hänsyn till är penningvärdeförändring. Vid 
penningvärdeförändring kan man skilja på nominalistiska och den 
valoristiska principen. Den nominalistiska principen som i regel är den 
princip som används innebär att det bestämda antalet av ex. kronor skall 
erläggas enligt avtal oavsett vad den reella köpkraften är för kronan. Den 
valoristiska principen tar i sin tur hänsyn till kronans köpkraft vid 
betalningstillfället och att den siffermässiga köpkraften skall bevaras.125 
Enligt Gorton måste ”parterna på något sätt // enas om en bas för 
beräkningen av priset, en bas för beräkningen av kostnadsutvecklingen och 
en metod för att praktiskt tillämpa dessa beräkningsgrundvalar”126 vid 
utformandet av en kostnadsförändringsklausul. En möjlighet är att ett 
överenskommet baspris uppjusteras med en viss procentsats per tidsenhet 
utan att ta hänsyn till de ”verkliga kostnadsutvecklingen” eller att baspriset 
knyts till priset på en eller flera råvaror eller ett visst index. Gorton ser 
också en möjlighet till en kombination av de olika varianterna ovan eller ”en 
kombination mellan ett fixpris och någon slags eskalering.127 Andra faktorer 
kan vara svårare att förutse såsom hur priset på råmaterial förändras, teknisk 
utveckling och förändring av efterfrågan på produkten/tjänsten. En lösning 
är att i koncessionsavtalet ha en klausul för omförhandling t.ex. vart 5:e 
år.128  
 
Kinesiska myndigheter har övervägt omförhandlingsmöjligheter under vissa 
omständigheter i sitt standardavtalsförslag i det BOT-program som har 
utarbetats.129  Koncessionsinnehavaren kan då bl.a. välja mellan att förlänga 
koncessionstiden eller att höja avgiften om kostnader ökar eller vinster 
minskar p.g.a. åtgärder från regeringens sida. Ett annat exempel kan nämnas 
från Western Harbour-crossing i Hong Kong. I detta projekt var det endast 
                                                 
124 Ibid. s. 61.  
125 Gorton, Eskalationsklausuler, s. 368. 
126 Ibid. s. 371. 
127 Ibid. S. 372.  
128 Kerf, s. 61f.  
129 Wang, Tiong, s. 70. Som jag nämnt ovan var det Kinesiska BOT-programmet i 
utgångspunkt väldigt investeringsvänligt och ändringar kan ha skett.  
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möjligt med prisjusteringar om beställare och sponsorer var överens därom 
och höjningar kunde enbart bestämmas utifrån projektets rate of return.130  
 

3.3.4 Specificerade prestationsmål  

Avsikten med prestationsmål är att få projektbolaget att höja sin prestation i 
förhållande till vad som angivits i koncessionsavtalet. Andra orsaker kan 
vara att få till stånd vissa prestationer som projektbolaget annars inte skulle 
lägga större vikt vid eller för att betona att vissa prestationer är viktigare än 
andra. Prestationsmål är med andra ord ett sätt att styra projektbolagets 
beteende. Prestationsmål kan röra byggtid, utbredningsmål, 
minimiinvestering, slutproduktens kvalitet/kvantitet och säkerhets- och 
hälsostandarder. Frågor som måste besvaras är hur viktigt det är med 
specificerade prestationsmål, vilka delar av projektets verksamhet som 
lämpar sig bäst för prestationsmål och i vilken omfattning förändras behovet 
av prestationsmål med olika slag av prisregleringar?131 Ett övervägande 
måste göras om det rätta är att använda prestationsmål då det bästa kan vara 
att försöka uppnå samma effekt genom att reglera ansvars- och 
riskallokeringen. Vid utformningen av prestationsmål är det viktigt att tänka 
på att de utsatta målen inte skall begränsa koncessionsinnehavarens 
självständighet, bibehålla tillräcklig flexibilitet och se till att 
prestationsmålen är realistiska.132 Beställaren kan ange tonen för hur man 
vill ha det och vilka frågor som man anser skall läggas vikt vid redan i 
anbudsförfarandet. Genom att beställaren tidigt deklarerar detta kan det 
vinnande konsortiet representerat av projektbolaget lägga upp en långsiktig 
plan för hur man skall agera och på detta kan onödiga konflikter undvikas. 
Vid en koncession i Buenos Aires gällande utbyggnad av vattenförsörjning 
angavs specifika prestationsmål i koncessionsavtalet. Antalet konsumenter 
som skulle ha tillgång till vattenförsörjning skulle öka från 70 till 90 procent 
de första tio åren och efter 30 år skulle 100 procent ha tillgång till vatten.133  
 
 

3.3.5 Finansiella säkerhetsarrangemang för beställaren och 
långivarna 

Ett institut som beställaren och långivarna ofta vill implementera i 
koncessionsavtalet är en mekanism som ger en minskad risk för att 
koncessionsinnehavaren inte presterar det i koncessionsavtalet uppsatta 
                                                 
130 Tam, s. 378. Rate of return – “ the authority sets a fixed rate of return 
over the assets so that the utility company is able to charge a price that is consistent with 
the objectives of the regulators. Prices of utilities provided can be adjusted depending on 
the returns on assets realized by the company. Prices can only be increased/decreased in 
case the realized rate of return is lower/greater than the rate of return.” Hinojosa, s. 3.  
131 Kerf,. 72.  
132 Ibid. s. 73f. För en genomgång av möjliga utvärderingsmetoder inom vägsektorn och 
jämförelse mellan olika länders sätt att lösa detta se vidare PIARC, Development of Tools 
for Performance Measurement, 1999.  
133 Kerf, s. 70 samt not 14. 
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målet. Möjliga lösningar kan vara att beställaren och långivarna har en step-
in right, vilket innebär en rätt att överta projektet och driva anläggningen i 
projektbolagets ställe.134 En annan möjlighet är utfärdandet av ”performance 
bonds” till förmån för beställaren eller långivarna och ett tredje alternativ är 
att projektbolaget tecknar vederbörliga försäkringar.135 Det vanliga i BOT-
projekt är att långivarna tar alla möjliga tillgångar, rättigheter och kontrakt 
som säkerhet i projektet.136 Avsikten är inte att långivarna i första hand i 
framtiden skall kunna realisera dessa tillgångar, utan för att förhindra att 
utomstående parter från att ta tillgångarna som säkerhet.137   
 
En performance bond kan ställas av motparter till koncessionsinnehavaren 
såsom t.ex. en viktig leverantörer eller en underentreprenör som en garanti 
för prestation. Denna typ av performance bond tar långivarna i regel som 
säkerhet för att säkra att en utbetald performance bond tillfaller långivarna 
och inte en skuldbelagt koncessionsinnehavare. Performance bonds kan 
också krävas av koncessionsinnehavaren för att säkra att denne uppfyller 
sina förpliktelser enligt koncessionsavtalet. En performance bond kan 
inkludera betalning av skadestånd eller andra ”avgifter” som beställaren har 
att kräva. Risken att förlora denna bond (Borgensåtagande/säkerhet) kan 
också fungera som ett effektivt påtryckningsmedel för att förhindra 
koncessionsinnehavaren från att gå ifrån projektet om en allvarlig tvist 
uppkommer.  
 
Förutom performance bonds vars syfte är att sörja för ”kapitaltillskott” i fall 
att koncessionsinnehavaren misslyckas att prestera finns även ”advance 
payment guarantee”, ”retention bonds” och ”maintenance bonds” som har 
samma funktion. En ”advance payment guarantee” fungerar så att 
projektbolaget mottar förskott på betalning från beställaren för att 
genomföra det inledande arbetet i projektet. Projektbolaget måste ställa en 
garanti för att backa upp förskottet. Medan arbetet fortgår och värdet på 
anläggningen ökar minskar risken för att inte projektet kan slutföras och  
denna ”advance payment guarantee” minskas i motsvarande mån. 
”Retention bonds” fungerar på så sätt att beställaren håller inne en del av sin 
betalning till projektbolaget som säkerhet för eventuella extrakostnader 
orsakade av projektbolaget. ”Maintenance bonds” utgör en säkerhet för 
kostnader för fel som visar sig efter byggnationen av anläggningen är 
slutförd. Retention bonds och performance bonds transformeras ofta till 
maintenance bonds när den aktuella anläggningen är uppförd.138   
 
 

                                                 
134 En utveckling av step-in rights kommer att göras i kapitel 4. 
135 Kerf, s. 77. Definition “performance bond” – “Bond usually given by a bank as a 
guarantee of satisfactory performance of a contract by a party. It is usually payable on 
demand without proof or condition.” Curson, L.B, Dictionary of law, 1994. 
136 Se vidare Staffansson för en utförlig redogörelse för kreditsäkerheter vid 
projektfinansiering. 
137 McCormick, R, Project finance: Legal aspects, Part 2, (1993)7JIBFL (429). 
138 Kerf, s. 78.  
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3.3.6 Koncessionens varaktighet och avslutning 

Det vanligaste är att ett specificerat slutdatum finns angivet i 
koncessionsavtalet och att avtalet kan sägas upp i förhand om vissa 
premisser föreligger. Andra koncessionsavtal kan löpa på obestämd tid.  
Frågor som måste besvaras vid fastsällande av koncessionens varaktighet är 
hur lång skall koncessionstiden vara, skall den överhuvud ha ett fastslaget 
slutdatum, under vilka förutsättningar skall parterna kunna säga upp avtalet 
i förtid och skall koncessionsinnehavaren vid koncessionstidens slut bli 
kompenserad för ev. överskjutande värde av anläggningen och om så är 
fallet  - hur skall detta överskjutande värde värderas.139  
 

3.3.6.1 Avslutning enligt avtal 
Koncessionstiden kan variera mycket beroende av vilket upplägg som valts. 
Det vanligaste vid ett BOT-upplägg är dock att koncessionstiden är mellan 
25-50 år.140 En möjlighet är att koncessionstiden bestäms i samband med 
anbudsgivningen – den anbudsgivare som kan presentera den bästa 
lösningen i kombination med den kortaste koncessionstiden blir tilldelad 
koncessionen. Alternativ att välja mellan vid fastställande av 
koncessionstiden kan vara: att kombinera en kortare koncessionstid med 
högre avgifter, att låta frågan vara öppen och att besluta om detta efter hand, 
att tillämpa ett system med regelbundna anbudsförfarande i vilken 
innehavaren av koncessionen har en fördel.141  
 
Att kombinera kortare koncession med högre priser kan erbjuda en 
möjlighet för koncessionsinnehavaren få tillbaka investerat kapital med 
avkastning och samtidigt kunna tillämpa fördelarna med en kontinuerlig 
konkurrenssituation. En kort period med höga priser kan med detta upplägg 
följas av låga priser under resten av anläggningens livslängd. Ett problem 
med detta upplägg är att för höga avgifter kan avskräcka allmänheten från 
att använda anläggningens tjänster vilket i slutändan kan få projektet att 
komma på obestånd.142 Den andra alternativa lösningen att låta frågan om 
koncessionstiden bestämmas efterhand beroende av hur utvecklingen ter sig 
i projektet kan vara värd att överväga. Detta upplägg kan tillämpas så att 
koncessionstiden upphör när koncessionsinnehavaren har uppnått en 
förutbestämd avkastning på investerat kapital ev. kombinerat med en övre 
tidsgräns.143 Fördelen kan vara att risken minskar för att 
koncessionsinnehavaren inte erhåller avkastning nog på investerat kapital. 
Processen för avgörandet om hur lång koncessionstiden kan vara mycket 
komplex och vinst kan ta längre att generera än beräknat. Detta alternativ 
kan ha nackdelar i att det inte ger koncessionsinnehavaren incitament att 
hålla anläggningen i toppskick under hela koncessionstiden. För att 

                                                 
139 Kerf, s. 80f.   
140 David A.K, Fernando, P.N, The BOT option – conflicts and compromises, Energy 
policy, s. 670, nr. 8, vol. 23, 1995. Kerf, s. 80, Bousquet, s. 28f. 
141 Det sista alternativet torde dock inte vara så vanligt vid BOT-projekt. 
142 Kerf, s. 83.  
143 Bousquet, s. 28f.  
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förhindra att detta sker måste ett kvalitetskontrollsystem tagas med i 
koncessionsavtalet eller en annan mekanism som kan få 
koncessionsinnehavaren att upprätthålla en hög standard på anläggningen 
under hela dess livstid och inte bara vid överlämnandet efter 
koncessionstidens slut.  
 
Det tredje alternativet som har en fördel i att det uppmuntrar regelbundna 
investeringar under hela koncessionstiden är att ge innehavaren av 
koncessionen en fördel i ett återkommande anbudsförfaranden. Även om 
inte innehavaren av koncessionen får en viktad fördel i anbudsförfarandet 
har denne en fördel i förhållande till andra budgivare i att man känner till 
projektet och hur beställaren fungerar. Fördelen med detta förfarande är att 
det uppmuntrar koncessionsinnehavaren att göra kontinuerliga 
nyinvesteringar i anläggningen då detta påverkar innehavarens möjligheter 
till att få förlängd koncession. Å andra sidan påverkar 
koncessionsinnehavarens fördelar i anbudsförfarandet övriga budgivare i att 
dessa kanske inte kan lägga konkurrenskraftiga bud i förhållande till 
innehavaren, vilket medför att syftet och fördelarna med förfarandet går om 
intet.  
 
En fjärde möjlighet för att förena konkurrens med incitament för 
investeringar är att den förlorande koncessionsinnehavaren kompenseras om 
denne förlorar koncessionen i ett anbudsförfarande. Svårigheten med detta 
alternativ är att ”komma upp” med en godtagbar kompensationsmekanism 
vilken uppmuntrar innehavaren av koncessionen att investera utan att för 
den skull vara manad att överinvestera.  
 

3.3.6.2 Tidig uppsägning av koncessionen 
Koncessionsavtalet kan sägas upp i förtid om parterna är överens därom, 
eller om koncessionsinnehavaren - trots att tid har givits för att åtgärda felet 
har misslyckats med sina förpliktelser enligt avtalet.144 Koncessionsavtalet 
kan också avslutas om koncessionsinnehavaren är bankrutt eller om den 
service som koncessionen skall tillhandahålla inte längre ger tillräcklig 
ekonomisk avkastning, t.ex. om ny teknologi har gjort den lösning som 
används i anläggningen obsolet. En annan möjlighet som kan användas är 
att beställaren kan säga upp koncessionen när som helst utan att 
koncessionsinnehavaren har gjort sig skyldig till något avtalsbrott, men 
beställaren måste då kompensera koncessionsinnehavaren fullt ut.145 
Anledningen till att beställaren skulle göra detta kan vara att man söker få 
till en effektivare drift av anläggningen. Hot om tidig uppsägning med ett 
påföljande anbudsförfarande kan verka som ett incitament för 
koncessionsinnehavaren att upprätthålla en hög standard på den 
tjänst/produkt som koncessionen avser. Den lösningen kan också vara bra 
om beställaren inte är riktigt nöjd med koncessionsinnehavaren och vill byta 
                                                 
144 Ett alternativ till uppsägning kan vara att antingen långivarna eller beställaren utnyttjar 
sin ”step-in right”. En uppsägning av koncessionsavtalet till förmån för en ny 
koncessionsinnehavare kan vara en lösning. Se vidare nedan kapitel 4. 
145 Kerf, s. 80.  
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ut denne mot en aktör som utföra tjänsten på ett bättre och billigare sätt.146 
En kontinuerlig konkurrenssituation har dock även negativa följdverkningar. 
Om koncessionsinnehavaren riskerar att förlora koncessionen kan denne vid 
slutet av koncessionstiden vara motvillig att göra investeringar som han 
eventuellt inte kan dra fördelar av.  Problemet kan till viss del avhjälpas 
genom att i koncessionsavtalet reglera i vilket skick och i vilken standard 
anläggningen skall ha vid överlämnandet efter koncessionstidens slut.147 De 
två motstående intressen som måste tagas hänsyn till vid bestämmandet av 
koncessionstiden är dels att ta till vara de fördelar som kommer utav en 
konkurrenssituation i anbudsförfarandet och dels koncessionsinnehavarens 
intresse av att få en rimlig avkastning av projektet.148 Avgörande för hur 
lång koncessionstiden skall vara är hur stora investeringar som måste göras 
för uppförandet av projektet. Ju högre investeringar desto längre 
koncessionstid och en huvudregel kan vara att sätta koncessionstiden så att 
projektet ger en rimlig avkastning och återbetalning av upptagna lån. Men 
som jag nämnt ovan är det inte alltid lätt att avgöra hur detta skall 
bestämmas, ofta är projektet så komplext att det är svårt att avgöra vad som 
är en väl avvägd koncessionstid.  
 

3.3.7 Tvistemål 

Ett koncessionsavtal kan innehålla ett antal olika möjliga sätt att lösa 
skiljaktigheter, alltifrån domstol och bindande skiljedom till alternativa 
ickebindande alternativ såsom ett rådgivande utslag från en expertgrupp. 
Olika typer av tvistlösning kan vara lämplig för olika typer av konflikter. 
Det är oundvikligt att det uppkommer frågor om vilka parterna är oense, 
speciellt då koncessionsavtal med alla sido-/underavtal är så omfattande och 
komplext och då det dessutom löper under lång tid. Antalet parter i avtalet 
är flera vilket gör att risken för konflikter ökar. Variationen mellan dessa 
parter (privata företag, staten och dess beställarorgan, utländska respektive 
inhemska företag) gör att det krävs ett pålitligt, neutralt och ickekorrupt 
forum för tvistelösning. Eftersom avtalet i regel löper under lång tid kan det 
vara bra om tvistlösningsmekanismen kan underlätta för parterna att hålla 
sig på god fot med varandra. Är dessutom avtalet utformat med en viss 
flexibilitet utan alltför mycket detaljreglering så kommer kontinuerliga 
förhandlingar att krävas. Koncessioner har ofta en egenhet i det att projektet 
levererar en tjänst/produkt till allmänheten. Om avbrott sker antingen det är 
i en tågförbindelse eller det gäller elförsörjning så finns det många 
potentiella motparter vilket kan påkalla en tvistemålsmekanism som kan ge 
en snabb lösning på konflikten. För långivarnas del är det viktigt att det 
beslut som fattas i tvisten också går att verkställa. Jag har tidigare nämnt att 
andrahandsvärdet på infrastruktur är svårt att bestämma och att infrastruktur 
knappast går att omsätta för långivare med säkerhet i densamma. Det är 
därför viktigt att långivarna kan förlita sig på tvistelösningens pålitlighet 

                                                 
146 Kerf. s. 81, se även avsnitt 3.3.8 om omförhandling. 
147 Ibid.  
148 UNCITRAL - Legislative Guide… kapitel V, 3, Kerf, s. 82.  
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och att möjlighet till kompensation finns reglerat i koncessionsavtalet. Som 
nämnts ovan är koncessioner komplexa projekt och det kan ofta krävas 
medverkan från expertis vid tvister mellan parterna.  
 
Ett antal olika instrument kan användas för tvistelösning och det finns även 
frågor kring vilket regelsystem som skall tillämpas på koncessionsavtalet. 
Vilket regelsystem som kommer att tillämpas på koncessionsavtalet beror på 
vilken affärskultur och vilka traditioner som finns i beställarlandet, hur väl 
landets egna lagregler är anpassade till privatfinansiering och beroende av 
det senare hur stora krav som långivare ställer i lagvalsfrågan.149 Om landets 
lagregler är väl utvecklade och den dömande makten är ”pålitlig” så kanske 
långivarna kan acceptera att landet egna lagar tillämpas på avtalet och att 
skiljedomsförfarandet kan ske i ett forum inom landets gränser. Andra krav 
kan ställas då projektet uppförs i ett land med mindre rättsäkerhet med följd 
att långivarna kräver att ett internationellt lagsystem tillämpas och att 
skiljedomsförfarandet sker i en internationell skiljedomstol utanför landets 
gränser.150 Det finns olika möjligheter för konfliktlösning, såsom 
domstolsprövning, ”kvasirättslig prövning”, skiljedomsförfarande och 
ickebindande forum. Huvudregeln är att tvister rörandet ett koncessionsavtal 
hör till beställarlandets domstolars jurisdiktion.151  
 
Det finns även möjligheter till alternativa ickebindande 
”tvistelösningsmetoder” – ADR - som är av rådgivande natur.152 Det kan 
ofta vara bra att kombinera olika tvistelösningsmetoder i ett 
koncessionsavtal för olika typer av tvister. Ett annat alternativ är att man 
uttömmer en möjlighet innan går vidare med nästa, exempelvis att parterna 
först prövar med att lösa konflikten i ett informellt ADR för att om detta 
misslyckas gå vidare med domstolsprövning eller skiljedomstol. 
 

3.3.7.1 Domstolsprövning 
Parterna i ett avtalsförhållande är ofta negativt inställda till att lösa en 
uppkommen tvist i domstol. Några negativa aspekter som kan anges med 
domstolsprövning är att det kan vara besvärligt, långsamt och kostsamt att 
lösa tvist i domstol. Ett kontradiktorisk förfarande har till följd att parterna 
går till domstolen som motparter och inte som ”kompanjoner” som skall 
lösa ett gemensamt problem, och detta faktum kan verka skadande för 
fortsatta relationer. Vid komplexa infrastrukturprojekt som det i regel rör sig 
om vid BOT så kan domstolen sakna tillräckligt tekniskt kunnande i den 
tvistiga frågan. En inhemsk domstolen kanske inte är neutral då parterna är 

                                                 
149 Se Brunetti, A. m.fl. How businesses see government - responses from private sector 
surveys in 69 countries, IFC (World Bank Group).  
150 Kerf.  (Tillämplig lag på ”Arlanda Project Agreement” är svensk lag och 
skiljedomsförfarandet behandlas i Stockholms handelskammare med tillämpning av dess 
processregler). 
151 Kerf, s. 93.  
152 Alternative Dispute Resolution. 
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det allmänna mot en privat aktör eller om det är en utländsk part mot en 
inhemsk eller så kan domstolen kan vara korrupt.153

 
En rättsprocess i ett utvecklat och förutsägbart rättssystem kan även erbjuda 
många fördelar om det t.ex. är många parter i målet eller om bevisningen är 
viktig. Detta beror på att domstolar har väl beprövade verktyg för sådana 
situationer som kanske saknas i kommersiella tvistlösningsforum som t.ex. 
en skiljedomstol. I många fall då projektet sker i ett utvecklingsland och 
lagsystemet är mindre utvecklat försöker vissa parter undvika de inhemska 
domstolarna helt, vilket inte går i alla fall då tvister med inhemska intressen 
i regel faller inom den inhemska juristdiktionen.154  
 

3.3.7.2 Skiljedomstol   
Fördelar som ofta tillerkänns lösande av tvist i skiljedomstol kan bl.a. vara 
att man i dessa förfaranden tillämpar sekretess. Sekretessen i förfarandet 
kan vara av stor vikt för skydd av t.ex. företagshemligheter. En annan 
positiv aspekt är att vid tvistelösning i skiljedomstol kan parterna (beroende 
av vad som avtalats) välja ut skiljemän beroende av vilken typ av fråga som 
är tvistig. Om den tvistiga frågan rör geologiska förhållanden vid platsen för 
anläggningens uppförande kan parterna välja skiljemän med denna tekniska 
expertis. Parterna kan också välja skiljemän som är helt oberoende i 
förhållande till parterna vilket gör att skiljedomstolen blir mer oberoende 
och neutral jämfört med en allmän domstol. Vid val av skiljemän kan 
parterna välja personer utifrån ryktbarhet och kunnande. Ett annat positivt 
argument som ofta nämns är att tvistemålsprocessen i skiljedomstol i regel 
är snabb, men detta beror på hur komplex och svår frågan är som är tvistig.  
 
Negativa aspekter som ofta framförs med tvistlösning i skiljedomstol kan 
vara detta forum inte har någon god förmåga att lösa tvister som kräver 
omedelbar ”uppmärksamhet” och ett snabbt avgörande. Skiljedomstol är 
dessutom ett opraktiskt forum för att lösa återkommande problem och det 
kan innebära svårigheter att involvera/ta in andra parter än de som tagit upp 
tvisten. Ett sista negativt exempel som skiljedomstol har gemensamt med 
allmänna domstolar är att parterna liksom i domstol går in i tvisten som 
motparter.155

 

3.3.7.3 Ickebindande alternativa tvistelösningsmetoder - ADR 
Positiva aspekter ADR kan vara att parterna har kontroll över 
förhandlingarna och kan avbryta dem om de inte är framgångsrika. Denna 
tvistelösningsmetod är också flexibel då den ”tredje parten” kan ägna sig åt 
att assistera i arbetet att utvärdera alternativ och finna lösningar för att möta 
parternas behov. Förfarandet innan förhandlingarna är ofta kort då det inte 
krävs så mycket formalia för att förbereda mötet och mötet går snabbt att 
planera. ADR är också ett billigt förfarande då många beslut kan ta kort tid 

                                                 
153 Kerf, s. 94.  
154 Kerf, s. 95.  
155 Ibid. s. 96, UNCITRAL Legislative Guide… kapitel VI, 30-32.   
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att lösa. I frågor av komplicerad teknisk natur kan det vara mer fruktbart att 
ta hjälp av en expert på ämnet. Den största svagheten med ADR är en direkt 
konsekvens av dess styrka. I och med att parterna kan dra sig ur 
förhandlingarna vid vilket tillfälle som helst och eftersom besluten inte är 
bindande för parterna kan dessa aldrig vara säkra på att ett fast beslut kan 
tagas.156  
 

3.3.8 Omförhandlingsklausul 

En omförhandlingsklausul kan vara av intresse för alla parter men av olika 
anledningar. Om byggnationsfasen går bra och inkomsterna börjar genereras 
kommer projektbolaget och dess sponsorer vara intresserade av att 
omförhandla låneavtalen för att kunna öka vinsten. I denna situation kräver 
beställaren ofta att få vara med och dela på vinsten som genereras. De flesta 
risker förekommer i den tidigare delen av projektet och när denna väl är 
över kan lånen med fördel omförhandlas. I och med att mindre/färre risker 
aktualiseras kan låntagarna få bättre villkor på sina lån och avkastningen i 
projektet kan ökas. En möjlighet är att från början lägga in en klausul 
angående omförhandling när byggnationsfasen är över i 
koncessionsavtalet.157 Detta för att parterna skall kunna dela på de vinster 
som kan uppkomma genom de ändrade lånevillkoren.  
 
I Arlandaprojektet har man reglerat fördelningen av vinster utöver den 
förväntade vinstmarginalen genom att lägga in en fördelningsmekanism som 
ger beställaren rätt till vinstdelning upp till i avtalet reglerade 
“triggernivåer”.158 En sådan lösning kan förekomma eventuella konflikter 
och därigenom bespara projektet extra utgifter. Om däremot projektet inte 
går bra och intäktsströmmen sviktar kan det ställas krav från sponsorer och 
långivare att koncessionsavtalet skall omförhandlas. Det kan diskuteras 
huruvida denna möjlighet skall ges för vissa händelser som inte faller under 
force majeure klausulen. BOT är ju ett högriskprojekt vilket alla parter är 
medvetna om. 
 
 
 
 

                                                 
156 Kerf, s. 97.  
157 Bousquet, s. 28f.  
158 Kjell Sundvall, VD Arlanda Projekt AB.  
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4 Step-in rights 
The right of a third party to ”step-in” to the place of one 
contractual party where that party fails in its obligations under the 
contract and the other party to the contract has the right to 
terminate the contract.159

 
 

4.1 Inledning 

Step-in rights är ett säkerhetsarrangemang som genom direktavtal antingen 
ger långivaren eller beställaren rätt att överta hela eller delar av driften av 
BOT-projektet i projektbolagets ställe. Denna rätt kan både beställare och 
långivare ha möjlighet att utnyttja vilket regleras i direktavtal som 
kompletterar koncessionsavtalet. I direktavtalen medger parterna ömsesidig 
rätt att överta koncessionsinnehavarens roll i projektet under specifika 
förhållanden. En step-in right aktualiseras för beställaren när projektbolaget 
inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt koncessionsavtalet eller för 
långivarna då projektbolaget inte kan fullfölja sina låneförpliktelser.160 Det 
kan också röra sig om att anläggningen är för miljöfarlig, att underhållet av 
en motorväg inte är tillräcklig eller att de tåg som trafikerar en uppförd 
järnvägssträcka inte följer utsatt tidtabell eller ofta drabbas av driftsstopp. 
Långivarnas step-in right aktualiseras främst när projektbolaget har svårt att 
uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. 
 
Det är dock inte fråga om enstaka fel som utlöser en step-in right utan 
upprepade fel med påföljande uppmaning till bättring utan att 
koncessionsinnehavaren åtgärdar problemet. Den tid som 
koncessionsinnehavaren har på sig att avhjälpa de brister som föreligger är 
ofta väl tilltagen och ett antal andra åtgärder såsom vite tar vid innan en 
step-in right aktualiseras.161 Det bör noteras att en step-in åtgärd är en 
extrem åtgärd vilken utnyttjas då andra medel är uttömda. Innan ett step-in 
blir aktuellt har långivarna eller beställaren med största säkerhet utnyttjat 
och uttömt möjligheten att ta befintliga performance bonds i anspråk. Step-
in rights huvudsakliga motiv är att säkra det långa koncessionsavtalet och 
därmed återbetalning av långivarens utestående fordringar och beställarens 
behov av den i koncessionsavtalets tjänsten/servicen. Det kan ligga i alla 
parters intresse att projektet fullföljs under ett annat projektbolags ansvar. 
 

4.2 Beställarens step-in rights 

Beställarens rätt att utnyttja en step-in right kommer framför allt ifråga då 
projektbolaget inte kan leverera den tjänst/service som man har åtagit sig 
                                                 
159 Delmon, J, BOO/BOT projects: a commercial and contractual guide, s. 235. 
160 Vinter, Graham, D, Project Finance, s. 159f. 
161 Jmf. avsnitt 3.3.4. 
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enligt koncessionsavtalet. I vissa länders lagstiftning regleras en uttrycklig 
rätt för beställaren att tillfälligt ta över driften av projektet vilket normalt 
aktualiseras då projektbolaget i fråga inte kan leva upp till åtaganden i 
koncessionsavtalet. Men framför allt aktualiseras denna rätt då beställaren 
har en lagstadgad skyldighet att garantera att den aktuella tjänsten/servicen 
alltid skall finnas tillhands för slutanvändarna. En sådan företrädesrätt kan 
också vara underförstådd i avtal som ingås av beställaren och rätten att gå in 
i projektet kan även om den inte uttryckligen är reglerat i lag eller i 
koncessionsavtalet presumeras vara en del av avtalet.162 En sådan rätt för 
beställaren är inte populär hos övriga parter i projektet vilka i regel kräver 
att det i koncessionsavtalet så klart som möjligt definieras under vilka 
förutsättningar en sådan step-in right bör finnas. Beställaren kan annars 
använda denna rätt eller hota med att använda den för att ta kontroll över 
projektet och styra det i eget intresse till gagn för övriga parter eller för att 
ta kontroll över projektets tillgångar. För att undvika detta är det viktigt att 
begränsa beställarens rätt att utnyttja sin step-in right till situationer då 
projektbolaget har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot 
koncessionsavtalet. Beställaren skall inte kunna gå in i projektet enbart för 
att denna är missnöjd med koncessionsinnehavarens prestation i allmänhet.  
 
En möjlighet för att skapa ett mer investeringsvänligt klimat är att reglera i 
lagen som rör koncession att beställarens rätt att gå in i ett projekt enbart är 
en tillfällig åtgärd. Åtgärden skall vara ämnad att lösa ett specifikt problem 
som koncessionsinnehavaren har misslyckats med. När den akuta 
situationen är avklarad skall projektbolaget åter ta över ansvaret för 
projektet och för att de åtaganden som regleras i koncessionsavtalet 
uppfylls. Vid större avtalsbrott kan det vara relevant med andra åtgärder 
vilka är mer ingripande. En annan aspekt som kan orsaka beställaren 
problem vid behov av ett snabbt step-in är att det kan vara svårt att på kort 
tid utse och anlita en kompetent aktör för att lösa problemet som projektet 
står inför.  
 
Om det är ett återkommande problem som projektet dras med och 
projektbolaget inte kan klara av detta problem kan beställaren tvingas till 
återkommande ingripanden. En sådan situation kan innebära att risker som 
från början burits av projektbolaget enligt koncessionsavtalet överförs till 
beställaren. Om risker som projektbolaget skall bära överförs på beställaren 
innebär det att beställaren går miste om vissa av de fördelar som finns med 
att använda BOT-upplägget för uppförande av infrastrukturprojekt. 
Projektbolaget skall inte kunna förlita sig på att beställaren vid problem 
skall gå in för att ta hand om en speciell risk istället för att projektbolaget tar 
hand om risken själv.163  
 
Det är även viktigt att i koncessionsavtalet reglera vilken part som skall bära 
kostnaden för att beställaren går in i projektet. Det bör i regel vara 
projektbolaget som skall bära den kostnad som beställaren har ådragit sig 
                                                 
162 UNCITRAL - Legislative Guide on… Kapitel IV, 143.   
163 Ibid. 145. 
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för  avhjälpande av det problem som uppkommit om det ligger inom 
projektbolagets ansvar. Om det däremot handlar om händelser utanför 
projektbolagets kontroll s.k. ”Force majeure” eller ”Acts of god” kan 
utgången bli annorlunda. En möjlighet för att undvika tvister angående 
ansvar för att åtgärda problem eller angående kostnadens storlek för 
åtgärdande av problem kan vara att man i koncessionsavtalet reglerar att 
beställaren har rätt att åtgärda vissa fel för att därefter fakturera 
projektbolaget för kostnaden.  
 

4.3 Långivarnas step-in rights 

Långivarnas huvudsäkerhet i ett BOT-projekt är den inkomstström som kan 
genereras i projektet. Långivarnas step-in right aktualiseras som jag angivit 
ovan i de fall då projektbolagets förmåga att driva projektet äventyrar 
projektets inkomstström och därmed återbetalningen av upptagna lån. I 
händelse av att projektbolaget inte klarar av att fullgöra sina förpliktelser 
gentemot långivarna kommer dessa vara intresserade av att försäkra sig om 
att anläggningen inte skall lämnas ofullständig och att projektet skall drivas 
med vinst. Möjligheten för långivarna att själva gå in i ett projekt och 
ersätta projektbolaget med ett annat för att förhindra att projektet går om 
intet ger långivarna ytterligare en säkerhet. Även beställaren kan vara 
intresserad av att projektet tas över av ett nytt projektbolag utsett av 
långivarna som ett alternativ till att ta över och fortsätta projektet under eget 
ansvar. Samtidigt erbjuder det beställaren en möjlighet att undvika avbrott 
p.g.a. avslutningen av projektet och på så sätt upprätthålla kontinuiteten i 
tjänsten/servicen.164  
 
Liksom fallet är med beställarens rätt till step-in finns det olika grader av 
ingripande som långivarna kan göra. I den mindre ingripande möjligheten 
till step-in har långivarna möjlighet att gå in i projektet för att lösa en skuld 
som projektbolaget har dragit på sig och inte kan betala. Det kan röra sig om 
en skuld till en underleverantör som hotar med att säga upp ett leveransavtal 
utan vilket projektets inkomstström rubbas vilket i värsta fall kan leda till 
projektets nedläggning. Den mer ingripande formen av step-in right innebär 
att långivarna går in och driver projektet själva eller att långivarna utser ett 
nytt projektbolag för att driva projektet i det förra projektbolagets ställe. 
Detta kan aktualiseras då projektbolagets sätt att driva projektet hotar att 
riskera projektet i sin helhet. Till skillnad från beställaren rätt att gå in i 
projektet vilken i regel är hänförbar till ett specifikt, tillfälligt och 
brådskande fel i servicen/tjänsten är långivarens step-in rights oftast för 
situationer då koncessionsinnehavarens misslyckande att tillhandahålla 
servicen/tjänsten är återkommande eller då koncessionsinnehavaren anses 
oförmögen att åtgärda felet. 
 
Den mindre ingripande step-in möjligheten som kan vidtas främst av 
långivarna kan även dra in tredje man. Vinter tar upp situationen då en 
                                                 
164 UNCITRAL - Legislative Guide… Kapitel IV, 147. 
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leverantör av kol till ett kolkraftverk har utestående fordringar gentemot 
projektbolaget vilket i normala fall skulle ge leverantören rätt att häva 
leveransavtalet. Det kan vara paradoxalt för leverantören att inte kunna häva 
leveransavtalet med projektbolaget vilket skulle vara en naturlig följd mot 
en annan avtalspart i motsvarande situation utan ett direktavtal med långt 
bättre kreditvärdighet än ett SPC.165

 
Det finns dock exempel på positiva verkningar för tredje man med 
direktavtal, vilka är beroende av hur direktavtalet utformas. Direktavtalen 
bör utformas med klara villkor under vilka omständigheter som en step-in 
right kan bli aktuell. Ett direktavtal med en tredje man brukar vanligtvis 
innehålla ett samtycke från tredjeman att projektbolagets rättigheter under 
kontrakten med tredje man är ”belastade med säkerhet” liksom ett åtagande 
från tredjeman att inte utnyttja sina rättigheter att säga upp kontraktet utan 
att först ha underrättat långivarna viss tid i förväg och givit dessa möjlighet 
att åtgärda projektbolagets avtalsbrott.166 Direktavtalet brukar också 
innehålla en överenskommelse med tredje man att, om tredje man har givit 
långivarna en underrättelse om projektbolagets avtalsbrott och långivarna i 
sin tur ger ett svar på denna skall tredje man tillåta långivarna (eller någon 
de har utsett likvidator/god man) antingen att träda in i projektbolagets ställe 
beträffande projektbolagets rättigheter och skyldigheter gentemot tredje 
man för en viss tid eller tillåta att kontraktet mellan tredje man och 
projektbolaget överförs till ett annat bolag utsett av långivarna ett s.k. 
”work-outbolag”.167  
 
På detta sätt kan step-in rights vara både ett defensivt liksom ett offensivt 
instrument för långivarna. Step-in rights har en defensiv funktion i att de 
skyddar långivarna från att andra parter till koncessionsavtalet plötsligt 
säger upp avtal med projektbolaget. Offensiv funktion har step-in rights i att 
de tillåter långivarna att ta kontroll över projektbolagets och dess rättigheter 
under koncessionsavtalet för att på det sättet säkra projektets fortlevnad. En 
step-in är ingen skyldighet utan långivarna gör detta för att minimera eller 
helst undvika en ekonomisk förlust vilket skulle bli följden om hela 
projektet skulle läggas ned.  
 
 
Ett direktavtal kan hänvisa till två möjligheter vid överföring av 
projektbolagets rättigheter och skyldigheter till ett annat. Den första 
möjligheten är då projektbolagets åtaganden överförs till ett work-outbolag 
upprättat av långivarna för syftet att överta projektbolagets roll. Den andra 
möjligheten är att projektbolagets åtaganden överförs till en utomstående 
köpare som är villig att köpa projektbolaget och rätten till drift av projektet 
av långivarna. Vinter definierar skillnaden mellan dessa två möjligheter som 
att när det är ett work-outbolag som tar över projektbolagets åtaganden 

                                                 
165 Vinter, s. 159. 
166 Wood, Philip, R, Project finance, subordinated debt and state loans, London, 1995, s. 
32. 
167 Vinter, s. 160. 
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fungerar det nya projektbolaget som en extragäldenär medan om 
projektbolaget som innehavare av koncessionsavtalet säljs helt och hållet så 
kan köparen kallas för ersättningsgäldenär.168  
 

4.4 Parternas olika intressen vid ett step-in 

Beställaren kan i direktavtalet med långivarna ha behållit en rätt att själva 
gå in och driva projektet i sin helhet. Om så är fallet bör direktavtalet mellan 
långivare och beställare klart reglera förhållandet mellan beställarens rätt att 
gå in och driva projektet och långivarnas step-in right. Om beställaren 
övertar projektet innan eller istället för att långivarna utnyttjar sin step-in 
right kan man tänka sig att långivarna inte borde protestera så länge 
kassaflödet i projektet upprätthålls och beställaren svarar för återbetalningen 
av de upptagna lånen. Beställaren är dock inte den motpart till de låneavtal 
vilka upprättades mellan projektbolaget och långivarna. Då beställaren går 
in och driver projektet kan detta medföra att andra risker aktualiseras för 
långivarna jämfört med om projektbolaget skulle fortsätta att driva 
projektet.  
 
Om däremot långivarna utnyttjar sin step-in right före beställaren bör 
beställaren inte motsäga sig detta då även långivarnas rätt till step-in 
regleras i koncessionsavtalet. Om någon av beställaren eller långivarna skall 
ha rätt till en step-in före den andra parten bör förhållandet regleras i alla de 
direktavtal som kan finnas mellan parterna i projektet. Frågan är viktig för 
att undvika tvister och för att klargöra för tredje man hur en step-in situation 
kommer att te sig. Tredje man kan på olika sätt vidta åtgärder för att få 
bättre kontroll och jämna ut balansen mellan sig och övriga parter till 
direktavtalet. Tredje man kan kräva en rätt att köpa de lån som långivarna 
har mot projektbolaget i händelse av att projektbolaget inte kan betala sina 
fordringar eller så kan man vilja ha förköpsrätt vid försäljning av projektet.  
 
Beställaren kan även ställa krav på att work-outbolaget har den tekniska 
expertisen och en stabil ekonomisk grund att stå på, att den tid under vilken 
långivarna utnyttjar sin step-in och driver projektet tidsbegränsas och att 
långivarna kan utnyttja sin step-in right enbart en gång.169 Det kan dock 
vara svårt att uppföra eller utse ett acceptabelt work-outbolag som kan 
överta projektbolagets roll på kort tid.170 Förköpsrätt för beställaren kan 
göra att budgivare för köp av projektbolaget tvekar att lägga relevanta bud 
då det ändå kan förbigås vilket ogillas av långivarna. En möjlighet är att 
kräva att beställaren som åberopar sin förköpsrätt måste matcha tredje mans 
anbud och dessutom  betala de kostnader för budgivningen som den 
anbudsgivare haft som skulle vunnit budgivningen om inte förköpsrätten 
åberopats. 
 

                                                 
168 Vinter, s. 161. 
169 Ibid. 
170 Wood, s. 33. 
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Det kan också vara så att beställaren inte vill gå in i projektet och därför kan 
tänka sig att låta långivarna slutföra det påbörjade projektet mot en viss 
bonus. En lösning kan vara att beställaren medger en bonus (en något större 
slutbetalning än vad som avtalats eller att en viss ersättning utgår om 
slutbetalning inte skall utgå vid koncessionstidens slut) om långivarna 
utnyttjar sin möjlighet att ta över projektet. För att denna ”bonus” skall 
utfalla krävs att långivarna driver projektet i en minimiperiod. Detta för att 
långivarna inte enbart skall gå in i projektet för att få bonusen för att sedan 
drar sig ur. Tanken är att långivarna skall göra ett gott försök att rädda 
projektet. Bonusen betalas därför inte ut om koncessionsavtalet sägs upp 
under step-in perioden. Step-in perioden är i regel tidsbestämd på 2-5 år 
vilket långivarna ofta motsätter sig då de vill driva projektet till projektets 
upptagna lån är återbetalda. Beställaren brukar dock vilja att step-in 
perioden skall vara tidsbestämd då man inte vill att banker eller andra 
långivare skall driva infrastruktur i landet.  
 
Om långivarna väljer att överföra projektbolagets åtaganden till ett work-
outbolag för driften av projektet kan övriga parter till koncessionsavtalet 
kräva att långivarna garanterar work-outbolagets prestation.171 Om 
långivarna skulle ta på sig en sådan skyldighet har övriga kontraktsparter till 
koncessionsavtalet en bättre kreditrisk när projektet kämpar för sin 
överlevnad än om projektet inte har några problem, vilket inte kan anses 
rimligt. Emot detta kan beställaren hävda - medan långivarna vidhåller att 
det går in för att rädda ett dödsdömt projekt – att långivarnas step-in enbart 
förhindrar beställaren från att gå in och rädda projektet själv. Beställaren 
kan vidare hävda att om beställaren blir förbigången på detta sätt måste 
långivarna gå med på sådana åtaganden.172  
 
Långivarna försöker å sin sida att begränsa sitt ansvar vid ett step-in. Det är 
därför även viktigt att reglera under vilka förhållanden som långivarna kan 
lämna projektet – ”step-out”. Långivarna insisterar i regel på att om de gör 
en step-in, skall de (eller work-outbolaget) endast bli ansvariga för de av 
projektbolagets skyldigheter som de uttryckligen har blivit underrättade om 
av övriga kontraktsparter. Om långivarna inte får igenom detta krav kommer 
de att försöka att förhandla fram en tak på redan existerande fordringar eller 
en begränsning för de skyldigheter de skall bära vid ett step-in, även om 
detta i allmänhet är svårt att uppnå. För att begränsa sitt ansvar vid ett step-
in försöker långivarna också att undvika att ta över projektbolagets 
långsiktiga åtaganden, framför allt skyldigheter gentemot beställaren, s.k. 
abandonment costs.173

 
Beställaren kan invända att långivarna får ta på sig även sådana långsiktiga 
åtaganden som en följd av sina step-in rights. Detta är dock ingen 
självklarhet då även en temporär step-in från långivarna måste vara till 
fördel för beställaren. Om inte långivarna skulle kunna gå in i projektet utan 

                                                 
171 Wood, 33. 
172 Vinter, s. 163. 
173 Ibid. s. 164. 
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att kunna begränsa sina åtaganden skulle beställaren stå i en situation med 
utestående fordringar utan möjlighet till återbetalning. Om det dessutom 
återstår byggnationer skulle det krävas större investeringar av beställaren för 
att få projektet färdigställt. Långivarna (eller t.ex. ett ”work-outbolag) 
kommer om de går in i projektbolagets ställe att fullgöra dess åtaganden 
enligt koncessionsavtalet gentemot beställaren vilket också innefattar 
projektbolagets skyldigheter under step-in perioden. Dessutom har inte 
projektbolaget någon möjlighet att erlägga en ev. uppsägningsbetalning 
p.g.a. att det får förutsättas att en step-in right aktualiseras först när 
projektbolaget är i det närmaste insolvent.  
 
Långivarna söker vanligtvis ingå i direktavtal med myndigheter som 
utfärdar licenser som är nödvändiga för projektets drift. Direktavtalen kan 
antingen innebära en försäkran att myndigheten inte återkallar licensen 
p.g.a. en step-in right situation eller ett åtagande att utfärda en ny licens på 
samma villkor till förmån för ett work-outbolag. Den licensutfärdande 
myndigheten anser vanligtvis detta som en obefogad inskränkning i dess 
lagstadgade rätt, men en kompromiss kan oftast uppnås genom att 
myndigheten går med på att inte säga upp licensen för en begränsad tid eller 
att utfärda en temporär licens till ett work-outbolag. I båda fallen måste 
myndigheten garanteras att projektbolagets eller work-outbolaget har de 
finansiella medlen och den tekniska kompetensen för att fortsätta driva 
projektet under den förlängda licenstiden. Tanken är att långivarna skall ges 
en viss respit för att kunna driva projektet och söka en fullvärdig licens 
under tiden.  
 
Från projektbolagets sida är direktavtal enbart ytterligare en typ av säkerhet. 
Det faktum att långivarna tar över kontrollen över ett projekt behöver inte 
innebära (om inte långivarna säljer projektet eller projektbolaget) att 
projektbolaget förlorar sina rättigheter enligt koncessionsavtalet för all 
framtid. Det kan regleras i koncessionsavtalet att en återgång till det 
ursprungliga projektbolaget kan ske efter att långivarna har gått in och löst 
de problem som utlöste step-in åtgärden. Om detta skall kunna genomföras i 
praktiken kan de olika avtalen i projektet inte överföras till work-outbolaget. 
Man löser detta genom att work-outbolaget fungerar som en medgäldenär 
till projektbolaget i de olika avtalen i projektet.  
 
De övriga avtalsparterna har då work-outbolaget som motpart under step-in 
perioden. När lånen är återbetalda träder work-outbolaget tillbaka och 
projektbolaget kan åter träda in. Tillämpningen av ett medgäldenärskap är 
också användbar för att tillförsäkra att långivarna (i form av work-
outbolaget) kan göra en step-out från avtalen i projektet på ett smidigt sätt. 
Om långivarna genom work-outbolaget skulle vara den enda motparten till 
övriga kontraktsparter i projektet skulle deras step-out kunna stöta på 
problem. Långivarnas step-out skulle i detta fall vara beroende antingen av 
att ett annat bolag tar på sig de rättigheter och skyldigheter som de 
långivarna tagit på sig eller av att motparterna säger upp avtalen i projektet.    
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5 Slutkommentar och 
sammanfattning 
Mitt syfte i denna uppsats har varit att behandla ämnet projektfinansiering 
och BOT-projekt med tyngdpunkt på koncession och framför allt step-in 
rights. Min avsikt har varit att anlägga ett praktiskt perspektiv och uppsatsen 
är till huvuddelen deskriptiv.  
 
Olika former av projektfinansiering har förkommit sedan 1600-talet men har 
tillämpats alltmer för att finansiera och bygga infrastruktur sedan BOT-
begreppet myntades i Turkiet för utbyggnad av kraftsektorn på 1980-talet. 
BOT-upplägget lämpar sig extra väl för utvecklingsländer då infrastrukturen 
”betalar sig själv” och inte behöver belasta en ansträngd statsbudget. Andra 
positiva aspekter är att staten kan dra nytta av den privata sektorns bättre 
förmåga till effektivitet vilket har visat sig i kortare byggtider och 
kostnadsbesparingar.  
 
BOT-projekt är komplexa med ett nät av avtal mellan de olika parterna som 
är involverade och i detta ligger mycket av de negativa aspekter som kan 
framföras. För privata investerare krävs avsevärda investeringar för att vara 
med i anbudsgivningen för ett BOT-projekt och processen från ax till kaka 
kan vara lång. Dessutom kostar det mer för ett projektbolag jämfört en stat 
att ta upp lån på den privata lånemarknaden för att finansiera ett BOT-
projekt. Dessa merkostnader får i slutändan användarna betala. Det har av 
erfarenhet visat sig att fördelarna uppväger nackdelarna.  
 
Den beställande staten har en viktig roll i hur ett BOT-projekt skall utfalla, 
men olika stater har olika utgångspunkt och förutsättningar. Ett rikt land 
med politisk stabilitet kan ställa större krav och har mer att säga till om i 
avtalsförhandlingar gentemot projektbolag och sponsorer än ett mindre rikt 
land som har en historia av politisk instabilitet.  
 
Vid genomförandet av ett BOT-projekt i t.ex. Sverige kan investerare förlita 
sig på ett stabilt politiskt klimat och en hög grad av förutsägbarhet i 
lagstiftning och i de dömande instanserna. Riskerna för att investera i 
Sverige är med andra ord relativt låga och utsikterna för att ett BOT-projekt 
skall slutföras är stora. Vid framförhandlandet av villkoren i 
koncessionsavtalet har den svenska staten som beställare en stark 
förhandlingsposition. Den starka förhandlingspositionen kan resultera i att 
de privata investerarna är villiga att ta på sig fler risker och kan acceptera en 
mindre vinstmarginal än om ett projekt skulle genomföras i ett mindre 
stabilt land än Sverige.  
 
En annan aspekt som kan nämnas är att kostnaderna vid upptagande av 
nödvändiga lån för genomförandet av ett BOT-projekt i Sverige blir 
betydligt lägre än om projektet skulle genomföras i t.ex. Thailand.  
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Vid genomförandet av ett BOT-projekt i ett mindre stabilt land kan 
situationen vara den omvända; riskerna för investerarna är större vilket gör 
att man vill ha högre potentiell avkastning och upptagande av lån blir 
dyrare.  
 
Det för projektfinansiering och BOT-projekt speciella avtalskonstruktionen 
step-in rights är en drastisk sista åtgärd för att rädda ett projekt. Ett step-in 
kan göras mer eller mindre ingripande. I den mindre ingripande formen av 
ett step-in går långivare in och löser en skuld som projektbolaget har för att 
viktiga motparter till projektbolaget inte skall säga upp befintliga avtal. I 
den mer ingripande formen av step-in byts projektbolaget ut med ett av 
långivarna utsett bolag för att sköta driften av projektet. Även beställaren 
ser ofta till att ha möjlighet till step-in.  
 
 
 

 55



Bilaga A 
Schematisk bild över hur strukturen kan se ut i ett tullfinansierat vägprojekt 
av BOT-typ.  
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Källa: Review of Recent Toll Road Experience in Selected Countries and Preliminary 
Tool Kit for Toll Road Development, 
http://www.worldbank.org/transport/roads/tr_docs/padeco/app_h.pdf.  
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Bilaga B 
Ekonomisk översikt av ett avgiftbaserat vägprojekt på BOT-basis.  
(O&M – Operation and maintenance).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Källa: Review of Recent Toll Road Experience in Selected Countries and Preliminary 
Tool Kit for Toll Road Development,  
http://www.worldbank.org/transport/roads/tr_docs/padeco/app_h.pdf.  
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