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1. Skabelon til anfordringsgaranti  

1.1. Garantirekvirent/garantibeløb 
På foranledning af og for [Operatøren]s regning bekræftes herved, at vi, 
[pengeinstitutnavn] er en virksomhed registeret i [registreringsland] med 
følgende registreringsnummer [virksomhedens registreringsnummer] med 
hovedsæde [adresse, mv.], overfor Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
uigenkaldeligt og ubetinget garanterer for et beløb stort 100 mio. DKK 
(hundredemillioner danske kroner). 

Garantien nedskrives til 95.000.000 DKK (skriver femoghalvfemsmillioner 
danske kroner) 1. marts 2021. Den 1. januar 2026 nedskrives garantien til 
85.000.000 DKK (skriver femogfirsmillioner danske kroner). Den 1. januar 
2027 nedskrives garantien til 65.000.000 DKK (skriver femogtresmillioner 
danske kroner).  

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan efter 1. marts 2020, men in
den 1. januar 2026, meddele os, at garantien i stedet nedskrives med følgen
de kadence: 

Garantien nedskrives til 85.000.000 DKK (skriver femogfirsmillioner dan
ske kroner) 1. januar 2028. Den 1. januar 2029 nedskrives garantien til 
65.000.000 DKK (skriver femogtresmillioner danske kroner).  

1.2. Baggrund for sikkerhedsstillelsen 
Beløbet skal tjene til skadesløs sikkerhed for opfyldelse af ethvert krav, som 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har eller senere måtte få mod 
[Operatøren] i forbindelse med kontrakt af [indsæt dato] med eventuelle se
nere ændringer om udførelse af persontransport med jernbane. 

1.3. Garantiens ikrafttræden 
Garantien er gældende fra dags dato. 

1.4. Udbetaling under garantien 
Garantibeløb udbetales til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ved 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets skriftlige påkrav til os med til
kendegivelse om, at det krævede beløb tilkommer Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet efter den i pkt. 1.2 nævnte kontrakt. 

Det krævede beløb skal komme til udbetaling senest 7 dage efter påkrav.  

Det er ikke et krav for udbetaling, at påkravet angiver de retlige omstændig
heder, der ligger til grund for kravet om udbetaling, udover at kravet angår 
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den i pkt. 1.2 nævnte kontrakt. Det er uden betydning for pligten til udbeta
lingen, om [Operatøren] eventuelt måtte have indsigelser overfor kravet.  

1.5. Garantiens ophør 
Garantien er gyldig, indtil Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skrift
ligt meddeler os, at garantien er frigivet. Ved delvis frigivelse, jf. reglerne om 
nedskrivning ovenfor i pkt. 1.1, forbliver garantien i kraft for det ikke frigiv
ne beløb. 

Garantierklæringen tilbagesendes til os med påtegning om frigivelse, så 
snart garantien i sin helhed er frigivet. 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er forpligtet til at frigive anfor
dringsgarantien, senest 1 måned efter den i pkt. 1.2 nævnte kontrakt er op
hørt, forudsat at [Operatøren] har opfyldt samtlige sine forpligtelser i for
bindelse med ophør.  

1.6. Kontraktændringer 
Gyldigheden af denne garanti påvirkes ikke af Transport-, Bygnings- og Bo
ligministeriets handlinger under den i pkt. 1.2 nævnte kontrakt. For eksem
pel kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet give [Operatøren] hen
stand og indgå aftale med [Operatøren] om ændringer af den i pkt. 1.2 
nævnte kontrakt, uden at det påvirker nærværende garantis gyldighed. 

1.7. Lovvalg 
Nærværende anfordringsgaranti er undergivet dansk ret undtaget danske 
regler om lovvalg. 

1.8. Tvister 
Tvister, som måtte opstå i forbindelse med garantien, skal afgøres endeligt 
ved voldgift efter de "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgifts
instituttet", som er gældende på tidspunktet for sagens anlæg.  

Voldgiftsretten skal have tre medlemmer. 

Voldgiftsdommerne skal have hjemsted i Danmark og udpeges af Voldgifts
instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 

Stedet for voldgift er København. 

Sagen skal afgøres efter dansk ret, jf. også pkt. 1.7, herunder også danske 
processuelle regler, og processproget – for skrifter såvel som for den mundt
lige forhandling – er dansk. 
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Dato 

Garantens underskrift 



Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 
Frederiksholms Kanal 27F 

1220 København K 
Telefon 41 71 27 00 

trm@trm.dk
www.trm.dk

mailto:trm@trm.dk
http://www.trm.dk
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