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1. Kontraktgrundlag 

Kontraktgrundlaget er Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som 

offentlig service i perioden 2015-2024, der blev indgået den 16. april 2015. Denne kontrakt med 

tilhørende bilag og senere indgåede tillægsaftaler benævnes i det følgende ”Kontrakten”. 

1.1. Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten 

Nærværende Tillægskontrakt 28 er indgået i overensstemmelse med Kontraktens pkt. 10.15 om 

ændringer af Kontrakten. Kontraktens vilkår er således fortsat gældende i det omfang, der ikke 

udtrykkeligt er anført andet i denne tillægskontrakt. 

2. Baggrund 

Med aktstykke 88 af 28. februar 2019 er der afsat 3,0 mio. kr. til DSB til udvikling af danske 

stationer.  

DSB har den 13. september 2019 fremlagt en plan for udmøntning af midlerne, i hvilken midlerne 

anvendes til modernisering af stationstoiletter, hvilket efterfølgende er godkendt af 

forligskredsen. 

3. Ændring af Kontraktens bestemmelser 

Der indsættes et nyt pkt. 6.2.4 med følgende ordlyd: 

”DSB er forpligtet til at anvende 3,0 mio. kr. til modernisering af stationstoiletter.  

DSB skal hvert år, indtil alle midlerne er opbrugt, senest den 1. oktober fremsende en status for 

anvendelsen af midlerne, indeholdende 1) oplysninger om hvilke kommuner, der er indgået 

aftaler med, herunder hvilke stationer, der er omfattet af aftalerne med kommunerne, 2) 

oplysninger om status på modernisering af de pågældende stationstoiletter, samt 3) et 

opdateret skøn for, hvornår DSB forventer, at have anvendt 3,0 mio. kr. til modernisering af 

stationstoiletter.” 

4. Økonomi 

Kontraktbetalingen til DSB øges med et engangsbeløb på 3,0 mio. kr. Beløbet kommer til 

udbetaling sammen med kontraktbetalingen til DSB i den følgende måned efter, at DSB over for 

Transportministeriet har dokumenteret, at DSB har anvendt i alt 3,0 mio. kr. til modernisering af 

stationstoiletter. Beløbet prisopregnes ikke. 
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5. Tid 

5.1. Ikrafttræden 

Denne Tillægskontrakt 28 har virkning fra underskrivelsestidspunktet. 

5.2. Ophør 

Medmindre andet aftales skriftligt, ophører denne Tillægskontrakt 28 samtidig med ophør af 

Kontrakten.  

6. Øvrige vilkår 

Kontrakten gælder på i øvrigt uændrede vilkår. 

Nærværende Tillægskontrakt 28 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis DSB og 

Transportministeriet. 
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7. Underskrifter 
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