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Executive Summary  

 

This Master thesis takes ABT 93 as the starting point and investigates how the Danish public em-

ployer can handle subsequent circumstances in lengthy and complex construction contracts in order 

to allocate risk efficiently and utilize gains.  

The thesis sets of by analyzing the coming Danish procurement law since this overarching frame-

work constitute the contractual barriers for the public employer. The law holds considerable flexi-

bility to handle subsequent circumstances.  Next, the thesis finds that the Danish background rules 

of law are not suitable to allocate risk efficiently and utilize gains.  

The next step was to develop an economic basis. Prospect Theory and subsequent research was 

adapted to construction settings to qualify the behavior of the parties. On this economic basis, the 

thesis mounts recommendations to the public employer to allocate risk efficiently and utilize gains.  

On the risk side, it is recommended to handle subsequent circumstances of an unpredictable nature 

by a hardship clause to allocate risk when it materializes. The clause suggests a radical new way to 

use a mediator in case of hardship and is adapted to fit within the coming Danish procurement law.   

When it comes to utilizing gains ABT 93 and Danish contracting practice show an evident lack in 

such clauses. It is recommended to employ Value Engineering Change Proposals (VECP) to create 

incentives for the contractor to propose project changes that will increase the value of the project. 

Furthermore, it is recommended to use a clause that implements an incentive/disincentive (I/D) 

structure in relation to the time of completion. Such a clause can incorporate the i) relational con-

cepts revealed from the contract psychology, ii) protects the agreement from intervention by the 

courts, iii) create an incentive to overcome subsequent circumstances and iv) tap into e.g. externali-

ties. Both recommendations are evaluated within the legal framework. 

Finally, the thesis evaluate the interplay between the hardship clause, the I/D clause and VECP. The 

three initiatives cannot necessarily be employed simultaneously. The contract design must be 

adapted to the specific settings and it is evaluated which variables that must be considered in this 

regard.     
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1 Problemstilling  

1.1 Indledning  

Bygge- og anlægsbranchen er og har historisk været en vigtig sektor i økonomien. Branchen bidra-

ger med godt 5 pct. (2013) af Danmarks samlede produktion1 og beskæftiger mere end 140.000 

mennesker2. Derudover er infrastruktur og boliger i det større samfundsperspektiv afgørende for 

vækst og velfærd.3  

På samme tid har byggebranchen i årevis været notorisk kendt for meget lave overskudsgrader 

sammenlignet med virksomheder i stort set alle andre brancher.4 Vigtigst af alt er byggeri og anlæg 

fuldstændig blottet for fremgang i arbejdsproduktivitet.5 Siden slutningen af 1980’erne har byggeri 

og anlæg i bedste fald opretholdt status quo. Landbrug, industri og mange andre sektorer er der-

imod karakteriseret ved en opadgående udvikling i arbejdsproduktivitet i samme periode.6  

Undersøgelser fra bl.a. The International Association of Contract and Commercial Management 

(IACCM) har længe dokumenteret, at kontraktkonciperingen i almindelighed er fokuseret på reakti-

ve bestemmelser, til trods for at erhvervsfolk mener, at et mere fremadrettet perspektiv, der tager 

udgangspunkt i målsætninger, samarbejde og kommunikation, vil øge virksomhedernes økonomi-

ske resultater. I 2011 anslog IACCM, at denne praksis kostede mellem 5 og 8 pct. på virksomheder-

nes resultater.7 Deres nyeste empiriske undersøgelse af de mest forhandlede kontraktvilkår viser, at 

denne praksis er under forandring, men der er fortsat en kløft mellem de vilkår, der oftest forhand-

les, og de vilkår, som skaber forretningsmæssig værdi.8    

Byggeri og anlæg er således vigtigt, dels på grund af sektorens størrelse og samfundsmæssige be-

tydning, dels fordi der tilsyneladende er plads til nytænkning og forbedring. Navnlig når det kom-

mer til et mere fremadrettet kontraktuelt perspektiv.  

                                                             
1 Søgning på "Statistikbanken" den 2. februar 2015 <http://www.statistikbanken.dk/> under “Nationalregnskab og offent-
lige finanser”/”Årligt nationalregnskab, brancher”/”Produktion, BVT og indkomstdannelse efter transaktion, branche og 
prisenhed”. Posten for byggeri og anlæg er sammenlignet med produktion i alt. Se også Deloitte (2013). Analyse af den 
danske byggesektor - Hovedrapport, s. 45 ff. 
2 Søgning på "Statistikbanken" den 2. februar 2015 <http://www.statistikbanken.dk/> under ”Arbejde, løn og ind-
komst”/”Beskæftigede ved bygge og anlæg efter sæsonkorrigering, art, branche”. 
3 Hansen, Ole (2011). Perspektiver for entrepriseretten. Juristen 93.7, s. 200. 
4 Dansk Byggeri (2013). Analyse af byggebranchen 2013 - Dansk Byggeri. Rapporten kan findes på 
http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Analyser%20og%20Statistik/Regnskabsanalyse/Analyser/299649.Regns
kabsanalyse%20for%20bygge-%20og%20anl%C3%A6gsbranchen%202013.pdf. Rapporten fra konsulenthuset Deloitte 
viste, at byggebranchens gennemsnitlige overskudsgrad var beskedne 4,9 pct. i 2012, som dog var en markant forbedring 
fra katastrofale 1,1 pct. i 2009. 
5 Ud over den rent statistiske dokumentation henvises også til Erik Kærgaard Kristensen kritik af moderne byggeri. Se 
bl.a.: "Kronik: Kun industrialisering af byggeriet kan give os billige ..." den 11. marts 2015 <http://ing.dk/artikel/kronik-
kun-industrialisering-af-byggeriet-kan-give-os-billige-boliger-174507>. 
6 Søgning på "Statistikbanken." den 2. februar 2015 <http://www.statistikbanken.dk/> under “Nationalregnskab og of-
fentlige finanser”/”Arbejdsproduktivitet efter prisenhed, branche og tid”. 
7 IACCM (2011). 2011 Top Terms in Negotiation, s. 7. 
8 IACCM (2014). 2013/2014 Top Terms in Negotiation, s. 6. 

http://www.statistikbanken.dk/
http://www.statistikbanken.dk/
http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Analyser%20og%20Statistik/Regnskabsanalyse/Analyser/299649.Regnskabsanalyse%20for%20bygge-%20og%20anl%C3%A6gsbranchen%202013.pdf
http://www.danskbyggeri.dk/files/Filbibliotek/Analyser%20og%20Statistik/Regnskabsanalyse/Analyser/299649.Regnskabsanalyse%20for%20bygge-%20og%20anl%C3%A6gsbranchen%202013.pdf
http://ing.dk/artikel/kronik-kun-industrialisering-af-byggeriet-kan-give-os-billige-boliger-174507
http://ing.dk/artikel/kronik-kun-industrialisering-af-byggeriet-kan-give-os-billige-boliger-174507
http://www.statistikbanken.dk/
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I løbet af det 20. århundrede udviklede entrepriseretten sig med afsæt i en helt indarbejdet fase- og 

opgavefordeling i byggeriet, hvor projektering og udførelse var skarpt adskilte processer, og hvor 

entreprenøren afgav tilbud på baggrund af et udbudsmateriale udformet således, at der var klarhed 

over ydelsernes omfang og indhold.9 Ud af denne praksis og muliggjort af entrepriserettens fravær 

af lovregulering voksede standardvilkårene Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byg-

ge- og anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) frem. 

Almindelige betingelser for totalentreprise af 1993 (ABT 93) var en modpol til den skarpe opdeling 

mellem projektering og udførelse, men bygger i al væsentlighed på de samme principper, som gæl-

der i AB 92. Totalentreprisen er netop kendetegnet ved, at totalentreprenøren foruden udførelsen af 

arbejdet overtager de væsentligste dele af projekteringsansvaret. Bygherren har dermed kun én 

medkontrahent, hvilket forenkler ansvarsspørgsmål og koordinationsproblemer. Ikke mindst kan 

der hurtigere for bygherren skabes overblik over de samlede omkostninger ved entreprisen.10 Vi 

tager udgangspunkt i ABT 93. Disse standardbetingelserne er i første omgang interessante at kigge 

på af den simple grund, at udbredelsen og brugen er ganske omfattende. Totalentrepriseformen er 

desuden det kontraktparadigme, som vi umiddelbart vurderer, er bedst egnet til komplekse kon-

trakter for en offentlig bygherre. I Bygherreforeningens forstudie af Store byggeprojekter i et vanske-

ligt dansk marked fremføres det, at store entreprenører peger på, at “[...] hvis projekterne er brudt op 

i for mange dele, vil der være mange grænseflader, som medfører en øget kompleksitet og potentielle 

konflikter.” Fag- og storentreprise sidestilles ligefrem med konfliktbyggeri.11 Totalentreprise er end-

videre en af de foretrukne entrepriseformer blandt de store danske og udenlandske entreprenører, 

da det giver dem mulighed for at påvirke projekterne gennem inddragelse af deres komplementære 

kompetencer.12 Herudover anvendes totalentrepriseformen ofte under påberåbelse af, at byggeriet 

bliver billigere, af kortere varighed, opnår større sikkerhed mod prismæssige overskridelser og for-

enkler ansvarsforholdene.13 Rigtigheden af disse påstande kræver nærmere empiriske studier, hvil-

ket dog ligger uden for denne afhandling. Vi nøjes med den simple konstatering, at totalentreprise er 

udbredt, og med afsæt heri søger vi at analysere og optimere centrale dele af ABT 93. 

Med udgangspunkt i ABT 93 ønsker vi at se på håndteringen af efterfølgende omstændigheder fra et 

offentligt bygherreperspektiv. Mere præcist begivenheder, der opstår efter kontraktindgåelsen, og 

som væsentligt påvirker risiko- og gevinstfordelingen mellem parterne. I forhold til risikofordelin-

gen er vores formodning, at ABT 93 allerede indeholder et relativt veludviklet juridisk apparat, som 

                                                             
9 Almindelige betingelser for bygge- og anlægsvirksomhed § 2, stk. 2. Desuden bemærkes det, at Danmark har et skarpere 
skel mellem rådgivende og udførende virksomheder sammenlignet med Holland og Sverige. Dette taler for, at disse lande 
har en mere integreret værdikæde. Se "Analyse af den danske byggesektor - Energistyrelsen.", s. 69. Hentet den 25. febru-
ar 2014 på http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/byggepolitisk-
strategi/hovedrapport_endelig_140513_final.pdf. 
10 Hansen, O. (2013). Entrepriseretlige mellemformer. Jurist-og Økonomforbundet, s. 75 f.  
11 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 13. Rapporten kan findes på 
http://www.bygherreforeningen.dk/vaerktojer/filarkiv/publikationer/1905-store-projekter-i-et-vanskeligt-dansk-
marked/file. 
12 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 16 og 24. Se også Deloitte (2013). 
Analyse af den danske byggesektor - Hovedrapport, s. 107, hvor Deloitte anbefaler funktions- eller konceptudbud med 
udgangspunkt i totalentrepriseformen.   
13  Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 16 ff. 
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kan håndtere og fordele risici. Spørgsmålet bliver dog, hvorvidt fordelingen er efficient ud fra et 

kontraktøkonomisk perspektiv. Risikospørgsmålet har allerede opnået nogen opmærksomhed i den 

juridiske litteratur og tidligere afhandlinger. Et spørgsmål, der har opnået mindre opmærksomhed, 

er, hvorvidt gevinstpotentialer ud fra en tilsvarende kontraktøkonomisk betragtning udnyttes og 

allokeres optimalt. Her er vores klare formodning, at ABT 93 og andre kontraktparadigmer i øvrigt 

indeholder en meget begrænset stillingtagen til sådanne spørgsmål. Endvidere er det vores formod-

ning, at baggrundsretten ikke tilbyder retsfigurer14, som er egnede til at foretage en økonomisk effi-

cient allokering af risici og facilitere udnyttelsen af gevinstmuligheder.  Risiko og gevinst kan være 

svære at skille ad, og det er baggrunden for, at begge områder inddrages i afhandlingen.  

Vi forventer ikke at kunne give en samlet løsning på bygge- og anlægssektorens problemer. Vores 

håb er dog, at vi ved inddragelse af andre kontraktparadigmer og økonomisk teori kan kvalificere 

brugen af ABT 93 i forhold til efterfølgende omstændigheder og således realisere nogle af de poten-

tialer, der ligger i et mere fremadskuende integreret juridisk og økonomisk perspektiv.   

1.2 Problemformulering  

Med afhandlingen ønskes følgende problemformulering besvaret: 

Hvorledes skal den offentlige bygherre med udgangspunkt i ABT 93 håndtere efterfølgende 

omstændigheder i langvarige og komplekse entrepriser med henblik på en efficient allokering 

af risici og udnyttelse af gevinstmuligheder? 

Med henblik på at besvare problemformuleringen opstilles følgende problemstillinger:  

1. Hvilke rammer opstiller de EU-udbudsretlige regler for håndteringen af efterfølgende om-

stændigheder? 

2. I hvilket omfang kan gældende ret anvendes til at regulere efterfølgende omstændigheder? 

3. Hvordan kan kontraktøkonomi og kontraktpsykologi bidrage til at forstå parternes adfærd i 

relation til allokering af risici og udnyttelse af gevinstmuligheder? 

4. Hvorledes kan der med udgangspunkt i økonomisk teori og inden for den relevante retlige 

ramme, opstilles et eller flere konkrete tiltag, som den offentlige bygherre kan tage for at 

håndtere risici ved efterfølgende omstændigheder efficient?  

5. Hvorledes kan der med udgangspunkt i økonomisk teori og inden for den relevante retlige 

ramme, opstilles et eller flere konkrete tiltag, som den offentlige bygherre kan tage for at 

udnytte gevinstmuligheder ved efterfølgende omstændigheder efficient? 

1.3 Synsvinkel 

I afhandlingen tager vi udgangspunkt i de udfordringer, den offentlige bygherre har i sin håndtering 

af såvel forudsete som uforudsete efterfølgende omstændigheder. Som en naturlig konsekvens heraf 

vil synsvinklen være den offentlige bygherre, der qua sin rolle som ordregiver har størst indflydelse 

på tilrettelæggelsen af udbuddet og udformningen af kontraktgrundlaget. Synsvinklen har en over-

                                                             
14 Bruges i afhandlingen som samlebegreb for forudsætningslæren, aftalelovens § 36, nærmest til at bære risikoen, den 
gensidige loyalitetsforpligtelse og force majeure som fastlagt inden for entrepriseretten.  
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vejende praktisk natur, idet fokus ikke er på, hvorvidt eller hvordan den offentlige bygherre kan 

ændre juraen som rammevilkår, men derimod hvordan bygherren på forhånd kan integrere juraen 

med økonomiske modeller og teorier for derigennem at disponere optimalt. Dette stemmer også 

godt overens med udgangspunktet for den erhvervsjuridiske metode, hvor kontraktøkonomien, i 

modsætning til retsøkonomien, indgår.15  

Synsvinklen har ydermere den interessante dimension, at når det offentlige indgår som kontrakt-

part, vil dennes egennytteoptimering ske under hensyntagen til en række samfundsmæssige eks-

ternaliteter. Dermed er det ikke sagt, at den offentlige bygherre vil fokusere på den samlede værdi-

skabelse i kontrakten, idet det må antages, at den enkelte offentlige bygherre, uagtet at denne ind-

går som en del af staten, vil have incitament til at suboptimere, som følge af at staten ikke kontrahe-

rer direkte med entreprenøren, men derimod gennem ministerier, kommuner eller andre statslige 

forgreninger med lokale budgetkrav og målsætninger.16  

1.4 Afgrænsning  

Værdiansættelse af såvel risiko som gevinstmuligheder vil være af afgørende betydning, når der 

skal foretages en efficient allokering heraf. Dette kræver imidlertid adgang til betydelige mængder 

data, hvortil der alene er begrænset adgang.17 De opstillede modeller vil derfor kun medtages for at 

belyse incitamentsstrukturer og samspillet mellem disse.  

Når den danske offentlige bygherre udbyder bygge- eller anlægsarbejder i totalentreprise, vil det 

som oftest være stipuleret i udbudsmaterialet, at dansk ret skal finde anvendelse på entreprisen. 

Uden for afhandlingen holdes derfor totalentrepriseaftaler, der er underlagt andet end dansk ret og 

EU-ret.  

Afhandlingen behandler desuden ikke valget af udbudsformen, udvælgelsen af de økonomiske aktø-

rer18, evt. prækontraktuelle forhandlinger samt valget af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

Endvidere kan EU-statsstøttereglerne sætte begrænsninger for en efficient allokering af de omtalte 

risici og gevinstmuligheder, særligt fordi der er tale om længerevarende kontrakter. Her kan det 

navnlig tænkes, at den påtænkte allokering af risici eller gevinstmuligheder medfører, at den private 

virksomhed opnår en økonomisk eller finansiel fordel, som den ikke ville kunne opnå på almindeli-

ge markedsvilkår.19 Spørgsmålet knytter sig således i første omgang til de prækontraktuelle forhold, 

selv om en efterfølgende re-allokering af risici og gevinstmuligheder kan give anledning til en selv-

                                                             
15 Østergaard, K. (2003). Metode på cand. merc. jur. studiet. Julebog 2003, s. 280 f. 
16 Lando, H. (2011). How to Allocate Risk in a Large Construction Project - A theoretical framework applied to central 
contract terms, s. 13 ff.  
17 F.eks. data omkring aktørernes nøjagtige risikoaversion, adgang til oplysninger om transaktionsomkostningerne ved 
forskellige tiltag, samt analyser af samfundsmæssige gevinster. 
18 Begrebet økonomisk aktør er et fast indarbejdet udbudsretligt begreb. I det nye udbudsdirektiv (direktiv 2014/24/EU) 
er begrebet defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 10, som ”enhver fysisk eller juridisk person og enhver offentlig enhed samt enhver 
sammenslutning af sådanne personer og/eller enheder, herunder enhver midlertidig sammenslutning af virksomheder, som 
tilbyder udførelse af arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder og levering af varer eller tjenesteydelser på markedet.”  
19 Det centrale spørgsmål i den forbindelse er, om udbuddet sikrer, at staten betaler markedsprisen for de pågældende 
bygge- og anlægsarbejder, eller om staten betaler for meget. Svaret på det spørgsmål afhænger af, om kombinationen af 
udbudsformen, tildelingskriterierne og andre forhold har sikret en reel og effektiv afprøvning af markedets aktører. 
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stændig vurdering på baggrund af EU-statsstøttereglerne. Hvis bygherren ikke selv er i stand til at 

foretage denne vurdering, kan bygherren ultimativt forvente Europa-Kommissionens venlige hjælp 

til at se lyset. Men allerede fordi vi har afgrænset os fra at tage stilling til bl.a. udbudsformen, får det 

EU-statsstøtteretlige element alene en perifer tilknytning til afhandlingens overordnede problem-

stilling og gøres derfor ikke til genstand for en nærmere analyse.  

Bygge- og anlægsarbejder er desuden underlagt en række offentligretlige love m.v. Disse regler rela-

terer sig til f.eks. planloven, bygningsreglementet og offentlige påbud, som ikke skyldes entreprenø-

rens egne forhold.20 Flere af de regler berører mest af alt den forudgående proces og krav til bygge-

riet, herunder eksempelvis afklaring af, hvorvidt byggeriet kan gennemføres lovligt på baggrund af 

den foreliggende lokalplan, samt specifikke konstruktions- og energikrav. Disse regler behandles 

ikke nærmere, medmindre det i konkrete tilfælde er med til at belyse en mere generel problemstil-

ling. 

1.5 Erhvervsjuridisk metode 

Den erhvervsjuridiske metode udgør opgavens overordnede metodiske ramme og er interdiscipli-

nær ved at integrere jura og økonomi. Den opererer, i modsætning til den juridiske metode, med en 

på forhånd fastlagt problemejer, hvorved analyseniveauet flyttes fra et samfundsmæssigt plan til 

virksomheden. Problemejeren er i denne sammenhæng virksomheden, der som følge af afhandlin-

gens synsvinkel er repræsenteret ved den offentlige bygherre. Juraen og økonomien er forskellige i 

deres systematik og forudsætninger. Den juridiske og den økonomiske komponent behandles som 

udgangspunkt individuelt i kapitel 3 og 4. Disse komponenter integreres i løbet af kapitel 5 og 6, 

men med særlig vægt i kapitel 7. Indledningsvis udledes gældende ret ved brug af retsdogmatikken. 

Først herefter inddrages økonomiske teorier og modeller, som kan bidrage til at kvalificere og opti-

mere den offentlige bygherres beslutningsgrundlag.21  

1.6 Juridisk metode  

Den juridiske analyse gennemføres efter den klassiske retsdogmatik med henblik på at fastlægge 

gældende ret. I Alf Ross’ terminologi vendes blikket mod det abstrakte ideindhold af retskilderne og 

bort fra retslivets realiteter. Opgaven bliver her at udfinde det ideindhold, der fungerer som tyd-

ningsskema for retslivet, og at fremstille dette systematisk efter dets indre struktur og mening.22 I 

en mere nutidig udlægning af Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø handler retsdogmatikken om at 

systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende ret.23 

Retsdogmatikken omfatter den juridiske metode, hvormed retskilderne analyseres og anvendes. 

Retsdogmatisk fortolkning bliver derfor den anvendelse af retskilderne som domstole og andre, 

                                                             
20 Sidstnævnte giver eksempelvis anledning til tidsfristforlængelse i henhold til ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 5, hvilket efter 
vores umiddelbare opfattelse er en hensigtsmæssig allokering af denne risiko, da entreprenøren ikke har indflydelse her-
på. 
21 Østergaard, K. (2003). Metode på cand. merc. jur. studiet. Julebog 2003, s. 280 f. 
22 Ross, A. (1966). Om ret og retfærdighed. Nyt Nordisk Forlag, s. 29 f. 
23 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 29 f.  
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som skal løse et juridisk problem, følger, og som principielt betyder, at samme resultat bør nås af 

forskellige, men trænede brugere af retskilder.24   

Opgavens juridiske del indledes med et EU-udbudsretligt perspektiv. EU-udbudsrettens samspil 

med national ret er af stor betydning, og for at afspejle EU-rettens forrang indledes der med en præ-

sentation af den kommende EU-retlige ramme. Skønt vi teoretisk kunne have afgrænset os fra at 

inkludere et sådant perspektiv, finder vi samspillet mellem EU-udbudsretten og dansk ret essentiel i 

forhold til at føje en praktisk dimension til opgaven.  

EU-udbudsretten undergår i skrivende stund store ændringer. En ny udbudslov25, der implemente-

rer det nye udbudsdirektiv26, forventes at træde i kraft den 1. oktober 2015.27 Da afhandlingen skal 

udmunde i konkrete anbefalinger til den offentlige bygherre, der ønsker at håndtere efterfølgende 

omstændigheder i relation til allokering risiko og udnyttelse af gevinstmuligheder så efficient som 

muligt, er den kommende udbudslov mest relevant at beskæftige sig med. Gældende ret berøres 

ganske kort til baggrund og fremgår af appendiks 1, men hovedfokus bliver retsstillingen, som den 

ser ud, når udbudsloven træder i kraft. Vi støder dog ind i det metodiske problem, at der (selvsagt) 

ikke er præjudikater i doms- eller klagenævnspraksis til den nærmere fastlæggelse af de nye be-

stemmelser i udbudsloven. En lang række af bestemmelserne er dog en kodificering af EU-

Domstolens praksis og en videreførelse af tidligere direktivbestemmelser, hvorfor den foreliggende 

praksis stadig i stor grad kan benyttes.   

EU-retten er karakteriseret ved en noget anderledes tilgang til såvel retskilder som retsdogmatik. 

Det er derfor relevant at knytte nogle bemærkninger hertil, når det påtænkes at anvende Alf Ross’ 

retsrealistiske28 prognoseteori som fundament for den retsdogmatiske analyse. EU-retten mangler 

navnlig et selvstændigt sanktionselement, hvilket ifølge Alf Ross står centralt i retsbegrebet, som 

han definerer således, at “retten kan [...] siges at være reglerne for det statslige tvangsapparats ind-

retning og funktion; eller reglerne for monopoliseret udøvelse af tvang gennem dertil bestemt myndig-

hed”29. Ross kobler dette sanktionselement sammen med sit gældebegreb, der af ham defineres som 

“den normative ideologi, der faktisk er virksom, eller som må tænkes virksom, i dommerens sind, fordi 

den opleves af ham som socialt forbindende og derfor effektivt efterleves.”30 Det er dog et problem rent 

begrebsmæssigt at binde retten til sanktionselementet, når vi beskæftiger os med EU-retten, særligt 

i forhold til ikke-bindende regulering31. Kernen i EU-udbudsretten bygger imidlertid på bindende 

regulering, herunder TEUF og udbudsdirektiverne. Problemet opstår alligevel som følge af, at EU-

udbudsretten primært udvikler sig gennem de nationale domstoles præjudicielle forelæggelser efter 

artikel 267 TEUF hos EU-Domstolen, der jo ikke har sit eget håndhævelsessystem. Uden at gå ind i 

                                                             
24 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 34.   
25 Jf. lovforslag nr. L 164 som fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen (forslag til 
udbudslov). 
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af 

direktiv 2004/18/EF. 
27Jf. forslag til udbudslov § 196, stk. 1. 
28 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 431 f. 
29 Alf, Ross, og J. v H. (2013). Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi. Hans Reitzel, s. 81 f. 
30 Alf, Ross, og J. v H.  (2013). Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi. Hans Reitzel, s. 82. 
31 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 428 f. 
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en længere diskussion af emnet skal det alligevel fremhæves, at grundlovens § 20, stk. 1, bestem-

mer, at beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, ved lov i nærmere bestemt 

omfang kan overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst 

med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.32 En sådan suverænitetsaf-

givelse i relation til EU er senest33 sket ved tiltrædelsen af Amsterdam-traktakten.34 Spørgsmålet om 

kompetenceafgivelsen har tidligere været omdiskuteret i forbindelse med tiltrædelsen af Maa-

stricht-traktakten35, hvor Højesteret således fik mulighed for at tage stilling til, om gennemførelsen 

af Maastricht-traktaten med rette var sket i medfør af grundlovens § 20, eller om gennemførelsen 

krævede en ændring af grundloven. Her konkluderede Højesteret, at “hverken den supplerende kom-

petence, som i medfør af EF-traktatens art. 235 er indrømmet Rådet, eller EF-domstolens retsskabende 

virksomhed kan anses for uforenelig med bestemthedskravet i grundlovens § 20, stk. 1.”, jf. UfR 

1998.800 H (Maastricht-dommen). De danske domstole er hermed utvivlsomt bundet af EU-

Domstolens afgørelser i henhold til dennes kompetencer, som de er fastlagt i artikel 19 TEU. Det 

springende punkt er imidlertid, om EU-retten “må tænkes virksom i dommerens sind, fordi den ople-

ves af ham som socialt forbindende og derfor effektivt efterleves”? Spørgsmålet må besvares bekræf-

tende, og EU-retten passer derfor udmærket ind i den retsrealistiske metodologi. Håndhævelsen er 

naturligvis af en mere indirekte karakter, men dog allestedsnærværende, jf. eksempelvis UfR 

2013.2551 H.36 Sanktionselementet som rekvisit i prognoseteorien bliver endvidere forkastet i litte-

raturen som unødvendig, så længe domstolsrekvisitten består.37 Sanktionselementet adskilles der-

med fra domstolselementet, hvorefter det ikke er afgørende for prognoseteorien, at EU-Domstolen 

ikke direkte kan håndhæve sine domme, så længe de nationale domstole er villige til at agere den-

nes forlængede arm. Det må derfor anses for uproblematisk at gøre EU-udbudsretten til genstand 

for en klassisk retsdogmatisk analyse funderet i Alf Ross’ retsrealistiske38 prognoseteori. Herudover 

bygger EU-retten på principperne om såvel EU-rettens forrang, jf. EU-Domstolens dom i sag 6/64, 

Costa mod ENEL, præmisserne 7-9, som EU-konform fortolkning, jf. EU-Domstolens dom i sag 

14/83, Von Colson, præmis 26 og 28. Disse principper spiller en afgørende rolle for fastlæggelsen af 

gældende ret og har således stor praktisk betydning for vores analyse af den kommende udbudslov 

samt afhandlingens struktur. 

                                                             
32 Germer, P. (2012). Statsforfatningsret. Jurist-og økonomforbundets forlag. 5. udgave, s. 252 f. 
33 Tiltrædelsen af Lissabon-traktaten krævede ikke vedtagelse efter proceduren i grundlovens § 20, da Danmarks gennem-
førelse af Lissabon-traktaten bl.a. er sket ud fra den forfatningsretlige vurdering, at der ikke sker overladelse af beføjelser, 
som kræver anvendelse af § 20-proceduren, og at regeringen og danske myndigheder er forpligtet til at sikre dette over-
holdt. Der var ikke grundlag for under den foreliggende sag at fastslå, at der var sket overladelse af yderligere beføjelser til 
at udstede retsakter med direkte virkning for danske borgere, men der er mulighed for domstolsprøvelse heraf i forbin-
delse med en retsakt eller retsafgørelse, der konkret og aktuelt berører danske borgere, jf. UfR 2013.1451 H (Lissabon-
dommen). 
34 Ved lov nr. 322 af 6. juni 1998  om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks 
ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De 
Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter). 
35 Ved lov nr. 281 af 28. april 1993 om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. 
36 Her fastslår Højesteret i sine præmisser, at “EU-Domstolen har i dom af 13. december 2012 i sag C-465/11, Forposta SA, 
fastslået, at udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra d, omfatter enhver culpøs adfærd, der har indvirkning på den pågælden-
de virksomheds faglige troværdighed, og at en virksomheds manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser i 
princippet kan betragtes som en fejl i forbindelse med udøvelse af erhverv.” 
37 Ravnkilde, K (2003). Hvad er levende og hvad er dødt i Alf Ross’ prognoseteori? Juristen nr. 10 - 2003, s. 371 f. 
38 Nielsen, R., & Tvarnø, C. D. (2014). Retskilder og retsteorier. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 427. 
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Foruden EU-retten introduceres den danske baggrundsret. Som allerede nævnt er entrepriseretten 

ulovreguleret. Bygge- og anlægsarbejder har historisk været kendetegnet ved nogle meget indgroe-

de praksisser vedrørende projektering og udførelse, samspillet mellem disse, risikofordelinger 

o.lign. Disse praksisser er opsamlet i AB paradigmerne, som har vundet stor udbredelse. Da ud-

gangspunktet for afhandlingen er ABT 93, underkastes relevante områder af dette aftalegrundlag en 

undersøgelse med henblik på at afdække den aktuelle retsstilling. 

I tilfælde af manglende kontraktuel regulering af et samarbejde og qua fraværet af lovgivning i en-

treprise, falder vi tilbage på de almindelige aftale- og obligationsretlige grundsætninger ved kon-

fliktløsning. Derfor fastlægges indholdet af disse nationale grundsætninger i opgavens første del for 

at afdække, hvorvidt disse kan bidrage til allokering af risici og udnyttelse af gevinstmuligheder. 

Uanset om vi finder lovgivning på et område eller ej, er det i sagens natur vigtigt indledningsvist at 

stille sig selv det praktiske og teoretiske spørgsmål, om baggrundsretten yder et bidrag til at styre 

samarbejder i relation til efterfølgende omstændigheder. På samme grundlag bruges retsdogmatik-

ken til at fastlægge, hvilke begrænsninger baggrundsretten – eller mere præcist grundsætningerne – 

sætter for samarbejdet mellem bygherren og entreprenøren, herunder bl.a. aftalelovens § 36 om 

urimelige aftaler.39  

I de efterfølgende afsnit, hvor opgaven løftes til et mere analyserende/vurderende taksonomisk 

niveau, bringes retsdogmatikken i spil i relation til at fastslå indholdet af en række nærmere udvalg-

te klausuler i ABT 93, som sigter på risikoallokering og udnyttelse af gevinstmuligheder. Regulering 

i form af parternes aftale bliver således en særdeles vigtig retskilde.  

Endelig inddrages voldgiftskendelser, da entrepriseretlige tvister hovedsageligt bliver ført ved 

voldgift som følge af ABT 93 § 47, stk. 1, der bestemmer, at tvister mellem parterne skal afgøres ved 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA). Dette giver imidlertid ikke anledning til 

metodiske problemer, da et betydeligt antal af voldgiftsafgørelserne offentliggøres i fagtidsskrif-

ter.40   

1.7 Økonomisk metode  

Økonomisk metode indgår sammen med retsdogmatikken i den erhvervsjuridiske metode. Økono-

mien har i den forbindelse til opgave at berige den juridiske tænkning. For at give inddragelsen af 

økonomi et selvstændigt metodisk indhold er det selvsagt nødvendigt, at anvendelsen heraf rækker 

                                                             
39 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område som senest 
ændret ved lov nr. 1376 af 28. december 2011.  
40 Jf. Hansen, O. (2011). Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr. 03-04, s. 460-461, og Hansen, O. (2009). Festskrift til Det Danske 
Selskab for Byggeret, s. 75 f. Se i samme retning Jønsson, M., & Danielsen, A. (2015). Gensidig værdiskabelse i entreprise-
kontrakter - strategisk anvendelse af proaktiv jura og værdiskabende økonomisk teori. Copenhagen Business School, s. 30, 
hvor følgende anføres: “Normalt offentliggøres voldgiftskendelser ikke grundet deres natur, men eftersom flere voldgiftsinsti-
tutioner faktisk offentliggør anonymiserede voldgiftskendelser, findes der en forholdsvis righoldig offentliggjort rets- og vold-
giftspraksis fra voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsarbejder. Dette indebærer, at retsgrundlaget for entreprisekontrakter er 
relativt gennemsigtigt, hvorved kontraktparterne til en vis grad kender rækkevidden af den aftalefrihed, som danner grund-
lag for entrepriseretten, samt rækkevidden af forskellige kontraktuelle standardbestemmelser, navnlig hidhørende fra AB 92. 
Baggrundsretten må af disse grunde anses for veludviklet, hvorfor der ikke er signifikant juridisk usikkerhed.”  
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ud over godtkøbsbetragtninger som enhver advokat med en smule kommerciel erfaring kunne gøre 

sig. 

Vores teoretiske udgangspunkt i økonomisk henseende er den nyinstitutionelle økonomi, hvor par-

terne er begrænset rationelle og markedet ikke er karakteriseret ved perfekt information. Den nyin-

stitutionelle økonomi er fundamentalt anderledes end neoklassisk teori, som typisk er den første 

teori, økonomistuderende på de højere læreanstalter præsenteres for i deres indledende fag. Neo-

klassisk teori bygger på fuldt rationelle og egennyttemaksimerende økonomiske agenter, som inter-

agerer på markeder med fuld information. Desuden opereres der med forudsætninger om ikke-

eksisterende ind- og exit-barrierer for virksomheder, et stort antal af købere og sælgere og ikke 

mindst homogene produkter. Denne teori har den afgørende fordel, at den let lader sig kvantificere 

og modellere. Imidlertid bygger den på nogle forudsætninger, som særligt i en transaktionsoriente-

ret kontraktuel sammenhæng er forenklede.41  

Begge teorier har således aktørforudsætninger, og de opererer med markedet som analyseniveau og 

virksomheden som analyseenheden. Det skal dog anføres, at neoklassisk teori ikke fortæller ret me-

get om selve virksomheden. Virksomheden er i princippet reduceret til en produktionsfunktion, der 

transformerer inputs som kapital og arbejdskraft til outputs som produkter eller tjenesteydelser. I 

denne transformationsproces er virksomheden i stand til at træffe korrekte marginalræsonnemen-

ter på grund af antagelserne om fuld rationalitet og fuld information. Tættere på virksomheden 

kommer vi ikke i neoklassisk teori, hvorfor denne teori ikke er velegnet for vores arbejde.42 Vi har 

netop brug for at beskæftige os mere detaljeret med virksomheden, og hvad der definerer denne i 

vores arbejde med kontraktuelle samarbejder. Centralt i den sammenhæng er, at den nyinstitutio-

nelle økonomi omfatter transaktionsomkostninger.43 Hvad enten disse består i informationssøg-

ningsomkostninger, forhandlingsomkostninger eller håndhævelsesomkostninger, tillader teorien os 

at forstå og analysere den økonomiske friktion – eller mere præcist de omkostninger, som er forbun-

det med at indgå, håndtere og håndhæve kontrakter.44   

Foruden vores afsæt i nyinstitutionel økonomi har det været svært at specificere, hvordan den øko-

nomisk videnskabelige metode skulle se ud, før opgaven tog form. Sagen er den, at der ikke findes 

nogen færdig teori, som kan bruges til at analysere efficient allokering af risici og udnyttelse af ge-

vinstmuligheder i entreprisekontrakter. Derfor er opgavens økonomiske komponent et gadekryds, 

hvor der trækkes på elementer fra kontraktpsykologi, transaktionsomkostningsteori, principal-

agent teori og adfærdsteori med henblik på at kvalificere overvejelserne om at fordele risici og ud-

nytte gevinstmuligheder. Når der på den måde skal udvikles et økonomisk apparat, som består af 

brudstykker fra forskellige teorier, sker der selvsagt brud på metodiske forudsætninger, da der med 

hver teori følger en særlig logik for dennes anvendelse.  

                                                             
41 Østergaard, K. (2003). Metode på cand. merc. jur. studiet. Julebog 2003, s. 271 f.  
42 Sornn-Friese, Henrik. "Hvad er en virksomhed." Erhvervsøkonomisk teori og analyse. Forlaget Samfundslitteratur 
(2007), s. 22 ff.  
43 Østergaard, K. (2003). Metode på cand. merc. jur. studiet. Julebog 2003, s. 271 f. 
44 Sornn-Friese, Henrik. "Hvad er en virksomhed." Erhvervsøkonomisk teori og analyse. Forlaget Samfundslitteratur 
(2007), s. 22 ff., kombineret med egen fortolkning af, hvorledes dette har betydning for nærværende speciale. 
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Den økonomiske metode, som bliver central til at forstå risiko- og gevinstspørgsmål, er stærkt inspi-

reret og Daniel Kahneman og Adam Tverskys økonomiske studier i 1970’erne og 1980’erne. Med 

udgangspunkt i psykologien og en dyb undren over aktørforudsætningerne i neoklassisk økonomi 

gennemførte de praktiske empiriske studier, som de formåede at præsentere med matematisk for-

malisme og på en så overbevisende måde, at økonomiske beslutningsmodeller måtte skrives om. 

Særligt deres forståelse af økonomiske agenters stærke aversion mod tab, og den måde, hvorpå psy-

kologiske referencepunkter er afgørende for oplevelsen af tab og gevinst, former grundpillerne i vo-

res arbejde med at forstå og forklare den offentlige bygherres samarbejde med entreprenøren. På 

den måde hviler vores opgave på kontraktpsykologi i form af Kahneman og Tversky, men også de 

omfattende efterfølgende studier, som har bekræftet deres hypoteser. Der, hvor vi bevæger os ud på 

ubetrådt jord, er i vores forsøg på at give de generelle adfærdsstudier et entrepriseretligt indhold og 

anvende denne viden i kontraktkonciperingen. Det har ingen, os bekendt, forsøgt før. Den økonomi-

ske metode, som anvendes, kan derfor ikke leve op til den formalisering og matematiske repræsen-

tation, som normalt forlanges. Begrænsningerne, forudsætningsbruddene og vores justeringer er vi 

opmærksomme på, men henleder opmærksomheden på, at hensigten med denne afhandling er at 

sandsynliggøre og kvalificere nogle juridiske overvejelser om gevinst og tab med udgangspunkt i 

økonomien, som forhåbentligt kan gøres til genstand for videre studier, og dermed øge forståelsen 

for risikoallokering og gevinstudnyttelse i entreprise.      

1.8 Interdisciplinær metode 

Under den interdisciplinære metode løftes opgaven fra et primært analyserende til et primært vur-

derende niveau. Det er her, juraen for alvor sættes økonomien i stævne. Den retsdogmatiske udled-

ning af gældende ret skal således befrugtes med indsigterne fra de økonomiske overvejelser og effi-

ciensbetragtninger. Denne øvelse vil ikke blive udfoldet i selvstændige afsnit, men bruges løbende 

gennem afhandlingen dog med særlig vægt i de sidste kapitler. Den interdisciplinære metode kom-

mer således til udtryk i arbejdet med at kvalificere indholdet af konkrete klausuler, opstille anbefa-

linger til god bygherrepraksis o.lign. Sigtet hermed er at komme et skridt tættere på økonomisk 

efficiente kontrakter mellem bygherren og entreprenøren, som samlet set medvirker til at skabe 

merværdi for parterne.   

Desuden vil vi i disse afsnit sætte vores anbefalinger ind i en baggrundsretlig og EU-udbudsretlig 

ramme. Således søges det afslutningsvis besvaret, hvad der kan lade sig gøre inden for det nationale 

og EU-udbudsretlige rammeværk.  

1.9 Struktur for afhandlingen 

Kapitel 1 præsenterede læseren for emnevalg, problemformulering, metodiske overvejelser, opga-

vens synsvinkel og ikke mindst, hvordan opgaven er afgrænset. Afsnittet havde til opgave at intro-

ducere opgaven og begrunde emnevalget samt gøre læseren opmærksom på opgavens begrænsnin-

ger.  
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Kapitel 2 introducerer risiko- og gevinstbegrebet, da disse er centrale for de efterfølgende redegø-

relser, analyser og vurderinger. Risiko- og gevinstbegrebet udbygges undervejs i opgaven, men her 

lægges den grundlæggende økonomiske begrebsramme for afhandlingen.  

Kapitel 3 anlægger et EU-udbudsretligt perspektiv for at skabe forståelse for de rammer, som en 

offentlig bygherre er nødt til at operere indenfor.   

Derefter gives en kort indføring i entrepriseretten samt de aftale- og obligationsretlige grundsæt-

ninger, som træder frem ved manglende aftale. Kapitlet har til opgave at give et grundlag for at be-

svare, hvordan parterne rent faktisk er stillet i mangel af aftaleregulering. Dette er selvsagt vigtigt at 

afdække, når vi taler om fordeling af risici og udnyttelse af gevinstmuligheder, da parterne jo slet og 

ret kunne lade baggrundsretten regulere deres samarbejde. Samtidig definerer EU-udbudsretten de 

ydre grænser for aftaleregulering og er vigtig at have med i den videre analyse.  

Kapitel 4 bliver afhandlingens økonomiske krumtap. Her udbygges risiko- og gevinstbegrebet med 

afsæt i kontraktpsykologien, hvor der først og fremmest trækkes på Kahneman og Tverskys pro-

spekt-teori samt noget af den forskning, der lægger sig i slipstrømmen af dette videnskabelige ny-

brud. Trods kontraktpsykologiens gennembrud i den økonomiske videnskab som helhed mangler 

kontraktpsykologien stadigvæk at blive udfoldet inden for et stort antal områder. Vi forsøger derfor 

at give den et entrepriseretligt indhold med henblik på at bruge denne viden til senere at kvalificere 

områder af den kontraktuelle regulering, som er helt afgørende for værdiskabelsen mellem bygher-

ren og entreprenøren.  

Kapitel 5 trækker på bidragene fra de foregående juridiske og økonomiske analyser. I de foregåen-

de kapitler har disse fortrinsvis været af fagmonopolær karakter. I kapitel 5 og 6 får analyserne og 

vurderingerne en fortrinsvis interdisciplinær karakter. Med udgangspunkt i økonomisk teori vurde-

res det, om en hardshipklausul kan anvendes til en efficient allokering af risici. Der gives herpå et 

konkret bud på, hvorledes en sådan klausul kan affattes. Endeligt testes det, hvorvidt hardshipklau-

sulen passer inden for særligt EU-udbudsretten.  

Kapitel 6 forholder sig til udnyttelse af gevinstmuligheder, hvor kapitel 5 forholder sig til risikosi-

den. Kapitlet har to hovedelementer. Det første drejer sig om en generel metode til udnyttelse af 

gevinstmuligheder i form af VECP.45 Der gives ikke noget konkret bud på en sådan klausul, da en 

klausul af lige netop denne type viser sig at kræve specifik tilpasning til den enkelte kontrakt. Derfor 

behandles denne mere overordnet, og der gives afslutningsvist et bud på, om denne er forenelig 

med EU-udbudsretten. Det andet element drejer sig om en mere specifik metode til udnyttelse af 

gevinstmuligheder i relation til leveringstidspunktet. Her vurderes det med udgangspunkt i økono-

misk teori, i hvilket omfang en incitamentsstruktur med bonus- og dagbodsbestemmelser knyttet til 

leveringstidspunktet kan anvendes til at udnytte gevinstmuligheder. Denne mulighed vurderes her-

efter i forhold til den EU-udbudsretlige ramme.  

                                                             
45 Det man på dansk kunne kalde en forbedringsklausul, hvor det på forhånd aftales, hvordan entreprenøren belønnes for 
at stille forslag, der i bred forstand kan forbedre projektet.  
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Kapitel 7 ser på samspillet mellem hardshipklausulen, bonus- og dagbodsbestemmelser og VECP. 

Hvor de forudgående kapitler analyserer de tre forbedringsforslag hver for sig, ses der her på, hvil-

ke begrænsninger og muligheder der ligger i en kombineret brug af de præsenterede forslag.  

Kapitel 8 er afhandlingens konklusion.   
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2 Introduktion til risiko- og gevinstbegrebet 

Risiko kan i økonomisk forstand defineres som sandsynlighed multipliceret med konsekvensen af 

en given hændelse.46 I juridisk terminologi er risikobegrebet bredere, da det indebærer, at den part, 

som bærer risikoen for en hændelse, ikke kan rette krav mod den anden part eller andre i anledning 

af, at en uforudset og tabsgivende hændelse indtræffer, medmindre der er hjemmel hertil i f.eks. 

parternes aftale.47  

Med hensyn til risiko er det afgørende at forstå, at det ikke drejer sig om at bære så lidt risiko som 

overhovedet muligt. Risiko har nemlig en pris. Des mindre risiko en kontrahent er villig til bære, des 

højere kompensation skal medkontrahenten alt andet lige have for at bære den residuale risiko. 

Samtidig vil prisen på den valgte risikoallokering afhænge af, om parterne er risikoaverse, risiko-

neutrale eller risikosøgende. Når risikoaversionen hos en kontraktpart stiger, er det udtryk for, at 

det bliver dyrere at lade denne kontraktpart bære den pågældende risiko. Risiko bør således effici-

ent allokeres, ved at parten med de laveste omkostninger bærer risikoen, eller det, som Robert Coo-

ter og Thomas Ulen kalder lowest-cost risk bearer.48 Et andet styrende princip er, at den som bedst 

kan håndtere risikoen eller påvirke udfaldet af risikoen, bør bære den.49 

I en entreprisesammenhæng er det således et spørgsmål om, hvor stor en risiko bygherren kontra 

entreprenøren påtager sig. I Chapman og Wards terminologi skal en cost-plus kontrakt anvendes, 

når køber, her den offentlige bygherre, er bedst egnet til at bære kontraktens risici og ikke er i stand 

til at lave en nøjagtig ydelsesspecifikation. Aflønningen sker principielt ud fra de omkostninger, som 

tilgår projektet, plus et dækningsbidrag. Er sælger derimod bedst egnet til at bære kontraktens risi-

ci, og er køber samtidig i stand til at lave en nøjagtig ydelsesspecifikation, skal en fixed price kon-

trakt anvendes. Aflønningen sker, som navnet antyder, efter en på forhånd defineret fast pris.50 Cost-

plus og fixed price er kontraktuelle yderpunkter. Mellem disse findes et kontinuum af entreprise-

former, som kan kaldes kontraktuelle mellemformer.  

Risiko i kontraktsammenhæng er kendetegnet ved, at den altid er til stede. Der kan naturligvis tages 

tiltag, som enten minimerer risikoen eller allokerer den til den part, som er bedst egnet til at bære 

den, men formodningen er, at den er relativt fornuftigt håndteret. Med udnyttelse af gevinstmulig-

heder forholder det sig anderledes. I udgangspunktet mødes parterne om kontrakten, fordi der gen-

sidigt kan realiseres en gevinst eller i hvert fald er forventning herom. Derimod kræver det facilite-

ring at maksimere gevinsten af samarbejdet. Det kræver en nøje gennemtænkt incitamentsstruktur, 

som foruden det risikoorienterede beredskab består i straf- og gevinstbestemmelser, som under-

                                                             
46 Se eksempelvis Adams, J. (1995). Risk: The Policy Implications of Risk Compensation and Plural Rationalities. Routledge, 
s. 7, hvor risiko defineres på følgende måde: ”[…] the probability that a particular adverse event occurs during a stated 
period of time, or results from a particular challenge.” 
47 Andersen, M. B. (2008). Grundlæggende aftaleret. Gjellerup/Gad, afsnit 7.6.b., s. 359 f. og  Andersen, M. B., & Lookofsky, J. 
(2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov Group, s. 141 ff.  
48 Hondius, E., & Grigoleit, C. (2011). Unexpected circumstances in European contract law (E. Hondius & C. Grigoleit). Cam-
bridge University Press, s. 34 og 41 ff. og Cooter, R., & Ulen, T. (2008). Law and economics. Pearson International Edition. s. 
289. 
49 Chapman, C, & Ward, S. (2002) Managing Project Risk and Uncertainty. John Wiley & Sons, Ltd, s. 194.  
50 Chapman, C, & Ward, S. (2002) Managing Project Risk and Uncertainty. John Wiley & Sons, Ltd, s. 184.  
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støtter en samarbejdende adfærd hos parterne. I nyere virksomhedsteori peger eksempelvis Jeffrey 

Dyer og Habbir Singh netop på de interorganisationelle kontraktuelle strukturer som en overset, 

men meget central faktor i forståelsen af, hvordan virksomheder skaber konkurrencefordele og 

relationel rente (også benævnt kvasirente).51 En meget stor del af værdien af moderne virksomhe-

ders produkter indkøbes i eksterne samarbejder, hvilket placerer kontrakten centralt. Dette er sær-

ligt gældende i bygge- og anlægsbranchen, hvor kontrakten mere end noget andet materialiserer 

samarbejdet og således bør fordre til relationsspecifikke investeringer, vidensdeling mellem parter-

ne og understøtte udnyttelse af komplementære ressourcer for at skabe gevinst.  

  

                                                             
51 Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage. Academy of management review, 23(4), 660-679, s. 660 f.  
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3 Den retlige ramme  

3.1 EU-udbudsretten 
 

3.1.1 Ændringer af udbudte totalentreprisekontrakter 

Den offentlige bygherre kan i en række tilfælde have et ønske om, at der efter kontraktindgåelsen 

kan foretages ændringer af totalentreprisekontrakten, hvilket bl.a. skyldes, at det kan være svært 

for bygherren på forhånd at specificere sine behov i udbudsmaterialet. I den udbudsretlige litteratur 

anføres det endvidere, at det ofte er nødvendigt at tilpasse ydelsen, da “ordregivers kravspecifikation 

enten er mangelfuld, eller at der under udførelsen af kontrakten opstår forhold, som ikke var forudset, 

da kontrakten blev udbudt. Dette ses eksempelvis ofte inden for bygge- og anlægsudbud, hvor æn-

dringsarbejder er reglen snarere end undtagelsen.” Ligeledes kan bygherrens behov også ændre sig 

over tid, hvormed den indgåede totalentreprisekontrakt ikke længere er tilstrækkelig, hvilket ek-

sempelvis kan skyldes udefrakommende omstændigheder, et forhold, der gør sig gældende med 

særlig vægt i længerevarende kontraktforhold.52  

Sådanne ændringer kan der i nogle tilfælde tages direkte stilling til i kontrakten, hvorved der reelt 

ikke bliver tale om en ændring af kontrakten, men derimod en ændring i medfør af kontrakten. Der 

er en grundlæggende forskel på ændringer i medfør af kontrakten og ændring af kontrakten, da 

førstnævnte allerede har været konkurrenceudsat. En ændring i medfør af kontrakten efterlader 

således ikke et behov for at tage hensyn til de andre tilbudsgivere og totalentreprenørens konkur-

renter. Dengang kontrakten blev udbudt, fik disse jo mulighed for at tage højde for ændringsmulig-

hederne.53 Bygherrens retsstilling og fleksibilitet i relation til de EU-udbudsretlige regler afhænger 

som følge heraf mærkbart af, hvorvidt ændringen sker i medfør af kontrakt eller som ændring af 

kontrakten. Selv om førstnævnte utvivlsomt efterlader bygherren en væsentlig større grad af ma-

nøvrefrihed, stilles der dog visse krav til udformningen af sådanne ændringsklausuler.54  

En nærmere afklaring af bygherrens retsstilling er derfor afgørende for, hvorledes bygherren efter-

følgende implementerer sine kontraktøkonomiske betragtninger i konkrete klausuler med henblik 

på en efficient allokering af risici og udnyttelse af gevinstmuligheder. Uden at tænke retsstillingen 

ind i kontraktforholdet, er en ændringsallonge, uanset om denne er indgået på baggrund af en æn-

dringsklausul eller på baggrund af nærmere forhandlinger, i overhængende fare for at blive erklæ-

ret for uden virkning i medfør af håndhævelseslovens55 § 17, hvis det herefter af Klagenævnet for 

                                                             
52 Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret, s. 
211. 
53 Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret, s. 
222. 
54 Se også udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 779: “Det er centralt at være opmærksom på sondringen mellem 
ændringer af en kontrakt og ændringer i medfør af en kontrakt, da dette har afgørende betydning for adgangen til at foreta-
ge ændringer uden udbud. Ved førstnævnte forstås ændringer, som ikke er beskrevet i kontrakten, og som derfor er et resultat 
af aftaleparternes "nye" forhandlinger. Ved sidstnævnte forstås ændringer, som er beskrevet i kontrakten, og som derfor 
følger af denne.” 
55 Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27. maj 2013.  
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Udbud skønnes, at der var tale om en direkte tildeling56 af ændringsallongen i strid med EU-

udbudsreglerne.57 En ændringsklausul er nemlig ikke nogen garanti for, at ændringen sker i medfør 

af kontrakten, da der som antydet stilles visse krav til udformningen heraf. På den anden side er det 

heller ikke enhver ændring af kontrakten, der forpligter ordregiveren til at gennemføre et nyt ud-

bud.    

Som tidligere anført undergår EU-udbudsretten i skrivende stund store ændringer. En ny udbuds-

lov, der implementerer det nye udbudsdirektiv58, forventes at træde i kraft den 1. oktober 201559. 

Det er derfor uhensigtsmæssigt at vurdere den nuværende retsstilling, når afhandlingen skal ud-

munde i konkrete, fremadrettede og praktiske anbefalinger til den offentlige bygherre. Gældende 

ret berøres ganske kort i appendiks 1, men i det følgende fokuseres der på retsstillingen som den 

ser ud, når udbudsloven træder i kraft.  

3.1.2 Den kommende retsstilling 

3.1.2.1 Udbudsloven 

Formålet med udbudsloven er at gennemføre direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentli-

ge udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet), hvor EU-lovgiver har ind-

ført en specifik og mere fleksibel regulering af grænserne for ordregivers håndtering af ændringer i 

deres løbetid.60 De relevante bestemmelser i den nye udbudslov er navnlig bestemmelserne i §§ 

178-184 om ændringer af kontrakter i deres løbetid. Disse regler baserer sig på udbudsdirektivets 

artikel 72, der i nogen grad er en kodificering af EU-Domstolens praksis.61 Det kan dog konstateres, 

at visse af det nye direktivs regler om kontraktændringer må “antages at have karakter af egentlige 

nyskabelser, og der er således ikke i det hele sammenfald mellem direktivet og gældende praksis.”62  

                                                             
56 Dvs. uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. 
57 Bygherren har dog mulighed for at indrykke en såkaldt profylaksebekendtgørelse i medfør af håndhævelseslovens § 4, 
hvorefter den indgåede kontrakt som udgangspunkt ikke kan erklæres for uden virkning. Kravene til begrundelsen for 
ordregivers beslutning om at foretage en direkte tildeling blev for nyligt skærpet i EU-Domstolens dom af 11. september 
2014 i sag C-19/13, Fastweb, hvorefter ordregiver i sin begrundelse klart og utvetydigt skal angive de betragtninger, der 
ligger til grund for den ordregivende myndigheds vurdering af, at kontrakten kunne indgås uden forudgående offentliggø-
relse af en udbudsbekendtgørelse.  
58 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/24/EU. 
59 Jf. forslag til udbudslov § 196, stk. 1. 
60 Se hertil udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 786 og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens høringsbrev af 5. 
december 2014 og de almindelige bemærkninger til lovforslaget til udbudslov. Se også Treumer, S. (2014). Regulation of 
contract changes leading to duty to retender in the new EU public procurement directive i Hansen, O. (2014). Ændrings-
regler i længerevarende kontrakter. Jurist-og økonomforbundets forlag, s. 189. 
61 Jf. forslag til udbudslov bilag 4.  
62 Jf. udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 786. Se også bemærkningerne til hver af bestemmelserne i lovforslag 
til udbudslov. Heraf fremgår, at der ikke findes lignende bestemmelser i det gældende direktiv, men at reglerne i vidt 
omfang er en kodificering af gældende ret, som er fastslået ved retspraksis fra EU-Domstolen. Videre fremgår det, at EU-
Domstolen har fastslået, at principperne om ligebehandling og gennemsigtighed rækker ind i kontraktforholdet, og sætter 
grænser for, hvilke ændringer ordregiver og leverandør kan foretage i kontrakten. Det skyldes, at ændringer efter om-
stændighederne kan anses for indgåelse af en ny udbudspligtig kontrakt.   
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3.1.2.2 Ændringer af grundlæggende elementer 

Udbudslovens § 17863, stk. 1, fastslår, at ordregiveren ved en ændring af grundlæggende elementer i 

en offentlig kontrakt eller rammeaftale skal gennemføre en ny udbudsprocedure i overensstemmel-

se med udbudsloven. Det anføres i bemærkningerne, at dette er en ny bestemmelse og en kodifice-

ring64 og præcisering af praksis fra EU-Domstolen. EU-Domstolen har i den forbindelse udtalt, at 

ændringer i bestemmelserne i en offentlig kontrakt i dens løbetid udgør indgåelse af en ny kontrakt, 

når de er afgørende forskellige fra bestemmelser i den oprindelige kontrakt. Dette viser nemlig, at 

det har været parternes vilje at genforhandle kontraktens grundlæggende elementer. Ifølge be-

mærkningerne er dette særligt tilfældet, når ændringen ville have indflydelse på udbudsprocedu-

rens udfald, såfremt denne var en del af den oprindelige procedure, hvilket bl.a. kommer til udtryk i 

udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1-4. Disse bestemmelser fastsætter således betingelser, hvorefter en 

ændring vil anses som en ændring af grundlæggende elementer, såfremt en eller flere af betingel-

serne efter en konkret vurdering er opfyldte.65  

For det første fastslår udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 1, at ændringer, der medfører, at andre ansøge-

re end de oprindeligt udvalgte ville blive udvalgt, hvis de ændrede betingelser havde været gælden-

de på tidspunktet for ansøgning eller ville have medført mulighed for at acceptere et andet tilbud 

end det, der oprindeligt blev accepteret eller ville have tiltrukket yderligere deltagere i udbudspro-

cessen, vil være at anse som en ændring af grundlæggende elementer. Herved udvider – eller præci-

serer – lovgiver præmis 35 i EU-Domstolens dom i sag 454/06, Pressetext, idet det anføres, at æn-

dringen også kan være væsentlig, dersom ændringen “ville have tiltrukket yderligere deltagere i ud-

budsprocessen [...].”66  

For det andet fastslår udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 2, at ændringer i aftalens balance til fordel for 

leverandøren på en måde, som den oprindelige kontrakt eller rammeaftale ikke gav mulighed for, vil 

være at anse som en ændring af grundlæggende elementer. I lovbemærkningerne præciseres det, at 

der hermed menes balancen mellem ydelse og modydelse, der således omfatter enhver ændring, 

som kan have økonomisk betydning, såsom ændringer i fordelingen af risici eller ændringer, der 

medfører reduktion af leverandørens omkostninger uden tilsvarende reduktion i prisen på kontrak-

tens ydelse. Derimod er ændringer foretaget til fordel for ordregiveren ikke omfattet af bestemmel-

sen. Det kan dog ikke udelukkes, at en ændring af en kontrakt til fordel for ordregiveren kunne ud-

gøre en ændring af grundlæggende elementer under nærmere bestemte omstændigheder. Hvad 

disse nærmere omstændigheder indbefatter, er lovbemærkningerne dog larmende tavse omkring.67  

                                                             
63 Bestemmelsen gennemfører udbudsdirektivets artikel 72, stk. 4 og 5.  
64 Se hertil EU-Domstolens dom i sag C-337/98, Kommissionen mod Frankrig, præmis 44, og EU-Domstolens dom i sag C-
454/06, Pressetext. 
65 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 178. 
66 Denne præcisering er helt på linje med EU-Domstolens dom i sag C-91/08, Wall, præmis 38, hvorfor det er nærliggende 
at konkludere, at der er tale om en kodificering af denne praksis. I Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. juli 2008, Eu-
ropean Land Solutions mod Kystdirektoratet, anses en ændring for væsentlig, hvis den ville have ført til, at en anden til-
budsgiver kunne have vundet udbuddet, som refereret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om kontraktæn-
dringer fra december 2013.  
67 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 178. 
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For det tredje fastslår udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 3, at betydelige udvidelser af en kontrakts eller 

rammeaftalens anvendelsesområde vil være at anse som en ændring af grundlæggende elementer. 

Lovbemærkningerne uddyber dette, idet der hermed menes udvidelser i såvel omfang som art. I 

denne vurdering anføres det endvidere, at udvidelsen skal være betydelig, hvilket indebærer, at 

ændringen skal være større end værdierne i § 180, og tilstrækkelig stor til, at ændringen efter en 

konkret vurdering anses for parternes vilje til at genforhandle aftalens grundlæggende elementer. 

Til vurdering heraf skal det undersøges, om de øvrige betingelser i stk. 2, nr. 1-4, er opfyldt. Det er 

således ikke udelukket, at en udvidelse af en kontrakts anvendelsesområde, der er større end vær-

dierne i lovens § 180 kan tillades uden gennemførelse af en nyt udbud, da reglen i lovens § 180 ale-

ne har karakter af en de minimis-regel.68  

For det fjerde fastslår udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 4, at udskiftning af den leverandør, der oprin-

deligt blev tildelt kontrakten, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 182, vil være at anse som en 

ændring af grundlæggende elementer. § 182 udgør således en udtømmende regulering af, hvornår 

det er tilladt at udskifte en leverandør til en offentlig kontrakt uden at gennemføre et nyt udbud.69   

I lovbemærkningerne til udbudslovens § 178 fremhæves det afslutningsvis, at stk. 2, nr. 1-4, ikke er 

en udtømmende liste over de betingelser, der skal være opfyldt for, at en kontraktændring vil anses 

som en ændring af grundlæggende elementer. Hvis det efter en konkret vurdering er klart, at æn-

dringen i kontraktens bestemmelser er afgørende forskellige fra bestemmelserne i den oprindelige 

kontrakt, vil ændringen være at anse som en ændring af grundlæggende elementer. Ændring af en 

kontrakt vil dog under alle omstændigheder ikke være at anse som en ændring af grundlæggende 

elementer, hvis den kan henføres til en af undtagelsesbestemmelserne i §§ 179-183.70  

3.1.2.3 Undtagelsesbestemmelserne 

De nævnte undtagelsesbestemmelser omhandler henholdsvis regler om ændringer i medfør af kon-

trakt (§ 179), den omtalte de minimis-regel (§ 180), supplerende anskaffelser (§ 181), udskiftning af 

den oprindelige leverandør (§ 182) samt ændringer som følge af efterfølgende omstændigheder, der 

ikke har kunnet forudsiges af en påpasselig ordregiver (§ 183).  

3.1.2.4 Ændringer i medfør af kontrakt 

Udbudslovens § 179 om mulighederne for ændringer i medfør af kontrakt viderefører i vidt omfang 

EU-Domstolens praksis for, hvornår en sådan ændring kan ske uden et nyt udbud og skal således 

fortolkes i lyset heraf.71 Bestemmelsen fastslår, at ændringer af en kontrakt, der er forudset i ud-

budsmaterialet i klare, præcise og entydige klausuler ikke betragtes som ændringer af grundlæg-

gende elementer. Herudover skal klausulerne fastsætte omfanget og arten af eventuelle ændringer 

eller ændringsmuligheder samt betingelserne for deres anvendelse, og de må ikke ændre kontrak-

tens eller rammeaftalens overordnede karakter.  

                                                             
68 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 178. 
69 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 178. Denne bestemmelse har imidlertid ingen nævneværdig betydning for nær-
værende afhandling og behandles derfor ikke nærmere. 
70 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 178. 
71 Se hertil udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 787. 
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Det præciseres i bemærkningerne, at betingelsen om, at ændringsklausuler skal være klare, præcise 

og entydige, er indført for ikke at give ordregiveren et ubetinget frit valg, med hensyn til hvilke æn-

dringer, der kan foretages i en offentlig kontrakt. Hermed menes, at en klausul ikke må medføre 

tvivl om, i hvilke situationer den kan finde anvendelse samt rækkevidden af de ændringer, der kan 

foretages på baggrund af klausulen. Det fastslås endvidere, at en ændringsklausul i alt fald vil være 

klar, præcis og entydig, hvis leverandørerne kan støtte ret på klausulen ved en domstol, voldgift 

eller lignende. Sådanne ændringsklausuler kan i henhold til udbudsdirektivets præambelbetragt-

ning nr. 111 f.eks. omfatte prisindeksering og produktudskiftning, eksempelvis med henblik på sik-

ring af, at produkter, der skal leveres over en længere periode, er tidssvarende i forhold til udviklin-

gen på markedet. En ændringsklausul kan eksempelvis gå ud på, at leverandøren kan udskifte et 

produkt, såfremt det ikke længere markedsføres, eller markedsføres i en ny og mere miljøvenlig 

udgave eller i øvrigt markedsføres i en forbedret udgave, herunder som følge af nye branchestan-

darder.72 Herudover kan en ændringsklausul indebære, at sortimentet kan udvides med nye pro-

dukter, f.eks. i en situation, hvor de gamle endnu ikke er udfaset. En sådan klausul skal dog entydigt 

fastlægge, hvilke krav det nye produkt skal opfylde.73  

I forhold til kravet om, at ændringsklausulerne ikke må ændre kontraktens eller rammeaftalens 

overordnede karakter, gør bemærkningerne det klart, at kontrakten ikke herefter må henvende sig 

til et helt andet marked.74 Dette harmonerer fint med det af Rådet anførte i forarbejderne til ud-

budsdirektivet, hvorefter kontrakten ikke må forvandles til “noget andet” eller “noget helt andet”. 

Som eksempel nævnes her køb af 10 busser med en option (købsret) på levering af yderligere 100 

busser i fremtiden.75    

3.1.2.5 De minimis-reglen 

Udbudslovens § 180, stk. 1, fastslår, at ændringer af en offentlig kontrakt eller rammeaftale ikke 

betragtes som ændringer af grundlæggende elementer, når værdien af ændringerne er lavere end 

såvel tærskelværdierne i § 6, som 10 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt for tjenesteydelses- 

og vareindkøbskontrakter, og lavere end 15 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt for bygge- 

og anlægskontrakter. Hermed er det en forudsætning for at være omfattet af de minimis-reglen, at 

ændringen kan opgøres i et økonomisk beløb. Derimod er en ændring ikke nødvendigvis væsentlig, 

selv om den ikke kan rummes inden for de minimis-reglen, men beror på en konkret vurdering i 

henhold til den ovenfor anførte væsentlighedsvurdering. I stk. 2 fastslås det endvidere, at såfremt 

der foretages flere ændringer i den samme aftale, kan disse ændringer tilsammen udgøre en æn-

dring af grundlæggende elementer, såfremt værdien overstiger værdierne i bestemmelsen. Be-

mærkningerne til lovforslaget anfører herom, at det i så fald er nettoværdien af de samlede ændrin-

ger, der er afgørende for, om værdierne er overskredet. Det betyder, at ændringer, der medfører en 

                                                             
72 72 En ændringsklausul kan f.eks. lyde som følger: “Såfremt leverandøren i kontraktens løbetid i EU begynder at markeds-
føre en ny model [formuleringen tilpasses den konkrete ydelse, så der ikke er tvivl om, hvornår der er tale om ny model ctr. et 
andet produkt], kan kunden kræve, at leverandøren i fremtidige leverancer leverer den nye model i stedet for den tilbudte 
model. Dette sker uden merbetaling og på uændrede leverancevilkår, uanset om den nye model indeholder yderligere funktio-
nalitet mv.” 
73 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 179. 
74 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 179. 
75 Rådets dokument til udbudsarbejdsgruppen af 14. juni 2012 i Cluster 8, dokumentnummer 11266/12, side 18 ff. 
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nedsættelse af kontraktværdien således skal trækkes fra ændringer, der medfører en stigning i kon-

traktværdien. Ligeledes skal ændringer, der er til fordel for ordregiveren, trækkes fra ændringer, 

der er til fordel for leverandøren.76 Herudover fastslås det i stk. 3, at ændringen på samme måde 

som i § 179 ikke må forandre kontraktens eller rammeaftalens overordnede karakter. I forarbejder-

ne til udbudsdirektivet “anføres der som eksempler på en sådan ændring, at ordregiver beslutter sig 

for at købe en bilflåde i stedet for at lease den, eller at der i en madleverancekontrakt indføres en be-

tingelse om, at leverancen skal bestå af økologisk mad”.77 Dette krav er af stor betydning, da selv en 

mindre monetær ændring af kontrakten sagtens kan have afgørende betydning for, hvem der ex 

ante kunne have haft interesse i at byde på opgaven.78 

3.1.2.6 Supplerende ydelser 

Undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 181 giver ordregiveren mulighed for at anskaffe sup-

plerende ydelser fra den oprindelige leverandør, når disse i løbet af kontrakten har vist sig nødven-

dige og udskiftning af leverandøren ville medføre væsentlig ulempe af enten økonomisk eller tek-

nisk art og forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af ordregiverens omkostnin-

ger. Lovgiver præciserer i bemærkningerne, at betingelsen om, at en supplerende ydelse er blevet 

nødvendig, skal forstås som et krav om, at kontraktens hovedydelse ville fremstå ufærdig, såfremt 

den supplerende ydelse ikke blev leveret. Ifølge bemærkningerne er det således ikke tilladt at tilføje 

ydelser til en offentlig kontrakt af andre årsager, f.eks. at ordregiveren har skiftet præference vedrø-

rende den tekniske løsning, der var en del af den oprindelige udbudsprocedure, eller af æstetiske 

årsager. At udskiftning af leverandøren ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk 

eller teknisk art indebærer, at udskiftning ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for 

ordregiveren. Dette kan være som følge af manglende interoperabilitet med eksisterende udstyr 

eller vanskeligheder med operation og vedligeholdelse. Begrænsningen for prisstigningen på 50 pct. 

af værdien af den oprindelige kontrakt gælder for hver af ændringerne, hvis der foretages flere æn-

dringer af kontrakten.79 En sådan fleksibilitet gør det således muligt at foretage en række successive 

ændringer, så længe hver enkelt af disse holdes inden for begrænsningen på de 50 pct. De successi-

ve ændringer må imidlertid ikke have til formål at omgå loven, jf. § 2, stk. 2, hvilket er evident, når 

bestemmelsen selvsagt skal fortolkes i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 72, stk. 1, 

1. afsnit, litra b, jf. princippet om EU-konform fortolkning.80   

Bestemmelsen i udbudsloven bygger på udbudsdirektivets artikel 72, stk. 1, 1. afsnit litra b, der med 

visse ændringer viderefører artikel 31, stk. 4, litra a, i direktiv 2004/18/EF. Pendanten til artikel 31, 

stk. 4, litra a, findes i artikel 31, stk. 2, litra b, i direktiv 2004/18/EF, der viderefører det dagældende 

indkøbsdirektivs81 artikel 6, stk. 3, litra c. Sidstnævnte bestemmelse fik EU-Domstolen lejlighed til at 

                                                             
76 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 180. 
77 Se hertil udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 790, jf. Rådets dokument til udbudsarbejdsgruppen af 14. juni 
2012 i Cluster 8, dokumentnummer 11266/12, side 18. 
78 Treumer, S. (2014). Regulation of contract changes leading to duty to retender in the new EU public procurement di-
rective i Hansen, O. (2014). Ændringsregler i længerevarende kontrakter. Jurist-og økonomforbundets forlag, s. 184. 
79 Jf. bemærkningerne til lovforslagets § 181. 
80 Jf. eksempelvis EU-Domstolens dom i sag 14/83, Von Colson, præmis 26 og 28. Henvisningen til udbudslovens § 2, stk. 2, 
har først fundet sin vej til bemærkningerne i forbindelse med fremsættelsen. Høringsudkastet var tavst herom. 
81 Rådets direktiv 93/36 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb. 
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udtale sig om i sag C-337/05, Kommissionen mod Italien. Sagen vedrørte indkøb af helikoptere fra 

firmaet Augusta på baggrund af et udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørel-

se. Her gjorde Italien bl.a. gældende, at “fremstillingen af de pågældende helikoptere af tekniske årsa-

ger udelukkende kunne overlades Augusta, samt at det var nødvendigt at sikre, at helikopterflåden 

kunne fungere sammen, navnlig for at nedbringe de logistiske og operationelle omkostninger samt 

omkostningerne til uddannelse af piloter” (præmis 55). EU-Domstolen bemærker hertil det sædvan-

lige om, at undtagelser skal fortolkes indskrænkende, og at bevisbyrden påhviler den part, som på-

beråber sig, at de ekstraordinære omstændigheder, der berettiger en undtagelse,82 hvorefter den 

afviste Italiens argumenter, da denne ikke havde godtgjort, “hvorledes en ændring af leverandør ville 

tvinge [Italien] til at erhverve udstyr, som fremstilles efter en anden teknik, hvilket ville medføre, at det 

ikke var foreneligt med det andet udstyr, eller uforholdsmæssige tekniske vanskeligheder ved anven-

delsen eller vedligeholdelsen” (præmis 59). Der skal således meget til, førend bestemmelsen kan på-

beråbes i praksis, hvilket også ses af eksempelvis UfR 2001.1896 V, Humus/Genplast ApS mod År-

hus Renholdningsselskab.83 Den nævnte praksis vedrører imidlertid alene vareindkøb, hvilket ofte 

står i kontrast til bygge- og anlægsarbejder, der hurtig kan fremstå som ufærdige, såfremt den sup-

plerende ydelse ikke bliver leveret, og hvor en udskiftning af entreprenøren ville medføre ufor-

holdsmæssigt store omkostninger for bygherren.84 Kristian Hartlev og Morten Wahl Liljenbøl næv-

ner følgende eksempel: “Art. 31, stk. 4, litra a, kan eksempelvis tænkes anvendt i forbindelse med en 

byggeentreprise om renovering af en ældre ejendom, hvor det ofte ikke er rentabelt at foretage en fuld-

stændig undersøgelse af ejendommen, inden entreprenøren påbegynder sit arbejde. Det sker derfor fra 

tid til anden, at det i forbindelse med arbejdets gennemførelse viser sig nødvendigt at udvide arbejdet, 

f.eks. fordi der konstateres råd i trækonstruktionen, hvilket betyder at bjælker mv. skal udskiftes.”85 

3.1.2.7 Uforudsete behov for ændringer 

Den største nyskabelse er imidlertid bestemmelsen i udbudslovens § 183, der bestemmer, at æn-

dringer af en kontrakt ikke er en ændring af grundlæggende elementer, når behovet for ændringen 

ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver, kontraktens overordnede karakter ikke æn-

dres, og den samlede værdi af ændringen ikke overstiger 50 pct. af prisen af den oprindelige kon-

trakt.86 Sidstnævnte betingelse skal forstås på samme måde som § 181, således at værdistigningen 

                                                             
82 Jf. EU-Domstolens dom i sag C-337/05, Kommissionen mod Italien (Augusta), præmis 56-58. 
83 Her fandt Vestre Landsret ikke “betingelserne i artikel 6, stk. 3, litra e), i vareindkøbsdirektivet [...] opfyldt i forbindelse 
med renholdningsselskabets indkøb [...]” Landsretten fandt det nemlig ikke godtgjort, at et leverandørskifte “ville have gjort 
det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller 
uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.” 
84 I Berg, C. (2012). Udbudsret i Byggeriet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 831, anføres det også, at “[selv om] und-
tagelsesbestemmelsen om supplerende bygge- og anlægsarbejder mv. principielt skal underlægges en restriktiv fortolkning, 
anvendes denne undtagelsesbestemmelse utvivlsomt i endda meget betydeligt omfang i praksis. Dette sker ikke mindst på 
bygge- og anlægsarbejder, hvor betingelserne da også i praksis må formodes at være opfyldt i en lang række situationer. [...] 
Bestemmelsen anvendes under alle omstændigheder næsten undtagelsesfrit - i større eller mindre omfang - alle offentlige 
byggesager, idet der næsten altid opstår behov for sådanne ekstraydelser.” 
85 Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret, s. 
247.  
86 Der er ikke grundlag for at antage, at bestemmelsen er en ren kodifikation af gældende ret, men den kan formentlig 
tages som udtryk for, at der efter såvel Kommissionens som Rådets opfattelse er et mærkbart større spillerum for kon-
traktændringer affødt af udefrakommende/uforudsete forhold end hvad der umiddelbart følger af den foreliggende rets-
praksis fra EU-Domstolen. Det skal navnlig ses i lyset af, at præambelbetragtning nr. 109 (nr. 46 i Kommissionens forslag) 
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gælder for hver af ændringerne.87 Dermed kan flere successive ændringer godt indebære en samlet 

værdistigning på mere end 50 pct. og alligevel være omfattet af undtagelsen.88 Bestemmelsen er 

herved ganske fleksibel i forhold til at tillade ændringer i den indgåede kontrakt, hvorfor det allere-

de nu formodes, at bestemmelsen i praksis vil få stor betydning, navnlig i forhold til bygherrens 

håndtering af uforudsete omstændigheder i relation til allokering af risici.89 I længerevarende kon-

traktforhold er der – som også påpeget i lovbemærkningerne – et helt særligt behov for fleksibilitet 

til at foretage ændringer uden at gennemføre en ny udbudsprocedure.  

I forarbejderne til udbudsdirektivet præciseres det, at bestemmelsen i udbudsdirektivets artikel 72, 

stk. 1, 1. afsnit, litra c, bygger på artikel 31, stk. 4, litra a, i direktiv 2004/18/EF, der omhandler sup-

plerende bygge- og anlægsarbejder, som på grund af uforudsete omstændigheder er blevet nødven-

dige.90 Bestemmelsen i artikel 72 er dog betydelig mere fleksibel, eftersom den ikke kun omfatter 

supplerende bygge- og anlægsarbejder. Herudover er kravet om, at bygge- og anlægsarbejderne 

”ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige kontrakt” eller skal være ”absolut nød-

vendige” blevet erstattet af det mere lempelige krav om, at kontraktens overordnede karakter ikke 

må ændres. Det generelle krav om nødvendighed er imidlertid ikke italesat i disse forarbejder som 

opgivet. Derfor kan der argumenteres for, at udbudslovens § 183 forudsætter en vis grad af nød-

vendighed, selv om det – i modsætning til § 181 – ikke nævnes i lovtekst eller bemærkningerne. 

Kravet kan dog indfortolkes i ordet behovet, der fremgår af § 183, nr. 1. At ordregiveren ikke har 

kunnet forudse behovet for ændringen, betyder i henhold til lovbemærkningerne, at den eller de 

begivenheder, der har medført behovet for at foretage ændringer, ikke har kunnet forudses på trods 

af rimelig og påpasselig forberedelse af den oprindelige udbudsprocedure fra ordregiveren. I denne 

vurdering skal der tages højde for en række momenter, herunder projektets tilgængelige ressour-

cer, karakteren af det pågældende udbud, praksis inden for den pågældende branche eller fagområ-

de samt behovet for at skabe balance mellem forbruget af ressourcer til forberedelse af udbuddet og 

gevinsten ved at sende opgaven i udbud. Det anførte må tillægges stor vægt i vurderingen, da det er 

taget mere eller mindre direkte fra udbudsdirektivets præambelbetragtning nr. 109, der af profes-

sor Steen Treumer beskrives som “balanced and flexible as they take into account the need of af test 

                                                                                                                                                                                                     
ikke har ændret ordlyd i væsentlig grad set i forhold til Kommissionens oprindelige direktivforslag.  Det interessante er i 
denne sammenhæng, at det oprindelige direktivforslags regler i et vist omfang synes at være udtryk for, hvordan Kommis-
sionen udlægger EU-Domstolens praksis, jf. det oprindelig forslags præambelbetragtning nr. 45 (Dokument KOM (2011) 
896 af 20. december 2011), hvor det anføres, at "[det] er nødvendigt at præcisere vilkårene, hvorunder ændringer af en 
kontrakt, der stadig er i kraft, kræver en ny indkøbsprocedure under hensyntagen til EU-Domstolens relevante retspraksis."  
Se også Kommissionens fortolkningsmeddelelse om anvendelsen af fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og 
koncessioner på institutionelle offentlig-private partnerskaber (IOPP'er). Her anføres i note 38 følgende: "Principielt me-
ner kommissionen, at ændringer af de grundlæggende bestemmelser i en tjenesteydelseskoncession, der ikke er nævnt i ud-
budsbetingelserne, kun kan accepteres, når de er nødvendige pga. en uforudset begivenhed, der ikke kan tilregnes nogen af 
kontraktsparterne, eller når de er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed (artikel 46 EF)."  
87 I høringsudkastet fremgik dette ikke af bemærkningerne, men derimod alene af udbudsdirektivets artikel 72, stk. 1, 1. 
afsnit, litra c. Der er imidlertid ikke tale om en materiel ændring, da princippet om EU-konform fortolkning ville have ført 
til samme resultat.  
88 Jf. bemærkningerne til lovforslaget § 183. 
89 Se hertil udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 788. 
90 Rådets dokument til udbudsarbejdsgruppen af 14. juni 2012 i Cluster 8, dokumentnummer 11266/12, s. 20-21. 
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with consideration of subjective elements and the characteristics of the specific project in question”91. 

Herudover indgår (selvsagt) det moment, at de successive ændringer heller ikke her må have til 

formål at omgå direktivet, hvilket fremgår klart af såvel bemærkningerne som udbudsdirektivets 

artikel 72, stk. 1, 1. afsnit, litra c.92  

3.1.2.8 Offentliggørelse af bekendtgørelser  

Endelig skal ordregiveren i forbindelse med ændringer af en kontrakt i overensstemmelse med §§ 

181 og 183 offentliggøre en bekendtgørelse herom i den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgø-

relsen skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag V, del G til lovens bilag 2, og skal offentlig-

gøres i henhold til § 129, stk. 6, jf. udbudslovens § 184, stk. 2.  

Ordregiver kan evt. kombinere denne bekendtgørelse med en bekendtgørelse med henblik på frivil-

lig forudgående gennemsigtighed, en såkaldt profylaksebekendtgørelse, hvorefter den indgåede 

ændringsallonge gøres immun over for sanktionen uden virkning, når betingelserne i håndhævelses-

lovens § 4 er opfyldt, og ordregiveren ikke har foretaget en åbenbar urigtig vurdering.93 Set i lyset 

heraf får ordregiver et ganske vidt skøn94, når den skal vurdere, om betingelserne for navnlig § 183 

er opfyldt, da der er en ganske betydelig grad af fleksibilitet i de parametre, der indgår i vurderin-

gen.95 Ordregiver skal dog være opmærksom på, at en klage indgivet inden for 10 dage efter indryk-

ning af en profylaksebekendtgørelse i henhold til håndhævelseslovens § 4 som noget nyt medfører 

automatisk opsættende virkning, jf. udbudslovens § 197, nr. 19, om ændring af håndhævelseslovens 

§ 12, stk. 2. Som følge heraf har Klagenævnet for Udbud op til 30 kalenderdage til at træffe afgørelse 

om yderligere opsættende virkning frem til den endelige afgørelse foreligger, jf. håndhævelsesloven 

§ 12, stk. 3. Udbudslovens § 185, stk. 2, kan imidlertid underminere formålet med profylaksebe-

kendtgørelsen, da ordregiver herved forpligtes til at bringe en kontrakt eller rammeaftale til ophør 

med et passende varsel, hvis tildelingsbeslutningen annulleres ved endelig afgørelse eller dom efter 

håndhævelsesloven § 13, stk. 1, nr. 2.96 Dette indebærer, at en annullation får tilnærmelsesvis sam-

me retsvirkninger som en kontrakt, der er erklæret for uden virkning, dog med den forskel, at or-

dregiveren trods alt selv fastsætter, hvad der er et passende varsel.97 Den offentlige bygherre bør 

derfor overveje at indsætte en opsigelsesklausul i sin kontrakt med totalentreprenøren, da det kan 

blive en yderst bekostelig affære for bygherren, hvis denne skal svare erstatning til totalentreprenø-
                                                             
91 Treumer, S. (2014). Regulation of contract changes leading to duty to retender in the new EU public procurement di-
rective i Hansen, O. (2014). Ændringsregler i længerevarende kontrakter. Jurist-og økonomforbundets forlag, s. 185. 
92  Henvisningen til udbudslovens § 2, stk. 2, har først fundet sin vej til bemærkningerne i forbindelse med fremsættelsen. 
Høringsudkastet var tavst herom. 
93 Jf. herom i lovbemærkningerne til håndhævelseslovens § 4 samt EU-domstolens dom i sag C-19/13, Fastweb, præmis 
50.  
94 Hvis profylaksebekendtgørelsen yder den tiltænkte beskyttelse, er det kun konstateringen af et åbenbart urigtigt skøn, 
der kan antaste ordregiverens vurdering.  
95 Ved vurdering heraf skal der i henhold til bemærkningerne tages højde for projektets tilgængelige ressourcer, karakte-
ren af det pågældende udbud, praksis inden for den pågældende branche eller fagområde samt behovet for at skabe ba-
lance mellem forbruget af ressourcer til forberedelsen af udbuddet og gevinsten ved at sende opgaven i udbud.  
96 Ved endelig afgørelse eller dom menes der i henhold til bemærkningerne en endelig afgørelse fra Klagenævnet for Ud-
bud eller dom fra de almindelige domstole, der ikke længere kan ankes. 
97 Det fremgår af bemærkningerne, at vurderingen af hvad der er et passende varsel beror på de konkrete omstændighe-
der, herunder kontrakten karakter og den konkrete overtrædelse. Hvis ordregiveren vælger at gennemføre en ny udbuds-
procedure, som følge af den annullerede tildelingsbelsutning, indebærer bestemmelsen, at ordregiveren er forpligtet til at 
bringe kontrakten eller rammeaftalen til ophør når den nye udbudsprocedure er afsluttet.  
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ren i form af positiv opfyldelsesinteresse for uberettiget opsigelse af kontrakten.98 Udbudslovens § 

185, stk. 2, har endvidere den konsekvens, at ordregiverens vide skøn indskrænkes, da risikoen for 

annullation må indkalkuleres i den juridiske og økonomiske vurdering af muligheden for at foretage 

(lovlige) ændringer som følge af uforudsete efterfølgende omstændigheder.   

Kontrakten kan dog opretholdes, hvis særlige forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, gør sig 

gældende, jf. § 185, stk. 2, 1. pkt., 5. led. Dette kan f.eks. være, når ophør af kontrakten vil stride mod 

væsentlige samfundsinteresser, såsom den offentlige sikkerhed, mennesker og dyrs liv og sundhed, 

der også nævnes i bemærkningerne til håndhævelseslovens § 17, stk. 3, om undtagelsesvis opret-

holdelse af en kontrakt, der ellers skal erklæres for uden virkning. Her fremhæves det, at et væsent-

lig hensyn til almenhedens interesser f.eks. kan være til stede, hvis den omstændighed, at en kon-

trakt bringes til ophør, umuliggør opfyldelse af en ordregivers forsyningspligt eller bringer menne-

sker eller dyrs liv eller sundhed i fare. I modsætning til bemærkningerne til håndhævelseslovens § 

17, stk. 3, nævner bemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2, også hensynet til et helt ekstraor-

dinært værdispild. Hvis dette hensyn fortolkes på linje med håndhævelseslovens § 17, stk. 3, vil der 

alene være tale om et ekstraordinært værdispild, når de økonomiske interesser forbundet hermed 

ikke står i direkte tilknytning til den pågældende kontrakt. Det skyldes, at der ifølge bemærkninger-

ne til håndhævelseslovens § 17, stk. 3, kun kan tages hensyn til økonomiske interesser, såfremt det i 

ganske særlige tilfælde ville have uforholdsmæssige konsekvenser for almenhedens interesser, at 

kontrakten bliver uden virkning.99 Økonomiske interesser i direkte tilknytning til den pågældende 

kontrakt kan med andre ord ikke udgøre væsentlige hensyn til almenhedens interesser efter hånd-

hævelseslovens § 17, stk. 3.100 Således vil muligheden for videreførelse af kontrakten formentlig 

ikke kunne ske under henvisning til økonomiske hensyn, medmindre kontraktens ophør medfører 

et betydeligt samfundsmæssigt tab.101 En sådan konklusion er besnærende i lyset af den overra-

skende store lighed mellem konsekvenserne af udbudslovens § 185, stk. 2, og håndhævelseslovens § 

17. Ikke desto mindre er det afgørende at holde sig for øje, at udbudslovens § 185, stk. 2, ikke gen-

nemfører en bestemmelse i udbudsdirektivet, men udelukkende er et nationalt krav, som er indført 

efter anbefaling fra Udbudslovsudvalget.102 EU-udbudsretlige principper stiller heller ikke et gene-

relt krav om ophævelse af en annulleret kontrakt.103 Vurderingen må derfor ske i henhold til almin-

                                                             
98 En opsigelsesklausul kan f.eks. lyde som følger: “Bygherren kan opsige totalentreprisekontrakten med 1 måneds varsel, 
hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Bygherren er dog berettiget til at videreføre kontrakten, 
hvis der foreligger saglige grunde til ikke at udnytte opsigelsesadgangen.” Hermed kan man opsige totalentreprisekontrak-
ten, når man har et overblik over, hvornår en ny udbudsprocedure forventes afsluttet.   
99 Bemærkningerne til håndhævelseslovens § 17, stk. 3, fremhæver, at økonomiske interesser i direkte tilknytning til den 
pågældende kontrakt bl.a. omfatter omkostninger som følge af forsinkelse med kontraktens opfyldelse, omkostninger som 
følge af indledningen af en ny udbudsprocedure, omkostninger som følge af udskiftning af den økonomiske aktør, der 
udfører kontrakten, samt omkostninger i forbindelse med de retlige forpligtelser, der følger af, at kontrakten er uden 
virkning.  
100 De relevante fortolkningsbidrag i bemærkningerne er taget direkte fra artikel 2d, stk. 3, i direktiv 89/665/EØF som 
ændret ved direktiv 2007/66/EF.  
101 Se f.eks. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. januar 2012, Bombardier Transportation Denmark A/S, hvor risikoen 
for negative samfundsmæssige konsekvenser i form af værdispild og andre væsentlige ulemper blev tillagt betydelig vægt. 
102 Jf. bemærkningerne til udbudslovens § 185, stk. 2. 
103 Se dog Fabricius, J. (2014). Offentlige indkøb i praksis. Karnov Group, kapitel 16, afsnit 3.8:  “I nyere praksis har danske 
domstole dog anerkendt, at der - med baggrund i EU-Domstolens praksis - i visse tilfælde kan være en pligt for de ordregiven-
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delige forvaltningsretlige principper om lovmæssig forvaltning, hvor værdispildshensyn naturligvis 

kan tages i betragtning.104 Advokat Claus Berg fremhæver ligefrem, at værdispildsbetragtninger har 

særlig vægt i bygge- og anlægsbranchen, da et fornyet udbud som følge af en kontraktændring vil 

føre til forsinkelse og forhøjede omkostninger for bygherren af undertiden betydelig karakter.105 Et 

sådant ræsonnement har også fundet vej til Klagenævnet for Udbud, der i sin kendelse af 3. novem-

ber 2011, Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet, SINE-sekretariatet, har udtalt, at det “ville [...] savne 

mening at pålægge ordregiveren at udbyde aftaler som de nævnte, som er uløseligt knyttet til den op-

rindelige aftale og til dennes parter, og som derfor ikke eller kun med uforholdsmæssigt værdispild 

vil kunne opfyldes af andre virksomheder.” Værdispildshensyn spiller først en tilbagetrukken rolle, 

når udbudsretlige principper står i vejen.106 I modsætning til hvad der gælder for håndhævelseslo-

ven § 17, må det i relation til udbudslovens § 185, stk. 2, således konkluderes, at værdispildshensyn 

i direkte tilknytning til den pågældende kontrakt skal tages i betragtning i vurderingen af, hvorvidt 

kontrakten skal videreføres til trods for Klagenævnet for Udbuds annullation af tildelingsbeslutnin-

gen.107 Bemærkningerne udtaler sig imidlertid ikke udtømmende om, hvilke særlige forhold der kan 

begrunde, at en kontrakt videreføres. Der kan derfor argumenteres for, at en forudgående indryk-

ning af en profylaksebekendtgørelse udgør en af de helt særlige situationer, hvor der ikke er pligt til 

at bringe kontrakten til ophør. Det må navnlig ses i lyset af, at lovgiver ikke har afskaffet profylakse-

bekendtgørelsen, men ligefrem foretager visse ændringer heraf.108 En sådan præciserende fortolk-

ning finder støtte hos Alf Ross, der anfører, at ”[den] ledende grundsætning for al fortolkning er hel-

hedens og sammenhængens primære meningsbestemmende funktion.109 Denne funktion ligger deri, at 

“den giver holdepunkt for slutninger om, hvad ophavsmanden fornuftigvis kan have ment [...] Det for-

nuftige betyder i denne sammenhæng ikke det teoretisk sandsynlige, men det praktisk rimelige.”110 

Ydermere kan det anføres, at såfremt en præciserende fortolkning ikke retter op på den forestående 

underminering af profylaksebekendtgørelsen, vil dansk ret slet og ret komme i strid med den direk-

                                                                                                                                                                                                     
de myndigheder til at bringe en kontrakt til ophør, såfremt den er indgået i strid med udbudsreglerne, men det er også blevet 
slået fast, at en sådan pligt ikke består generelt, men kræver en særlig kvalificeret overtrædelse af udbudsreglerne.”  
104 Se hertil René Offersen og Morten Frank i UfR 2008B.372 og Fabricius, J. (2014). Offentlige indkøb i praksis. Karnov 
Group, kapitel 16, afsnit 3.8. 
105 Berg, C. (2012). Udbudsret i Byggeriet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 811, s. 826, s. 837, s. 841, og s. 848. Se 
også EU-Kommissionens afgørelse i London Underground-sagen punkt 102, hvor det  bl.a. udtales, at “The transaction cost 
and information gathering cost involved in preparing the contracts are high, for both clients and contractors.” 
106 Se hertil Steen Treumer i UfR 2013B.409 i relation til adgangen til at overdrage kontrakten til tredjemand i tilfælde af 
konkurs.  
107 Spørgsmålet er blot, om indsættelse af en opsigelsesklausul udelukker opretholdelse af kontrakten, selv om der forelig-
ger stærke saglige hensyn herfor. I UfR 2012.3232 V bemærker Landsretten i sine præmisser, at “den nye kontrakt med 
Creativ Company A/S efter indholdet af udbudsmaterialet er indgået med et kontraktligt forbehold om, at en indgået kon-
trakt kan ophæves af ordregiver med et varsel på en måned, hvis tildelingen af kontrakten bliver underkendt.” Med henvis-
ning til denne dom anfører advokat Jesper Fabricius i Fabricius, J. (2014). Offentlige indkøb i praksis. Karnov Group, kapi-
tel 16, afsnit 3.8, at dersom en ulovligt indgået kontrakt har en opsigelsesklausul, må det antages, at almindelige forvalt-
ningsretlige principper som udgangspunkt indebærer en pligt for ordregiver til at udnytte opsigelsesadgangen, hvis tilde-
lingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Offentlige myndigheder må imidlertid ikke sætte et skøn under 
regel. Derfor kan vi også tilslutte os Jesper Fabricius’ argument om, at det næppe kan “være afgørende for den ordregivende 
myndigheds pligt til at bringe kontrakten til ophør, om der findes en særlig opsigelsesadgang med henvisning til udbudsretli-
ge overtrædelser, eller om der blot findes en almindelig opsigelsesadgang, som frit kan benyttes af den ordregivende myndig-
hed.”  
108 Jf. eksempelvis udbudslovens § 197, nr. 19.  
109 Ross, A. (1953). Om ret og retfærdighed. Nyt Nordisk Forlag, s. 139.  
110 Ross, A. (1953). Om ret og retfærdighed. Nyt Nordisk Forlag, s. 169. 
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tivbestemmelse, hvorved profylaksebekendtgørelsen blev indført.111 Dermed finder argumentet 

også støtte i principperne om EU-konform fortolkning og EU-rettens forrang.   

3.1.3 Sammenfatning på EU-udbudsretten 

Sammenfattende rummer morgendagens regler betydelig fleksibilitet i relation til ordregiverens 

ændringshåndtering, hvilket navnlig kommer til udtryk i de nye undtagelsesbestemmelser til, hvor-

når der foreligger en ændring af grundlæggende elementer i en offentlig kontrakt.  

Hovedreglen i udbudslovens § 178, stk. 1, fastslår, at ordregiveren ved en ændring af grundlæggen-

de elementer i en offentlig kontrakt skal gennemføre en ny udbudsprocedure i overensstemmelse 

med udbudsloven. EU-Domstolen har i den forbindelse udtalt, at ændringer i bestemmelserne i en 

offentlig kontrakt i dens løbetid udgør indgåelse af en ny kontrakt, når de er afgørende forskellige 

fra bestemmelser i den oprindelige kontrakt, og derfor viser, at det har været parternes vilje at gen-

forhandle kontraktens grundlæggende elementer.  

En efterfølgende kontraktændring vil dog under alle omstændigheder ikke være at anse som en 

ændring af grundlæggende elementer, hvis den kan henføres til en af undtagelsesbestemmelserne i 

udbudslovens §§ 179-183. Særligt § 183 giver en øget fleksibilitet i forhold til at tillade ændringer i 

den indgåede kontrakt, hvorfor det vurderes, at bestemmelsen i praksis vil få stor betydning, navn-

lig i forhold til bygherrens håndtering af uforudsete omstændigheder i relation til allokering af risici. 

Vurderer bygherren, at de påtænkte allokeringer af risici i udgangspunktet er væsentlige ændringer, 

kan undtagelsesbestemmelserne med fordel kombineres, således at nogle ændringer sker på bag-

grund af ændringsklausuler, der helt eller delvist opfylder kravene i lovens § 179, hvorimod de re-

sterende ændringer – uanset om de er stipuleret i ændringsklausulerne eller ej – kan konciperes på 

en sådan måde, at de opfanges af de øvrige undtagelsesbestemmelser.     

3.2 Obligationsretten  

I dansk ret findes et almindeligt formueretligt princip om aftalefrihed efter aftalelovens § 1 og Dan-

ske Lov af 1683 5-1-1112 og 5-1-2, som betyder, at aftaler som “[...] ikke er imod Loven, eller Ærbar-

hed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.”113114. 

Aftalefriheden i økonomiske forhold indebærer, at enkeltpersoner og virksomheder frit kan indgå 

aftaler, som er retligt bindende. Aftalefriheden giver det private initiativ mulighed for at udfolde sig 

i den frie produktion, frie konkurrence og ultimativt det frie forbrugervalg. Muligheden for frit at 

indgå aftaler er en betingelse for funktionen af et moderne samfund med veludviklet handel, hvor 

                                                             
111 Jf. artikel 2d, stk. 4, i direktiv 89/665/EØF som ændret ved direktiv 2007/66/EF.  
112 Danske Lov 5-1-1: “Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet haver.” 
113 Danske Lov 5-1-2: “Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig 
Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod 
Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.” 
114 Jf. Kong Christian Den Femtis Danske Lov nr. 11000 af 15. april 1683. 
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ydelser sjældent kan udveksles samtidigt og produktionen er defineret ved arbejdsdeling og specia-

lisering.115 

På samme tid forudsætter aftalefriheden, at en række forhold er til stede, herunder at parterne kan 

overskue konsekvenserne af de valg, de træffer, og at de ikke er udsat for tvang under aftaleindgåel-

sen. Desuden kan der argumenteres for, at der kræves en vis ligeværdighed parterne imellem, for at 

aftalen ikke ensidigt er til den ene parts fordel. Eksempelvis i forbrugerforhold, hvor det kan være 

svært at gennemskue konsekvenserne af en lang og svært læselig kontrakt, som en erhvervsdriven-

de på forhånd har affattet. Derfor er aftalefriheden ikke uden grænser. Den er bl.a. justeret ved, at 

der i forskellige situationer er krav om fremhævelse af byrdefulde vilkår i lejeforhold, beskyttelses-

præceptive regler, såsom fortrydelsesret, tilstedeværelsen af en forbrugerombudsmand, som fører 

tilsyn med eksempelvis markedsføringsloven, eller at domstolene får adgang til helt eller delvist at 

tilsidesætte en aftale efter aftalelovens § 36. Aftalefriheden opererer således inden for nogle nær-

mere afgrænsede rammer, men den er trods alt det klare retlige udgangspunkt.116 

I det følgende ses der nærmere på, hvilke retsfigurer fra obligationsrettens almindelige del der kan 

anvendes til fordeling af risici og udnyttelse af gevinstmuligheder. Disse er indgående behandlet i 

litteraturen. Det følgende er ikke et forsøg på en grundig gennemgang, men derimod et udtræk af 

væsentlige principper, som har betydning for afhandlingens problemformulering.  

3.2.1 Forudsætningslæren 

En løftegiver kan i visse situationer have en interesse i at blive løst fra sit løfte, under henvisning til 

at forudsætningerne for løftet svigtede. Det kan både være som følge af urigtige forudsætninger, 

hvormed menes, at forholdene under løftets afgivelse var anderledes, end løftegiver regnede med. 

Det kan også være som følge af, at forholdene udviklede sig på en anden måde, end løftegiver regne-

de med. Dette kaldes bristede forudsætninger.  

Forudsætningslæren er en undtagelse til det grundlæggende princip om, at aftaler skal holdes eller 

pacta sunt servanda og er et retspraksisudviklet princip. I den sammenhæng skal det understreges, 

at forudsætningslæren ikke omfatter risikoen for egne forudsætninger, jf. UfR 2005.761 SH, hvor en 

investor – efter en investering var gået galt – ikke kunne undslippe investeringsaftalen med henvis-

ning til forudsætningslæren.  

I forudsætningslæren skelnes der mellem betingelser og forudsætninger, som ellers i daglig tale bru-

ges synonymt. I denne sammenhæng er der imidlertid en vigtig forskel. En betingelse er noget, der 

er blevet udtrykkelig formuleret og gjort til genstand for forhandling. Dette gælder ikke forudsæt-

ningen, som således får et mere usynligt præg, og da medkontrahenten ikke direkte tvinges til at 

                                                             
115 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 17 ff. og Gomard, B., Pedersen, H. V. G., & Ørgaard, A. 
(2009). Almindelig kontraktsret. Jurist-og Økonomforbundets Forlag, s. 13 f.  
116 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 17 ff. og Gomard, B., Pedersen, H. V. G., & Ørgaard, A. 
(2009). Almindelig kontraktsret. Jurist-og Økonomforbundets Forlag, s. 46 ff. 
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tage stilling til den konkrete forudsætning, skal medkontrahenten ikke ubetinget respektere den-

ne.117  

I teorien fremsættes det synspunkt, at forudsætningslæren såvel kan anvendes til at tilsidesætte en 

aftalemæssig forpligtelse som til at justere i nedadgående retning. Altså med andre ord gøre aftalen 

mindre byrdefuld for løftegiver end oprindelig planlagt.118  

For at kunne tale om at forudsætningslæren meningsfyldt skal kunne bruges til at allokere risici, er 

det i den sammenhæng vigtigt, at forudsætningslæren ikke blot kan bruges til at justere aftalemæs-

sige forpligtelser i nedadgående retning, men at den på samme måde kan bruges til at justere de 

aftalemæssige forpligtelser i opadgående retning. Hvis ikke forudsætningslæren har denne anven-

delse, er der jo tale om en ensidig justering, hvilket begrænser forudsætningslærens anvendelse på 

efterfølgende omstændigheder, som både kan tænkes at nødvendiggøre, at en aftalemæssige for-

pligtelse ændres i opadgående såvel som nedadgående retning.119  

Hvorvidt forudsætningslæren kan anvendes til at skærpe en aftalemæssig forpligtelse, er knap så 

evident. Ifølge Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen i Aftaler og mellemmænd peger praksis 

dog på, at dette er muligt. Korrektionen af aftaleforpligtelser tager ganske vist en lidt anden form 

end den rene forudsætningslære, men tankegodset er hentet fra eller i hvert fald sammenfaldende 

med forudsætningslæren. Derfor betyder det ikke så meget, om den juridiske øvelse formelt kan 

betegnes som et eksempel på forudsætningslæren, om der er tale om fortolkning eller noget helt 

tredje. Afgørende er i den sammenhæng, at der er mulighed for at lave en efterfølgende korrektion 

af aftaleforpligtelserne.120  

Et selvstændigt spørgsmål ved anvendelsen af forudsætningslæren er, om aftalen kan justeres eller 

helt falder bort. Teorien taler – som vist – for, at en justering kan lade sig gøre, men i praksis frem-

går det dog med mindre klarhed. Det skal endvidere understreges, at den retspraksis, hvor dom-

merne har betjent sig af forudsætningslæren, ikke har mange fællestræk med håndteringen af efter-

følgende omstændigheder i kompleks og længerevarende entreprise.121 I den sammenhæng skal det 

påpeges, at forudsætningslæren baserer sig på forestillingen om uforudsigelighed i aftaleforholdet, 

som en undtagelsestilstand. Ifølge professor Ole Hansen er entreprise snarere kendetegnet ved det 

modsatte. Endvidere betinger forudsætningslæren principielt en analyse af parternes subjektive 

                                                             
117 Der gælder en række nærmere definerede betingelser for, at man kan bringe forudsætningslæren i anvendelse. En 
forudsætning skal være i) bestemmende, ii) kendelig og iii) og relevant. For nærmere beskrivelse af disse kriterier henvi-
ses der til den omfattende litteratur på området, herunder Aftaler og mellemmænd af Lennart Lynge Andersen og Palle Bo 
Madsen.  
118 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 196 f.  
119 Egen udledning af de præsenterede principper for forudsætningslæren.  
120 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 196.  
121 Eksempler på anvendelse af forudsætningslæren ses bl.a. i følgende afgørelser: UfR 1985.334 H/2, hvor en EDB-
leverandør måtte bære risikoen for, at kundens forudsætninger for kontrakten svigtede, hvorfor kundens ophævelse af 
kontrakten var berettiget. UfR 1993.923 H vedrørte et salg af fast ejendom, som ikke blev anset som uforbindende i for-
hold til købers konkursbo. Her mente de dissentierende dommere, at de afgørende forudsætninger for aftalen var bristet. 
UfR1996.1625 H, hvor en andelsboligforening var berettiget til erstatning hos entreprenøren efter andelsboligforenin-
gens ophævelse af aftalen. Det var en afgørende forudsætning for andelsboligforeningen, at Kommunen kunne godkende 
den endelige anskaffelsessum, som var en betingelse for offentligt rentebidrag. Entreprenøren måtte bære risikoen for den 
bristede forudsætning.  
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forhold på aftaletidspunktet. Her betyder entreprisens særlige natur igen, at der på aftaletidspunk-

tet sjældent er en nuanceret forståelse af aftalens indhold.122  

Derfor kan det efter en samlet bedømmelse med relativt stor sandsynlighed fastslås, at der ikke med 

afsæt i forudsætningslæren vil kunne ske hverken justering eller frigørelse af en entreprisekontrakt 

som følge af en væsentlig forskydning af kontraktbalancen, f.eks. som følge af stigninger i priser, 

omkostninger o.lign.123  

Forudsætningslæren er efter vores bedømmelse ikke – eller meget begrænset – egnet til at allokere 

risici efficient og fuldstændig uegnet til at udnytte og fordele gevinstmuligheder.124  

3.2.2 Aftalelovens § 36 

Aftalelovens § 36, eller det der i folkemunde kaldes den store generalklausul, er en tilføjelse til afta-

leloven, der blev gennemført i 1975. Den er relativt vidtgående og forankret i en retlig standard i 

form af en rimelighedsnorm. Udviklingen af aftalelovens § 36 bunder i et ønske om at beskytte for-

brugeren og andre mod, at medkontrahenten misbruger sin dominerende stilling til at skaffe sig 

fordele igennem vilkår, som ensidigt tjener dennes interesser. Generalklausulen kan således bruges 

til at afbalancere parternes interesser.  

Bestemmelsen vil dog i langt højere grad kunne finde anvendelse i forbrugerforhold sammenlignet 

med relationer mellem erhvervsdrivende. Dermed ikke sagt, at den overhovedet ikke kan bringes i 

anvendelse, men anvendelsesområdet er mere snævert. Domstolene har eksempelvis brugt aftalelo-

vens § 36 i erhvervsforhold, hvor den ene part var åbenbart stærkere, end den anden part var. Se 

f.eks. UfR 2009.2800 SH, hvor en gruppe vognmænd blev sat i en take it or leave it-situation, da al-

ternativet til at indvilge i ensidigt udformede og urimelige klausuler var at miste hele deres forret-

ningsgrundlag.125 

Det afgørende kriterium for anvendelsen af aftalelovens § 36 er urimelighed. Dette giver næsten sig 

selv i forholdet mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, hvor styrkeforholdet er skævt, men 

urimeligheden kan også vise sit ansigt i jævnbyrdige relationer. Relevant for denne afhandling er de 

langvarige kontraktrelationer, hvor det kan være svært at lave en fuldstændig ydelsesspecifikation 

ved kontraktindgåelsen. Her bliver aftalelovens § 36, stk. 2, interessant, idet der “[ved] afgørelsen 

efter stk. 1 [skal] tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtruf-

ne omstændigheder.” Sagen er jo den, at det i langvarige samarbejder langtfra er utænkeligt, at be-

stemmelser, som er rimelige og afbalancerede i udgangspunktet, fører til ekstreme resultater ved en 
                                                             
122 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 151 f.  
123 Inspireret af Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: om hardship og hardshipklausuler. 
Københavns Universitet, s. 20. 
124 Eksempler på forfattere, som antyder noget tilsvarende: Hørlyck, E. (2002). Entreprenørvederlaget. Jurist og Økonom-
forbundets Forlag, s. 1. Se også Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Kar-
nov Group, s. 195. Desuden kan lignende overvejelser kan findes i norsk entrepriseret, der har betydelige sammenfald 
med dansk entrepriseret. Se Barbo, J. E. (1997). Kontraktsomlegging i entrepriseforhold. Universitetsforlaget, Oslo, s. 326 
f.  
125 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 198 f. og Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige 
hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 153 f.  
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objektiv fortolkning, fordi begivenhederne tager et andet forløb end forventet. Denne anvendelse i 

entreprise er imidlertid blevet afvist af Ole Hansen.126 Ydermere vil parterne i vid udstrækning have 

aftalt regulering som genforhandlingsklausuler, indeksregulering o.lign., hvilket nedbringer omfan-

get af de senere indtrufne omstændigheder, der kunne tænkes at blive subsumeret under § 36, stk. 

2.127  

Et centralt kendetegn for komplekse og langvarige kontrakter er, at kontraktens parter er professi-

onelle og forud for kontraktens indgåelse har foretaget grundige overvejelser og konkrete risikoaf-

vejninger. I sådanne situationer udviser domstolene eller voldgiftsretterne særlig tilbageholdenhed 

med at anvende aftalelovens § 36, jf. eksempelvis KFE 1999.178 VBA, hvor voldgiftsretten ikke ville 

nedsætte en dagbod med udgangspunkt i aftalelovens § 36, fordi den fandt, at “aftalelovens § 36 bør 

anvendes restriktivt på aftaler mellem erhvervsdrivende.” Navnlig standardvilkår, som AB og ABT 

paradigmerne har i kraft af tilblivelsesmåden og deres afvejede indhold en særlig retskildemæssig 

styrke og legitimitet.128  

Som anført i afsnittet om forudsætningslæren er det selvsagt afgørende, at aftalelovens § 36 ikke 

blot kan anvendes til at skære væk i aftalen, men ligeledes kan bruges til at skrive til. Dette er der 

med den seneste ændring af aftalelovens § 36 i 1995 blevet mulighed for, således at aftalen kan æn-

dres.129 Det giver eksempelvis mulighed for at forhøje en pris, hvis den forekommer urimelig, som 

det eksempelvis skete i UfR 2008.1538 V.130  

Aftalelovens § 36 har reduceret forudsætningslærens anvendelsesområde betragteligt, men ikke 

fortrængt denne. Navnlig ikke i de forretningsmæssige relationer, som er vores fokus. Det anføres 

ligefrem i litteraturen, at forudsætningslæren med sin betoning af parternes subjektive forhold og 

indlevelse i parternes situation kan være bedre egnet til at tvinge tankerne i den rigtige analyseren-

de retning sammenlignet med § 36 rimelighedskriterium, som er svær at passe ind i en erhvervs-

sammenhæng.131  

Aftalelovens § 36 rummer umiddelbart en betydelig fleksibilitet, men i praksis er anvendelsen i er-

hvervsforhold stærkt begrænset. Den kan i begrænset omfang håndtere risici, men næppe på bag-

                                                             
126 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag,  s. 156. 
127 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 205 f.  
128 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 157 f.  
129 Lov nr. 1098 af 21. december 1994 om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og 
visse andre love, der trådte i kraft den 1. januar 1995. Se også Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov 
Group, s. 217 f. 
130 Sagen vedrørte en ejendomshandel, hvor aftalelovens § 36 blev anvendt af landsretten til at tilsidesætte købesummens 
størrelse, som var aftalt til 40.000 kr. og i stedet fastsætte prisen til 650.000 kr. Her kunne hverken værgemålsloven eller 
aftalelovens §§ 30, 31 eller 33 anvendes til at erklære aftalen ugyldig. Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. 
Karnov Group, s. 217 f.  
131 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 223. 
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grund af økonomisk efficiens.132 Med hensyn til efficient allokering af gevinstpotentialer er den ueg-

net.133  

3.2.3 Force majeure  

Det generelle force majeure-begrebs indhold er næppe helt præcist afgrænset. Dog må det kunne 

siges, at begrebet dækker over udefrakommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at 

realdebitor ikke kan forhindre.134 Force majeure synes også at kunne finde støtte i det grundlæg-

gende retsprincip om, at ingen kan forpligtes til at gøre det umulige eller impossibilia nulla est obli-

gatio.135  

Hans Henrik Vagner og Torsten Iversen har dog kvalificeret force majeure-begrebet i en entreprise-

retlig sammenhæng136, hvorfor det savner formål at bruge kræfter på en bredere obligationsretlig 

definition, hvor det er en selvstændig diskussion, om der overhovedet kan udfindes et generelt force 

majeure-begreb.137  

ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3, er entrepriserettens force majeure-bestemmelse og udfyldende138 entre-

priseret. Dette force majeure-begreb dækker over forhold, der opstår 1) uden entreprenørens skyld, 

og 2) som entreprenøren ikke er herre over, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout eller hærværk. Om de begivenheder, der udløser bestemmelsen, er det åbenbart, at 

de dels er vidt forskellige, og således gør ejusdem generis139 grundsætningen svært anvendelig. Her 

må det blot konstateres, at begivenhederne skal have en ekstraordinær karakter. Det entrepriseret-

lige force majeure-begreb er væsentlig bredere, end det force majeure-begreb, der kendes fra købe-

lovens § 24140, som stiller krav om artsumulighed, før man kan påberåbe sig denne fritagelse for at 

opfylde sin forpligtelse.141  

                                                             
132 Noget lignende antydes i Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov 
Group, s. 195. 
133 Det bemærkes, at lignende overvejelser kan findes i norsk entrepriseret, som har betydelige sammenfald med dansk 
entrepriseret. Se Barbo, J. E. (1997). Kontraktsomlegging i entrepriseforhold. Universitetsforlaget, Oslo, s. 326 f.  
134 Iversen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 106 f.  
135 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov Group, s. 203.  
136 Forfatterne tager udgangspunkt i AB 92, men da bestemmelserne og retsvirkningerne for så vidt angår § 24, stk. 1, er 
identiske mellem AB 92 og ABT 93, henvises der til sidstnævnte.   
137 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 139.  
138 Hans Henrik Vagner bemærker, at der ikke findes retsafgørelser, som direkte fastslår dette, ligesom der ikke findes 
retsafgørelser, som fastlår det modsatte. Se Iversen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret. Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, s. 115 f. Se også Iversen, T. (2003). Udfyldende entrepriseret, Hvad gælder, når AB 92 ikke er vedtaget? 
TBB.2003.480, s. 484 f.   
139 Grundsætning som betyder, at øvrige begivenheder, som skulle kunne udløse force majeure i den konkrete sammen-
hæng må være af samme art.  
140 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014 (købeloven). Efter købelovens § 24 er sælgeren ansvarsfri, hvis de tre 
kumulative betingelser for force majeure er opfyldt, herunder i) at begivenheden ikke var til at forudse på kontraktindgå-
elsestidspunktet, ii) at begivenheden er ekstraordinær, og iii) at begivenheden forårsager artsumulighed.   
141 Iversen, T. (2003). Udfyldende entrepriseret, Hvad gælder, når AB 92 ikke er vedtaget? TBB.2003.480, s. 484 f. og Iver-
sen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 106 f. For den grundige indholdsbe-
stemmelse af § 24, stk. 1 henvises til sidstnævnte. Eksempelvis er det helt klare udgangspunkt, at entreprenøren bærer 
den økonomiske risiko for hærværk, men altså indrømmes tidsfristforlængelse, hvis pladsen i øvrigt har været behørigt 
afskærmet.  
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En tilstødende bestemmelse, som næppe kan kvalificeres som klassisk force majeure, men dog er 

beslægtet med ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3, er ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 4. Denne bestemmelse definerer 

en række omstændigheder, der udløser ret til tidsfristforlængelse, og må ligeledes antages at være 

udfyldende entrepriseret. Disse omstændigheder omfatter nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 

andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn. Her er der tale om en be-

stemmelse, som direkte regulerer de vejrlige forhold. I modsætning til § 24, stk. 1, nr. 3, er der her 

indbygget et væsentlighedskrav.142  

AB 92 § 24, stk. 1, nr. 3 og 4, giver i henhold til AB 92 § 27, stk. 3, hverken ret til erstatning eller 

godtgørelse. Det er således alene et spørgsmål om tidsfristforlængelse, som dog er et meget væsent-

ligt element i entreprise.   

Det entrepriseretlige force majeure-begreb anviser, hvorledes entreprenøren og bygherren er stillet 

i tilfælde af en række efterfølgende omstændigheder. Det betyder, at entreprenøren kan forlade sig 

på retten til at få tidsfristforlængelse, hvilket nødvendigvis må sænke den risikopræmie, der ellers 

skulle kompensere for risikoen for såvel force majeure som usædvanligt vejrlig. Imidlertid forholder 

force majeure-bestemmelserne sig ikke til en efficient allokering af gevinstmuligheder.  

3.2.4 Den gensidige loyalitetsforpligtelse 

Et krav om bona fides i betydningen god tro og hæderlighed i aftaleforholdet synes at kunne spores 

tilbage til romerretten. I dag tales der i nordisk ret om en loyalitetspligt, som udtryk for en almen 

adfærdsstandard. Der er tale om en retsgrundsætning, som er hjemlet i retspraksis.143 Uanset om 

der er aftale herom, gælder der således en forpligtelse for parterne til at udvise en vis hensyntagen 

til medkontrahenten.144  

Obligationsretten handler om, at mennesker eller virksomheder mødes og forpligter sig på at ud-

veksle varer eller tjenester. I denne udveksling er den underliggende forudsætning, at aftalens gen-

stand er værdifuld og skal beskyttes. Det beskrives undertiden som en biforpligtelse eller accesso-

risk pligt. Parterne bør udfolde faktiske bestræbelser på at varetage ikke bare egne, men også mod-

partens interesser.145 Der ligger således dels et krav om samarbejde, dels et krav om at beskytte sin 

kreditors interesser.  

Det kan næppe overraske, at enhver kontrahent først og fremmest varetager egne interesser. Græn-

serne for loyalitetspligten må derfor afhænge af den konkrete situation, adfærdsnormer i den på-

                                                             
142 Iversen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 110 f. Og Iversen, T. (2003). 
Udfyldende entrepriseret, Hvad gælder, når AB 92 ikke er vedtaget? TBB.2003.480, s. 484 f. ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 4, opli-
ster med andre ord en række nærmere definerede hardship situationer. Hardship er nærmere behandlet i kapitel 5.  
143 Askov, L. (2013). Konventionalbodsklausuler & aftalelovens § 36, s. 53, jf. UfR 2008.1911 H, UfR 2000.116 H, UfR 
1999.1943 H og UfR 1976.21/2H m.fl. 
144 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 175 f.  
145 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov Group, s. 29. 
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gældende branche m.v.146 Loyalitetsforpligtelsen har klare fællestræk med rimelighedsstandarden i 

aftalelovens § 36. Dermed ikke sagt, at sidstnævnte kodificerer eller erstatter loyalitetsforpligtelsen.  

Brud på loyaliteten udløser misligholdelsesbeføjelser, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i UfR 

2007.3027 H. Her fandt Højesteret, at parterne havde en forpligtelse til “[...] inden for rammerne af 

det aftalte partnerskab at optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af betydning.” Da loyali-

tetspligten blev krænket, udløste det erstatning for det deraf forvoldte tab.147 Bestemmelsen om 

illoyal adfærd hos medkontrahenten har betydelige ligheder med en almindelig culpavurdering. 

Retsfølgen for illoyal adfærd i entrepriseforhold er dog ikke entydig.148  

Loyalitetsforpligtelsen ses afspejlet i ABT 93 § 14, som vedrører ændringer i arbejdet. Her synes den 

underliggende antagelse at være, at byggeri og anlæg har en varighed og kompleksitet, som fordrer 

samarbejde om ændringer undervejs. Desuden i ABT 93 § 15, stk. 3 i form af et negotiorum gestio 

princip.149  

Ole Hansen anfører, at det ofte er blevet fremhævet, at loyalitetspligten skulle have en særlig vægt i 

entrepriseretten, dersom denne er kendetegnet ved længerevarende kontraktforhold. Imidlertid 

finder Ole Hansen det svært at konkretisere indholdet i loyalitetspligten i entreprise nærmere, hvil-

ket hænger sammen med den generelle usikkerhed, der hersker om begrebet i obligationsretten.150 

De beslægtede entrepriseretlige pligter synes dog et stykke hen ad vejen at definere god adfærd i 

entrepriseforhold.151  

I partneringaftaler er der i modsætning til standardparadigmet ABT 93 ikke medtaget et stort antal 

nøje specificerede vilkår og klausuler, men derimod en rammeaftale, der baserer sig på loyalitet, 

tillid og processuelle bestemmelser, som skal støtte partnerne i deres bevægelse mod det fælles 

definerede mål. Et sådant kontraktuelt arrangement øger betydningen af loyalitetspligten. Ifølge 

Christina Tvarnø står dette i kontrast til en traditionel entrepriseaftale, hvor parterne kun i et vist 

omfang kan blive forpligtet af loyalitetsvirkningerne.152 

På baggrund heraf kan det overvejes, om kontraktens parter ved at inkorporere dele af det relati-

onsbaserede tankegods fra partnering kunne øge betydningen af loyalitetsforpligtelsen således, at 

domstolene anlægger en strengere vurdering af illoyal adfærd, som er tilfældet i en ren partnering-

aftale. Det er imidlertid svært at se, hvordan loyalitetspligten selvstændigt kan bruges til at regulere 

                                                             
146 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov Group, s. 69. 
147 Andersen, L. L. (2012). Aftaler og mellemmænd. Karnov Group, s. 413 f. I UfR 2007.3027 H blev ertatningen udmålt som 
negativ kontraktsinteresse, da der ikke var sket misligholdelse af samarbejdsaftalen. Loyalitetspligten var imidertid blevet 
krænket, og derfor blev tabet erstattet som negativ kontraktsinteresse.    
148 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 209. 
149 Hørlyck, E. (2002). Entreprenørvederlaget. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 88 f.  
150 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 188. 
151 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 211.  
152 Tvarnø, C. D. (2003). Nogle særlige karakteristika ved partneringaftaler i byggebranchen. UfR 2003B. 366, s. 1-5.  
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efterfølgende omstændigheder efficient, både når det kommer til allokering af risici og udnyttelse af 

gevinstmuligheder.  

3.2.5 Nærmest til at bære risikoen  

Hvor de foregående retsfigurer har nydt stor opmærksomhed i den juridiske litteratur, er nærmest 

til at bære risikoen relativt ubeskrevet.  

Professor Kim Østergaard fremhæver i sit forsøg på at klarlægge begrebet og behandle det i et rets-

økonomisk perspektiv, at det ud fra retspraksis næppe er muligt at klarlægge ét hensyn, som gør én 

kontraktpart relativt nærmere til at bære risikoen end en anden for efterfølgende omstændigheder.  

Med udgangspunkt i økonomiske rationaler om informationsasymmetri analyserer Kim Østergaard 

UfR 2001.655 V, UfR 1997.994/2 Ø, UfR 2013.1267 V, UfR 1981.667 H og UfR 1987.213/3 Ø for at 

fastlægge, hvorvidt domstolene i deres brug af retsfiguren nærmest til at bære risikoen finder løsnin-

ger, som er økonomisk efficiente. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Med forbehold for det meget 

beskedne antal bidrag, som findes om nærmest til at bære risikoen vurderes det, at denne ikke er 

egnet til at allokere risici og udnytte gevinstmuligheder efficient som følge af efterfølgende om-

stændigheder.  

3.2.6 Sammenfatning på obligationsretten 

I fravær af aftale stiller obligationsretten en række retsfigurer til rådighed. Under disse kan det for-

søges at subsumere efterfølgende omstændigheder. Forudsætningslæren og aftalelovens § 36 synes 

at have store sammenfald, men for begge retsfigurer gælder, at de gennemgående har en særdeles 

begrænset evne til efficient at allokere risici og udnytte gevinstmuligheder i relation til komplekse 

og langvarige entreprisekontrakter. Det samme gælder retsfiguren nærmest til at bære risikoen. Loy-

alitetsforpligtelsen kan ligeledes ikke som en selvstændig retsfigur  bruges i denne henseende, men 

kan dog i form af de entrepriseretlige pligter bruges som rettesnor for god adfærd i entreprise.   

Det brede entrepriseretlige force majeure-begreb i ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3, og den udvidede ad-

gang til tidsfristforlængende omstændigheder, der findes i ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 4, er tilsammen 

det baggrundsretlige bidrag, der kommer tættest på at kunne håndtere risici efficient. Årsagen er, at 

disse bestemmelser sænker den risikopræmie, som det ellers må forudsættes, at entreprenøren 

beregner for disse risici. Det skal dog understreges, at bestemmelserne kun indrømmer tidsfristfor-

længelse, hvilket ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at håndtere uforudsigelige risici, som for-

rykker kontraktens balance.   

Hvor retsfigurerne samlet, godt hjulpet af ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3 og 4, kan give et vist bidrag til 

håndteringen af risici, gælder det for samtlige retsfigurer, at de ikke forholder sig til gevinstmulig-

heder opstået som følge af efterfølgende omstændigheder. Det hænger sammen med, at udnyttelse 

af gevinstmuligheder kræver en selvstændig facilitering. Hvis ikke der skabes egnet aftaleregulering 

mellem parterne, så udnyttes gevinstmuligheder helt enkelt ikke. Risici er anderledes på den måde, 

at de altid er til stede, når parter udveksler varer eller ydelser. Derfor ser vi, at risici i et eller andet 

omfang er håndteret i den almindelige obligationsret, der dog har købet som sin idealtype. Håndte-
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ringen viser sig i navnlig entreprise at være utilstrækkelig og økonomisk inefficient. Gevinstmulig-

heder ligger uden for den almindelige obligationsret og derfor findes der ikke i retsfigurerne bidrag 

til, hvordan disse skal udnyttes.  

Ud over den økonomiske tænkning, eller mangel på samme, bliver et selvstændigt spørgsmål om-

fanget af de transaktionsomkostninger, som er forbundet med at udlede gældende ret med så stor 

præcision, at bygherren trygt kan tilrettelægge bekostelige entrepriser med udgangspunkt i disse. 

Mere præcist vil selv en begrænset rationel økonomisk agent vide, at det relevante spørgsmål bliver, 

hvorvidt disse transaktionsomkostninger er større eller mindre end transaktionsomkostningerne 

ved at designe den optimale aftaleregulering. Det at designe aftaleregulering er i sagens natur svært 

i relation til efterfølgende omstændigheder, ikke mindst dem, som kan kategoriseres som uforudsi-

gelige. Vanskeligheden herved øger transaktionsomkostningerne uforholdsmæssigt meget, og det 

var netop derfor, at det overhovedet var aktuelt at kigge på baggrundsretten indledningsvist. Med 

den netop overståede analyse mener vi, at baggrundsretten har brug for supplerende aftaleregule-

ring. Derfor bliver øvelsen nu at se nærmere på, hvorledes et aftaleparadigme som ABT 93 kan ju-

steres. 
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4 Parternes risikovillighed og prospekt-teori 

4.1 Kumuleret viden i kontrakter 

Økonomerne Lumineau, Fréchet og Puthod argumenterer for, at kontraktparadigmer ofte er en em-

pirisk opsamling af indvundet viden, da koncipering af kontraktklausuler fremmer læringen, og 

denne læring som refleksvirkning udløser nye kontraktforhandlinger. Læringen udspringer dels af 

indhøstede erfaringer i virksomheden, dels gennem inddragelse af eksterne parter, som tilfører 

virksomheden en form for ekspertviden, men også gennem drøftelser og refleksioner med kontrak-

ten som referenceramme. Deres konklusion er baseret på eksisterende teorier153 og et grundigt em-

pirisk studie.154  

Tilblivelsen af ABT 93 afspejler i høj grad den læringsproces, som Lumineau, Fréchet og Puthod om-

taler, og kan derfor anses for at være en empirisk opsamling af indvundet viden.155  

Dermed giver ABT 93 et godt afsæt i relation til at undersøge, hvordan den offentlige bygherre skal 

håndtere efterfølgende omstændigheder i relation til en efficient allokering af risici. Det er baggrun-

den for vores forventning om en nogenlunde efficient risikofordeling. Vi er dog opmærksomme på, 

at blot fordi paradigmet opsamler tidligere erfaringer, behøver det ikke at anvise en efficient alloke-

ring af risici. Når det kommer til udnyttelse af gevinstmuligheder er ABT 93, tavs, hvorfor det er 

nødvendigt at hente inspiration fra andre kilder. Her er det oplagt at se nærmere på, FIDIC Red 

Book, KO2, amerikansk praksis m.v. samt en række enkeltstående klausuler fra andre kontrakter, 

der opfylder kravet om en empirisk opsamling af indvundet viden. Med udgangspunkt heri er målet 

at videreudvikle bygherrens håndtering af efterfølgende omstændigheder med fodfæste i økono-

misk teori.  

                                                             
153 Lumineau, F., Fréchet, M., & Puthod, D. (2011). An organizational learning perspective on the contracting process. Stra-
tegic Organization, 9(1), 8-32, s. 9, hvor de anfører, at deres “theoretical focus is based on three streams within the litera-
ture: interfirm contracts, organizational learning in alliances and alliance processes.” 
154 Lumineau, F., Fréchet, M., & Puthod, D. (2011). An organizational learning perspective on the contracting process. Stra-
tegic Organization, 9(1), 8-32, s. 11, hvor de mærker, at “Given limited prior theory and empirical evidence, we use an in-
depth case to address our research question.”  
155 Betænkning 1993 nr. 1246 fra Udvalget til revision af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsvirksomhed af 1972 (AB72) påpeger, at Almindelige betingelser for arbejder og leverancer oprindelig fremkom i 
slutningen af 1800-tallet med henblik på anvendelse ved bl.a. anlæg af jernbaner. I 1915 udstedte Ministeriet for offentlige 
arbejder så AB 15, som nu omfattede bygge- og anlægsarbejder generelt. AB 15 var drøftet med bygge- og anlægsvirksom-
hedens parter og opsamlede dermed de allerede indhøstede erfaringer. Der blev herefter løbende udsendt ændrede udga-
ver af disse betingelser frem til 1949, hvor der indledtes en generel revision på baggrund af den opfattelse hos en række af 
bygge- og anlægsvirksomhedens parter, at udviklingen var løbet fra de hidtidige regler. Revisionen blev foretaget af et af 
regeringen nedsat udvalg med repræsentanter for såvel statslige som kommunale myndigheder, private bygherrer samt 
entreprenør- og teknikerorganisationer. Arbejdet resulterede i AB 1951, men allerede i 1966 blev spørgsmålet om en 
revision igen aktuelt, navnlig som følge af det betydelige og ikke mindst stigende omfang af fravigelser, ændringer og 
suppleringer af AB. Ministeriet for offentlige arbejder nedsatte herefter et revisionsudvalg med ikke mindre end 29 med-
lemmer fra såvel bygge- og anlægssektoren som offentlige myndigheder, som resulterede i AB 72. I 1986 begyndte drøf-
telserne om ny revision af AB med bygge- og anlægsvirksomhedens parter, særligt fordi “at AB 72 har mange upræcise 
regler, at en del regler er forældede eller ændret gennem retspraksis, at nogle regler er overflødige, at væsentlige entreprise-
spørgsmål er uomtalt, at fravigelser fra AB 72 er blevet mere og mere almindelige, og at systematik og definitioner kunne 
forbedres.” Arbejdet resulterede i den nu gældende AB 92. Revisionsudvalget har i uændret form også foranstaltet udar-
bejdelsen af ABT 93. Dermed kunne de trække på erfaringer og ekspertviden i deres drøftelser omkring indførelsen af de 
særlige regler om totalentreprise. 
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4.2 Risikobegrebet i entreprise 

For at finde den optimale risikoallokering i entreprise burde den offentlige bygherres og entrepre-

nørernes risikovillighed undersøges empirisk.156 Med denne viden ville en mere præcis risikoalloke-

ring kunne nås. Risikovilligheden kunne gøres til et selvstændigt studie. I denne afhandling bruges 

risikovilligheden dog alene som et centralt forudsætningsmæssigt input, hvorfor der tages udgangs-

punkt i litteraturen og eksisterende undersøgelser. 

I ABT 93 § 1, stk. 2, fremgår, at totalentreprise omfatter den væsentligste del af projekteringen og de 

fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. Denne formulering kan foranledige en til at tro, at 

risikoen først og fremmest ligger hos entreprenøren.157 Der er dog grænser for, hvor meget risiko 

entreprenøren kan bære, og dermed er der ikke fuldstændig frihed til vælge den mellemform, der 

findes bedst egnet mellem parterne.  Eksempelvis fremføres det af Ole Hansen, at turnkey-vilkår, 

Guranteed Maximum Price o.lign. formentlig ikke tillægges retsvirkning i dansk entrepriseret efter 

rets- og voldgiftspraksis. I anglo-amerikansk ret er det ellers en mulighed at vedtage sådanne klau-

suler.158 Disse har den indlysende konsekvens, at bygherren kommer til at betale en betydelig risi-

kopræmie, men en stor risikoaversion hos bygherren kan begrunde dette. Eksempelvis fordi man 

politisk ønsker sikkerhed for, at budgettet og de oprindelige cost-benefit-analyser, som begrundede 

projektet, ikke skrider. Begge dele synes at være et tilbagevendende problem, hvad enten det offent-

lige beskæftiger sig med indkøb af tog, infrastruktur eller it-systemer.159  

Der findes således gode argumenter for, at den offentlige bygherre vil indbygge sådanne sikkerhe-

der i kontrakten, men her er aftalefriheden tilsyneladende begrænset, hvilket illustreres med figur 1 

nedenfor om entreprenørrisiko i dansk ret. Selv om der i en konkret situation kunne være et beret-

tiget ønske om brug af turnkey-klausuler, må det blot konstateres, at dette ikke er muligt, da alloke-

ringen vil være uden retlig virkning (det røde område). Aftaleregulering mellem parterne, som lig-

ger i dette felt, vil således være omsonst, fordi det er kendt for parterne, at det ingen virkning har og 

derfor de facto giver en anden risikoallokering, end kontraktens ordlyd umiddelbart giver udtryk 

for. Spørgsmålet er da, hvad der kommer til at gælde. Her kan der formentlig hentes hjælp i udfyl-

dende entrepriseretlige regler eller almindelige aftale- og obligationsretlige grundsætninger. Derfor 

                                                             
156 Gneezy, U., Gneezy, U., & List, J. (2013). The why axis: hidden motives and the undiscovered economics of everyday life. 
Random House, s. 239, hvor det anføres, at “The bottom line for business is this: Do you want to make more money? If yes, 
then run field experiments. Do you want to go down in the annals of great companies? If you do, then run field experiments.” 
Optimalt set burde man også eksperimentere med brugen af forskellige klausuler, herunder eksempelvis hardshipklausu-
ler.  
157 ABT 93 § 1, stk. 2. 
158 Hansen, O. (2013). Entrepriseretlige mellemformer. Jurist-og Økonomforbundet, s. 93. 
159 Eksempler her på er: AnsaldoBredos leverancer på IC4 tog: (2013). Nu har IC4 kostet over seks milliarder - kæmpereg-
ning hentet den 6. marts 2015 fra http://ing.dk/artikel/nu-har-ic4-kostet-over-seks-milliarder-kaemperegning-venter-
forude-161370. Når det kommer til bygge og anlægsprojekter henvises der til Rigsrevisionens beretning, som viste, at 20 
% af det undersøgte projekter overskred budgettet overskredet med mere end 10 %. Rigsrevisionen (2013). Hentet den 6. 
marts 2015 fra  http://www.rigsrevisionen.dk/media/1834069/8-2008.pdf. For så vidt angår det offentliges IT-projekter 
er listen lang. Her skal nævnes projekter som Statens Administrations SIGMA, Rigspolitiets POLSAG, Arbejdsmarkedssty-
relsens Amanda m.fl. (2014). Hvorfor flopper så mange statslige IT-projekter hentet den 6. marts 2015 fra 
http://videnskab.dk/teknologi/hvorfor-flopper-sa-mange-statslige-it-projekter. 

http://ing.dk/artikel/nu-har-ic4-kostet-over-seks-milliarder-kaemperegning-venter-forude-161370
http://ing.dk/artikel/nu-har-ic4-kostet-over-seks-milliarder-kaemperegning-venter-forude-161370
http://www.rigsrevisionen.dk/media/1834069/8-2008.pdf
http://videnskab.dk/teknologi/hvorfor-flopper-sa-mange-statslige-it-projekter
http://videnskab.dk/teknologi/hvorfor-flopper-sa-mange-statslige-it-projekter


Side 43 af 125 
 

vil den manglende retlige virkning skabe usikkerhed160 i kontrakten, hvilket entreprenøren vil kræ-

ve kompensation for.  

Allokering præget af retlig usikkerhed (det gule område) er et område, hvor den aftalte risikoalloke-

ring nogle gange vil kunne håndhæves og andre gange vil være uden retlig virkning. Problemet er 

her, at parterne ikke kan regne med, at den valgte risikoallokering rent juridisk holder vand, og så-

ledes har den potentiale til at forskubbe den kontraktuelle balance. Problemet er i den sammen-

hæng også, at modparten vil skulle kompenseres for den forøgede risiko, som kontrakten pålægger 

denne, såfremt kontrakten (alligevel) skulle vise sig at have retlig virkning. Den værst tænkelige 

situation for bygherren er den, at entreprenøren indregner risikopræmien i sit tilbud på baggrund 

af kontraktens ordlyd og først derefter finder ud af, at den valgte allokering er retlig usikker eller 

ligefrem uden retlig virkning og vil teste denne usikkerhed i retssystemet. På denne måde vil entre-

prenøren kunne udtrække værdi af samarbejdet eller formuleret på en anden måde få i pose og sæk.  

 

Det er derfor vores vurdering, at den optimale aftaleregulering ligger inden for spændet af alloke-

ringen præget af retlig sikkerhed (det grønne område). Dette er det eneste område, hvor parterne 

kan være sikre på, at der er konsistens mellem den valgte regulering, gældende ret og den risiko-

præmie, som indregnes i kontrakten. Bygherren har sikkerhed for, at entrepriseaftalen harmonerer 

med dansk ret, hvorfor den valgte risikoallokering har virkning og lige så vigtigt sikkerhed for, at 

den risikopræmie, som entreprenøren pålægger, svarer til den risiko, denne kommer til at bære.  

Så snart parterne bevæger os uden for den allokering, der er præget af retlig sikkerhed, opstår en 

masse usikkerhedsmomenter. Henset til længerevarende og komplekse entrepriseforhold er det 

                                                             
160 Usikkerhed skal i forbindelse med figur 1 forstås således, at parterne ikke præcist ved, hvad indholdet af aftalen kom-
mer til at indebære. Eksempelvis fordi man aftaler en regulering, som ikke vil kunne fastholdes af en nedsat voldgiftret og 
aftalen derfor skal udfyldes med grundsætninger.   

Ingen risiko/ingen risiko-
præmie 

Cost-plus pricing  

  

  

Figur 1: Allokering af entreprenørens risiko i dansk ret 
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næppe hensigtsmæssigt at bygge denne usikkerhed ind i kontrakten. Den primære årsag er, at der 

allerede i sagens natur ligger store risikomomenter i denne kontrakttype givet den sværhed, der er 

forbundet med planlægge alle hændelser på forhånd. Derfor er denne kontrakttype særligt udsat for 

uforudsete efterfølgende omstændigheder, som påvirker allokeringen af risiko (og gevinstmulighe-

derne). Det bedste værn mod de uforudsigelige efterfølgende omstændigheder er, at skabe klarhed 

og præcision om de områder i kontrakten, hvor det trods alt er muligt. Derfor mener vi, at det er 

klart mest meningsfyldt at koncentrere sig om det kontraktuelle rum, hvor allokeringen er præget af 

retlig sikkerhed.  

Som eksempel på ovenstående rationaler omkring risikoallokering (figur 1) henvises der til ABT 93 

§ 3, stk. 4, hvor det fremgår, at entreprenørens tilbud skal opfylde myndighedskrav. Der er tale om i) 

gældende myndighedskrav og ii) myndighedskrav, som normalt må forventes stillet. En bestemmel-

se som i øvrigt er hentet direkte fra AB 92. Her viser praksis, at der talrige gange er forsøgt ændret 

ved risikofordelingen ved individuelle klausuler, således at entreprenøren efter kontraktens ordlyd 

bar en større risiko end i bestemmelsen. I praksis foreligger der imidlertid ikke klare eksempler på, 

at entreprenørens ansvar for myndighedskrav er skærpet under henvisning til individuelt udforme-

de kontraktvilkår.161 I stedet for at bruge kræfter på at affatte individuelle klausuler, som ikke har 

retlig virkning, men derimod afføder en risikopræmie, som bygherren kommer til at betale for, bør 

ABT 93 § 3, stk. 4, derimod anvendes uden materielle ændringer.162 Det skaber klarhed og sænker 

risikopræmien, og risikofordelingen er de facto den samme alligevel. Retsøkonomisk kan det give 

anledning til at vurdere, om dansk ret giver parterne tilstrækkelig aftalefrihed, men det er selvsagt 

uvedkommende for aftaleparterne i en praktisk kontraktuel relation, som nødvendigvis skal passe 

inden for det til enhver tid gældende juridiske rammeværk.163 

4.3 Parternes risikovillighed 

4.3.1 Entreprenørernes risikovillighed  

Bygherreforeningen har i en rapport fra juni 2014 konkluderet, at entreprenørerne er blevet mere 

risikoaverse i de senere år og derfor foretrækker at afgive tilbud på, hvad der efter deres opfattelse 

kan karakteriseres som enkle og fleksible projekter med begrænsede og ikke mindst gennemskueli-

ge projektrisici.164 En forklaring på entreprenørernes større risikoaversitet skal muligvis ses i lyset 

af deres erfaringer fra perioder, hvor de til trods for betydelig vækst i såvel markedet som virksom-

hederne har haft svært ved at tjene penge. Indtjeningen har med andre ord ikke fulgt med disse op-

                                                             
161 Hansen, O. (2013). Entrepriseretlige mellemformer. Jurist-og Økonomforbundet, s. 90 f.  
162  Se dog Krarup, T. (2013). Ansvar og risiko for overholdelse af offentligretlige krav i længerevarende kontraktforhold. 
Tidsskrift for Rettsvitenskap, 126(01-02), 3-92, s. 25, hvor det påpeges, at formuleringen i ABT 93 § 3, stk. 4, er upræcis og 
dermed kan medføre unødige konflikter. Derfor kan bygherren med fordel præcisere, hvad der menes med usædvanlige 
myndighedskrav i henhold til gældende praksis. En retsdogmatisk analyse viser, at et myndighedskrav vurderes at være 
usædvanligt, hvis i) det fremstår som en overraskelse efter en forhåndsdialog med de relevante myndigheder om mulige 
myndighedskrav til projektet, ii) myndighedens hjemmel først er gældende fra et tidspunkt, der ligger efter rådgivnings-
tidspunktet, når de heri bestemte krav ikke fremgik af tidligere fastsatte myndighedskrav, iii) det ikke er sædvanlig prak-
sis på projekteringstidspunktet, iv) myndighedens krav baserer sig på en viden, der først er kendt efter projekteringstids-
punktet, og v) det går ud over det niveau, som normalt må forventes stillet.  
163 Synpunkterne er inspireret af Sandvik, T. (1966). Entreprenørrisikoen. Tanum, s. 136 f.  
164 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 16. 
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sving og virksomhederne og de alt andet lige større muligheder for at vinde opgaver, noget der bl.a. 

skyldtes ukvalificeret bemanding og prispres på leverancer. Disse erfaringer og finanskrisen har 

dermed gjort entreprenørerne meget bevidste om, hvilke risici de påtager sig. Endvidere har mange 

af de store entreprenører i det nuværende marked med stigende efterspørgsel på de store projekter 

nok opgaver i ordrebogen og bliver naturligvis mere kritiske, i forhold til hvilke opgaver de afgiver 

tilbud på. De ønsker ikke vækst for enhver pris, men har et stærkt fokus på at optimere lønsomhe-

den.165 

Risikoaversiteten bliver absolut heller ikke mindre, blot fordi bygherren er en offentlig myndighed. 

Tværtimod vurderer entreprenørerne, at risikoen er størst netop i forbindelse med offentlige byg-

ge- og anlægsarbejder, da disse ses som særligt bureaukratiske. De gældende EU-udbudsregler166 er 

sammenlignet med en række andre lande implementeret særdeles rigidt i Danmark og spærrer så-

ledes for en værdifuld dialog mellem parterne om en hensigtsmæssig placering af risici. En dialog, 

der som regel er mulig, når det kommer til de private byggeprojekter.167 Herudover har de offentlige 

bygherrer de senere år også haft stigende fokus på budgetsikkerhed, et mantra, der utvivlsomt har 

forstærket de offentlige bygherrers ønske om at placere flest mulige risici hos entreprenørerne. 

Disse elementer har tilsammen givet et mismatch mellem de offentlige bygherrers og entreprenø-

rernes tilgang til bygge- og anlægsprojekterne.168  

Herudover opererer entreprenørerne, som tidligere anført, med yderst lave overskudsgrader sam-

menlignet med virksomheder i stort set alle andre brancher, hvilket følgelig påvirker risikovillighe-

den.169 Det er endnu en grund til, at entreprenørerne søger de projekter, hvor risikoen er mindst i 

forhold til indtjeningen, da de i forvejen er presset på likviditet og overskudsgrader. Ligeledes er de 

tilbageholdende med at afgive tilbud på projekter, hvor en uforholdsmæssig del af risikoen er lagt 

på entreprenøren, hvor der ikke er klarhed om risikoens placering, eller hvor entreprenøren står 

uden mulighed for at påvirke den påtagede risiko.170 Desuden er udbuddet af store entreprenørvirk-

somheder begrænset i Danmark, hvilket betyder, at styrkeforholdet forskubbes, og bygherrerne 

simpelthen er nødt til at tilpasse sig markedet.171 Derfor er det nu en afgørende faktor for bygher-

rerne, i håbet om at tiltrække kvalificerede entreprenører, at risikoen er efficient allokeret.172   

                                                             
165 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 12. 
166 Bl.a. implementeringen af direktiv 2004/18/EF.  
167 Den stærkt øgede adgang til bl.a. udbud med forhandling i udbudsloven kommer muligvis til at dæmme op for den 
hidtidige ofte manglende dialog m.v.  
168 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 13. 
169  Se også Deloitte (2013). Analyse af den danske byggesektor - Hovedrapport, s. 45, hvor det bl.a. anføres følgende: “Ge-
nerelt står den danske byggesektor dog ovenfor betydelige udfordringer. Særligt den udførende del af byggesektoren er såle-
des fortsat kendetegnet ved relativt lav produktivitet, lav vækst, ringe indtjening, og ved at den ikke i samme hastighed som 
byggesektoren i Sverige og Tyskland er på vej ud af krisen. For byggematerialeproducenter har der også været en meget 
negativ udvikling de senere år, men der er dog tegn på fremgang i 2011.” 
170 Deloitte (2013). Analyse af den danske byggesektor - Hovedrapport, s. 86, og Bygherreforeningen (2014). Store bygge-
projekter i et vanskeligt dansk marked, s. 12 f. 
171  Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 10. 
172 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 27, hvor det også fremhæves, at 
nytænkning “i form af ekstra analyser, alternative betalings- og garantiforhold samt nye forsikringsordninger og lign. være 
med til at løse en situation, hvor samarbejdet umuliggøres , fordi en risiko er vanskelig at placere.” 
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4.3.2 Den offentlige bygherres risikovillighed 

En kontraktparts evne til at bære en risiko har en tæt sammenhæng med dennes finansiering. Der-

for er det nærliggende at antage, at staten er risikoneutral, fordi denne kan tage store tab og sprede 

disse mellem et stort antal skatteydere.173 Herudover kan den store volumen i bygge- og anlægsar-

bejder tillade, at staten ud fra et selvforsikringsprincip fordeler risici over flere projekter.174 Virke-

ligheden er dog den, at staten aldrig direkte indgår kontrakter med en entreprenør. Det foregår altid 

gennem agenter, der optræder som bygherrer og dermed opererer på vegne af principalen, som 

ultimativt er staten.175 Staten er konstitueret af de politikere, der fastsætter de bevillingsmæssige 

rammer for offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvad enten det er på nationalt, regionalt eller 

kommunalt niveau.176 Den offentlige bygherre eller agenten skal herefter holde sig inden for disse 

rammer. Professor Henrik Lando argumenterer for, at det er i dette principal-agent-forhold, at årsa-

gen findes til, at den offentlige bygherre ikke er risikoneutral, men derimod risikoavers. Informati-

onsasymmetrien mellem agenten og principalen betyder nemlig, at principalen har svært ved at 

fastlægge, om årsagen til eksempelvis forsinkelse, budgetoverskridelser o.lign. skyldes agentens 

skulken eller udefrakommende forhold, som denne ikke bør bøde for. Agenten opererer således 

under frygt for, at denne vil blive mødt med sanktioner for forhold, der ligger uden for dennes på-

virkning, hvilket skaber risikoaversion. Omfanget af risikoaversionen afhænger af agentens og prin-

cipalens evne til at nedbryde asymmetrien, så principalen kan observere de faktiske årsager til en 

budgetoverskridelse, men det kan sjældent fuldstændigt lade sig gøre.177 

Et andet centralt forhold, som kan forklare den offentlige bygherres risikoaversitet, er de forskellige 

karriereprofiler i embedsværket. Politologen James Q. Wilson har i en anden forbindelse identifice-

                                                             
173 Lando, H. (2011). How to Allocate Risk in a Large Construction Project - A theoretical framework applied to central 
contract terms, s. 13. 
174 Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 16. Se også Kahneman, D. (2011). 
Thinking, Fast and Slow. Macmillan, s. 274, hvor det anføres, at “Bernoulli’s essay is a marvel of concise brilliance. He applied 
his new concept of expected utility (which he called “moral expectation”) to compute how much a merchant in St. Petersburg 
would be willing to pay to insure a shipment of spice from Amsterdam if “he is  well aware of the fact that at this time of year 
of one hundred ships which sail from Amsterdam to Peterburg, five are usually lost.” His utility function explained why poor 
people buy insurance and why richer people sell it to them.”  
175 Her forstået i bred forstand, hvorefter regioner og kommuner også er omfattet. For lignende argumenter vedrørende 
statens evne til at bære risiko henvises desuden til Sandvik, T. (1966). Entreprenørrisikoen. Tanum, s. 126-127.  
176 Man kan endvidere sige, at politikere er agenter for samfundets borgere, som jo har valgt politikerne til at varetage 
deres interesser.  
177  En mulighed, som er præsenteret i en række forskellige variationer i litteraturen, er at afsætte reserver i budgettet, 
som kan anvendes ved uforudsete hændelser. Det har blandt andre Bent Flybjerg gjort sig til talsmand for. Reserver er dog 
næppe alene løsningen på problemet, da de samtidig kan give incitamenter for entreprenøren til at rette krav om ekstra-
betalinger, fordi denne ved, at der er mulighed for at få dækket sådanne krav. Alternativt kan bygherren kompensere 
entreprenøren, når visse foruddefinerede begivenheder indtræffer, sådan som man så det i forbindelse med opførelsen af 
Øresundsbroen, hvor entreprenørerne var udsat for en meget kold vinter. Begivenhederne, som kan udløse ekstrabetaling, 
skal være klart definerede og nemme at kommunikere, således at man netop undgår, at entreprenøren anspores til at rette 
krav for snart det ene, snart det andet. Henrik Lando konkluderer, at såfremt disse forhold iagttages kan bygherren påtage 
sig mere risiko, hvis omkostninger i tilfælde af en udløsende begivenhed kan deles mellem landets skatteydere. Om tilba-
gebetalingstiden på projektet ændrer sig marginalt, eller budgettet overskrides en smule, tiltrækker næppe stor politisk 
opmærksomhed. Skulle entreprenøren derimod bære risikoen for eksempelvis en budgetoverskridelse, hvis årsag ligger 
uden for dennes påvirkning, ville risikoen blive en langt hårdere byrde. Derfor er entreprenøren væsentligt mere risiko-
avers end bygherren, jf. Lando, H. (2011). How to Allocate Risk in a Large Construction Project - A theoretical framework 
applied to central contract terms, s. 13 ff. 
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ret tre grundlæggende medarbejderprofiler hos de regeludstedende myndigheder. Det drejer sig om 

henholdsvis karrierebureaukraterne, der forventer en langsigtet karriere hos den pågældende myn-

dighed og således foretrækker ukomplicerede regler, som er lette at administrere, de politiserende 

bureaukrater, der foretrækker fair og ikke-diskriminerende regler, da de ser deres job som et 

springbræt til en politisk karriere, samt teknokraterne, der tilstræber professionel anerkendelse og 

derfor foretrækker kompliceret regulering, hvor de kan vise deres evner.178 Karriereprofilen for den 

offentlige bygherre kan derfor tænkes at spille en rolle for dennes håndtering af entrepriser. Ek-

sempelvis kan man forestille sig, at den klassiske embedsmand anser det for mere karrierefrem-

mende at gennemføre et problemfrit projekt end at gennemføre et projekt, der giver samfundsmæs-

sige besparelser, men måske koster en voldgiftssag eller to.179  

4.4 Prospekt-teori  

Til at få en dybere forståelse af entreprenørens og bygherrens adfærd i relation til risiko og gevinst 

anvendes prospekt-teori180, som giver et væsentligt bidrag til at forstå den menneskelige beslut-

ningsproces. Teorien er udviklet gennem mere end et årti af den israelsk/amerikanske forskerduo 

Amos Tversky og Daniels Kahneman, som begge var uddannede i psykologi. Deres samarbejde og 

forskning skabte grundstenene til det, der i dag kendes som behavioral economics, og Kahneman 

modtog i 2002 nobelprisen i økonomi for sit samarbejde med Tversky. Siden begyndelsen af deres 

møde med økonomien har de betvivlet de forudsætninger, der lægges til grund for, hvordan menne-

sket træffer beslutninger. I neoklassisk økonomi er mennesket, homo economicus, rationelt, egen-

nyttemaksimerende og med stabile præferencer. Dette kan sammenfattende betegnes som rationel 

beslutningsteori.181 En af de simpleste metoder, til at forstå hvordan mennesket træffer beslutninger 

om spil, er expected value. Dette princip har været kendt i århundreder og drejer sig i al sin enkelhed 

om at se på produktet af konsekvens og sandsynlighed ved et givet udfald. Hvis der er 5 pct. risiko 

for, at en bygherre realiserer et tab på 1 million kr. som følge af usædvanligt vejrlig, er det forvente-

de tab 50.000 kr. Vil bygherren betale mere end de 50.000 kr. for at eliminere risikoen, er denne 

risikoavers.182      

Den schweiziske videnskabsmand Daniel Bernoulli introducerede i 1738 expected utility theory og 

påviste, at den forventede værdi var en stærk simplificering af virkeligheden. Marginalnytten af 

penge er faldende (se figur 2), hvilket bidrog til at forstå risikoaversion. Med den faldende margi-

nalnytte kunne Bernoulli forklare, hvorfor relativt fattige mennesker er villige til at købe forsikrin-

                                                             
178 Viscusi, W. K., Harrington, J. E., & Vernon, J. M. (2005). Economics of regulation and antitrust. MIT press, s. 373, jf. Wil-
son, J. Q. (1980). The politics of regulation. Basic Books (AZ). 
179 Baseret på interview med juniorpartner Rasmus Holm Hansen hos Kammeradvokaten. Se også Deloitte (2013). Analyse 
af den danske byggesektor - Hovedrapport, s. 51, hvor det fremhæves, at “der i det offentlige overvejende er fokus på at 
undgå fejl, hvorfor der holdes fast i traditionelle processer.“ 
180 Begrebet kaldes prospect theory på engelsk. Da den direkte danske oversættelse er fuldt dækkende, anvendes denne i 
stedet.  
181 Der er ikke nogen præcis forståelse af begrebet rational choice theory, som er oversat direkte til dansk. Der har dog 
kunne hentes inspiration i Ulen, T. S. (1999). Rational choice theory in law and economics - Encyclopedia, s. 791 f. Artiklen 
kan findes på http://encyclo.findlaw.com/0710book.pdf. 
182 Kahneman, Daniel. (2011) Thinking, fast and slow. Macmillan, s. 269-272. 
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ger, og hvorfor relativt rige mennesker derimod er villige til at sælge disse. Årsagen er, at et tab hos 

den rige giver en lille ændring i nytte, mens et tab hos den fattige giver en stor ændring i nytte.183  

 

Kahneman og Tversky opdagede en begrænsning af Bernoullis teori, som ellers havde stået stort set 

uændret i ca. 300 år. For Bernoulli var nytten af velstand alt, der betød noget. Den afgørende iagtta-

gelse var, at Bernoullis teori ikke tog hensyn til den enkelte økonomiske agents referencepunkt, ud 

fra hvilket agenten i praksis evaluerer en gevinst eller et tab. På baggrund af sine iagttagelser udvik-

lede Kahneman og Tversky prospekt-teorien. De var ikke de første til at observere begrænsninger i 

Bernoullis teori, men de første som systematiserede og forfinede teorien. Kernen er, at man i nytte-

teorien blot skal kende den absolutte velstand for at fastlægge nytten. Bevægelsen hen mod dette 

punkt er uinteressant. Nytten af et velstandsniveau på 100.000 kr. er således det samme, uanset om 

man bevæger sig fra et samlet velstandsniveau på 0 kr. og dermed er blevet 100.000 kr. rigere, eller 

man kommer fra et velstandsniveau på 200.000 kr. og dermed er blevet 100.00 kr. fattigere. Pro-

spekt-teorien er mere avanceret, da den tilføjer et referencepunkt og således ser på ændringer i for-

hold til dette. Værdifunktionen (v) for ændringer i formuen (x) er konkav over referencepunktet 

(v”(x) < 0, for x > 0) og konveks under det (v”(x) > 0, for x < 0), hvor v er den subjektive værdi af x.184 

                                                             
183 Kahneman, Daniel. (2011) Thinking, fast and slow. Macmillan, s. 272 f.  
184Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the 
Econometric Society, 263-291, s. 275 og s. 278. 
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En anden afgørende iagttagelse hos Kahneman og Tversky var forløbet af værdifunktionen, der med 

forfatternes egne ord betyder, at “[...] losses loom larger than gains.”185 Der er altså en asymmetri i 

den psykologiske værdi af et tab og en gevinst, hvilket Kahneman og Tversky mener at kunne henfø-

re til den evolutionære udvikling, hvor risikoaversion har forbedret en organismes overlevelses-

chance.186 Kahneman og Tversky har demonstreret dette med et meget simpelt eksempel. Du tilby-

des at medvirke i et spil plat eller krone. Bliver det krone, taber du 100 kr. Bliver det plat, vinder du 

150 kr. Den forventede værdi er 50 pct. af -100 kr. + 50 pct. af 150 kr. svarende til 25 kr. Det overra-

skende er, at de fleste mennesker ikke ønsker at deltage. Eksperimenter viser, at den potentielle 

gevinst først ækvivalerer det potentielle tab, når det er 1,5 til 2,5 større. I det pågældende spil sva-

rer det til en gevinst på mellem 150 kr. til 250 kr. Årsagen til dette er risikoaversion. Der er selvsagt 

tale om gennemsnitsbetragtninger, og det er påvist, at folk som professionelt tager kalkulerede risi-

ci, såsom aktiehandlere, er mindre risikoaverse.187 Samtidigt er det vigtigt at pointere, at Kahne-

mans udgangspunkt ikke var en abstrakt teori, som kunne forklare beslutninger under risiko, men 

derimod praktiske eksperimenter med mennesker. Det giver prospekt-teorien en særlig styrke og er 

formentlig medvirkende til, at det er blandt de mest citerede artikler i det anerkendte tidsskrift 

Econometrica nogensinde.188  

Som det fremgår af figur 3, er mennesket meget risikoavers i situationer med spil, hvor der kan rea-

liseres dels en gevinst, dels et tab. Det var, hvad det foregående spil plat eller krone demonstrerede. 

Det kan også aflæses i det asymmetriske forløb af kurven på gevinst og tabssiden i grafen. Tab har 

ganske enkelt tungere vægt end gevinst.  

                                                             
185 Se matematisk udledning heraf i Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under 
risk. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 263-291, s. 279.  
186 Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan, s. 282. 
187 Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the 
Econometric Society, 263-291, s. 263 ff., Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan, s. 282 f.  og  Fox, C. R., 
Rogers, B. A., & Tversky, A. (1996). Options traders exhibit subadditive decision weights. Journal of Risk and Uncertainty, 
13(1), 5-17, s. 16.  
188 Chang, C., McAleer, M., & Oxley, L. (2011). Great expectatrics: Great papers, great journals, great econometrics. Econo-
metric Reviews, 30(6), 583-619, table 5 og (2014). IDEAS/RePEc Top 1‰ Research Items by Number of Citations. Hentet 
den 3. marts 2015 fra https://ideas.repec.org/top/top.item.nbcites.html. 

https://ideas.repec.org/top/top.item.nbcites.html
https://ideas.repec.org/top/top.item.nbcites.html
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Hvad grafen også kan forklare, er det paradoksale fænomen, at mennesker, når disse er konfronte-

ret med muligheden for at tage f.eks. et sikkert tab på 900 kr. eller et tab på 1000 kr. med 90 pct. 

sandsynlighed, oftest vælger sidstnævnte. Her kunne man umiddelbart tro, at risikoaversionen skul-

le betyde, at man tog det sikre tab på 900 kr. Igen kan der findes støtte i grafen, hvor der kan obser-

veres faldende psykologisk følsomhed, idet kurverne flader ud, når pengebeløbene stiger enten med 

positivt eller negativt fortegn (faldende marginale ændringer). Det betyder, at en sikker (100 pct.) 

ændring fra referencepunktet 0 til –900 kr. opleves som et større tab end at miste 1.000 kr. med 90 

pct. sandsynlighed. I denne situation er den subjektive psykologiske værdi af den marginelle æn-

dring fra 900 kr. til 1.000 kr. begrænset, mens der til samtidig er 10 pct. sandsynlighed for, at der 

slet ikke tabes noget.    

For at operationalisere prospekt-teorien nærmere defineres den samlede nytte, V, som V(x, p; y, q) = 

π(p)v(x)+π(q)v(y), hvor (x, p; y, q) er et almindeligt scenarium med to mulige udfald (x og/eller y) og 

de hertil knyttede sandsynligheder (p og q).189 V(x) beskriver som sagt den subjektive værdi af ud-

faldet x, og v(y) beskriver den subjektive værdi af udfaldet y.  Hertil kommer, at π hænger sammen 

med hver sandsynlighed, men er ikke en parameter for sandsynligheden. π(p) eller π(q) er derimod 

beslutningsvægte for en given sandsynlighed (p eller q). Således knytter mennesker ikke-

økonomiske værdier til gevinst og tab, og beslutningsvægten, som de tillægger forskellige udfald er 

                                                             
189 Hvis p + q = 1 og enten x > y > 0 eller  x < y < 0, skal ligningen formuleres som følger: V(x, p; y, q) = v(y) + π(x) [v(x) - 
v(y)], således at beslutningsvægtene ikke anvendes på “sikre” udfald, jf. hertil Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The 
framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458, s. 454 og note 5.  

Figur 3: Prospect theory 

Kilde: Kahneman, D. Thinking fast and slow, s. 283. 
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dermed forskellig fra de egentlige sandsynligheder.190 De matematiske egenskaber ved funktionen 

π(p) opsummeres i figur 4.191    

 

Er der eksempelvis 1 pct. sandsynlighed for, at et tab opstår, tillægges denne en vægt på 5,5 pct. 

Derimod tillægges en sandsynlighed for et tab på 99 pct. kun en beslutningsvægt på 91,2 pct..192 

Altså er mennesker som udgangspunkt risikoaverse i situationer, hvor der er en lav sandsynlighed 

                                                             
190 Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under risk. Econometrica: Journal of the 
Econometric Society, 263-291, s. 275 ff. 
191 Indførelsen af beslutningsvægte, som har et ikke-lineært forløb og den faldende marginale nytte af v, betyder, at refe-
rencepunktet bliver helt afgørende betydning for beslutningsdannelsen. De valg, man træffer, har altså en sammenhæng 
med det udgangspunkt som tab og gevinst måles i forhold til, hvilket ikke var tilfældet i expected utilty theory. Dette be-
handles nærmere i afsnittet om referencepunkter.  
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458, 
s. 454.  
192 Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan, s. 315, hvor forholdet mellem sandsynlighed og beslutnings-
vægt på baggrund af empiriske undersøgelser er oplistet som følger: (0; 0), (1; 5,5), (2; 8,1), (5; 13,2), (10; 18,6), (20; 
26,1), (50; 42,1), (80; 60,1), (90; 71,2), (95; 79,3), (98; 87,1), (99; 91,2), (100; 100). Disse tal svarer næsten til funktionen 
W(p) = p^δ/(p^δ + (1−p)^δ)^1/δ, hvor δ = 0,65 er den optrukne linje og den stiplede er δ = 1, jf. Barberis, N. C. (2012). 
Thirty years of prospect theory in economics: A review and assessment. National Bureau of Economic Research, s. 177, der 
giver resultaterne (0; 0), (1; 4,7), (2; 7,1), (5; 12,2), (10; 17,9), (20; 26,0), (50; 43,9), (80; 64,0), (90; 74,5), (95; 82,4), (98; 
89,5), (99; 93,0), (100; 100). Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at funktionen for beslutningsvægte varierer 
for person til person, og de oplistede vægte dermed ikke er universelle, jf. nærmere herom Tversky, A., & Wakker, P. 
(1995). Risk attitudes and decision weights. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1255-1280. 

Figur 4: En hypotetisk beslutningsvægtsfunktion 

Kilde: Kahneman, D. Thinking fast and slow, s. 283. 
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for at realisere et tab, men risikosøgende i situationer, hvor der er en høj sandsynlighed for at reali-

sere et tab.193    

4.5 Prospekt-teorien i en entrepriseretlig kontekst                                         

Med udgangspunkt i prospekt-teorien har Kahneman og Tversky lavet The fourfold pattern (se figur 

5), der samler de væsentlige pointer op og fremstiller dem på en pædagogisk måde. Vi har brugt 

denne teoretiske ramme, men tilføjet en entrepriseretlig dimension, så den kan illustrere nogle pro-

blematikker vedrørende risiko- og gevinstallokering mellem bygherren og entreprenøren. Synsvink-

len er den offentlige bygherre, men ved behandlingen af denne inddrages samspillet med entrepre-

nøren. Figuren ser henholdsvis på gevinst og tab. For begge dimensioner ses der på, hvad der sker, 

når sandsynligheden for gevinst og tab er henholdsvis høj og lav, da de reaktioner, der affødes, er 

meget forskellige og nogle gange kontraintuitive. 

 

                                                             
193  Et resultat, der ikke blot gælder bygherrens medarbejdere, men også entreprenørernes. 
 

HØJ SANDSYNLIG-

HED 

Sikker effekt 

LAV SANDSYN-

LIGHED 

Mulig effekt 

  

GEVINSTER 

  

TAB 

  

95 pct. chance for at vinde 1.000.000 kr. 

Frygt for skuffelse 

RISIKOAVERS 

Gevinstpotentialer, som højst sandsyn-
lighed kan realiseres, udnyttes ikke fuldt 

ud.    

  

5 pct. chance for at vinde 1.000.000 kr. 

Håb om stor gevinst 

RISIKOSØGENDE 

Spinkle gevinstpotentialer overvurde-
res og der spildes penge og forventnin-

ger skuffes.  

 

95 pct. risiko for at tabe 1.000.000 kr. 

Håb om at undgå tab 

RISIKOSØGENDE 

Projekter, som burde nedlægges, forlænges 

fordi man klynger sig til et spinkelt håb om, 

at det lykkedes til sidst og dermed redder 
det samlede projekt.  

Figur 5: Den offentlige bygherre i relation til risiko og gevinst 

5 pct. risiko for at tabe 1.000.000 kr. 

Frygt for stort tab 

RISIKOAVERS 

Risici som bygherre billigt kan bære 

overvæltes på entreprenør, som kræ-

ver risikopræmie og dermed fordyrer 
projektet unødvendigt.  

Kilde: Inspireret af Kahneman, D. Thinking Fast and Slow, s. 317. 
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I hver celle ses der i den første linje på et forsimplet scenarium for at illustrere forskellige reakti-

onsmønstre. Dette scenarium drejer sig om muligheden for at vinde eller tabe 1.000.000 kr. med 

henholdsvis 95 pct. og 5 pct. sandsynlighed, (x, p; y, q). Risiko og gevinst er svære at kvantificere, og 

det samme gælder de sandsynligheder, p og q, og beslutningsvægtene, π(p) og π(q), der knytter sig 

hertil. For at tydeliggøre og sammenligne på tværs af disse scenarier, antages det, at risiko, gevinst, 

sandsynlighederne og beslutningsvægtene kan kvantificeres korrekt. Den anden linje fortæller om 

den følelsesmæssige reaktion, scenariet fremkalder. Den tredje linje viser den offentlige bygherres 

reaktion, når denne står over for muligheden for at vælge mellem et spil eller en sikker gevinst/tab. 

Eksempelvis 95 pct. sandsynlighed for at vinde 1.000.000 kr. eller at modtage 950.000 kr. med sik-

kerhed. Vælges spillet, er adfærden risikosøgende, og vælges 950.000 kr. eller et mindre beløb med 

sikkerhed, er adfærden risikoavers. Den entrepriseretlige kobling er, at man kan forestille sig situa-

tioner, hvor en gevinst potentielt kan udløses i projektet, og som parterne i en forhandling skal for-

dele mellem sig. Har bygherren tiltro til, at denne gevinst rent faktisk vil materialisere sig, vælges 

spillet, mens bygherren ved frygt for, at dette ikke kan lade sig gøre, vil have en sikker gevinst i form 

af en foruddefineret fordeling af gevinst.  

Det kan måske virke trivielt at stille spørgsmålet om, hvorvidt den offentlige bygherre foretrækker 

et spil med 5 pct. usikkerhed eller et sikkert spil. Når det alligevel giver mening, er det fordi, det 

sikre valg har en afledt omkostning, eftersom entreprenøren må bære mere risiko. Entreprenøren 

er som tidligere beskrevet risikoavers, og denne overflytning af risiko vil således betyde, at bygher-

ren – for at få den sikre gevinst – må acceptere et beløb, som ligger under den forventede værdi. Den 

sidste linje illustrerer, hvilke handlinger den givne adfærd konkret kan udmønte sig i.  

Ved høj sandsynlighed for gevinst (anden kvadrant i figuren) kan det ses, at den offentlige byg-

herre er risikoavers. Når embedsmanden har mulighed for at realisere en stor gevinst under en 

mindre usikkerhed, er vedkommende villig til at betale en pris for at sikre sig gevinsten og dermed 

fjerne usikkerheden. Årsagen er, at en potentiel gevinst, når sandsynligheden for at realisere denne 

bliver tilstrækkelig høj, skifter embedsmandens referencepunkt. Det, der tilsyneladende er en god 

chance for vinde, bliver mentalt til en frygt for at tabe. Når sandsynligheden for gevinst er høj, opfat-

tes gevinsten, som om den allerede er realiseret, og det afstedkommer frygten for skuffelse.  

Et praktisk eksempel herpå er, at parterne ved aftaleindgåelsen har en stærk forventning (95 pct.) 

om, at en ny type vinduer og døre, som giver en stor energibesparelse, rammer markedet inden for 

det næste år. Lad os sige, at gevinsten sammenlignet med den for nuværende bedste løsning er 

1.000.000 kr. totalt, der tilfalder bygherren, hvis den realiseres. Den forventede værdi svarer til px 

eller 950.000 kr. Bygherren og entreprenøren vurderer imidlertid ikke udfald efter rationel beslut-

ningsteori, men snarere efter prospekt-teori. Anvendes de gennemsnitlige beslutningsvægte som 

proxy, bliver den forventede værdi for bygherren π(p)v(x) svarende til 79,3 pct. af 1.000.000 kr. = 

793.000 kr.194 Bygherrens risikoaversitet er som følge heraf 950.000 kr. - 793.000 kr. = 157.000 kr.  

Denne usikkerhed er bygherren villig til at betale for at undgå. Bygherren vil med andre ord betale 

en risikopræmie på op til 157.000 kr. for at få 950.000 kr. med sikkerhed. En sådan risikopræmie 

                                                             
194 Det er kun beslutningsvægten i sig selv, der bibringer dette resultat. Den konkave værdifunktion for gevinst er i dette 
eksempel lineær. 
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svarer som minimum til entreprenørens forventede værdi af et tab y på 950.000 kr. Entreprenøren 

har dermed 5 pct. sandsynlighed q for at realisere et tab på 950.000 kr., hvilket i henhold til pro-

spekt-teorien udgør π(q)v(y) svarende til 13,2 pct. af 950.000 kr. = 125.400 kr. Prospekt-teorien fast-

slår, at tab har en tungere vægt end gevinst på grund af den asymmetriske værdifunktion, hvorved 

det uden kendskab til den eksakte funktion v(y) kan sandsynliggøres, at det pristillæg, som entre-

prenøren tager i entreprisesummen, bliver mindst 125.400 kr., da v(y) > v(x) for y = x.  

Lad os for eksemplets skyld sige, at pristillægget er 125.400 kr. Sammenholdt med den matematisk 

forventede værdi opstår der – afhængig af konkurrencesituationen – et tab fra bygherrens synsvin-

kel på mellem 125.400 og 157.000 kr. Problemet er derfor, at systematisk afvigelse fra de matema-

tisk forventede værdier koster mange penge, når den offentlige bygherre er risikoavers og ønsker 

sikkerhed for, at noget af gevinsten kan hentes hjem.  

Der kan argumenteres for, at dette belønner entreprenøren, fordi den offentlige bygherre vil være 

tilfreds med en allokering af gevinsten, som ligger under den forventede værdi. Omvendt kan den 

risikoaverse entreprenør, som også foretrækker sikre løsninger, blive afskrækket, hvis en ikke reali-

seret gevinst skal allokeres til bygherren, og entreprenøren således må bære risikoen for, at denne 

realiseres. Dermed kan gevinstpotentialer i nogle tilfælde tabes helt på gulvet, henset til at entre-

prenøren formodes at være mere risikoavers end bygherren. 

Ved lav sandsynlighed for at realisere en gevinst (tredje kvadrant i figuren) virker de samme 

mentale mekanismer, som viser sig, når folk deltager i lotteri. Der er her mulighed for at realisere en 

stor gevinst, men den yderst begrænsede sandsynlighed spiller tilsyneladende ikke så stor en rolle 

som drømmen om at realisere en gevinst. I Kahnemans og Tverskys terminologi er der her tale om 

det ultimative eksempel på possibility effect. I entrepriseretlig sammenhæng kan denne effekt bidra-

ge til at forklare, hvorfor der netop i offentlige bygge- og anlægsprojekter ofte rapporteres om mu-

ligheder, potentialer o.lign., der ikke til fulde indfries. I denne forsimplede fremstilling, kendes sand-

synligheder og størrelsen af gevinst og tab. I den virkelige verden er det som nævnt svært at opera-

tionalisere begge størrelser. Det er vores opfattelse, at denne kendsgerning blot er med til at for-

stærke risikosøgende adfærd ved lav sandsynlighed for gevinstpotentialer, da det gør det betydeligt 

nemmere at camouflere et tvivlsomt beslutningsgrundlag. Dermed fremstår muligheden for at reali-

sere en gevinst eller en økonomisk upside, som kan kommunikeres som en succeshistorie, eller ind-

ledningsvist være årsagen til, at projektet nemmere vinder politisk opbakning, uforholdsmæssigt 

attraktiv. Downsiden kan være svær at granske, og selv om en mistanke kan etableres mod den risi-

kosøgende embedsmand, er det tvivlsomt, om grundlaget fremstår tilstrækkelig klart, til at denne 

mistanke kan konverteres til repressalier.  

Ved høj sandsynlighed for at realisere et tab (første kvadrant i figuren) opfører embedsmanden 

sig på en måde, som formentlig vil overraske de fleste. Når sandsynligheden for at realisere et tab 

bliver høj, resulterer dette i risikosøgende adfærd hos embedsmanden.  

En af årsagerne til den risikosøgende adfærd ved høj sandsynlighed er allerede berørt i forbindelse 

med gennemgangen af prospekt-teori, hvor det blev forklaret, at den faldende psykologiske følsom-

hed over for tab bevirker (se figur 3), at et tab på 900 med 100 pct. sandsynlighed virker mindre 
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attraktivt end et større tab, som dog er behæftet med usikkerhed. Den anden vigtige faktor er de 

allerede omtalte beslutningsvægte, π(p). En 95 pct. sandsynlighed tillægges i gennemsnit en beslut-

ningsvægt på 79,3 pct. Når beslutningsvægten er ude af takt med den faktiske sandsynlighed, og i 

dette tilfælde bagefter med mere end 15 procentpoint, sænkes risikoaversionen. De to faktorer i 

samspil forklarer det paradoks, som generelt udfoldes i situationer med risikosøgende adfærd ved 

høj sandsynlighed for tab.  

For den offentlige bygherre har det den betydning, at risici, eller i det hele taget projekter, som efter 

alt at dømme vil udløse tab, holdes i live, fordi bygherren klynger sig til et spinkelt håb om at afvær-

ge tab. Historien synes at være fuld af eksempler på navnlig offentlige it-projekter, som burde være 

bremset for længe siden, men som alligevel får lov til at fortsætte. Kahnemans og Tverskys empiri-

ske studier af risikosøgende adfærd i situationer med høj sandsynlighed for tab synes at give os et 

bedre udgangspunkt for at forstå, hvilke mekanikker som er i spil her.  

Ved lav sandsynlighed for at realisere et tab (fjerde kvadrant i figuren). Der er her en begrænset 

sandsynlighed for, at tingene går galt, men for at eliminere sandsynligheden fuldstændig er folk vil-

lige til at betale mere end den forventede værdi af risikoen. I dette reaktionsmønster ligger forkla-

ringen på forsikringsbranchens opståen og funktion. Igen kan beslutningsvægtene inddrages, og de 

viser, at mennesker gennemsnitligt tillægger 5 pct. sandsynlighed en beslutningsvægt på 13,2 pct. 

Den risiko, som teoretisk forekommer inferiør, får således en betydelig mental vægt, som udmønter 

sig i risikoaversion.  

I entrepriseretlig sammenhæng betyder det, at den offentlige bygherre til trods for lav sandsynlig-

hed for at realisere et tab vil i) forsikre sig og ii) overvælte den tilbageværende risiko, som ikke er 

omfattet af forsikringspolicen på entreprenøren. Det indebærer, at der skal betales forsikringspræ-

mier, som overstiger den forventede værdi af risiciene, og at entreprenøren, som generelt er risiko-

avers og arbejder i en presset branche, som tidligere omtalt vil pålægge en risikopræmie på tilbuds-

prisen.  

Systematisk afvigelse fra de statistiske sandsynligheder er omkostningsfuld, og det er vores vurde-

ring, at det præcis er, hvad der foregår, når den klassiske embedsmand på vegne af det offentlige 

indgår kontrakter med private entreprenører.  

4.6 Referencepunkter og kontraktpsykologi 

Kahnemans og Tverskys banebrydende prospekt-teori igangsatte en bølge af opfølgende forskning, 

hvor forskere undersøgte, hvordan valg påvirkes af beslutningsgrundlagets konkrete udformning. 

Som allerede nævnt foreskrev den eksisterende teori, expected utility theory, rationelle beslutninger 

under forudsætning af en række aksiomer. Folk træffer beslutninger, som giver den største forven-

tede nytte. Nytten af et usikkert udfald er sandsynligheden multipliceret med konsekvensen. Derfor 

forventede økonomer ikke at kunne ændre folks valg ved at manipulere med beslutningsgrundlaget, 

eksempelvis ved at omformulere en tabsbestemmelse, så denne fremstår som en bonusbestemmel-
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se, så længe udbyttet er det samme. I amerikansk tradition kaldes dette decision framing.195 Med 

Kahneman og Tversky introduktion af beslutningsvægte (π) og en værdifunktion (v), hvor tab vejer 

tungere end gevinst, kunne de forklare de systematiske brud på expected utility theory. Netop på 

baggrund af deres videnskabelige konklusioner blev spørgsmålet om fastlæggelsen af partnernes 

referencepunkt for tab eller gevinst og dermed også framing af beslutninger interessant at tage til 

eftersyn.196 

Framingen kan illustreres med et simpelt eksempel på en kontrakt vedrørende anlæg af en motor-

vej.197 Bygherren og entreprenøren kan designe kontrakten således, at arbejdet aflønnes med 

50.000.000 kr., men med mulighed for at indløse en bonus på 5.000.000 kr. ved levering før en be-

stemt tidsfrist. Alternativt kunne aflønningen fastsættes til 55.000.000 kr., men med risiko for at 

blive mødt med en dagbod på 5.000.000 kr. for levering efter en bestemt tidsfrist. I forhold til ratio-

nal beslutningsteori, er der ingen forskel på, hvordan bestemmelsen frames ud over den rent se-

mantiske. Om en klausul i en anlægskontrakt tager afsæt i den bonusorienterede eller den tabsori-

enterede formulering, burde således ikke have effekt på modpartens faktiske adfærd.198  

Efter forskere i de seneste år er begyndt at teste sådanne spørgsmål empirisk, har det vist sig, at 

framing mod tidligere visdom rent faktisk spiller en vigtig rolle. Den overordnede konklusion fra 

disse studier er, at kontrakter, som anvender tabsbestemmelser i stedet for bonusbestemmelser199, 

giver en anderledes incitamentsstruktur. Mere præcist har det vist sig, at realdebitor i kontrakter, 

altså entreprenøren i denne sammenhæng, under tabsbestemmelser præsterer en signifikant større 

indsats end i kontrakter, som bruger bonusbestemmelser.200 Dette kan virke paradoksalt, men flug-

ter fuldstændigt med den stærke tabsaversion, som kendes fra prospekt-teorien. Dels er mennesket 

begrænset rationelt, dels vil framingen fastlægge referencepunktet og dermed oplevelsen af, om 

man står over for et potentielt tab eller en potentiel gevinst.  

Det kunne umiddelbart give anledning til den forhastede konklusion, at kontraktuelle bestemmelser 

om bonus ved rettidig eller fremrykket levering bør manipuleres, så de fremstår som dagbodsbe-

stemmelser201, for derved at øge værdien af samarbejdet for bygherren. Det synes i øvrigt at være 

det, byggebranchen i vid udstrækning betjener sig af i dag, da meget få entreprisekontrakter tilsyne-

                                                             
195 Det engelske ord framing bruges i mangel af et dækkende dansk ord.  
196 Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-
458, s. 453-456. 
197 I det følgende kapitel tages der delvist udgangspunkt i en udbygget version af dette eksempel.  
198 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 4 og Lando, H. (2011). How to Allocate Risk in a Large Construction Project - A theoretical framework applied to 
central contract terms, s. 9 f.  
199 Det bemærkes, at bonus- og dagbodsbestemmelserne naturligvis skal have det samme økonomiske indhold. Forskellen 
ligger blot i framingen, som med det nævnte anlægsprojekt.  
200 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 4. 
201 I kontraktpsykologien ser Kahneman og Tversky på adfærden under gevinst- og tabsscenarier. Vi vil i det følgende 
primært se på sådanne bestemmelser i relation til leveringstidspunktet. Vi udskifter derfor den kontraktpsykologiske 
terminologi til en juridisk terminologi ved at tale om bonus- og dagbodsbestemmelser. Sidstnævnte kendes også som 
konventionalbod eller pønalstipulation.     
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ladende indeholder bonusbestemmelser, mens hovedparten til gengæld indeholder dagbodsbe-

stemmelser.202  

Begrænsningen af disse studier er imidlertid, at de tager udgangspunkt i kontrakter, der for det før-

ste har klare forpligtelser og for det andet er nemme at fuldbyrde ved domstolene i overensstem-

melse med disse forpligtelser.203 Med andre ord en stærk simplificering som ligger langt fra virke-

lighedens kontrakter, hvor bestemmelser kan være uklare og give plads til fortolkning. Det forhold 

gør sig gældende med særlig vægt, når det drejer sig om lange komplekse samarbejder som eksem-

pelvis entreprise. Derfor er spørgsmålet i virkeligheden ikke bare, hvilken indsats parterne vil yde 

under kontraktens bestemmelser, men i lige så høj grad hvad indholdet i bestemmelserne konkret 

er.204 I det empiriske studie Reference Points and Contract Interpretation er arbejdshypotesen, at 

realdebitor under fortolkningen af uklarheder vil anlægge en opportunistisk205 fortolkning, hvis 

denne står over for en situation, der er framet som et tab. I tråd med prospekt-teorien bliver refe-

rencepunktet det afgørende i forhold til parternes adfærd i samarbejdet.  

Forfatterne bag studiet påviser denne hypotese gennem tre videnskabelige eksperimenter. I disse 

sammenlignes resultater statistisk fra to grupper, hvis medlemmer er tilfældigt udvalgt blandt stu-

derende på Hebrew University of Jerusalem. Begge grupper præsenteres for den samme fiktive pro-

blembeskrivelse. Eksempelvis drejer det første forsøg sig om en aftale mellem en maler og en hus-

ejer, hvor der er fortolkningstvivl om kvaliteten af den maling, der skal anvendes til istandsættel-

sesarbejdet. Forskellen består i, at den ene gruppe bliver præsenteret for fortolkningsspørgsmålene 

under et tabsscenarium og den anden gruppe bliver præsenteret for fortolkningsspørgsmålene un-

der et gevinstscenarium. I tabsscenariet bliver valget af maling bestemmende for, om realdebitor 

taber få eller mange penge på opgaven. I gevinstscenariet bliver valget af maling afgørende for, om 

realdebitor vinder få eller mange penge på opgaven. Det er således alene den monetære værdi, der 

er knyttet til udfaldet af handlingerne, som varierer.  

De tre eksperimenter viser, at der er signifikante forskelle på den adfærd, som realdebitor udviser. 

Eksperimenterne bekræfter indledningsvis prospekt-teorien ved, at realdebitors referencepunkt er 

af central betydning for dennes adfærd. Realdebitors nuværende økonomiske situation, eller det, 

som kan kaldes status quo, kan udgøre et referencepunkt, som påvirker dennes fortolkning af en 

uklar bestemmelse. Desuden at forventningen om en given indtjening kan flytte dette reference-

punkt.206 Mere præcist viste forsøgene, at når realdebitor befinder sig i en situation, som kan frames 

                                                             
202 I løbet af arbejdet har det kun i begrænset omfang været muligt at finde eksempler på bonusbestemmelser i en dansk 
sammenhæng, mens det i amerikansk praksis er meget udbredt. Omvendt er dagbod meget udbredt i større entreprise-
kontrakter.  Se nærmere i kapitel 6 om gevinstspørgsmål. 
203 Det er altså ikke blot et spørgsmål om, at man kan løse en konflikt ved domstolene, men at en sådan løsning sker i fuld-
stændig overensstemmelse med parternes fælles vilje.  
204 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 4.  
205 Opportunistisk bruges i stedet for det engelske ord self-serving.  
206 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 17 og Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Sci-
ence,211(4481), 453-458, s. 456-457. 
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som et tab, så anlægges der en egoistisk fortolkning, mens der udvises samarbejdsvillighed, når 

denne befinder sig i en situation, som er framet som en gevinst.207   

Derfor kan det konstateres, at der findes i hvert fald to modsatrettede bevægelser. Noget peger på, 

at bestemmelser med karakter af tab har en stærkere virkning end bonusbestemmelser. Samtidig 

peger anden forskning på, at i det omfang en realdebitor konfronteres med tabsbestemmelser, så 

ændres dennes adfærd i en mere opportunistisk retning. Det skal fremhæves, at de eksperimenter, 

hvor tabsaversion leder til højere indsats fra realdebitor, ser ud til at kræve nogle forudsætninger, 

som langvarige komplekse kontrakter er meget langt fra at opfylde. I disse kan det være svært både 

at definere ydelsen præcist, men også at monitorere realdebitors adfærd. Når disse forudsætninger 

brydes, ser det således ud til, at tabsaversionen, som i første studie resulterede i en højere indsats 

fra realdebitor, konverteres til opportunisme, fordi opportunismen i denne sammenhæng kan med-

virke til, at realdebitor afværger en del af det tab, denne står over for. Opportunismen var slet ikke 

en mulighed i det førstnævnte studie, fordi ydelsen var klart defineret, og realkreditor kunne over-

våge realdebitor. Det taler for, at bestemmelserne skal designes, så det fremmer samarbejde og 

dermed, at bestemmelserne er framet omkring gevinster og ikke tab. Dette kan tænkes ind i en ræk-

ke kontraktsituationer, hvor bygherren forsøger at skabe incitamenter for en bestemt adfærd fra 

entreprenøren. Dette spørgsmål behandles nærmere i kapitel 6.208      

4.7 Sammenfatning på parternes risikovillighed og prospekt-teorien 

Analysen har vist, at bygherren ikke er risikoneutral, men at entreprenøren generelt er mere risiko-

avers. Dette udspringer navnlig af det forhold, at entreprenørerne opererer i et vanskeligt marked 

med haltende produktivitetsudvikling, lav vækst og lave overskudsgrader. I et voksende marked var 

entreprenørerne mere risikovillige, men den seneste udvikling i branchen betyder, at fokus nu er på 

lønsomhed og “sikre” projekter. Desuden forskubbes styrkeforholdet af det begrænsede udbud af 

store entreprenørvirksomheder i Danmark, som har den tilstrækkelige kapacitet til at påtage sig 

totalentrepriser af et betydeligt omfang. Ved allokeringen af risici er bygherrerne således nødt til at 

tænke sig grundigt om og ikke blot overvælte så megen risiko som overhovedet muligt på entrepre-

nørerne. Ellers vil det potentielt betyde, at der ikke opstår tilstrækkelig konkurrence om opgaven, 

og at tilbudsgivende entreprenører pålægger betydelige risikopræmier. Markedet er under foran-

dring, og det kræver, at den offentlige bygherre tilpasser sig. Dette indebærer, at opmærksomheden 

rettes mod at placere risikoen der, hvor den håndteres billigst og ikke blot skubbe den fra sig. 

Prospekt-teorien, som ikke tidligere er anvendt i en dansk entrepriseretlig sammenhæng, skaber en 

økonomisk ramme, som kan anvendes til at analysere og forstå forholdet mellem bygherren og en-

treprenøren. Det kan bruges til at kvalificere parternes forventede adfærd i situationer, hvor disse 

står over for gevinst og tab med forskellige sandsynligheder. Den efterfølgende og nært beslægtede 

forskning inden for framing er ikke entydig på området. På den ene side peger forskningen på, at 

tabsbestemmelser betyder, at realdebitor i samarbejdet yder en højere indsats end ellers. Disse vi-
                                                             
207 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 21. 
208 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 21. 
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denskabelige undersøgelser tager imidlertid udgangspunkt i nogle sterile kontraktuelle miljøer, 

hvor klarhed og præcision i bestemmelserne ligger ganske langt ud over det, der kan forventes i 

entreprisekontrakter. På den anden side viser anden forskning med udgangspunkt i prospekt-teori, 

at bonusbestemmelser har den fordel, at de ansporer til samarbejde og mindre opportunisme, end 

hvis kontraktbestemmelser blev framet som dagbodsbestemmelser.209 Den sidstnævnte forskning 

vurderes at have større relevans i komplekse og langvarige relationer, og det er disse erfaringer, vi 

tager afsæt i og udfolder i de følgende kapitler. 

  

                                                             
209 Som en retspolitisk bemærkning kan vi anbefale, at den offentlige bygherre ser på mulighederne for at påvirke karrie-
reembedsmandens risikoaversion, så denne ikke står i vejen for en efficient risikoallokering eller udnyttelse af gevinstmu-
ligheder. Optimalt bør embedsmandens mentalitet ændres, så han vægter samfundsmæssige besparelser højere end at 
gennemføre et problemfrit projekt. Et initiativ, som kunne understøtte dette, kunne eksempelvis være offentlige anbefa-
linger til god offentlig bygherrepraksis, som baserer sig på overvejelser om efficient allokering af risici og gevinst. Det ville 
for det første være en håndsrækning til de offentlige bygherrer, som opfatter risici som noget negativt og noget, der skal 
begrænse for enhver pris, og desuden give dem noget at støtte sig op ad for at afbøde karrieremæssige bekymringer. 
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5 Hardshipklausuler i totalentreprise 

5.1 Håndtering af efterfølgende omstændigheder i ABT 93 

I ABT 93 reguleres efterfølgende omstændigheder alene i relation til risikofordelingen, men er tavs, 

når det kommer til udnyttelse af gevinstmuligheder. De relevante bestemmelser vedrørende risici 

er navnlig210 § 3, stk. 4, om opfyldelse af myndighedskrav, der allokerer risikoen til den part, som 

har bedst mulighed for at påvirke risikoen herfor, nemlig entreprenøren.211 Bestemmelsen tager 

endvidere højde for, at entreprenøren ikke kan håndtere uforudsete myndighedskrav. Herudover 

findes der i § 15, stk. 4, en bestemmelse angående jordbundsforhold, hvor risikoen ligger hos byg-

herren, hvis jordbundsvanskeligheder hverken burde være konstateret af bygherren ved en sæd-

vanlig forundersøgelse eller af entreprenøren i forbindelse med projekteringen.212 Dermed bærer 

bygherren risikoen for potentielt vidtrækkende uforudsete omstændigheder. Disse overvæltes 

imidlertid ofte på entreprenøren gennem individuelle vilkår, men hvorvidt dette er efficient, afhæn-

ger følgelig af, hvem af parterne der kan bære denne risiko billigst.213 Selv om risikoallokeringen i 

teorien er klar, melder der sig i praksis et spørgsmål om, hvem der skal bære ekstraomkostninger-

ne, hvis entreprenøren, selv efter rimelig forsvarlige forundersøgelser, støder på store sten, klippe-

grund eller plastisk ler, da parterne let kan blive uenige om, hvem der burde have opdaget de pro-

blematiske jordbundsforhold.214 Når den efterfølgende omstændighed – som her – er helt og aldeles 

uforudset, er der risiko for, at kontraktens balance forrykkes væsentligt. Desuden findes der et sær-

deles bredt force majeure-begreb i § 24, stk. 1, nr. 3, og tilstødende vejrlige udvidelser i § 24, stk. 1, 

nr. 4.215 Entreprenøren har dog hverken ret til erstatning eller godtgørelse som følge af force majeu-

re eller den vejrlige udvidelse, jf.  § 27, stk. 3, hvorved entreprenøren i en række tilfælde vil være 

                                                             
210 Det følgende er ikke et forsøg på at lave en udtømmende redegørelse for det beredskab ABT 93 indeholder til håndte-
ring af risici ved efterfølgende omstændigheder, men derimod et udtræk af nogle væsentlige bestemmelser.   
211 Det er i overensstemmelse med økonomisk teori om, at den part, som bedst kan håndtere risikoen, bør bære denne, jf. 
Lohse, S. (2015). Den efficiente risikoallokering i entrepriseforhold baseret på en komparativ kontraktanalyse, s. 64 f., og 
Kartam, N. A., & Kartam, S. A. (2001). Risk and its management in the Kuwaiti construction industry: a contractors’ per-
spective. International journal of project management, 19(6), 325-335, s. 328 ff.   
212 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 113 f., og den nævnte rets- og voldgiftsprak-
sis i Hansen, O. (2010) Individuelle aftaler om totalentreprenørens ydelse og ansvar. TBB 2010.539, afsnit 6 Vilkår om 
jordbundsforhold m.v.  Se også den redaktionelle note til TBB 2008.727 VBA, hvor følgende anføres: “I almindelighed må 
der kræves overordentlig stærke holdepunkter for, at en entreprenør (selv en totalentreprenør) vil påtage sig risikoen for 
jordbundsforholdene, der som klart udgangspunkt må påhvile bygherren. I denne sag var forløbet forud for kontraktindgåel-
sen dog specielt, og fravigelsen af udgangspunktet må ses på denne baggrund.” Et sådant udgangspunkt stemmer også godt 
overens med udgangspunktet i dansk ret om, at ejeren af et formuegode bærer skadesrisikoen for dets hændelige beska-
digelse eller undergang.  
213 Se Hondius, E., & Grigoleit, C. (2011). Unexpected circumstances in European contract law (E. Hondius & C. Grigoleit). 
Cambridge University Press, s. 43, hvor det anføres, at “A person’s ability to reduce and spread risk determines his or her 
cost of bearing it.” 
214 ABT § 15, stk. 4, kan dog med fordel præciseres. Se hertil Jønsson, M., & Danielsen, A. (2015). Gensidig værdiskabelse i 
entreprisekontrakter - strategisk anvendelse af proaktiv jura og værdiskabende økonomisk teori. Copenhagen Business 
School, s. 59, hvor det foreslås, at det fastsættes “[...] hvor meget jordbundsforholdene må afvige fra de oprindelige målin-
ger.” 
215 ABT § 24, stk. 1, nr. 4, kan dog med fordel præciseres. Se hertil Jønsson, M., & Danielsen, A. (2015). Gensidig værdiska-
belse i entreprisekontrakter - strategisk anvendelse af proaktiv jura og værdiskabende økonomisk teori. Copenhagen 
Business School, s. 59, hvor det foreslås, at der fastsættes “minimumsgrænser for vindhastigheder og nedbør [...].” 
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den økonomiske risikobærer for uforudsete omstændigheder. Derudover bærer entreprenøren risi-

koen for arbejdets hændelige undergang helt frem til aflevering i henhold til § 12, selv om visse af 

disse risici er dækket ind af den obligatoriske brand- og stormskadeforsikring i § 8. Hertil kommer 

bygherrens ændringsret i § 14, der giver bygherren ret til at forlange ændringer i forhold til det som 

entreprenøren efter § 2, stk. 2, har afgivet tilbud på grundlag af. Her er der også plads til justeringer 

i entreprisekontrakten, så ekstraarbejder ikke løber løbsk, hvilket eksempelvis kan ske ved at ind-

sætte en open book-klausul.216  

Selv om der er plads til efficiensforbedringer i relation til de forudselige risici, så har ABT 93 og den 

entrepriseretlige baggrundsret dog et fornuftigt beredskab i den henseende. ABT 93 er velkendt af 

branchen, gennemprøvet, og der foreligger betydelig praksis som bygherren og entreprenøren kan 

læne sig op ad. Derimod er håndteringen af de uforudsigelige risici efter vores opfattelse i større 

grad ubehandlet og rummer potentiale for forbedringer, fordi transaktionsomkostningerne er hø-

je.217 Ingen kontrakter kan på konciperingstidspunktet anses for at være komplette, da rationelle 

parter vil efterlade et hul i deres kontrakt, hvis omkostningerne ved en ex ante risikoallokering er 

større end omkostningerne ved ex post at allokere det efterfølgende tab multipliceret med sandsyn-

ligheden for et sådant tab.218 Hondius & Grigoleit anfører derfor, at “Renegotiation of the contract 

remains a viable ex post option to capture the benefits of the original contract whenever appropriate. 

This would allow parties to face the transaction costs of renegotiation to reallocate the loss only when 

it materialises.”219 Netop fordi det ofte er inefficient, upraktisk eller ligefrem umuligt at allokere 

uforudsete risici ex ante, vælger vi at se nærmere på en mulig håndtering af byrdefulde efterfølgen-

de omstændigheder, eller det, der kan kaldes hardship, Wegfall der Geschäftsgrundlage, imprévision, 

eccessiva onerosità sopravvenuta, ved brug af en såkaldt hardshipklausul.220 Dette giver også god 

                                                             
216 Se eksempler herpå i Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K 
(2011). Aktuel udbudsret, s. 228 f. En sådan klausul sikrer, at entreprenørens afregning af ændringsarbejder sker efter de 
samme principper som beregningen af prisen i det oprindelige tilbud. Bygherren bør imidlertid være opmærksom på, at 
en open book-klausul er forbundet med betydelige omkostninger, og det derfor må overvejes, om fordelene herved opve-
jer disse omkostninger. Herudover er det vigtigt at få præciseret i entreprisekontrakten, hvad enhedspriser m.v. dækker 
over, så bygherren ikke bliver mødt med ekstrakrav i form af eksempelvis et selvstændigt honorar for projektleder. Entre-
prenøren er på sin side ofte interesseret i, at pris- og lønstigninger reguleres i entreprisekontrakten. I offentlige byggerier 
anføres det almindeligvis i entreprisekontrakterne, at prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og herefter skal indeks-
reguleres, og at reguleringen sker i overensstemmelse med cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- 
og anlægsarbejder som ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003. Endvidere henvises der ofte til Danmarks 
Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger til prisreguleringen.   
217 Der er transaktionsomkostninger forbundet med at klausulere om såvel forudsigelige som uforudsigelige risici. Det 
særlige ved de uforudsigelige risici er dog, at transaktionsomkostningerne ved at skrive komplette kontrakter er uendeligt 
høje.  
218 Shavell, S. (1980). Damage measures for breach of contract. The Bell Journal of Economics, 466-490, s. 468, Hondius, E., 
& Grigoleit, C. (2011). Unexpected circumstances in European contract law (E. Hondius & C. Grigoleit). Cambridge Univer-
sity Press, s. 50 f. og Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi, s. 348 f. om rationelle kontrakt “huller” i kontrakten. Se 
også Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi, s. 137, hvoraf fremgår, at parterne ved fravær af transaktionsomkostnin-
ger og veldefinerede rettigheder (Coase-teoremets stærke version) vil forhandle sig frem til et Pareto-efficient resultat 
uanset den initiale fordeling af rettigheder. Se også Sykes, Alan O. (1990). The doctrine of commercial impracticability in a 
second-best world. The Journal of Legal Studies. 43-94, s. 47 f.  
219 Hondius, E., & Grigoleit, C. (2011). Unexpected circumstances in European contract law (E. Hondius & C. Grigoleit). 
Cambridge University Press, s. 50 f.  
220 Hondius, E., & Grigoleit, C. (2011). Unexpected circumstances in European contract law (E. Hondius & C. Grigoleit). 
Cambridge University Press, s. 50 f.   
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mening, da entreprenørerne som tidligere anført foretrækker gennemskuelige projektrisici og har 

en tendens til at være risikoaverse i situationer, hvor der er lav sandsynlighed for at realisere et tab, 

da den risiko, som teoretisk forekommer inferiør, får en betydelig mental vægt, hvilket udmønter sig 

i risikoaversion. Således kan bygherren muligvis tiltrække flere kvalificerede entreprenører til at 

byde på et givent projekt, da en hardshipklausul nedbringer de uigennemskuelige projektrisici. 

En vigtig praktisk bemærkning er, at parterne i langvarige kontraktrelationer ofte ændrer risikofor-

delingen indbyrdes såvel ex tunc221 som ex nunc222 på grund af ændrede omstændigheder i den poli-

tiske, økonomiske/kommercielle virkelighed med henblik på at tilpasse og bevare samarbejdet. 

Sådanne kontrakter har en levende karakter, men justeringen er en mulighed og ikke en retlig for-

pligtelse. Værdien og vigtigheden af sådanne uformelle justeringer er uomtvistelig, men dog uden 

for denne afhandlings primære fokus. Derimod har hardshipklausulen interesse, da den forsøger at 

formalisere ændringsforpligtelsen og således skabe en retlig forpligtelse, som netop kan facilitere 

en kontinuerlig risikoallokering, enten fordi de relationelle bånd ikke er synderligt stærke, eller hvis 

de måtte briste undervejs i samarbejdet.223 Det bør i den sammenhæng nævnes, at hardship jo ikke 

er en udfyldningsregel modsat eksempelvis force majeure, hvorfor udformningen af en hardship-

klausul bliver et spørgsmål af selvstændig interesse.  

Når det kommer til udnyttelse af gevinstmuligheder, er ABT 93 som nævnt tavs, hvorfor det er nød-

vendigt at hente inspiration fra andre kilder, som kan anvendes i det videre arbejde i håbet om at 

give parterne incitamenter til at realisere potentielle gevinstmuligheder. Dette vil blive behandlet i 

kapitel 6.  

5.2 Bygherrens håndtering af risiko 

5.2.1 Det efficiente kontraktbrud og rationalet for hardshipklausuler 

Teorien om det efficiente kontraktbrud foreskriver, at såfremt løftegivers omkostninger ved opfyl-

delse, C, er større end den værdi, V, som korrekt opfyldelse har for løftemodtager, så vil en pligt til 

opfyldelse ikke være efficient. Hvis parterne ønsker Kaldor-Hicks og Pareto-efficiens, bør der derfor 

ske kontraktbrud og erstatning til løftemodtager i overensstemmelse med den (perfekte) positive 

opfyldelsesinteresse.224 Dette er definitionen på det efficiente kontraktbrud, da løftegiver kun har 

incitament til at bryde kontrakten, når C > V, idet løftegiver internaliserer løftemodtagers tab af nyt-

te ved kontraktbrud, men i egeninteresse vil opfylde kontrakten, når C < V.225 Resultatet kunne for-

                                                             
221 Udtrykket kommer fra latin og betyder ”fra da af”, dvs. med tilbagevirkende kraft. 
222 Udtrykket kommer fra latin og og betyder “fra nu af”, dvs. alene med virkning for fremtiden. 
223 Inspireret af UNCITRAL (1988), Legal Guide on Drawing up International Contracts for the Construction of Industrial 
Work, s. 243 og Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: om hardship og hardshipklausuler. 
Københavns Universitet, s. 32. 
224  Normalt tales der blot om den positive opfyldelsesinteresse som den erstatningsregel, der giver Kaldor-Hicks- og Pare-
to-efficiens. I Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi, s. 334 f. omtales løftegivers rationelle “innrettelse”. Hermed 
viser forfatterne med et spilteoretisk eksempel, at positiv opfyldelsesinteresse kun skal gives til de omkostninger til “inn-
rettelse” som leder til Kaldor-Hicks efficiens. Hvis ikke denne forudsætning opfyldes vil løftemodtager øge sine “innrettel-
sesomkostninger” så længe, at dette giver et højere udfald ved opfyldelse af kontrakten, fordi løftegiver kompenserer tabet 
ved brud.  
225 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi, s. 332 f.  
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anledige en til at tro, at der ikke er behov for hardshipklausuler, idet parterne til trods for en gen-

forhandling vil bringe samarbejdet til ophør på det tidspunkt, hvor det ikke længere er efficient. Det 

efficiente kontraktbrud får dog en begrænset anvendelighed i relation til uforudsigelige risici grun-

det tilstedeværelsen af transaktionsomkostninger, da det er nødvendigt at kende parternes nøjagti-

ge forpligtelser for at vide, om der kan ske et efficient kontraktbrud på baggrund af en opstået hæn-

delse. Samlet set vil der være en lang række situationer, hvor det vil være svært at fastslå, om der 

kan ske et efficient kontraktbrud eller ej. Der vil være grænsesituationer, hvor C antager en meget 

høj værdi, og det derfor vil være klart for parterne, at kontrakten bør brydes, men i rummet mellem 

sådanne grænsesituationer, er der plads til hardshipklausuler.    

Herudover forudsætter Steven Shavell i sin analyse af det efficiente kontraktbrud, at parterne er 

risikoneutrale, hvorfor placeringen af risikoen ikke spiller nogen rolle.226 Vores analyse peger imid-

lertid på, at både bygherren og entreprenøren er risikoaverse, hvilket i nogen grad taler for, at par-

terne bør udfylde kontrakten ex ante, fordi omkostningerne ved en ex post risikoallokering multi-

pliceret med sandsynligheden for hardship stiger i takt med risikoaversionen.227 Problemet er dog 

stadig, at transaktionsomkostningerne ved at specificere det uforudsigelige er uendeligt høje, hvor-

for det alligevel er mere efficient at håndtere dette ex post. Til gengæld betyder det også, at der er 

sund fornuft i at have en høj grad af specificering i kontrakten for så vidt angår de forudsigelige risi-

ci.  

Ex post kan en retlig forpligtelse til genforhandling muligvis tilvejebringe en bedre og mere efficient 

risikoallokering, hvis det materialiserede tab herved flyttes til den part, der kan bære tabet bil-

ligst.228 Hermed øges kontraktværdien for begge parter og grænsen for, hvornår et kontraktbrud er 

efficient flyttes ligeledes. Dermed opnår parterne en mere efficient risikoallokering som følge af 

genforhandlingen. Ex ante står parterne som allerede anført også bedre, da risikoen for det usand-

synlige, men store tab bliver mindre, hvorved risikoaversionen nedbringes med en højere kontrakt-

værdi til følge. Endvidere kan bygherren muligvis tiltrække flere kvalificerede entreprenører til at 

byde på et givent projekt, da en hardshipklausul nedbringer de uigennemskuelige projektrisici.  

5.2.2 Aktivspecificering og valg af reguleringsramme 

Traditionelle og ofte mindre byggevirksomheder er konkurrencedygtige, når det kommer til bygge- 

og anlægsprojekter med relativ lav aktivspecificitet, hvor omkostninger og dermed skalaøkonomi og 

specialisering er den afgørende faktor. Bliver bygge- og anlægsprojekterne mere komplicererede og 

med en højere grad af aktivspecificering, besidder disse byggevirksomheder ofte ikke de nødvendi-

                                                             
226 Shavell, S. (1980). Damage measures for breach of contract. The Bell Journal of Economics, 466-490, s. 469 og s. 472 f. 
227 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi, s. 348 f. udtrykker det således, at parterne udfylder ex ante, hvis omkost-
ningerne ved at allokere risiko ex ante for et bestemt tab < omkostningerne ved at allokere risiko ex post for samme be-
stemt tab multipliceret med sandsynligheden for at et sådant tab vil opstå. Suppleres dette med vores indsigt fra prospekt-
teorien, vil sandsynligheden for sidstnævnte tab tillægges en større vægt end, hvad der rent objektivt kan konstateres (ved 
sandsynligheder op til 20%, jf. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan, s. 315), hvilket derfor trækker i 
retning af en ex ante regulering, da andet led i ligningen herved bliver større.    
228 Her opstår spørgsmålet om, hvordan parterne skal vurdere, hvem der kan bære tabet billigst. Endvidere skal det mu-
ligvis afklares, om der skal indsættes en fordelingsnøgle i tilfælde af, at ingen af parterne nødvendigvis er den lowest cost 
risk bearer.   
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ge kompetencer.229 Disse projekter kræver i større eller mindre grad kompetencer inden for kon-

ceptudvikling, design og projektering, udførelse, vedligehold og drift, hvorved vi går fra fag- og ho-

vedentrepriser i den ene ende af skalaen til offentlig-private partnerskaber i den anden ende. Total-

entreprisen – eventuelt kombineret med vedligehold og drift i form af et samlet udbud – lægger sig i 

så henseende i midten, og anvendt korrekt må det således antages, at større projekter egnet til gen-

nemførelse i totalentreprise indebærer en moderat til høj grad af aktivspecificitet.230 Når transakti-

onerne samtidig er karakteriseret ved en lav frekvens, hvor den relationelle kontrakt mellem par-

terne næppe er stærk, da parterne i mindre omfang bekymrer sig om, hvilken omdømmeeffekt op-

portunistisk adfærd medfører, er den efficiente reguleringsstruktur ifølge Oliver E. Williamson den 

trilaterale, der er særligt kendetegnet ved inddragelse af en tredjepart (voldgiftsmand, mægler eller 

opmand) til at løse uoverensstemmelser som følge af efterfølgende omstændigheder.231 Ved konci-

peringen af en kombineret hardship- og tvistløsningsklausul er det derfor hensigtsmæssigt at ind-

drage en tredjepart.232 ABT 93 indeholder en voldgiftsklausul i § 47, men det bør imidlertid overve-

jes, om uenigheder kan løses tidligere og mindre omkostningstungt, f.eks. ved hjælp af en mægler 

eller en opmand, såfremt parterne ikke bliver enige og hermed når et efficient resultat gennem for-

handling.  

5.2.3 Hardshipklausulens karakteristika og udformning  

Udformningen af hardshipklausuler rummer en række udfordringer. Selv om udbredelsen er øget 

gennem de sidste to til tre årtier, kan ønsket om at indsætte en hardshipklausul i nogen grad opfat-

tes som et tillidsbrud, hvis parterne ikke er vant til at anvende sådanne klausuler. Navnlig hvis det 

tilsyneladende kun er den ene kontraktpart, som får noget ud af klausulen, for situationer som ikke 

for nuværende kan forudsiges.233  

                                                             
229 Foss, N. J. (2000). The theory of the firm: critical perspectives on business and management (N. J. Foss) (Vol. 4). Taylor 
& Francis, s. 318 ff. 
230 Se også Costantino, N., Pellegrino, R., & Pietroforte, R. (2011). Asset Specificity and Specialization in the US Construction 
Industry: A Transaction Cost Theory Interpretation. International Journal of Construction Management, 11(4), 13-30, der 
foretager en klassificering af aktivspecifitet i forskellige typer af bygge- og anlægsprojekter. Heraf fremgår, at større pro-
jekter som f.eks. anlæg af motorveje eller tunneller samt opførelse af hospitaler har en høj grad af aktivspecificering. Det 
er vigtigt at have in mente, at det ikke er entrepriseformen, der er afgørende for aktivspecifiteten men karakteren af pro-
jekterne.  
231 Williamson, O. E. (1985). The Economic Institute of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. New York. The 
Free Press, s. 73 ff., Knudsen, C. (2014). Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belys-
ning. Samfundslitteratur, s. 168 ff. og Sornn-Friese, H. (2007). Hvad er en virksomhed?: Erhvervsøkonomisk teori og ana-
lyse. Samfundslitteratur, s. 112 ff. 
232 Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv i Treumer, S. (2005). Julebog 
2005. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 216 f. anfører, at anvendelsen af en hardshipklausul bør ses i sammenhæng med 
den anvendte konfliktløsningsmodel. Ræsonnementet handler således dels om at skabe kontraktkongruens, men også om 
at indtænke konfliktløsningsmodellen i forhandlingsspillet. Herved minimeres parternes opportunistiske adfærd, og kon-
trakten bliver som følge heraf mere efficient.  
233 Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: Om hardship og hardshipklausuler. Køben-
havns Universitet, s. 40. 
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Udformningen af hardshipklausulen rummer desuden vanskeligheder ved, at en meget generel ud-

formning kan gøre den forvirrende og værdiløs, mens en meget snæver udformning måske slet ikke 

dækker det opståede forhold og således gør klausulen uvirksom.234  

Først og fremmest har klausulen til opgave at definere, hvornår der er tale om hardship. Begrebet 

hardship karakteriseres almindeligvis ved efterfølgende omstændigheder i form af faktiske, økono-

miske eller retlige forhold, der gør opfyldelsen af kontrakten væsentligt mere byrdefuld for en af 

kontrahenterne, end kontrahenterne var i stand til at forudse og indkalkulere på kontraktindgåel-

sestidspunktet.235 Det drejer sig således dels om at præcisere, under hvilke begivenhe-

der/hændelser, at klausulen konkret finder anvendelse, men også hvad de økonomiske konsekven-

ser af anvendelsen bliver. Generelt gælder, at hardshipklausulerne vækkes til live, når en begiven-

hed for løftegiver var upåregnelig, væsentligt og udefrakommende.236 Desuden skal hardshipklausu-

len præcisere den særlige procedure, som aktualiseres under hardship, herunder om der skal ske 

genforhandling, inddrages mægler eller gøres brug af voldgift. Mere generelt skal det således frem-

gå, hvilket beredskab som skal sættes i værk, når hardship finder sted.237 Med et sådant beredskab 

følger selvsagt en stribe af transaktionsomkostninger lige fra at implementere bestemmelsen i kon-

trakten, herunder koncipering og forhandling, til at betale en evt. mægler for sit arbejde. Derfor for-

drer anvendelsen af hardshipklausuler projekter af en betydelig størrelsesorden.   

Det skal nævnes, at der ikke kan ses bort fra, at de aftaleretlige retsfigurer kan få relevans i løsnin-

gen i relation til efterfølgende omstændigheder. Imidlertid må det være sådan, at indførelsen af en 

hardshipklausul i kombination med force majeure-bestemmelsen i ABT 93 § 24 stk. 1, nr. 3, og den 

generelle brand- og stormskadeforsikring, som følger af ABT 93 § 8 betyder, at aftalens parter i 

mindre grad falder tilbage på retsfigurerne på nær force majeure. Denne konsekvens er tilsigtet og 

et resultat af konklusionen fra det obligationsretlige afsnit, hvor det blev godtgjort, at retsfigurerne 

ikke kan stå alene i relation til en økonomisk efficient risikoallokering af efterfølgende omstændig-

heder.  

I det følgende opstilles et konkret udkast til en hardshipklausul som den offentlige bygherre kan 

anvende til at håndtere uforudsigelige risici i entreprise. Udkastet henter erfaringer fra lex mercato-

ria og ligger derfor uden for den regulering, der kendes fra den nationale ret:238  

- UNIDROIT International Commercial Contracts (UNIDROIT) 

- International Champer of Commerce (ICC) 

- Principles of European Contract Law (PECL) 

                                                             
234 Gomard, B. (1979). Introduktion til obligationsretten: obligationsrettens emnekreds og karakteristika. Juristforbundet, 
s. 55. 
235 Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov Group, s. 193. Se også 
Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv i Treumer, S. (2005). Julebog 
2005. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 214.  
236 Betingelserne er uddybet i appendiks 2.  
237 Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: Om hardship og hardshipklausuler. Køben-
havns Universitet, s. 40.  
238 Hermed anvendes den anførte teori om kumuleret viden i kontrakter, jf. Lumineau, F., Fréchet, M., & Puthod, D. (2011). 
An organizational learning perspective on the contracting process. Strategic Organization, 9(1), 8-32. 
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- Den fælles EU-købelov  

- Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (DCFR)  

- United Nations Commission on International Trade Law Legal Guide on Drawing Up Interna-

tional Contracts for the Construction of Industrial Works (UNCITRAL)  

 

Uncitral er ikke udformet som konkrete forslag, men nærmere en række anbefalinger og overvejel-

ser, som parterne bør gøre sig i udformningen af en klausul. Foruden at trække på disse modelklau-

suler og anbefalinger og tilpasse dem til en entrepriseretlig sammenhæng krydses erfaringerne fra 

de ovennævnte bidrag til hardshipklausuler med egne overvejelser funderet i økonomisk teori. For-

slaget til en klausul er kursiveret, og efter hvert delelement af klausulen knytter der sig nogle kom-

mentarer med bagvedliggende overvejelser. 

Appendiks 2 og 3 giver et overblik over de forskellige bidrag i relation til grundlæggende definitio-

ner og retsfølgen ved hardship. 

5.2.4 Hardshipklausul 

1 Hardship  

 
1.1 Efterfølgende omstændigheder 

En part skal opfylde sine forpligtelser, selv om opfyldelsen er blevet mere byrdefuld, enten fordi om-

kostningerne ved opfyldelse er steget, eller fordi værdien af modydelsen er faldet. 

En fastholdelse af det grundlæggende princip om pacta sunt servanda, som genfindes i UNIDROIT, 

ICC, PECL, forslaget til en fælles EU-købelov og DCFR.239  

Når så vægtige forslagsstillere til hardshipklausuler indleder med at præcisere dette grundlæggen-

de princip, er det naturligvis en indskærpelse af vores udgangspunkt om, at aftaler skal holdes. 

Hardship er en undtagelse hertil og kræver ekstraordinære omstændigheder, for at bestemmelsen 

kan vækkes til live og dermed lade parterne undslippe eller genforhandle deres forpligtelser.240 

1.2 Hardship 

Måtte der indtræde begivenheder af en sådan karakter, der ikke kan betegnes som force majeure, jf. 

ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3, men som er af udefrakommende karakter og som væsentligt forrykker kon-

traktens balance, og som parterne ikke havde kendskab til eller burde have taget i betragtning ved 

kontraktens indgåelse, er parterne i fællesskab forpligtet til at genforhandle de dele af kontrakten, der 

påvirkes heraf og/eller forhandle om forhold, der ikke i nærværende kontrakt er taget stilling til med 

henblik på at søge den oprindelige balance i kontrakten genskabt eller bringe den til ophør. Værdien af 

                                                             
239 UNIDROIT (2010). UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. UNIDROIT. Section 2, ICC (2003). ICC 
Hardship Clause 2003. ICC Publishing S.A., s. 4.  Lando, O. m.fl. (2002) Principles of European Contract Law. Art. 6:111. 
Europa-Kommissionen. (2011). Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om en fælles EU-købelov. art. 89 
Study Group on a European Civil Code and the Acquis Group. (2009). Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law. Sellier. European law publishers, s. 232 f. 
240 Se appendiks 2 for overblik over de forskellige bidrag, der er gjort brug af. 
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en ændring må dog ikke overstige 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt. Den maksimalt tillad-

te ændring i værdi skal beregnes på grundlag af den ajourførte pris på tidspunktet for ændringen, når 

kontrakten indeholder en prisreguleringsklausul. Ændringen må endvidere ikke ændre kontraktens 

overordnede karakter.  

En sådan aftale skal betragtes som en tillægsaftale til nærværende kontrakt, hvilken aftale udfærdiges 

skriftligt og underskrives af parterne. 

De forskellige kilder til hardshipklausuler definerer hardshipbegrebet med mildt varierende sprog-

brug, men indholdsmæssigt er der næppe nogen forskel. UNIDROIT tager udgangspunkt i kon-

traktens balance “[...] occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract.” En 

række andre kilder ser på ekstraordinære begivenheder kombineret med rimelighedssynspunkter, 

såsom UNCITRAL, der definerer hardship som “serious adverse economic consequences to a contrac-

ting party” i form af “[...] substantial financial burden” eller “[...] undue prejudice.” I stil hermed ser 

DCFR på “[...] exceptional change of circumstances that it would be manifestly unjust to hold the debtor 

to the obligation.” 

Foruden den indledningsvise indkredsning af hardshipbegrebet og den væsentlighed, som de æn-

drede omstændigheder skal være et udtryk for, nævner kilderne oftest en række kumulative betin-

gelser, som skal opfyldes, før hardship indtræder. Betingelserne samler sig om ændrede omstæn-

digheder, der er indtrådt efter kontraktindgåelsen, og ændringer, som er uundgåelige, uforudsigelige 

og uden for den bebyrdede parts kontrol.  

UNIDROIT og PECL skiller sig en anelse ud ved at tilføje et risikobegreb. UNIDROIT gør således op-

mærksom på, at “[...] risk of the events was not assumed by the disadvantaged party”, ligesom PECL 

understreger, at “[...] the risk of the change of circumstances is not one which, according to the con-

tract, the party affected should be required to bear.” Det må lægges til grund, at afvigelserne mellem 

disse formuleringer først og fremmest er semantiske, da de indholdsmæssigt har så store ligheds-

punkter, at det er svært at godtgøre, at de materielt skulle have forskelligt indhold.    

Hvad der er væsentligt at påpege, eftersom det ikke eksplicit fremgår, men følger af en indholds-

mæssig fortolkning, er, at hændelserne som forårsager hardship nødvendigvis må være udefra-

kommende, hvis andet ikke er specificeret i kontraktgrundlaget.241  

Herudover indebærer genforhandlingssituationen i mange tilfælde risiko for hold-up-problemer og 

opportunisme, hvis bestemmelsen er konciperet således, at den åbner døren for uberettigede krav.  

Som en mulig sikkerhed i denne henseende foreslår UNCITRAL, at det i kontrakten stipuleres “that 

the original terms of the contract are to be modified only to the extend required to rectify the imbal-

                                                             
241 Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv i Treumer, S. (2005). Julebog 
2005. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 215 f. og Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: 
Om hardship og hardshipklausuler. Københavns Universitet, s. 41 f. Det bør dog vurderes, om der i den konkrete kontrakt 
skal gives mulighed for også at påberåbe sig interne omstændigheder. Se hertil Østergaard, K. (2005). Anvendelse af 
hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv i Treumer, S. (2005). Julebog 2005. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 
226: ”For det tilfælde, at der på grundlag af kontrakten gives adgang til at påberåbe sig interne begivenheder, vil der kunne 
opstå afgrænsningsproblemer med hensyn til hvilke typer af begivenheder, der skal være omfattet af hardship i det interne 
forhold.” 
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ance in the contract created by the hardship event.”242 Endvidere anfører Kim Østergaard i sit forslag 

til en hardshipklausul, at parterne alene bør være forpligtet til at genforhandle de dele af kontrak-

ten, der påvirkes af hardshipsituationen og/eller forhandle om forhold, der ikke er taget stilling til i 

kontrakten.243  

Vigtigt er det også at bemærke, at hardshipklausulen ikke erstatter force majeure, men blot supple-

rer retsfiguren. Tankegangen har her været at bibeholde og udnytte den allerede fastlagte forståelse 

og praksis vedrørende force majeure-begrebet i entrepriseretten, dog uden at inddrage force maje-

ure som en hardshiprelateret efterfølgende omstændighed, da dette formentlig ville forvirre byg-

herren og entreprenøren, og dermed gøre mere skade end gavn. 

Se appendiks 2 for overblik over de forskellige bidrag der er gjort brug af. 

1.3 Procedure og ansvar 

Anmodning om genforhandling skal ske så hurtigt som muligt, og ikke senere end 14 kalenderdage 

efter, at parten får kendskab til eller burde have fået kendskab til, at hardship er indtrådt, og skal an-

give de nærmere årsager til, at der foreligger hardship, og hvilke ændringer i kontrakten, der efter den 

bebyrdede parts opfattelse er nødvendige for at genetablere kontraktens balance.  

Parterne skal opfylde deres forpligtelser, selv om en part har anmodet om genforhandling. 

Parterne er erstatningsansvarlige for manglende loyalitet og god tro under genforhandlingen, som 

sigter på at genoprette kontraktens balance. 

Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mediator til løsning af uenigheden. 

Hvis det ikke lykkes parterne at nå til enighed inden for 21 kalenderdage, evt. ved inddragelse af en 

uvildig mediator, fortsættes proceduren efter pkt. 3 fra underpunkt ii).   

Indledningsvist bemærkes det, at tidsangivelsen kalenderdage afviger fra udgangspunktet, som er 

arbejdsdage efter ABT 93 § 1, stk. 5. Denne afvigelse skal ses i sammenhæng med kapitlet om ge-

vinstbestemmelser, hvor fremrykkelse af leveringstidspunktet behandles. Her betyder en fremryk-

kelse, at arbejdet kan finde sted alle ugens dage for at skabe fleksibilitet i planlægningen for entre-

prenøren med henblik på at imødekomme rettidig levering. For at skabe enkelhed og konsistens 

afspejles den potentielle inddragelse af alle ugens dage i tidsangivelsen.  

Et gennemgående træk i de analyserede bidrag til hardshipklausuler er, at de alle som det første 

skridt i håndteringen af hardship har forhandling mellem parterne. En mindelig løsning fundet ved 

                                                             
242 United Nations Commission on International Trade Law Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the 
Construction of Industrial Works, s. 246.  
243 Østergaard, K. (2005). Anvendelse af hardshipklausuler i et erhvervsjuridisk perspektiv i Treumer, S. (2005). Julebog 
2005. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, s. 215 f. og Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kontraktsforhold: 
Om hardship og hardshipklausuler. Københavns Universitet, s. 41 f.  
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deres indbyrdes forhandlinger vil som altovervejende udgangspunkt være den mest efficiente løs-

ning, samt det bedste afsæt for fortsat samarbejde.244 

Fra forhandlinger indledes mellem parterne, til en løsning rent faktisk foreligger, er den bebyrdede 

part fortsat pligtig til at opfylde. Dette nævnes eksplicit i UNIDROIT “[...] the request for renegotiation 

does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance” og tilsvarende overvejelser 

kan findes i UNICITRAL. Den fælles EU-købelov, DCFR, ICC og PECL nævner ikke positivt en sådan 

pligt, men det må følge af hardshipklausulens natur, at der fortsat skal ske opfyldelse for, at den 

bebyrdede er berettiget til kompensation. Endvidere må udgangspunktet være, at enhver fravigelse 

fra princippet om pacta sunt servanda kræver udtrykkelig hjemmel.245   

Med inspiration i UNCITRAL er parternes gensidige loyalitetsforpligtelse og erstatningsansvar for 

manglende overholdelse heraf nævnt eksplicit.246 Det kan diskuteres, om ikke loyalitetsforpligtelsen 

og erstatningsansvaret flyder fra almindelige obligationsretlige principper.247 For at undgå tvivl 

herom, og desuden henlede parternes opmærksom på samarbejdet, fremhæves dette direkte. Se 

appendiks 3 for overblik over de forskellige bidrag, der er gjort brug af. 

Hvis det ikke lykkes parterne at blive enige i en genforhandling, står valget ofte mellem at lade afta-

leforholdet fortsætte uændret, at give den bebyrdede part ret til ensidigt at bringe kontrakten til 

ophør, eller en henvisning til et subsidiært tvistløsningsorgan (domstol, voldgift eller anden uvildig 

tredjepart), der gives kompetence til at tilpasse kontrakten eller bringe den til ophør.  

Den første løsning (lade aftaleforholdet fortsætte uændret) er efter vores opfattelse uhensigtsmæs-

sig, da det kræver inddragelse af domstolene eller voldgiftsretten til at vurdere de efterfølgende 

omstændigheder - in casu hardship - på baggrund af obligationsretlige retsfigurer, der alene i be-

grænset omfang kan bruges hertil. En sådan løsning afstedkommer således øgede konfliktløsnings-

omkostninger på grund af den retlige usikkerhed om, hvornår baggrundsretten fører til frigørelse 

for den bebyrdede part eller en justering af kontrakten, og hvornår den bebyrdede part skal svare 

erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse som følge af en uberettiget ophævelse, der udgør 

væsentlig misligholdelse. Denne usikkerhed fører til inefficiente kontraktbrud, da den bebyrdede 

part ifølge Kahneman og Tversky er risikosøgende, når der i en situation som denne er stor sand-

synlighed for et tab, uanset om dette skyldes hardshipsituationen eller risikoen for at ifalde et er-

statningsansvar. Den bebyrdede part vil derfor øjne muligheden for at slippe ud af kontrakten uden 

at svare erstatning til den anden part ved at påberåbe sig baggrundsretten, selv om et kontraktbrud 

ikke er efficient, da C < V. Hvad der kan modvirke denne opportunistiske adfærd, er tilstedeværelsen 

                                                             
244 Eide, E. & Stavang, E. (2008). Rettsøkonomi, s. 137, hvoraf fremgår, at parterne ved fravær af transaktionsomkostninger 
og veldefinerede rettigheder (Coase-teoremets stærke version) vil forhandle sig frem til et Pareto-efficient resultat uanset 
den initiale fordeling af rettigheder.  
245 Sammenligning af bestemmelserne samt inspiration fra Wegener, C. (1998). Ændrede forholds betydning for kon-
traktsforhold: om hardship og hardshipklausuler. Københavns Universitet, s. 46.  
246 FN (1988). UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works. 
New York, s. 246. Herved minimeres incitamentet for moral hazardi forhandlingerne i form af obstruktion, og sandsynlig-
heden øges derved for en mere efficient Nash-ligevægt.  
247 Har konkret den betydning, at såfremt en af aftalens parter påberåber sig hardship, som efterfølgende ikke anerkendes 
af eksempelvis en voldgiftsret, så bliver denne erstatningsansvarlig over for medkontrahenten.  
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af relationelle bånd. Som anført antages disse ikke at have stor styrke qua den lave frekvens af 

transaktioner mellem parterne.248  

Den anden løsning (give den bebyrdede part ret til ensidigt at bringe kontrakten til ophør) er heller 

ikke holdbar, da den forudsætter et stærkt relationelt bånd mellem parterne. Når dette ikke er til-

fældet, må det formodes, at løsningen fremmer opportunistisk adfærd, medmindre der kan indsæt-

tes safeguards til at dæmme op herfor.249 Hertil kommer, at løsningen vil føre til inefficiente kon-

traktbrud, hvor C < V, da den bebyrdede part ikke internaliserer medkontrahentens gevinst ved 

kontrakten.    

Den tredje løsning (henvisning til et subsidiært tvistløsningsorgan) er heller ikke i sig selv ønsk-

værdig, men dog den foretrukne løsning. For det første er der tale om asymmetrisk information 

mellem parterne på den ene side og tvistløsningsorganet på den anden side, hvorfor en efficient 

løsning næppe kan nås herigennem. For det andet giver det processuelle udfordringer, når domsto-

lene eller voldgiftsretten gives kompetence til at tilpasse kontrahenternes aftale.250 I UfR 2013B.35 

konkluderer lektor, ph.d. Clement Salung Petersen på baggrund af retsplejeloven og voldgiftslovens 

regler, at “spillerummet for danske domstoles udøvelse af en aftalt ændringskompetence er beskedent, 

og at en voldgiftsrets udøvelse af ændringskompetencen ofte ikke vil udløse retsvirkninger efter [vold-

giftsloven], men i stedet skal behandles og bedømmes efter almindelige formueretlige regler – med 

mulighed (risiko) for en efterfølgende tvist om såvel de fastsatte ændringer som den gennemførte æn-

dringsproces.” Dette skyldes, at udøvelsen af en ændringskompetence ikke er udtryk for retsanven-

delse. Derimod skal afgørelser i henhold til en hardshipklausul karakteriseres som interessetvi-

ster.251  

Ud fra et transaktionsomkostningsperspektiv er en trilateral regulering imidlertid den foretrukne. 

Det er dog af afgørende betydning, at der i forbindelse med den trilaterale regulering indbygges en 

mekanisme, der tager højde for de processuelle udfordringer. Skulle det derfor vise sig, at parterne 

ikke af egen drift, og evt. ved en mediators hjælp, kan finde en mindelig løsning, eskaleres konflikten 

til det næste løsningsniveau beskrevet i det følgende afsnit. Muligheden for inddragelse af mediator 

bør efter vores mening fremhæves i en hardshipklausul, da parterne ikke nødvendigvis har til-

                                                             
248 Williamson, O. E. (1985). The Economic Institute of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. New York. The 
Free Press, s. 79.  
249 Vi har fået adgang til fortrolige teoretiske og empiriske studier, der viser, at denne løsning er den foretrukne i længere-
varende kontraktforhold, da parterne netop får incitament til at forhandle, hvis den bebyrdede kan udtræde af kontrakten, 
hvis genforhandlingen ender resultatløs. På den anden side vil den bebyrdede part heller ikke have incitament til at afbry-
de aftaleforholdet på grund af den gensidige afhængighed og de høje exit-omkostninger, medmindre vedkommendes tab 
som følge af de efterfølgende omstændigheder overstiger vedkommendes fremtidige værdi af kontrakten og samarbejdet i 
øvrigt. Løsningen kan dog give anledning til opportunistisk adfærd, hvorfor den relationelle indretning mellem parterne 
står centralt for i nogen grad at dæmme op for dette.  Rapporten anbefaler endvidere at kombinere løsningen med en 
mægler eller tilsvarende tvistløsningsorgan.  
250 Se f.eks. forslag til forordning om en fælles EU-købelov [KOM(2011) 635 endelig] artikel 89. 
251 Erik Werlauff i UfR 2006B.146. 
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strækkelig kendskab og erfaring med interessebaseret forhandling, der netop er en succesfaktor for 

at finde frem til et efficient forhandlingsresultat.252  

Vores klare opfattelse er, at inddragelse af en tredjepart er en nødvendighed, hvis hardshipklausu-

len skal have et reelt indhold, som rækker ud over det forhold, at aftaleparter også uden hardship-

klausuler kan indgå i dialog og forsøge at tilpasse kontrakten til en ændret virkelighed. Kendetegnet 

for hardshipsituationen er, at når først der bliver behov for at anvende denne, vil parterne meget 

ofte have modsatrettede interesser, som kan være svære at forene. Entreprenøren vil ved stigende 

materialepriser ønske at blive kompenseret af bygherren, mens bygherren må formodes at have en 

interesse i, at kontrakten fortsætter uændret. Kan disse modstridende interesser ikke redes ud, skal 

der derfor være mulighed for, at et tvistløsningsorgan kan diktere en løsning, som giver afklaring på 

interessemodsætningen. Det kan opfattes som parternes forsøg på ex ante at lave en credible com-

mitment.  

2 Mægler 

Parterne skal fra projektets begyndelse have udpeget en uvildig mægler i fællesskab. Hvis parterne ikke 

er lykkedes hermed, skal voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed inden 14 kalenderdage ud-

pege en uvildig mægler efter anmodning fra én af parterne eller parterne i fællesskab. 

Parterne forpligter sig i aftalen med mægler til at sikre, at mægler tiltræder proceduren i punkt 3. 

Mægler skal have omfattende kendskab til bygge- og anlægsvirksomhed gennem uddannelse eller 

forskning og praktisk erfaring.   

Såfremt mægler ønsker at blive udskiftet i løbet af projektets løbetid, skal der findes en ny mægler efter 

en procedure svarende til den ovenfor nævnte.  

Parterne kan kun udskifte en siddende mægler, hvis begge er enige herom.  

Honoraret til mægler bæres ligeligt af parterne.  

Udvælgelsen af mægleren er præciseret i en selvstændig bestemmelse, da udpegning heraf ikke kan 

henføres til tvistløsningsproceduren nedenfor. Fordelen ved på forhånd og i fællesskab at have ud-

peget en mægler er, at parterne formentlig vil have lettere ved at finde den rette mægler, idet par-

terne initialt har flere sammenfaldende interesser. Herudover kan mæglingsprocessen hurtigere 

sættes i gang, dersom det bliver nødvendigt.  

3 Uenighed 

Retsforholdet ifølge denne kontrakt og dennes fortolkning afgøres efter dansk ret. 

Enhver uenighed efter en eller flere parters opfattelse om nærværende kontrakts forståelse, fortolkning 

og/eller udfyldning, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse afgøres endeligt og bindende ved føl-

gende procedure: 

                                                             
252 Fisher, R., Ury, W. L., & Patton, B. (2012). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Random House Busi-
ness Books, s. 42 ff. 
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i) Parterne skal så vidt muligt løse enhver uenighed i mindelighed og i evt. fortsættelse heraf udfærdige 

et tillæg til nærværende kontrakt, der herefter skal udgøre en integreret del af nærværende kontrakt. 

Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en mediator til løsning af uenigheden.  

ii) Mægler kan inddrages på anmodning fra en af parterne, når disse ikke ved genforhandling, jf. pkt. 

1.2, har kunnet finde en løsning inden 21 kalenderdage regnet fra den dag en af parterne har anmodet 

om forhandling. Det er en forudsætning for mæglerens inddragelse, at der som begrundelse for parter-

nes forhandling er påberåbt hardship. Hvis der ikke er påberåbt hardship i henhold til pkt. 1.3, kan 

mægler ikke inddrages og konflikten skal løses direkte ved voldgift, jf. pkt. 3 iv). Mægler kan inddrages 

før udgangen af de 21 kalenderdage, hvis parterne er enige herom, eller hvis én af parterne nægter at 

indgå i forhandling med modparten.  

iii) Når en af parterne vælger at inddrage mægler til at finde en løsning på parternes konflikt, jf. pkt. 3 

ii), skal følgende procedure følges af parterne:  

a. Mægler skal hurtigst muligt kontakte parterne og gøre dem opmærksomme på, at denne nu er 

inddraget til konfliktløsning.  

b. Når mæglerens notifikation er kommet frem, skal parterne inden for 10 kalenderdage have 

indsendt følgende til mægler:  

i. En begrundet redegørelse for konflikten, herunder hvad der er årsagen til uenigheden, 

og hvorvidt der er tale om hardship.  

ii. Et konkret forslag til, hvordan konflikten skal løses, hvis mægler lægger til grund, at 

der foreligger hardship.    

c. Mægleren skal som det første, inden 10 kalenderdage fra modtagelsen af parternes forslag til 

løsning af konflikten, tage stilling til, om der er tale om hardship eller ej. Hvis mægler ikke fin-

der, at der foreligger hardship, fortsætter aftalen uændret. Hvis mægleren finder, at der fore-

ligger hardship, skal han udvælge én af de to parters samlede løsningsforslag. I denne udvæl-

gelse skal mægler lægge vægt på, hvilket forslag der er bedst egnet til at genskabe kontraktens 

oprindelige balance. I mæglerens svar skal fremgå, hvilke momenter denne har lagt vægt på. 

d. I perioden fra mægler inddrages, og 10 kalenderdage efter denne er fremkommet med sin be-

slutning, er parterne frie til at fortsætte deres indbyrdes forhandling. Når parterne ikke i denne 

periode frem til en fælles løsning, lægges mæglers beslutning til grund og udgør herefter en in-

tegreret del af parternes aftale.  

iv) Kan parterne ikke i mindelighed blive enige inden for 15 kalenderdage, jf. pkt. 3 i), er hver af par-

terne berettiget til at indbringe sagen for Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og forpligter 

sig samtidig med til i sin sags førelse uopholdeligt at fremme sagen, således at en afgørelse opnås hur-

tigst muligt.  

Når det kommer til spørgsmålet om, hvordan konflikter som parterne ikke selv er i stand til at løse, 

henviser kilderne til, at konflikten skal løses ved domstol eller voldgift under ønsket om at genskabe 

kontraktens balance. UNIDROIT foreskriver således “[...] If the court finds hardship it may, if reason-

able a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or b) adapt the contract with a view 

to restoring its equilibrium.” Den fælles EU-købelov, DCFR og PECL foreskriver med et lidt andet 



Side 73 af 125 
 

ordvalg den samme konfliktløsningsmodel. Til sammenligning har ICC valgt en alternativ løsning.  

Såfremt den bebyrdede part stiller forslag om rimelige ændringer af kontrakten, som modparten 

ikke vil acceptere, kan aftalen hæves.  

Den udbredte løsningsmodel med inddragelse af en voldgiftsret eller domstolene, vurderer vi, ikke 

er hensigtsmæssig på grund af de processuelle udfordringer, som ultimativt kan betyde, at en dom-

stol eller en voldgiftsret afviser at behandle hardshipspørgsmålet, fordi dette har karakter af en in-

teressetvist snarere end en retstvist. Den løsning, som ICC foreskriver, er ligeledes uhensigtsmæssig 

i en entrepriseretlig sammenhæng af den grund, at dennes egnethed betinger stærke relationelle 

bånd, som dæmmer op for den opportunisme, der følger af at give en flugtvej ud af samarbejdet.253  

De analyserede bidrag til hardshipklausuler er i den konkrete sammenhæng fundet uegnede, hvor-

for vi har givet et bud på en model, som sikrer, at der under de gældende processuelle vilkår kan 

gennemtvinges en justering i det tilfælde, at parterne ikke kan blive enige om en løsning.  

Se appendiks 3 for overblik over de forskellige bidrag, der er gjort brug af.  

I stedet for at give en ændringsbeføjelse til en voldgiftsret eller en domstol er der lavet en aftaleret-

lig konstruktion, hvor parterne har indvilget i at lade en tredjepart, i dette tilfælde en mægler, afgø-

re om der er tale om hardship, og hvad løsningen på eventuel hardship måtte blive på baggrund af 

parternes forslag hertil. Parterne ved ex ante, at i det omfang mægleren konstaterer hardship, vil 

denne lægge ét af parternes forslag til grund. Vores vurdering, som bygger på spilteoretiske overve-

jelser, er, at en sådan løsning kraftigt ansporer parterne til at lægge sig relativt tæt op ad en løsning, 

som genopretter kontraktens balance. Frygten er selvfølgelig, at den andens forslag til en løsning 

lægges til grund, fordi dette forekommer mægleren at være tættere på en rimelig løsning. Derfor vil 

begge parter forsøge at designe et forslag, som maksimerer deres egne interesser under hensynta-

gen til modparternes interesser, hvilket betyder, at det fremsatte forslag bliver marginalt mere ri-

meligt end det alternative forslag og derfor bliver den endelige løsning.  

Omvendt kan der argumenteres for, at denne model ansporer til, at parterne fremsætter forslag, 

som klart tjener deres egne interesser uden at skele til en genskabelse af kontraktens balance. Årsa-

gen skulle her være, at den enkelte kontraktpart håber på, at dette ensidigt egennyttemaksimerende 

forslag af den ene eller anden grund, f.eks. en fejlvurdering fra mægler, lægges til grund. Samtidig 

har denne kontrahent en forventning om, at modpartens forslag lægges til grund, hvilket påvirker 

dennes referencepunkt (tabet er indregnet). Det er den situation, der kendes fra Kahnemans og 

Tverskys teoriapparat med lav sandsynlighed for gevinst, eller det, der kan kaldes en lottokupon, 

som udløser risikosøgende adfærd. Her vil der imidlertid være tale om grænsesituationer, der vil 

kræve, at parterne har symmetriske forventninger. Dette er næppe sandsynligt, da den enes klare 

forventning om, at dennes forslag bliver lagt til grund, ofte vil betyde, at den anden part forventer, at 

dennes ikke lægges til grund.  

I langt de fleste situationer formoder vi, at parterne har svært ved at vurdere, om sagen falder ud til 

den ene eller anden side, eksempelvis fordi sandsynligheden for, at det ene forslag vælges frem for 

                                                             
253 Beskrevet under punkt 1.3 Procedure.  
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det andet, befinder sig i intervallet 40-60 pct. I sådanne situationer vil entreprenøren og bygherren 

være stærkt påvirket af den generelle tabsaversion som den asymmetriske nyttefunktion fra Kah-

neman og Tverskys teori netop foreskriver. Derfor vil de ikke turde tage sådanne chancer, men der-

imod øge sandsynligheden for, at netop deres forslag bliver valgt ved at lægge sig relativt tæt på den 

kontraktuelle balance.  

De frister, som er anført, er blot vejledende og skal derfor ikke læses, som om det ikke kan være 

hensigtsmæssigt at justere disse. Tankegangen bag de angivne frister er, at tvistløsningen igangsæt-

tes hurtigt, således at parterne hurtigt opnår afklaring omkring hardshipsituationen.  

Ud over den viste hardshipklausul vil der være en række forhold, som bør indtænkes i det konkrete 

entrepriseforhold for at afgrænse og præcisere brugen af hardshipklausulen. Skismaet i denne 

sammenhæng er muligheden for at adaptere kontrakten til ændrede omstændigheder, men samti-

dig bevare stabiliteten i aftalerelationen. En god balance indebærer efter vores vurdering, at byg-

herren relativt nøje forsøger at begrænse hardshipklausulens anvendelsesrum med henblik på, at 

den kun håndterer de situationer, som vitterligt ikke kan forudsiges med rimelighed. Det betyder, at 

i det omfang det er muligt, bør bygherren indtænke indeksreguleringer af priser eksempelvis i for-

hold til de generelle byggeprisindeks, valutaklausuler eller lignende. Som en del af denne øvelse bør 

det specificeres, at omstændigheder, som ligger inden for eksempelvis en indeksregulerings anven-

delsesområde, ikke kvalificerer til hardship, medmindre der er tale om ekstraordinære prisstignin-

ger, som ikke opfanges af den pågældende selvsamme klausul. Klausuleringerne skal naturligvis ske 

under hensyntagen til førnævnte transaktionsomkostninger, men disse formodes at kunne holdes 

på et begrænset niveau, fordi de risici, som sådanne klausuler kan regulere, netop har en forudsige-

lig karakter. Derfor må der også være en forventning om, at klausulerne kan genanvendes med min-

dre justeringer fra projekt til projekt, hvilket igen sænker transaktionsomkostningerne ved genta-

gen brug. 

Foruden at indtænke klausuler som afgrænser hardshipklausulen anvendelsesområde, kan det 

overvejes at lave præciseringer, som fastsætter en nedre grænse for hardshipklausulens anvendel-

se.254 Dette kan ske ved at stipulere, at der ikke foreligger hardship, medmindre de efterfølgende 

omstændigheder øger omkostningerne med X pct. af den samlede entreprisesum. Om det giver me-

ning at lave en sådan nedre grænse er situationsspecifikt, og det vil utvivlsomt give udfordringer i 

relation til at fastsætte en fornuftig grænse, som begge parter er enige om. Imidlertid har det den 

klare fordel, at det giver en meget håndgribelig anvisning af, hvornår kontraktens balance er forryk-

ket tilstrækkeligt meget, til at hardship indtræder. En anden model, som dog udspringer af samme 

tænkning, er at indsætte en begrænsning eller en cap på, hvor mange gange parterne kan påberåbe 

sig hardship.  

I relation til ovenstående skal den offentlige bygherre være opmærksom på, at parternes aftalefri-

hed indirekte255 begrænses af pris- og tidscirkulæret256, der gælder for statslige og statsstøttede 

                                                             
254 Forskellen kan sammenlignes med det, der kendes fra ansvarsregulering kontra ansvarsbegrænsning. Førstnævnte 
regulerer ansvarsgrundlaget, mens den sidste regulerer den beløbsmæssige grænse.  
255 Da cirkulæret er en administrativ forskrift til statsstyrelserne, regulerer det således ikke direkte retsforholdet mellem 
bygherren og entreprenøren.  
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bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer, jf. § 1, stk. 1. ABT 93 er som følge heraf me-

get låst, idet bygherren er forpligtet til at bruge ABT 93 uden væsentlige ændringer, jf. § 6, stk. 2.257 

Herudover bestemmer pris- og tidcirkulæret i § 3, stk. 1, at prisen skal være fast for den del af ar-

bejdet, der udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen. Omvendt skal prisen være regulerbar for 

den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. Disse krav gælder såvel bygge- 

som anlægsarbejder og spiller derfor ind på, hvordan indeksreguleringsklausulerne skal udformes. 

For byggearbejder skal prisreguleringen endvidere følge ansvisning om indeksregulering af byggear-

bejder i bilag 1 til cirkulæret.258 Pris– og tidcirkulæret udelukker ikke brugen af en hardshipklausul, 

idet det bestemmes i § 9, stk. 1, at der kan ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære pris-

stigninger. Ifølge § 9, stk. 2, må godtgørelsen imidlertid alene omfatte den prisstigning, der oversti-

ger 10 pct. af prisen på tilbudsdagen.259 Det er tillige en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at 

summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,5 pct. af entreprisesummen. Det bety-

der, at hardshipklausulen nødvendigvis skal indeholde en nedre grænse på mindst 0,5 pct. af entre-

prisesummen.260  

De nævnte forslag til modificeringer forsøger at minimere risikoen for, at hardshipklausulen anven-

des som skalkeskjul for tvivlsomme krav og dermed skabe sikkerhed og ustabilitet i kontrakten. 

Samtidigt efterlader de en smal åbning for justering af kontrakten for de situationer, som parterne 

ikke kan forudsige.261   

4 Sanktioner og foreløbige retsmidler 

Parterne ifalder en konventionalbod på kr. X, for hver gang den aftalte procedure i pkt. 3. overtrædes.  

Pkt. 3 er ikke til hinder for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller an-

dre foreløbige retsmidler.  

Det kan være forbundet med store vanskeligheder for den skadelidte part at godtgøre et pekuniært 

tab forårsaget af den anden parts manglende overholdelse af en aftalt procedure. Derfor anbefales 

                                                                                                                                                                                                     
256 Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder som ændret ved cirkulære nr. 9784 
af 28. november 2003. 
257 Bestemmelsens ordlyd henviser til ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 
(AB)”, dvs. på nuværende tidspunkt AB 92. Da ABT 93 først så dagens efter udstedelse af pris- og tidcirkulæret fortolkes 
såvel ABT 93 som ABR 89 som indeholdt i § 6, stk. 2.  Dette fremgår klart af pkt. 6.3.1 i Bygherrevejledning 2008 udstedt af 
Erhvervs- og Byggestyrelsen (BV 08), hvor det bestemmes, at ”[statslige] bygge- og anlægsarbejder skal udføres i fast pris 
og til fast tid, jf. cirkulære om pris og tid. Entrepriseaftaler skal indgås på baggrund af AB 92 eller ABT 93 (totalentreprise). 
Rådgiveraftaler skal indgås på grundlag af ABR 89. Der er tale om ”agreed documents”, der som udgangspunkt lægges til 
grund uden fravigelser.” 
258 Normalt bør det være et af de tre byggeomkostningsindeks, der anvendes ved entreprisen.  Kravet er ikke absolut, idet 
bygherren i entrepriser, som er atypiske ved at have en væsentlig anden sammensætning af vægtandele end vægtandelene 
i reguleringsindekset, kan beregne et særligt indeks, som er bedre i overensstemmelse med det pågældende byggearbejde 
end det officielle indeks. Eventuelt kan bygherern udtage særligt tyngende poster (f.eks. dominerende materialepriser) til 
regulering på anden vis, evt. på grundlag af indeks som illustrerer prisudvikling på det udtagende område. 
259 Til denne procentsats lægges 0,5 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 
260 Vi har undladt at skrive dette ind i klausulen, fordi fastlæggelsen af den nedre grænse hører til den situationsspecifikke 
tilpasning af hardshipklausulen.  
261 Ovennævnte betragtninger henter inspiration i FN (1988). UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Con-
tracts for the Construction of Industrial Works. New York, s. 244 ff.  
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det, at parterne medtager en bestemmelse om konventionalbod for overtrædelse heraf, så parterne 

kan fæstne deres tillid til den indgåede aftale og bliver i stand til hurtigt og enkelt at opgøre tabet.262 

Parterne bør imidlertid ikke være bundet af proceduren, hvis det f.eks. medfører forældelse af et 

krav eller lignende. Derfor bør det ligeledes understreges, at den aftalte procedure ikke er til hinder 

for, at en part kan anvende retsplejelovens regler om fogedforbud og/eller andre foreløbige rets-

midler.        

Adfærdsøkonomisk bemærkning 

Generelt savnes der empirisk data til at fastslå, hvad der reelt vil fungere i den virkelige verden, til 

trods for ovennævnte forslag, der er blevet til med udgangspunkt i økonomisk teori og juridiske 

erfaringer. Hvis den offentlige bygherre gerne vil opnå større viden herom og udvikle innovative 

løsninger, er den simpelthen nødt til at gennemføre, hvad der populært kaldes field experiments. 

Adfærdsøkonomerne Uri Gneezy og John List udtrykker det således: “The bottom line for business is 

this: Do you want to make money? If yes, then run field experiments. Do you want to go down in the 

annals of great companies? If you do, then run field experiments.”263  

5.2.5 EU-udbudsretten 

5.2.5.1 Ændringer af kontrakten 

I en genforhandlingssituation, som følger af påberåbt hardship, er bygherren nødt til at foretage en 

konkret vurdering af, hvorvidt en evt. påtænkt ændring af kontrakten vil være at anse som ændring 

af grundlæggende elementer i kontrakten. Vurderes det, at ændringen i udgangspunktet er væsent-

lig, men mindre end tærskelværdierne i udbudslovens § 6, og 15 pct. af værdien af den oprindelige 

kontrakt, anses ændringen alligevel ikke som en ændring af grundlæggende elementer, jf. udbudslo-

vens § 181.264 Nogle hardship-situationer kan naturligvis tænkes at holde sig inden for disse græn-

ser, men dersom det ikke er tilfældet, er bygherren ikke efterladt rådvild. Bygherren kan i så fald 

benytte sig af undtagelsen i § 183, hvorefter den påtænkte ændring, som fremhævet i kapitel 3, ikke 

anses som væsentlig. Dette kræver, at behovet ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver, 

at kontraktens overordnede karakter ikke ændres, og værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. 

af værdien af den oprindelige kontrakt. For at undgå at åbne en ladeport for klager og skabe stor 

risiko for annullation, der efter § 185, stk. 2, kræver, at bygherren bringer kontrakten til ophør, kan 

det overvejes at indrykke en profylaksebekendtgørelse. Efter vores opfattelse må en profylaksebe-

kendtgørelse i god tro nemlig være et af de særlige forhold, der tilsiger kontraktens videreførelse, 

selv om tildelingsbeslutningen annulleres.   

                                                             
262 Denne anbefaling bygger på solide spilteoretiske overvejelser. 
263 Gneezy, U., Gneezy, U., & List, J. (2013). The why axis: hidden motives and the undiscovered economics of everyday life. 
Random House, s. 239.  
264 Det er endvidere ikke nødvendigt at offentliggøre en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende i henhold til § 
184, stk. 2, da denne forpligtelse kun gælder ændringer af en kontrakt i overensstemmelse med §§ 181 og 183. 
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Derimod vil en prisindekseringsklausul til håndtering af risikoen for en ændring i byggeomkostnin-

gerne være omfattet af undtagelsen i udbudslovens § 179 om ændringer i medfør af kontrakt og kan 

derfor ske uden et fornyet udbud.265 

5.2.5.2 Hardshipklausulens formulering 

Hardshipklausulen er søgt formuleret således, at den kan rummes inden for udbudslovens regler 

om ændring af kontrakter.266 Klausulen har navnlig krævet en tilpasning til § 183, således at der 

opnås kongruens mellem de i bestemmelsen fastsatte betingelser og klausulen. Betingelserne i § 

183, nr. 2 og 3, kan efter vores opfattelse skrives direkte ind i klausulen. Omvendt kræver betingel-

sen om, at en påpasselig ordregiver ikke har kunnet forudse behovet for ændringen lidt mere for-

klaring, da forarbejderne stiller krav om, at den eller de begivenheder, der har medført behovet for 

at foretage ændringer, ikke har kunnet forudses på trods af rimelig og påpasselig forberedelse af 

den oprindelige udbudsprocedure fra ordregiveren. Disse krav er søgt opfyldt ved at påpege, at 

klausulen alene kan påberåbes, når der indtræffer begivenheder af en sådan karakter, “som parterne 

ikke havde kendskab til eller burde have taget i betragtning ved kontraktens indgåelse [...]”.267  

For at undgå fortolkningstvivl om, hvad der udgør beregningsgrundlaget for den tilladte ændring 

efter §§ 180 og 183, er der skabt kongruens mellem § 184, stk. 1, og klausulen ved at præcisere, at 

den maksimalt tilladte ændring i værdi skal beregnes på grundlag af den ajourførte pris på tids-

punktet for ændringen, når kontrakten indeholder en prisreguleringsklausul.  

                                                             
265 Der kan også indarbejdes regulerings- og kompensationsmekanismer, der tager højde for ændringer i skatter og afgif-
ter, eller andre lovændringer, som bør deles mellem parterne via bestemmelser om kompensation til leverandøren. Hvis 
klausulen tilrettelægges således, at ændringen er initieret af sådanne objektive omstændigheder, vil der kunne argumen-
teres for, at ændringen sker i medfør af kontrakten.  
266 Disse regler blev gjort til genstand for en retsdogmatisk analyse i kapitel 3. 
267 I vurderingen af, hvorvidt ordregiveren ikke burde have taget forholdene i betragtning, skal der som påpeget i kapitel 3 
efter forarbejderne tages højde for en række momenter, herunder projektets tilgængelige ressourcer, karakteren af det 
pågældende udbud, praksis inden for den pågældende branche eller fagområde samt behovet for at skabe balance mellem 
forbruget af ressourcer til forberedelse af udbuddet og gevinsten ved at sende opgaven i udbud.  



Side 78 af 125 
 

5.2.6 Sammenfatning på brug af hardshipklausulen  

Brug HS når ↑ O, ↑ V, ↑ K, ↓ TO(HS), ↑ RA, ↑ IHS, hvor  

 HS er den viste hardshipklausul 

 O er entreprisesummen 

 V er projektets varighed  

 K er kompleksitet i teknikker, materialer o.lign.  

 TO(HS) er transaktionsomkostninger ved at anvende en hardshipklausul 

 RA er parternes risikoaversion  

 IHS er indsnævring af hardshipklausulen ved ikke at inddrage force majeure og specifice-

re så mange efterfølgende omstændigheder som muligt uden abnorme transaktionsom-

kostninger  

 

Det er for nuværende ikke muligt at præcisere variablernes konkrete størrelse. Derimod tydeliggør 

variablerne, hvorvidt en forøgelse af disse taler for eller imod en hardshipklausul.268 Dette bør tæn-

kes igennem, når bygherren overvejer at benytte sig af dette instrument.  

Indledningsvis skal det understreges, at en hardshipklausul ikke er velegnet til mindre projekter - 

hertil er transaktionsomkostningerne for høje. Der kræves omfattende projekter, dels for at en 

hardshipklausul ikke bliver en uforholdsmæssig tung byrde set i forhold til entreprisesummen, dels 

fordi store projekter generelt rummer flere risici. Dette har også en kobling til byggeriet tidsmæssi-

ge udstrækning. Her skal det pointeres, at de efterfølgende omstændigheder både kan være positive, 

altså skabe mere gevinst269, eller være negative, altså forringe projektets værdi for bygherren. Det 

negative (tabet) vejer som vist tungere end gevinsten, jf. Kahneman og Tversky, og samtidig er det 

sådan, at tab nemmere udløses, f.eks. ved misforståelser, dårlig planlægning o.lign. end gevinst, som 

ikke automatisk udløses, men kræver en selvstændig kontraktuel facilitering for at blive realiseret. 

Når det påtænkes at indføre en hardshipklausul, skal det dog holdes for øje, at en sådan klausul 

trækker en dønning af transaktionsomkostninger fra konciperingen af kontrakten til aktualisering af 

hardshipklausulen med inddragelse af mægler. Størrelsen af disse er afgørende. Som det er påvist, 

er parterne risikoaverse. I takt med at risikoaversionen øges, stiger relevansen af en hardshipklau-

sulen, fordi de uigennemskuelige projektrisici nedbringes. Et andet element ved en hardshipklausul 

er, at den forsøger at formalisere en løbende tilpasning af kontrakten, men bestemt ikke er den ene-

ste kilde til at opnå dette. I samarbejder ændres vilkår ofte af relationsbevarende årsager, men dette 

kræver stærke relationelle bånd mellem parterne. Er disse til stede kan parterne nøjes med en me-

get simpel hardshipklausul, hvor den bebyrdede part kan udtræde af kontrakten, hvis parterne ikke 

bliver enige i genforhandlingssituationen. Endelig bør bygherren tænke samspillet med kontraktens 

øvrige regulering igennem, herunder om der er vedtaget klausuler om indeksregulering af priser på 

                                                             
268 En tilsvarende metode anvendes i kapitel 6, når der laves en sammenfatning på gevinstspørgsmålene.  
269 Gevinstspørgsmålet behandles selvstændigt i kapitel 6. 



Side 79 af 125 
 

gængse råvarer, valuta m.v. Årsagen er, at brug af indeks mv. kan indsnævre anvendelsen af 

hardshipklausulen. Hermed bibeholdes fleksibiliteten til at justere aftalen ved særligt bebyrdende 

efterfølgende omstændigheder, men samtidig destabiliseres kontrakten mindst muligt, fordi 

hardshipklausulen opsamler færre hændelser.  

  



Side 80 af 125 
 

6 Udnyttelse af gevinstmuligheder  

6.1 Bygherrens håndtering af gevinstmuligheder 

6.1.1 Introduktion 

I vurderingen af, hvordan der kontraktuelt kan skabes incitament til at udnytte gevinstmuligheder i 

totalentrepriser, er det tydeligt, at omfanget af danske bidrag fra kontrakter, aftaleparadigmer og 

litteratur, som kan belyse dette, er begrænset. Inddrages amerikanske erfaringer, viser det sig imid-

lertid, at der findes et større udbud af praktiske og akademiske bidrag, der kan hentes inspiration 

fra.  

Undersøgelser fra IACCM, viser, at de mest forhandlede vilkår år efter år drejer sig om ansvarsbe-

grænsning, skadesløsholdelse og pris.270 Kahneman og Tverskys dokumentering af den generelle 

tabsaversion bidrager således til at forstå, hvorfor tyngden ligger på risiko. Det asymmetriske forløb 

af menneskets værdifunktion (v) betyder, at opmærksomheden fortrinsvis koncentreres om at be-

grænse og styre de situationer, som kan udløse et tab. Årsagen er, at når først parterne er blevet 

enige om at lave en aftale, så udgør denne parternes referencepunkt. Risici vil i den sammenhæng 

være de omstændigheder, som kan forringe værdien af kontrakten, eller det, der kan kaldes en 

tabsgivende afvigelse fra referencepunktet. Det modsatte vil selvsagt være gældende for gevinster. 

Da tab vejer tungere end gevinst, er det naturligt, at der tilsyneladende er et udpræget fokus på risi-

ko i kontrakterne.  

Det dominerende fokus på tab forhindrer den offentlige bygherre i at optimere økonomien i dennes 

bygge- og anlægsarbejder. Et eksempel på en generel udnyttelse af gevinstmuligheder er aftaleregu-

lering mellem parterne, som sikrer entreprenøren incitament til løbende at fremkomme med for-

bedringsforslag til projektet. Disse kan knytte sig til mulige forbedringer, som udspringer af frem-

komsten af nye løsninger eller teknologier, som kan forbedre bygge- eller anlægsprojektet, ændrin-

ger i forretningsprocesser og arbejdsmetoder, der gør det muligt at levere til lavere omkostninger 

og/eller indebærer større fordele for bygherren, og/eller ændringer, der vil muliggøre en reduktion 

i det samlede årlige energiforbrug. 

Et andet, mere specifikt, eksempel på udnyttelse af gevinstmuligheder er at lave en incitaments-

struktur, som bidrager til, at entreprenøren sikrer korrekt opfyldelse af kontrakten i form af rettidig 

levering i rette kvalitet. Her kan dels indhøstes positive samfundsmæssige eksternaliteter271, dels 

kan en incitamentsstruktur muligvis bidrage til at entreprenøren i højere grad overkommer efter-

følgende omstændigheder.  

                                                             
270 IACCM (2014). Top Terms. IACCM, s. 3. 
271 Tages en motorvej som eksempel, vil leveringstidspunktet for reparation af et infrastrukturelt knudepunkt have bety-
delige afledte samfundsmæssige omkostninger. Forestiller vi os eksempelvis, at der på en strækning færdes 100.000 trafi-
kanter, og hver af disse dagligt forsinkes med én time på grund af vejarbejde, så taber samfundet dagligt 100.000 arbejds-
timer. Værdiansætter vi hver time til 150 kr., så svarer det til et samlet tab på 15.000.000 kr. Derfor bliver projektets va-
righed af stor økonomisk interesse og øvelsen bliver at skabe en incitamentstruktur, der får entreprenøren til at internali-
sere de store samfundsmæssige eksternaliteter. Inspireret af Bajari, P., & Lewis, G. (2009). Procurement contracting with 
time incentives: theory and evidence. National Bureau of Economic Research, s. 1 f.    
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Ud over en incitamentsstruktur, som forholder sig til ovenstående, har den forudgående analyse 

vist, at den måde, hvorpå kontraktvilkår er framet, påvirker adfærden hos entreprenøren, så denne 

potentielt bliver mere samarbejdsvillig.   

6.1.2 Bygherrens ændringsret 

Bygherrens ret efter ABT 93 § 14, stk. 1, til at forlange ændringer udelukkende ud fra sine egne inte-

resser, så længe ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser, er ikke en obligati-

onsretlig grundsætning.272 Bestemmelsen er dog velbegrundet, da ændringer som tidligere anført 

snarere er reglen end undtagelsen i bygge- og anlægsprojekter. Selv om reglen tager hensyn til 

oversete ydelser, der bør undgås eller ændres, har den alligevel ikke fokus på løbende at optimere 

byggeriet i lyset af nye løsninger m.v.273 Herudover kan der også opstå tvivl om, hvornår der forelig-

ger en ændring. I traditionel entreprise efter AB 92 er ydelsesomfanget detaljeret fastlagt gennem 

beskrivelser og projekttegninger, der utvetydigt angiver, hvad der skal udføres, og hvordan udførel-

sen skal gennemføres. Derfor er det som hovedregel klart, hvornår der foreligger en ændring af de 

aftalte ydelser. Dette udgangspunkt bliver dog noget mere uklart i totalentreprise, hvor entreprisen 

som udgangspunkt udbydes på baggrund af funktionskrav eller mere overordnede projektmæssige 

anvisninger.274 Når der således i mange tilfælde ikke vil være tale om en ændring efter § 14 i total-

entreprise, begrænser det selvsagt entreprenørens mulighed for at blive honoreret for forbedrings-

forslag, der øger kontraktens værdi for bygherren. Dermed efterlades entreprenøren med et tem-

melig ringe incitament til efterfølgende at optimere den aftalte ydelse. Ønsker bygherren at realise-

re sådanne gevinstmuligheder uden at skifte organisationsform til f.eks. partnering eller et offent-

ligt-privat partnerskab, er der ingen vej uden om at koncipere dertil egnede klausuler.275    

6.1.3 Principal-agent problemer 

Realisering af gevinstmuligheder hænger nøje sammen med overvindelsen af informationsasymme-

trien mellem parterne, der forårsager såvel adverse selection (skjult viden) og moral hazard (skjult 

handling).276 Særligt moral hazard er problematisk efter indgåelsen af en kontrakt, da agenten udfø-

rer handlinger, som principalen ikke kan observere. De ikke-observerbare handlinger har betydning 

for principalen, der til trods for indgåelse af en kontrakt ikke nødvendigvis kan observere, om kon-

traktens bestemmelser overholdes. Teorien foreskriver som løsning på dette problem, at principa-

len binder succes op på outputtet, hvorved aflønning knyttes til noget, der er observerbart og verifi-

cerbart, som f.eks. leveringstidspunktet.  

Dette kan ske ved at lave en incitamentsstruktur, som indebærer bonus for rettidig eller fremrykket 

levering og/eller dagbod ved forsinket levering. Her står bygherren (principalen) imidlertid over for 

                                                             
272 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 100. 
273 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 100. 
274 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 101. 
275 Tanken bag offentlig-private partnerskaber er netop at realisere gevinstmuligheder, der ellers ville gå upåagtet hen. 
Offentlig-private partnerskaber egner sig imidlertid ikke til ethvert projekt, og derfor ses der ikke nærmere på løsninger, 
der kun lader sig gøre inden for disse rammer. 
276 Knudsen, C. (2014). Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. Samfunds-
litteratur, s. 217.  



Side 82 af 125 
 

et dilemma. For store incitamenter til at blive færdig med arbejdet kan føre til, at entreprenøren 

(agenten) slækker på kvaliteten for at opnå bonus eller undgå bod. Endvidere er det uklart, om 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vil gribe ind i en bonus- og dagbodsbestemmelse, 

hvis denne andrager eksorbitante beløb. Her skal det nævnes, at en stor bonus eller en stor dagbod, 

kan være nødvendig for at sikre fuld internalisering af gevinster og omkostningerne ved rettidig 

eller forsinket levering.277 Derimod kan en for lille bonus betyde, at byggeprocessen ikke fremryk-

kes i tilstrækkelig grad med tab for bygherren og samfundet til følge. Er det dagboden, som ikke er 

tilstrækkelig stor, kan det medføre et hold-up fra entreprenøren, hvis denne er klar over, at bygher-

rens reelle omkostninger ved forsinkelse er større som følge af f.eks. genhusningsomkostninger. I 

dette tilfælde kan entreprenøren ved at nedlægge arbejdet og betale dagbøderne tvinge bygherren 

til forlig. Herudover vil agenten tage en risikopræmie i form af en højere pris, hvis de output, som 

aflønningen knytter sig til, ligger uden for agentens kontrol. Principalens designproblem består så-

ledes i at foretage en afvejning mellem disse modsatrettede faktorer, således at principalens nytte 

maksimeres.     

Principalens bestræbelser på at opnå løbende forbedringer af et projekt løber også ind i udfordrin-

ger som følge af informationsasymmetrien mellem parterne. Det skyldes, at principalen sjældent vil 

være i besiddelse af den nødvendige indsigt til at vurdere, hvorvidt agenten kunne have bragt ge-

vinstrealiserende forslag i spil, selv om kontrakten stipulerer en forpligtelse herom.  

6.1.4 Klausuler til udnyttelse af gevinstmuligheder i eksisterende kontraktpara-

digmer 

Vi har med henblik på at finde bidrag til, hvorledes den offentlige bygherre kan realisere gevinstmu-

ligheder gennemgået en række kontrakter, herunder kontrakter fra større danske bygge- og an-

lægsprojekter278, facility management-kontrakter279, KO2, Totalentreprisemodellen fra Partnering i 

praksis280, FIDIC Conditions of Contract for Construction samt en Project Alliance Agreement281, og 

ikke mindst amerikanske studier og anbefalinger. Se appendiks 4 for overblik over de indsamlede 

klausuler.  

Entreprisekontrakter indeholder meget ofte bestemmelser om dagbod i relation til leveringstids-

punktet.282 Dagboden kan fastsættes til et procentuelt beløb af kontraktsummen i forhold til den 

aftalte tidsfrist eller alternativt for overskridelser såvel af mellemterminer som afleveringstermi-

                                                             
277 Helt overvejende fastholdes bodsbestemmelserne i entreprise, men generelt er de ikke fastsat særlig højt i udgangs-
punktet.  
278 Disse kontrakter er af fortrolig karakter og der kan derfor ikke laves en henvisning til disse.  
279 Disse kontrakter er af fortrolig karakter og der kan derfor ikke laves en henvisning til disse.  
280 Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ (2005). Partnering i 
praksis. Vejledning i partnering. 2. udgave, s. 58 ff. Vejledningen kan findes på  
http://www.danskbyggeri.dk/files/Servicebutik/Love%20og%20regler/Byggeriets%20love%20og%20regler/Partnerin
g/17124.partneringwebudgave05.pdf. 
281 Kort fortalt er Alliance Contracts en slags "overbygning" på partnering-aftaler og anvendes i nogen grad på store bygge- 
og infrastrukturprojekter i særligt England, Canada og Australien. Kontrakten kan findes på 
http://www.infrastructure.gov.au/infrastructure/nacg/files/Template_1_PAA_Jan13.pdf. 
282 Jf. f.eks. KO2 pkt. 18.1.2, FIDIC Conditions of Contract for Construction pkt. 8.7, og Totalentreprisemodellen fra Partner-
ing i praksis pkt. 6.4.  
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nen. Dagboden forekommer i danske såvel som udenlandske entreprisekontrakter. Derimod er bo-

nusbestemmelser, som knytter sig til rettidig eller førtidig levering, noget, som kun i mindre grad 

anvendes herhjemme, men derimod finder udbredt anvendelse i USA, hvor det også har været un-

derkastet videnskabelige studier. Desuden findes der regulering, som knytter sig til bonus for sik-

kerhed og mangelfrit arbejde, anvendelse af praktikanter og elever, drift og vedligehold samt VECP. 

Det har ingenlunde været hensigten at lave en udtømmende indsamling af forskellige gevinstklausu-

ler, men derimod at skabe et overblik og identificere nogle tendenser, som kunne kvalificere valget 

af de klausuler, som er mest udbredte og har størst betydning for bygherrens evne til at indløse ge-

vinstpotentialer i forhold til efterfølgende omstændigheder.  

På baggrund af den indsamlede empiri kan det konstateres, at klausulerne generelt samler sig om i) 

VECP og ii) leveringstidspunktet. Af denne grund vil disse to typer gevinstudnyttelsesklausuler blive 

behandlet i det følgende på baggrund af økonomisk teori og empiri.  

6.1.5 Value Engineering  

6.1.5.1 Baggrund 

Value Engineering har sin oprindelse fra General Electric Co. under 2. Verdenskrig, hvor der var 

mangel på kvalificeret arbejdskraft, råvarer og komponenter til produktionen. Lawrence Miles og 

Harry Ehrlicher fra General Electric Co. satte derfor fokus på at finde acceptable substitutter. I den-

ne proces opdagede de, at disse substitutter ofte reducerede omkostningerne, forbedrede produk-

terne eller ligefrem begge dele. Hvad der udsprang af tvingende nødvendighed grundet negative 

efterfølgende omstændigheder, blev dermed forvandlet til en systematisk og værdiskabende pro-

ces.283 Det er navnlig interessant, at Value Engineering netop udspringer af håndteringen af negative 

efterfølgende omstændigheder, men på ingen måde er begrænset hertil, hvilket også vil fremgå af 

det følgende afsnit.  

6.1.5.2 Value Engineering 

Value Engineering er en organiseret proces med henblik på at forbedre værdi og kvalitet. I denne 

proces identificeres områder, hvor unødvendige omkostninger kan skæres væk, samtidig med at 

kvaliteten opretholdes eller forbedres.284 Jo længere tilbage i bygge- eller anlægsprocessen parterne 

kan snakke sammen og afdække cost drivers m.v., jo bedre og billigere kan bygge- eller anlægsopga-

ven naturligvis løses. Der er derfor tale om et bredt koncept, der strækker sig lige fra konceptudvik-

ling til vedligehold og drift. Omdrejningspunktet i afhandlingen er dog fortsat de efterfølgende om-

stændigheder, der eksempelvis påvirker entreprenørens rettidige levering. Dermed er ønsket om en 

fremrykket bygge- eller anlægsproces, der er behandlet ovenfor, også inkluderet i konceptet. Mere 

nuanceret kan der skelnes mellem Value Engineering anvendt før eller efter indgåelsen af totalen-

treprisekontrakten. Forbedrede materialer gennem ændringsforslag knytter sig til Value Enginee-

ring efter kontraktindgåelsen, hvorimod brugen af et kreativt kontraktdesign, der giver entreprenø-

                                                             
283 History of Value Engineering hentet den 22. maj 2015 på https://www.mcgill.ca/ve/history.  
284 Ojala, Pasi. "Value of project management: a case study. WSEAS Transactions on Information Science and Applications 
6.3 (2009): 510-519, s. 511.  

https://www.mcgill.ca/ve/history
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ren incitament til uden videre at fremrykke leveringstidspunktet, knytter sig til Value Engineering 

før kontraktindgåelsen.  

6.1.5.3 VECP 

I nærværende afsnit ses der nærmere på de gevinstmuligheder, der kan udnyttes gennem anvendel-

sen af Value Engineering efter kontraktindgåelsen. I amerikansk praksis kaldes dette som nævnt 

Value Engineering Change Proposals (VECP) og defineres i Code of Federal Regulations Title 23 § 

627.3(g), som "a construction contract change proposal submitted by the construction contractor 

based on a VECP provision in the contract. These proposals may improve the project's performance, 

value and/or quality, lower construction costs, or shorten the delivery time, while considering their 

impacts on the project's overall life-cycle cost and other applicable factors."  

VECP har bevist sin berettigelse i amerikanske bygge- og anlægsprojekter. Det fremgår eksempelvis 

af den seneste rapport fra Federal Highway Administration under U.S. Department of Transportati-

on om brugen af VECP, at der på føderal basis alene i 2013 er opnået besparelser på 5,01 pct. i for-

hold til de estimerede omkostninger – eller den nette sum af $ 1.204.772.006.285  

Disse aspekter knytter sig som tidligere anført til f.eks. fremkomsten af nye løsninger eller teknolo-

gier, som kan forbedre bygge- eller anlægsprojektet, ændringer i forretningsprocesser og arbejds-

metoder, der gør det muligt at levere til lavere omkostninger og/eller indebærer større fordele for 

bygherren, og/eller ændringer, der muliggør en reduktion i det samlede årlige energiforbrug.  

Værdien af disse ændringer for bygherren kan udtrykkes som value = performance/cost, hvor per-

formance dækker kvalitet i bred forstand, og cost afspejler de samlede livscyklusomkostninger for 

de udførte arbejder.286 Implementering af en ny teknologi medfører muligvis, at performance øges, 

men dersom cost øges forholdsmæssigt mere, vil ændringen i value være negativ og dermed værdi-

nedbrydende for bygherren. Omvendt vil et ændringsforslag, der nedbringer cost, og samtidig fast-

holder performance, være værdiskabende for bygherren. Værdiskabelsen kan dermed ske ad to veje, 

herunder ved en forholdsmæssig stigning i performance eller en forholdsmæssig reduktion i cost.   

Informationsasymmetrien mellem bygherren og entreprenøren kan imidlertid være en barriere for 

udnyttelsen af værdiskabende gevinstmuligheder. Det er også tilfældet, selv om bygherren medta-

ger en klausul om, at entreprenøren er forpligtet til at komme med VECP, da bygherren i mange 

tilfælde næppe kan observere, om entreprenøren har overholdt denne forpligtelse. Derfor er det af 

afgørende betydning for bygherren at skabe en incitamentsforenelig kontrakt, hvorved menes en 

kontrakt, der får entreprenøren til at agere i overensstemmelse med bygherrens interesser i kraft af 

ideel egeninteresse.287 Her er principal-agent-teorien på lige fod med neoklassisk teori en traditio-

                                                             
285 http://www.fhwa.dot.gov/ve/vereport.cfm den 16. april 2015. Besparelserne de foregående år var på hhv. 3,78 % 
(2012), 3,12 % (2011), 5,79 % (2010), og  5,8 % (2009).  
286  Ojala, Pasi (2009). Value of project management: a case study. WSEAS Transactions on Information Science and Appli-
cations 6.3 (2009): 510-519, s. 512. Performance dækker over såvel function som quality, hvor function er “ [the] specific 
work  that a design/item (product, service og process) must perform” og quality er “[the] owner’s or user’s needs, desires and 
expectations.”    
287 Knudsen, C. (2014). Erhvervsøkonomi: Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning. Samfunds-
litteratur, s. 218-219.  

http://www.fhwa.dot.gov/ve/vereport.cfm
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nel ligevægts- og maksimeringsmodel.288 Entreprenørens egeninteresse er derfor unægteligt for-

bundet med profitmaksimeringshypotesen, der også udgør den invariable hårde kerne i principal-

agent teorien som forskningsprogram.289 Incitamenterne skal derfor være så store, at entreprenø-

ren opnår den største marginalnytte ved at komme med VECP og implementere disse sammenlignet 

med marginalnytten ved dens næstbedste alternativ. Det næstbedste alternativ kan f.eks. være at 

afskedige medarbejdere på midlertidig basis, hvis entreprenørens omkostninger forbundet med 

gennemførelsen af et VECP overstiger gevinsten herved. En anden mulighed er, at entreprenøren 

har et andet projekt, hvor marginalnytten er større, hvorfor entreprenøren i overensstemmelse med 

profitmaksimeringshypotesen allokerer sine ressourcer derhen. Bygherren optimerer dermed sin 

egen nytte under hensyntagen til tre bibetingelser: i) Betingelsen om incitamentsforenelighed, der 

opnås gennem et økonomisk incitament for entreprenøren, ii) betingelsen om, at entreprenørens 

økonomiske incitament skal være større end entreprenørens næstbedste alternativ, samt iii) at 

kompensationen til entreprenøren ikke må overstige gevinsten ved et VECP for bygherren. Sidst-

nævnte betingelse kan opfyldes ved at fastsætte kompensationen som en procentuel andel af gevin-

sten ved et VECP. Klausulen bør i overensstemmelse med prospekt-teorien frames som en bonus for 

derved at fremme samarbejdet mellem parterne.   

Dernæst melder spørgsmålet sig om, hvilken procentuel sats (gevinstfordelingsnøgle), der maksi-

merer bygherrens nytte. Sættes denne sats til entreprenøren lavt, vil mindre, men gavnlige projek-

ter ikke blive realiseret. Sættes gevinstfordelingsnøglen derimod for højt, afhænger gevinsten for 

den offentlige bygherre i høj grad af, om der er tale om positive eksternaliteter. I fravær af transak-

tionsomkostninger betyder det i sin yderste konsekvens, at entreprenøren bør have 100 pct. af ge-

vinsten, hvis det er nødvendigt for at give denne incitament til at komme med ændringsforslaget, og 

der selvsagt er tale om en tilsvarende samfundsmæssig gevinst. Utopien må dog vige for virkelighe-

dens realiteter, hvor der trods alt eksisterer transaktionsomkostninger. Ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv skal den valgte procentsats således på den ene side være tilstrækkelig stor til at give 

entreprenøren de rette incitamenter, men på den anden side skal bygherren som minimum have 

dækket sine transaktionsomkostninger forbundet med ændringsforslaget. I mange tilfælde efterla-

des der imidlertid et forhandlingsrum. Hvis entreprenøren eksempelvis er tilfreds med at få 40 pct., 

og bygherren højst vil give 90 pct., bliver samfundet hverken rigere eller fattigere, så længe satsen 

befinder sig i intervallet 40-90 pct. I FIDIC’s Conditions of Contract for Construction pkt. 13.2 er 

denne procentsats fastsat til 50 pct. for samtlige gevinster. Det er ikke hermed givet, at den efficien-

te løsning for samtlige typer af ændringsforslag er 50 pct. Den efficiente sats varierer formentlig af, 

hvilken type ændringsforslag der er tale om.  Nogle ændringsforslag er forbundet med umiddelbare 

og sikre gevinster, hvorimod andre først materialiserer sig i en gevinst mange år ude i fremtiden. 

Endvidere kan der være gevinster at hente i forhold til fremtidige eller parallelle projekter med den 

samme entreprenør. F.eks. kan etablering af en ny jernbanestrækning være udbudt i flere separate 

dele med henblik på at øge såvel konkurrencen som specialiseringen. Vinder den samme entrepre-

                                                             
288 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi (Bind 2)-Virksomhedsteori & Industriøkonomi. Jurist-og Økonomforbun-
dets Forlag, s. 24 og s. 171.  
289 Knudsen, C. (1997). Økonomisk metodologi (Bind 2)-Virksomhedsteori & Industriøkonomi. Jurist-og Økonomforbun-
dets Forlag, s. 172 f. 
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nør flere delstrækninger af jernbaneudbuddet, opstår spørgsmålet om, hvordan kompensationen 

for et forbedringsforslag, der også påvirker en senere delstrækning, skal beregnes. Incitamentet 

bliver utvivlsomt større for entreprenøren, hvis såvel gevinsterne fra den konkrete som den senere 

strækning indgår i beregningsgrundlaget for kompensationen. Det bør derfor indgå i overvejelserne 

angående fastsættelsen af gevinsten, om disse fremtidige eller parallelle projekter skal medreg-

nes.290 Herudover er det nødvendigt at tage i betragtning, hvordan det pågældende område er regu-

leret i kontrakten. Hvis entreprenøren f.eks. kommer med et forslag, der fremrykker projektet, men 

allerede bliver belønnet for tidligere færdiggørelse qua kontraktens øvrige incitamentssystem, sav-

ner det mening at belønne et sådant forslag, medmindre entreprenøren ikke kunne gennemføre 

forslaget uden tilladelse fra bygherren. Der er med andre ord en række omstændigheder, der er 

afgørende for, hvor stor kompensationen bør være. Disse forhold bør afklares inden indgåelse af 

entreprisekontrakten, hvorfor det naturligvis er en stor fordel, hvis bygherren kan anvende udbud 

med forhandling. Er der ikke mulighed for at benytte udbud med forhandling ,eller er projektet ikke 

stort nok til at opveje transaktionsomkostningerne ved skræddersyede satser291, kan bygherren 

benytte den simple løsning med én procentsats.   

En prædefineret sats kan imidlertid stå i vejen for ændringsforslag, der kræver et omfattende udvik-

lingsarbejde hos entreprenøren og dennes underleverandører, da entreprenøren – som det fremgår 

af The fourfold pattern (figur 5) i kapitel 4 – er risikoavers selv i de tilfælde, hvor der er en stor 

sandsynlighed for at realisere en gevinst. Risikoaversion vil i nogle tilfælde bevirke, at denne type af 

gevinstmuligheder ikke udnyttes. Bygherren har dog ingen interesse i at overtage den fulde risiko, 

da parterne er fælles om risikoaversionen. En mulig løsning er derfor, at parterne deler risikoen 

forbundet med udviklingen.292  

Hvis entreprenøren ikke er fortrolig med brugen af Value Engineering, kan der opstå det problem, at 

entreprenøren ikke er i stand til vurdere sandsynligheden for succes.293 Er det tilfældet, bør bygher-

ren bistå entreprenøren med den påkrævede vejledning. 

Entreprenøren kan have nok så veludviklede procedurer for Value Engineering, men dersom der 

hersker usikkerhed om bygherrens evaluering af et VECP, kan risikoen og den hermed forbundne 

risikoaversion reducere entreprenørens incitament til at komme med VECP betragteligt.294 For at 

imødegå disse hold-up-problemer295 bør bygherren bestræbe sig på at skabe klarhed i konciperin-

gen af VECP-klausulen.   

                                                             
290 Thorson, K. R. & Snidar, R. (1984). Improving profits through prime/subcontractor value engineering. Society of Ameri-
can Value Engineers, s. 7. 
291 Dvs. satser afhængig af, hvilken type af ændringsforslag, der er tale om. 
292 Thorson, K. R. & Snidar, R. (1984). Improving profits through prime/subcontractor value engineering. Society of Ameri-
can Value Engineers, s. 13. 
293 Thorson, K. R. & Snidar, R. (1984). Improving profits through prime/subcontractor value engineering. Society of Ameri-
can Value Engineers, s. 7. 
294  Thorson, K. R. & Snidar, R. (1984). Improving profits through prime/subcontractor value engineering. Society of Ame-
rican Value Engineers, s. 7. 
295 Bygherren kan have en interesse i at tage en større del af gevinsten, når den er realiseret og kompensationen er over-
ladt til bygherrens skøn.  
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Beregningen af gevinsten bør ske under behørig hensyntagen til den reelle værdistigning, der som 

anført ovenfor kan udtrykkes som ændringen i value = performance/cost. I FIDIC’s Conditions of 

Contract for Construction pkt. 13.2(c) beregnes gevinsten som differencen mellem den reducerede 

kontraktværdi for entreprenøren og den eventuelle reduktion i byggeriets kvalitet, levetid eller ope-

rationelle effektivitet.296 Dette er ikke efficient, da konstruktionen kun tager højde for de situationer, 

hvor entreprenørens forslag giver bygherren en besparelse i entreprisesummen, men ikke fremtidi-

ge besparelser som følge af f.eks. en reduktion i det samlede årlige energiforbrug eller nye løsninger, 

som kan forbedre bygge- eller anlægsprojektet, men ikke resulterer i en umiddelbar reduktion i 

entreprisesummen. Disse forbedringer kan knytte sig til totaløkonomien eller blot indebære større 

fordele for bygherren. Sidstnævnte indeholder selvsagt nogle måleproblemer, da det er temmelig 

subjektivt, hvordan større fordele for bygherren skal estimeres, hvis det ikke er muligt at skabe 

gennemsigtighed herom ex ante. Måleproblemer og manglende gennemsigtighed giver endvidere 

entreprenøren ringe incitament til at komme med VECP i den retning.  

Såfremt ex ante gennemsigtighed ikke er en reel mulighed, kan bygherren stipulere i kontrakten, at 

entreprenøren har en pligt til løbende at identificere nye og potentielle forbedringsmuligheder og 

som del af denne forpligtelse understrege, at entreprenøren skal rapportere til bygherren minimum 

en gang årligt på en række nærmere bestemte punkter. Det kan endvidere stipuleres i kontrakten, at 

rapporteringen skal være af en sådan karakter, at den sætter bygherren i stand til på fornuftig vis at 

vurdere mulige fordele. Vurderer bygherren efter en umiddelbar betragtning, at gevinstmulighe-

derne er tilstrækkeligt store, kan bygherren bede entreprenøren om et estimat på udfærdigelsen af 

et VECP. Når bygherren modtager estimatet, står det herefter bygherren frit, om det pågældende 

VECP skal udfærdiges og evt. efterfølgende implementeres. De hermed forbundne omkostninger bør 

afholdes af bygherren, da bygherren er nærmest til at vurdere, hvorvidt de mulige og ikke mindst 

subjektive gevinster ved gennemførelsen af det pågældende VECP overstiger implementeringsom-

kostningerne.       

Koncipering af en efficient klausul beror herefter på evnen til at koble de incitaments- og forpligtel-

sesbaserede elementer sammen på en overskuelig måde i forhold til det pågældende bygge- eller 

anlægsprojekt. Fra et adfærdsøkonomisk synspunkt er det imidlertid ikke nok. Bygherren er nødt til 

at betræde ny jord gennem anvendelse af sådanne klausuler, hvis der ønskes viden om, hvad der er 

efficient.297 

6.1.5.4 EU-udbudsretten 

FIDIC’s Conditions of Contract for Construction pkt. 13.2 og tilsvarende bestemmelser henviser ofte 

til en Variation Procedure/Change Procedure. Sådan en procedure er en generel mekanisme til at 

håndtere ændringer. 

Principperne bag disse procedurer er sædvanligvis, at man på en objektiv måde vurderer ændrin-

gens omfang, pris, tid etc. Denne procedure skulle derfor gerne sikre, at den økonomiske balance 

                                                             
296 Se appendiks 5.  
297 Gneezy, U., Gneezy, U., & List, J. (2013). The why axis: hidden motives and the undiscovered economics of everyday life. 
Random House, s. 239. 
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forbliver uændret.298 Herudover sikrer den, at de vilkår, der bliver fastlagt under ændringen, følger 

af de vilkår, der var konkurrenceudsat. Omvendt beskriver proceduren ikke selve ændringen. Det er 

et problem, når udbudslovens § 179 for at finde anvendelse bestemmer, at klausulerne skal fastsæt-

te omfanget og arten af eventuelle ændringer eller ændringsmuligheder, samt betingelserne for 

deres anvendelse.  

Derfor er det i vores optik ikke en ændring i medfør af kontrakten. Ændringen sker dog i medfør af 

en procedure, der er fastlagt i kontrakten, og er indrettet sådan, at man i videst muligt omfang und-

går, at ændringen er væsentlig.299 I denne vurdering indgår også, hvorvidt værdien af ændringerne 

er lavere end såvel tærskelværdierne i udbudslovens § 6, som 15 pct. af værdien af den oprindelige 

entreprisekontrakt, jf. udbudslovens § 180.300 Hvis disse betingelser er opfyldt, er der i al fald ikke 

tale om en ændring af grundlæggende elementer, medmindre ændringen forandrer kontraktens 

overordnede karakter.301  

Bygherren kan imidlertid næppe benytte undtagelsen i udbudslovens § 181 om supplerende bygge- 

og anlægsarbejder, da bestemmelsen ikke tillader at tilføje ydelser til en offentlig kontrakt under 

henvisning til eksempelvis et præferenceskift vedrørende den tekniske løsning, der var en del af den 

oprindelige udbudsprocedure. Det skyldes, at sådanne ændringer ikke er nødvendige for gennemfø-

relsen af kontrakten, men snarere kan karakteriseres som hensigtsmæssige ændringer. Ligeledes 

kan undtagelsen i udbudslovens § 183 heller ikke finde anvendelse til udnyttelse af gevinstmulighe-

der gennem VECP, da sådanne ændringer alene er hensigtsmæssige, men ikke manifesterer sig i et 

egentligt behov (nødvendighed) affødt af uforudsigelige begivenheder.302     

6.1.5.5 Sammenfatning på brug af VECP  

Brug VECP når ↑ K, ↑ V og ↓TO(VECP), hvor  

 K er projektets kompleksitet 

 V er projektets varighed 

 TO(VECP) er transaktionsomkostninger ved brug af VECP 

 

                                                             
298 Som anført i kapitel 3 vil en ændring altid anses for at være en ændring af grundlæggende elementer, når kontraktens 
økonomiske balance ændres til leverandørens fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for, 
medmindre andet følger af §§ 179-183, jf. udbudslovens § 178, stk. 2, nr. 2. 
299 Henset til usikkerheden og den manglende praksis bør der foretages nærmere udbudsretlige undersøgelser, før en 
konkret ændringsklausul implementeres i kontrakten.  
300 Se mere omkring beregningsgrundlaget i kapitel 3. Selvom forarbejderne yder nogen vejledning i så henseende, er der 
efter vores opfattelse stadig stor usikkerhed omkring, hvordan en ændring, der er til fordel for bygherren og samtidig 
forøger kontraktværdien, skal vurderes. En ændring, der er til fordel for bygherren, skal efter forarbejderne ordlyd træk-
kes fra ændringer, der er til fordel for entreprenøren. Omvendt skal en stigning i kontraktværdien indgå i beregnings-
grundlaget. Eftersom undtagelser skal fortolkes indskrænkende, kan det anføres, at en ændring, der er til fordel for byg-
herren og samtidig forøger kontraktværdien, skal bedømmes på baggrund af stigningen i kontraktværdien.  
301 Se nærmere herom i kapitel 3. 
302 Se nærmere herom i kapitel 3. 
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Projektets kompleksitet og varighed er centrale determinanter for eksistensen af gevinstmuligheder 

som følge af efterfølgende omstændigheder. Jo længere tid et projektet varer, jo større sandsynlig-

hed er der alt andet lige for, at der f.eks. fremkommer nye og mere efficiente løsninger. Omvendt 

kan et komplekst projekt af kort varighed indebære brugen af så nye løsninger, at der opnås erfa-

ringer, der kan give anledning til forbedringer undervejs. Kompleksiteten kan også bestå i, at pro-

jektet er sammensat af så mange delelementer, og samspillet mellem disse i sig selv kan give anled-

ning til løbende forbedringer. Det springende punkt i overvejelserne om anvendelsen af VECP er 

imidlertid, hvorvidt transaktionsomkostningerne forbundet med konciperingen af klausulerne og 

de nødvendige procedurer, implementeringen og de efterfølgende kontrolomkostninger opvejer 

fordelene. Her vil størrelsen af projektet antageligvis være afgørende. Hvis de samlede transakti-

onsomkostninger f.eks. antager 100.000 kr., og de forventede besparelser udgør 5 pct., kræver det, 

at projektet som minimum antager en værdi på 20 mio. kr.  
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6.1.6 Leveringstidspunktet  

Som det fremgik af kapitel 4, påvirker framingen af en kontraktsbestemmelse parternes adfærd. 

Leveringstidspunktet giver et godt afsæt til at undersøge dette nærmere, fordi der umiddelbart kan 

tænkes bonus- og dagbodsbestemmelser ind i forhold til et afleveringstidspunkt for en motorvej, et 

sygehus, en bro etc. Fra et juridisk perspektiv skal det afdækkes, hvorvidt bonus- og dagbodsbe-

stemmelser behandles forskelligt. Med afsæt i økonomisk psykologi bliver spørgsmålet, om der i 

praksis kan spores forskelle i adfærden under henholdsvis bonus- og dagbodsbestemmelser, og 

hvorvidt der opstår kvalitetsmæssige udfordringer ved at øge fokus på leveringstidspunktet. Hen-

sigten med dette er at afgøre, om der kan realiseres gevinster, ved at entreprenøren i højere grad 

overkommer efterfølgende omstændigheder, når der er knyttet bonus- og dagbodsbestemmelser an 

til leveringstidspunktet. Endvidere om bygherren ved brug af sådan bestemmelse kan indhøste ge-

vinst for sig selv og samfundet, fordi leveringen sker rettidigt eller ligefrem førtidigt. Endelig skal 

denne viden kunne omsættes til noget, der kan anvendes i en kontraktuel sammenhæng. 

6.1.6.1 Dagbod  

Det spørgsmål, som herefter vil blive gransket nærmere, er, om de bestemmelser, som semantisk 

fremstilles som bonusbestemmelser, men materielt er identiske med dagbodsbestemmelser, kan 

udgøre et værn mod domstolenes indgriben. Indledningsvis må det dog klarlægges, hvad retsstillin-

gen er, for så vidt angår dagbod. 

Dagbod er en fravigelse af udgangspunktet i ABT 93 § 25, stk. 1 og 3, og af dansk rets almindelige 

regler om erstatning for det kausale og adækvate tab, som bygherren måtte lide.303 En aftale om 

dagbod ekskluderer dansk rets almindelige erstatningsregler304, og der kan ikke kræves kompensa-

tion for forsinkelse, ud over det dagboden stipulerer, jf. § 25, stk. 2. Dermed kan dagboden betragtes 

som en standardiseret forsinkelseserstatning, og i praksis træffes der altid aftale om dagbod i total-

entreprise i relationen mellem bygherren og totalentreprenøren. Dette hænger også sammen med, 

at brugen af dagbod ikke kompliceres af manglende kongruens mellem boden fra den forsinkede 

entreprenør og erstatningskrav fra refleksforsinkede entreprenører. Totalentreprise er derimod 

kendetegnet ved, at entreprenøren i princippet hæfter for samtlige ydelser.305 

Aftaler om dagbod er i kontraktretten blevet behandlet med en vis skepsis. Generelt kan det siges, at 

jo mere en dagbod overstiger det tab, som ville blive erstattet, i det omfang de almindelige erstat-

ningsregler fandt anvendelse, des mere utilbøjelige vil domstolene være til at anerkende bestem-

                                                             
303 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 309.  
304 I henhold til ABT 93 § 25, stk. 3, vil der være mulighed for at anvende de almindelige erstatningsregler i fraværet af en 
dagbodsbestemmelse. Her er problemet imidlertid den vanskellige tabsopgørelse, som følger i kølvandet på en forsinkelse. 
Som tidligere understreget er det helt klare udgangspunkt i entreprise, at parterne anvender dagbodsbestemmelser, hvil-
ket netop hænger sammen med, at der ønskes en enkel standardiseret tabsopgørelsesmetode. Derfor går vi ikke nærmere 
ind i muligheden for at falde tilbage på de almindelige erstatningsregler, selvom disse principielt kunne anvendes i kombi-
nation med en bonusbestemmelse.     
305 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 151. Om den udbredte brug af dagbod i 
større entreprisekontrakter henvises der også til Hansen, O. (2011). Om de længerevarende kontraktforholds forankring i 
den almindelige kontraktret. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2011(3-4), 443-477, s. 474, note 95.  
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melsen. Særligt har det været fremhævet, at en dagbod, hvis primære sigte er af pønal karakter, og 

således sigter på at afskrække entreprenøren fra misligholdelse, må forventes tilsidesat som urime-

lig. De bagvedliggende hensyn er det aftaleretlige ligevægtshensyn og hensynet til den svage part. 

Dog skal det fremhæves, at navnlig i en entrepriseretlig kontekst har dagboden i et vist omfang til 

formål at afskrække entreprenøren fra misligholdelse, hvilket ikke i sig selv begrunder en tilside-

sættelse af bestemmelsen.306 

Bodsbestemmelserne kan udsondres i bestemmelser, som primært har et præventivt sigte, men 

som ofte vil være i farezonen for at blive ugyldige, og bestemmelser, som primært har til opgave at 

afløse en vanskelig tabsopgørelse, hvilket der generelt er støtte til hos domstolene. Dette flugter 

med den amerikanske sondring mellem penalties, som almindeligvis tilsidesættes, og liquidated da-

mages, som almindeligvis anerkendes.307  

I en entrepriseretlig sammenhæng må det i modsætning til dansk ret i almindelighed konstateres, at 

dagbod308 kun i sjældne tilfælde kan nedsættes mellem erhvervsdrivende med henvisning til aftale-

lovens § 36. Den allerede nævnte KFE 1999.178 VBA beskriver relativt udførligt, hvorfor voldgifts-

retten afviser at bringe aftalelovens § 36. Her henvises der specifikt til parternes professionelle sta-

tus. Hans Henrik Vagner og Ole Hansen fastslår, at aftalelovens § 36 ikke finder anvendelse på disse 

forhold.309   

Den manglende vilje til at anvende aftalelovens § 36 til regulering af dagbodsklausuler i entreprise-

forhold kunne derfor lede én til at tro, at dagbodsklausuler i almindelighed ikke reguleres. Det er 

imidlertid ikke tilfældet. Reguleringen sker blot uden henvisning til aftalelovens § 36, og faktisk er 

det snarere undtagelsen end reglen, at dagbøderne indrømmes i fuldt omfang.310 

Ole Hansen har indgående behandlet de særlige kendetegn, der knytter sig til voldgiftsrettens kor-

rektion af dagbod, og i nærværende afsnit trækkes nogle af konklusionerne frem i summarisk form.  

Voldgiftsretten underkaster ikke ordlyden af de individuelle aftaler om dagbod nøje undersøgelser 

med henblik på at afdække parternes fælles psykologiske tilslutning til misligholdelsesvirkningen af 

dagboden, som fraviger den deklaratoriske ret. Den synes snarere at fortolke aftaler om dagbod 

med udgangspunkt i sædvanlig god aftaleskik. Dette udmønter sig i, at dagboden skal stå i et rime-

ligt forhold til bygherrens reelle tab eller gene. KFE 1999.208 VBA omhandler en entreprenørs 

                                                             
306 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 315 f.   
307 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 315 f. og Andersen, M. B., & Lookofsky, J. (2010). Lærebog i obligationsret: Ydelsen, beføjelser. Karnov 
Group, s. 420 f.  
308 Dagbod er en variation over konventionalbod. Det er blot et mere specifikt begreb eller udtrykt på en anden måde en 
delmængde af en konventionalbod.  
309 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 324 f. og Iversen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 
130. Se i øvrigt også Spliid, Ulrik F. (1992). Nedsættelse af Dagbøder, særligt begrundet i aftalelovens § 36, s. 1-13.  
310 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 327 f. 
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overskridelse af mellemfrister og den endelige afleveringsfrist.311 Her nedsatte voldgiftsretten 

skønsmæssigt dagboden efter en samlet vurdering af de ulemper og udgifter, som var påført byg-

herren som konsekvens af den manglende overholdelse af tidsplanen.312 Voldgiftsretten synes end-

videre at anlægge normative betragtninger ved at bedømme bestemmelser om bod, efter hvad der 

forekommer unormalt eller usædvanligt. Således afviste voldgiftsretten i KFE 1992.7 VBA at lægge 

en bod på 1 pct. af entreprisesummen pr. dag til grund “under hensyn til den helt eksorbitante og 

usædvanlige dagbodssats, som indklagede har ment at kunne afkræve og rent faktisk afkrævede.” En 

lignende formulering blev brugt i KFE 1978.175 VBA, hvor dagboden var på 0,625 pct. af entreprise-

summen, og det samlede dagbodskrav beløb sig til 25 millioner ud af den samlede entreprise på 32 

millioner.313 Voldgiftskendelserne tager ofte stilling til en flerhed af forhold, hvilket gør det svært at 

give håndfaste anvisninger på, hvor store dagbøder der kan fastsættes, men de normative betragt-

ninger, som voldgiftsretten generelt betjener sig af, peger i retning af, at disse kendelser markerer 

en øvre grænse for, hvor store dagbøder parterne kan skrive ind i aftalen. I denne sammenhæng bør 

Vejledning om pris og tid 1993314 nævnes, da denne kan bidrage til at kvalificere forståelsen af sæd-

vanlig god aftaleskik. I forskriftens afsnit om dagbodens størrelse fremgår det, at “hvis særlige for-

hold ikke begrunder helt andre dagbodsstørrelser, kan en dagbod eksempelvis ansættes til 1 promille 

af entreprisesummen for hver arbejdsdag, entreprisen bliver forsinket.” Voldgiftspraksis vidner om, at 

der er rum for justering af denne dagbodssats, men en tidobling af dette udgangspunktet på 1 pro-

mille synes således ikke at passe inden for de relativt snævre rammer af god aftaleskik. Fra et øko-

nomisk perspektiv er dagbodens funktion betinget af, at den kan internalisere omkostninger, som 

unægteligt strømmer af entreprenørs forsinkelse. Fastlæggelsen af dagbodens størrelse beror på 

konkrete omstændigheder, og dagbodssatsen på 1 promille, som synes at være tommelfingerreglen 

i bygge- og anlægsarbejder, må betegnes som vilkårlig og blottet for økonomiske rationaler.   

Foruden voldgiftsrettens brug af standarden for god aftaleskik spiller samarbejdsforpligtelsen i en-

treprise en fremtrædende rolle. Dette afspejles ligefrem i en retlig forpligtelse til samarbejde i ABT 

93 § 9, stk. 1. Det klassiske kontraktretlige udgangspunkt baserer sig på en skarp ydelses- og an-

svarsfordeling. Entrepriseaftalen er anderledes ved at have et svækket gensidighedselement, da 

parterne løbende skal arbejde sammen om opnåelse af et fælles resultat – eksempelvis en tids-

plan.315 Som allerede påpeget findes der et generelt obligationsretligt princip om parternes gensidi-

ge loyalitetsforpligtelse, og dette princip træder således tydeligt frem i relationen mellem bygherren 

og entreprenøren på grund af entrepriseforholdets særlige natur.  

I sammenhæng hermed viser det sig i praksis, at bygherrens korrekte reklamation har givet anled-

ning til at nedjustere eller helt forkaste bygherrens krav om dagbod. Den seneste voldgiftspraksis 
                                                             
311 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 340-341. 
312 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 328 f. 
313 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 334 ff. 
314 Vejledning nr. 65 af 29. april 1993 om pris og tid. Knytter sig til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. okto-
ber 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder som ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003. 
315 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 342 ff.  
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vidner om særligt strenge reklamationsregler for, at dagbod kan opretholdes. Det er således ikke 

tilstrækkeligt at bebude, at evt. forsinkelse vil blive mødt med krav om dagbod. Derimod skal krav 

om dagbod fremsættes, når der efter bygherrens opfattelse er indtrådt forsinkelse.316 Bygherren 

skal reklamere, umiddelbart efter forsinkelsen konstateres og senest ved aflevering. Denne rekla-

mation skal på en utvetydig måde meddele entreprenøren, at han er i forsinkelse, og at bygherren 

agter at kræve dagbod betalt. Reklamerer bygherren på en måde, som ikke stemmer overens med 

denne standard, resulterer det sædvanligvis i, at dagboden bortfalder. Dette strenge krav til specifi-

ceret reklamation kan hverken genfindes i norsk317 eller svensk318 ret og forekommer at være et 

særegent dansk fænomen.319 Den gensidige loyalitetsforpligtelse, som i afhandlingens indledende 

obligationsretlige afsnit viste sig ikke at bidrage til en efficient risikoallokering i håndteringen af 

efterfølgende omstændigheder, får således vigtig betydning i fastlæggelsen af parternes forpligtel-

ser. 

En yderligere begrænsning af bygherrens adgang til at benytte dagbod relaterer sig til, hvem som 

skal løfte beviset for et krav om dagbod. I flere tilfælde er dagbod nedsat eller bortfaldet med hen-

visning til, at bygherren ikke har ført bevis for sit krav. Bygherren kan ikke blot nøjes med at henvi-

se til, at arbejdet ikke er færdiggjort inden for nærmere fastsatte frister, men skal også efter om-

stændighederne bevise, at entreprenøren ikke havde krav på tidsfristforlængelse. Dette kan fore-

komme overraskende, set i lyset af at det almindeligvis antages, at den part, der er i misligholdelse 

(entreprenøren), men mener, at der foreligger særlige omstændigheder, som afskærer medkontra-

hentens (bygherrens) misligholdelsesbeføjelser, skal føre beviset for disse omstændigheder.320  

Samlet set viser ovenstående, at dagbod ofte er blevet nedsat eller nægtet af voldgiftsretten med 

henvisning til sædvanlig god aftaleskik eller de reklamations- og bevisbyrdebetragtninger, som ud-

springer af samarbejdsforpligtelsen, men uden at aktualisere aftalelovens § 36.321 Det må derfor 

konkluderes, at dagbøder er i farezonen for meget betydelige nedjusteringer, som betyder, at par-

terne ikke kan forlade sig på den valgte risikoallokering. Dermed forringes dagbodens evne til at 

afbøde risikoen for moral hazard, hvilket forringer værdien af dagbodsklausuler som aftaleinstru-

ment.322 

6.1.6.2 Bonus  

På baggrund af rets- og voldgiftspraksis samt litteraturen på området er det muligt at danne sig et 

klart indtryk af retstilstanden, for så vidt angår dagbodsbestemmelser. Vendes blikket mod bonus-

                                                             
316 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 152.  
317 Efter NS 8405 artikel 34.3 skal bygherren i tilfælde af forsinkelse alene på entreprenørens forespørgsel tilkendegive, 
om dagbod vil blive krævet.   
318 Efter AB04 skal bygherren fremsætte dagbodskrav senest 3 måneder efter dennes godkendelse af arbejderne.  
319 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 343 ff.   
320 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 350-353.   
321 Hansen, O. (2008). Det entrepriseretlige hjemmelsproblem: modsætningsforhold eller fællesskab? Jurist- og Økonom-
forbundets Forlag, s. 357-359. 
322 For en lignende vurdering henvises der til Askov, L. (2013). Konventionalbodsklausuler & aftalelovens § 36. Copenha-
gen Business School, s. 65. 
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bestemmelser, er situationen en helt anden. I rets- og voldgiftspraksis har det ikke været muligt at 

finde domme eller afgørelser, der viser, at bonusbestemmelser tilsidesættes eller justeres. Tværti-

mod viser den eneste relevante kendelse, TBB 2008.418 VBA, at bonus- og dagbodsbestemmelser 

behandles forskelligt. Sagen vedrørte opførelsen af et domicilbyggeri. Efter at en række mangler ved 

projektet var konstateret, blev der indgået et forlig mellem parterne. Her blev det aftalt, at levering 

først skulle finde sted den 15. juni 2004. Denne dato var samtidig afgørende for beregningen af dag-

bod ved forsinkelse og beregningen af bonus ved rettidig levering uden væsentlige mangler. Bonus-

sen skulle aftrappes lineært mellem afleveringsdatoen og den 1. august 2004, hvorefter bonussen 

ville udgøre 0 kr. Dagbod var maksimeret til 5.000.000 kr. Leveringen blev imidlertid først gennem-

ført den 11. oktober 2004. Voldgiftsretten fandt herefter, at entreprenøren var berettiget til tids-

fristforlængelse for hele perioden mellem den 15. juni og den 11. oktober 2004, hvorfor dagboden 

på 5.000.000 kr. var opkrævet med urette. Dette til trods fandt voldgiftsretten ikke, at entreprenø-

ren havde ret til bonus på 5.000.000 kr. Under noten til spørgsmålet om bonus fremføres, at det ikke 

forekommer nærliggende at fratage entreprenøren krav på bonus, når de projektmangler, som be-

grunder fristforlængelse, entydigt henregnes til bygherren.323  

Det er nærliggende at stille spørgsmålet, om denne paradoksale asymmetri i forhold til behandlin-

gen af bonus- og dagbodsbestemmelser er et national vildskud, som ikke bør tillægges nogen større 

betydning. Uden at udfolde en komparativ analyse324 kan det konstateres, at den tilsvarende asym-

metri kan genfindes på amerikansk jord.325  

Når voldgifts- og retspraksis er af et så begrænset omfang som i det foreliggende, skal der udvises 

varsomhed med at drage for hastige konklusioner om gældende ret. Når det ikke har været mulig at 

finde praksis på bonusbestemmelser i samme omfang som praksis på dagboder, kan det skyldes 

flere ting. En mulig forklaring er, at bonusbestemmelser kun i begrænset omfang anvendes i aftale-
                                                             
323 TBB 2008.418 VBA, s. 6 f. Det bemærkes, at formanden for voldgiftsretten var daværende højesteretsdommer Hugo 
Wendler Pedersen. 
324 Sagens inddrages således blot for at anlægge et internationalt perspektiv.  
325 Et eksempel herpå er voldgiftskendelsen Miami Dolphins v. Williams fra 1999, hvor Ricky Williams blev drafted  til 
National Football League (NFL) af New Orleans Saints. Efter tre år indgik Miami Dolphins en byttehandel med New Or-
leans Saints, hvor man opgav tre draft picks for til gengæld at få Williams på holdet. Dele af kontrakten blev genforhandlet 
med Williams og dele af kontrakten bestod, herunder en klausul om, at store dele af den bonus som klubskiftet udløste for 
Williams skulle tilbagebetales under nogle nærmere definerede omstændigheder. Williams’ kontrakt var i det hele taget 
en bemærkelsesværdig størrelse i den forstand, at den bestod af en for NFL ganske lav grundløn, men med mulighed for at 
realisere nogle ganske betydelige bonusser. En kuriositet i denne sammenhæng er, at arkitekten bag dette kontraktdesign 
var rapperen Master P, som i en periode rådgav atleter om sportskontrakter.   
I de efterfølgende sæsoner indløste Williams de store forventninger, som handlen var et udtryk for, men i 2004 oplyste 
Williams, at han ikke længere ønskede at spille fodbold. Den uventede exit udløste stærke reaktioner i Miami Dolphins, der 
nu meget pludseligt manglede en af holdets vigtigste spillere. Derfor forlangte Miami Dolphins $ 8.616.343 tilbagebetalt, jf. 
kontraktens bonusbestemmelser, hvilket Williams nægtede. I den efterfølgende voldgiftssag fremførte Williams, at be-
stemmelserne konstituerede en konventionalbod, som ikke havde sammenhæng med et faktisk tab for klubben, hvorfor de 
i henhold til statslov i Florida og Louisiana ikke kunne gennemtvinges. Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, 
at voldgiftsretten lagde til grund, at der ikke er tale om en konventionalbod, men derimod en bonusbestemmelse som 
parterne var enige om og som skulle skabe incitament for, at Williams blev på holdet.  
Williams appellerede voldgiftskendelsen, som efter amerikansk ret i særlige tilfælde kan annullere en sådan, med påstand 
om, at voldgiftsretten havde set bort fra den gældende statslov i forhold til konventionalboder. Her faldt argumentet om, 
at bonusbestemmelserne de facto var en konventionalbod i strid med lovgivningen endnu en gang, jf. nærmere herom i 
Gordon, H. (2007). In the Replay Booth: Looking at Appeals of Arbitration Decisions in Sports through Miami Dolphins v. 
Williams. Harv. Negot. L. Rev., 12, 503, s. 503 ff.  
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forholdet mellem bygherren og entreprenøren og endnu ikke har givet anledning til tvister ved 

voldgiftsretten eller domstolene. Det kan også skyldes, at entreprenøren rent faktisk lader bonusbe-

stemmelser påvirke dennes adfærd uden at gøre sig overvejelser om, hvorvidt sådanne bestemmel-

ser kan tilsidesættes eller justeres af retterne, fordi udsigten til bonus ansporer til samarbejde, 

hvorimod dagbøder ansporer til opportunisme, jf. kontraktpsykologien. Om det ene eller andet er 

årsagen, vides ikke. Vendes blikket ud over rigets grænser, kan paradokset genfindes i amerikansk 

voldgiftspraksis og litteraturen i øvrigt, som netop peger på, at bonusbestemmelser ser ud til at 

kunne vaccinere aftalerelationen mod domstolenes indgriben.326  

6.1.6.3 Kan bonus fremrykke levering?  

Fra de isolerede adfærdsstudier kunne der blotlægges nogle mønstre, som kan sandsynliggøre ad-

færden under forskellige framinger af bonus- og dagbodsbestemmelser. Det afgørende bliver nu, 

hvordan adfærden tager sig ud i praksis. Udfordringen er her, at mange kontrakter ikke er offentlig-

gjorte. Navnlig ikke når et samarbejde er velfungerende, og der ikke løses retlige spørgsmål ved 

voldgift eller domstolene. Derfor bliver udgangspunktet de eksempler, som kan graves frem i littera-

turen og akademiske studier kombineret med økonomiske ræsonnementer.  

Nogle klare eksempler på entrepriser, hvor bonusbestemmelser blev udfoldet, fandt sted i kølvan-

det på en naturkatastrofe i Californien i 1994. Et voldsomt jordskælv ramte den sydlige del af den 

amerikanske stat og ødelagde central infrastruktur, herunder dele af et af verdens travleste motor-

vejssystemer. De negative eksternaliteter ved et nedbrud i et sådant transportsystem er betragteli-

ge, og kræfterne blev derfor sat ind på at overvinde problemerne hurtigt. 

Et af de første delprojekter i dette omfattende genopbygningsarbejde var Santa Monica Freeway.  

Her udformede Federal Highway Administration og California Department of Transportation (Cal-

trans) tilsammen et udbud, som bestod af en komprimeret 16 ugers byggeplan, som var betydelig 

kortere end den normale forventede byggetid. Det særlige i denne sammenhæng var, at myndighe-

derne anvendte nogle kraftige incitamentsordninger i kontrakten. Der var dels dagbod ved over-

skridelse af fristen på $ 200.000 om dagen, men tilsvarende en bonus på $ 200.000 for hver dag, 

entreprenøren kunne levere før afleveringsfristen. Entreprenøren som vandt entreprisen, Myers, 

afleverede projektet 10 uger før tiden og kunne således lægge $ 14.000.000 oven i entreprisesum-

men på $ 15.000.000.327  De gode erfaringer og en opfattelse af, at incitamenterne havde en gavnlig 

effekt, betød, at myndighederne hurtigt forsøgte af brede anvendelsen ud til andre genopbygnings-

projekter i forbindelse med jordskælv.328  

I et projekt ved Simi Valley Freeway mødte entreprenøren Brutoco Engineering & Construction et 

problem vedrørende placeringen af nogle jern- og betonstrukturer, der betød, at disse måtte fjernes 

og genplaceres. Under normale omstændigheder ville entreprenøren indlede diskussioner om pla-

                                                             
326 Feldman, Y., Schurr, A., & Teichman, D. (2012). Reference Points and Contract Interpretation: An Empirical Examina-
tion, s. 24 f.  
327 Tyler, S. M. (1994). No (Easy) Way Out:" Liquidating" Stipulated Damages for Contractor Delay in Public Construction 
Contracts. Duke Law Journal, 357-435, s. 364-365.  
328 Tyler, S. M. (1994). No (Easy) Way Out:" Liquidating" Stipulated Damages for Contractor Delay in Public Construction 
Contracts. Duke Law Journal, 357-435, s. 365. 
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ceringen af ansvaret for manglen. De incitamentsstrukturer, som var indeholdt i kontrakten, betød 

imidlertid, at der var dagbod ved overskridelse af fristen på $ 50.000 og bonus på $ 50.000 for hver 

dag, entreprenøren kunne levere før afleveringsfristen. Det bevirkede, at entreprenøren – i stedet 

for at igangsætte en lang og omkostningsfuld konflikt med bygherren om placeringen af ansvaret for 

en mangel, som alene kunne afdækkes ved en midlertidig standsning af anlægsarbejderne – blot 

udbedrede manglen og lod projektet køre videre. I sidste ende lykkedes det dermed entreprenøren 

at aflevere projektet før tid, hvilket udløste en sekscifret bonus. Eller som vicedirektøren i Brutoco 

Engineering & Construction, Tom Salata, formulerede det: "If you stand around arguing about rein-

forcing steel ... that's a $ 50,000 conversation”.329  

De positive effekter ved bonus- og dagbodsbestemmelser er dog ikke begrænset til katastrofesitua-

tioner som de nævnte. Helt generelt har amerikanske studier vist, at i hvert fald infrastrukturpro-

jekter, som implementerer incitamentsstrukturer med mulighed for bonus, afleveres hurtigere end 

de projekter, som ikke implementerer en sådan struktur.330 Det skal understreges, at disse studier 

inkluderer både bonus- og dagbodsbestemmelser. Dagboden fungerer dog først og fremmest som en 

sikkerhedsventil, som sjældent får praktisk betydning, fordi entreprenørerne netop gør, hvad de kan, 

for at levere før tid og dermed opnå bonus. Derfor tilskrives størstedelen af incitamentsstrukturens 

gavnlige effekter bonuselementet.331  

                                                             
329  Tyler, S. M. (1994). No (Easy) Way Out:" Liquidating" Stipulated Damages for Contractor Delay in Public Construction 
Contracts. Duke Law Journal, 357-435, s. 365-366. Kilden nævner endvidere på s. 365 et eksempel vedrørende genåbning 
af en motorvejsstrækning, hvor to broarbejder blev foretaget af E.L Yeager Construction Company. Her skete der afleve-
ring én måned før afleveringsfristen, hvilket udløste bonus som forhøjede den oprindelige entreprisekontrakt på $ 
14.800.000 med mere end 30 %.  
Der er ingen tvivl om, at der var tale om nogle ekstreme situationer i de nævnte eksempler fra Californien, som betød, at 
der var tilstrækkelig finansiering til at inkorporere betydelige bonusser. Samtidigt betød de ekstreme omstændigheder 
ved jordskælvet, at det offentlige kunne kontrahere på en måde, som ellers ville være politisk betænkelig. Med til erfarin-
gerne hører da også, at betonen knap var hærdet, før Caltrans kom under offentlig beskydning. Nogle grupper mente ikke, 
at det kunne være rimeligt, at entreprenørerne under i forvejen stramme tidsplaner kunne risikere at blive ramt af store 
dagbøder. Andre var utilfredse med den kendsgerning, at entreprenørerne ved tidlig aflevering kunne indkassere generø-
se bonusser, jf. nærmere herom i Tyler, S. M. (1994). No (Easy) Way Out:" Liquidating" Stipulated Damages for Contractor 
Delay in Public Construction Contracts. Duke Law Journal, 357-435, s. 366.  
Det politiske efterspil rummer vigtige erfaringer. For det første er det evident, at Danmark sjældent rammes af naturbegi-
venheder, som man eksempelvis ser det i Californien, hvor den offentlige ordregiver kan strække sig langt for at bringe 
infrastruktur o.lign. tilbage til den oprindelige tilstand. For det andet skal man være opmærksom på, at den offentlige 
bygherre navigerer i politiske vande, og derfor risikerer at komme under beskydning fra borgere som finder designet af en 
offentlig entreprisekontrakt med betydelige bonusser betænkelig. I den forbindelse kan man forestille sig, at en dagbod 
politisk er nemmere at forsvare end bonusbestemmelser. Konventionalbodens struktur er enkel: Hvis afleveringsfristen 
overskrides, skal man straffes. Bonusbestemmelser kræver derimod mere forklaring. Rationalet er, at de samfundsmæssi-
ge positive eksternaliteter opvejer den bonus som entreprenøren indrømmes. Her er der risiko for, at den bonus som 
sikrer en hurtig og effektiv levering opfattes som en forgyldning af en entreprenør, fordi kontraktens værdi forøges dra-
matisk. Vi er opmærksomme på, at denne grænseflade mellem økonomien og politologien kan rumme nogle elementer, 
der sætter begrænsninger for brugen af gevinstbestemmelser. 
330 Arditi, D., Khisty, C. J., & Yasamis, F. (1997). Incentive/disincentive provisions in highway contracts. Journal of Con-
struction Engineering and Management, 123(3), 302-307. a, 302 f. og Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disin-
centive provisions in highway construction contracts (Vol. 652). Transportation Research Board, s. 1. 
331 Dette styrkes af Tyler, S. M. (1994). No (Easy) Way Out:" Liquidating" Stipulated Damages for Contractor Delay in Pub-
lic Construction Contracts. Duke Law Journal, 357-435, s. 366. 
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6.1.6.4 Kvalitet 

Med bonus og dagbodsbestemmelser i forbindelse med leveringstidspunktet øges opmærksomhe-

den på projektets varighed. Derfor er det særligt for en offentlig bygherre centralt, om entreprenø-

ren dermed får incitament til at slække på kvaliteten, hvis kvalitet er mindre observerbar end for-

sinkelse.332 Hvis det er tilfældet, bør det selvsagt føre til overvejelser, om hvor stor bonus og dagbod 

kan være, uden at der slækkes på kvaliteten.  

Af den empiriske indsamling af gevinstklausuler, som fremgår af appendiks 4, viser det sig, at Dansk 

Byggeri i deres partneringkontrakter lægger op til, at kvalitetsspørgsmål kan adresseres direkte 

med særlige klausuler. Eksempelvis kan der indføres en bonus for aflevering med mindre mangler 

eller alternativt med mangler, hvor de samlede udbedringsomkostninger ligger under et bestemt 

beløb.333 En sådan klausul kan muligvis bidrage til at dæmme op for eventuelle kvalitetsmæssige 

udfordringer. I første omgang bliver opgaven dog at fastlægge, om der overhovedet er udfordringer 

i relation til kvalitet, som skal håndteres.  

For at afklare hvordan kvaliteten påvirkes af bonus- og dagbodsbestemmelser, er det nødvendigt at 

forstå afgrænsningen mellem reglerne om forsinkelse og reglerne om mangler. Det antages alminde-

ligvis, at reglerne om forsinkelse finder anvendelse, hvis arbejdet ikke er færdiggjort rettidigt, eller 

bygherren i forbindelse med afleveringsforretningen er berettiget til at afvise arbejdet som følge af 

væsentlige mangler, jf. ABT 93 § 28, stk. 2.334 Derimod finder reglerne om mangler som klar hoved-

regel anvendelse, hvis bygherren i forbindelse med afleveringsforretningen ikke er berettiget til at 

afvise arbejdet.335 Hvad der skal forstås ved væsentlige mangler, er præciseret i i AB.Bet. s. 113, hvor 

det udtales, at det “[ved] afgørelsen af, om der foreligger en væsentlige mangel, skal [...] tillægges sær-

lig vægt, om manglen efter en konkret vurdering på ikke ubetydelig måde hindrer eller sinker ibrug-

tagningen af den del af byggeriet eller anlægget, som entreprisen omfatter.”336 Arbejdet anses derfor 

som hovedregel først for afleveret til bygherren, når afleveringsforretningen har fundet sted, og der 

ikke ved denne er påvist mangler, der sinker eller hindrer ibrugtagningen. Er dette ikke tilfældet, 

skal der som udgangspunkt afholdes en ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet byg-

herren skriftlige meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Derfor er der den indirekte sammen-

hæng mellem aflevering og retten til dagbøder, at afleveringen som hovedregel statuerer, at arbej-

det anses for afsluttet, hvorefter det naturligvis ikke kommer på tale at pålægge entreprenøren dag-

bøder.  

                                                             
332 Lando, H. (2011). How to Allocate Risk in a Large Construction Project - A theoretical framework applied to central 
contract terms, s. 10. Her omtales bodselementet, men tilsvarende argumenter må nødvendigvis gøre sig gældende i rela-
tion til bonus.  
333 Totalentreprisemodellen fra Partnering i praksis pkt. 6.4.  
334 Iversen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret, s. 228 f., jf. KFE 1985.32 VBA og KFE 1998.30 VBA.  Se også Hørlyck, E. 
(2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 314 ff. 
335  Iversen, T., & Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret, s. 228 f., jf. TBB 2004.461 VBA og KFE 1975.87 DIV. Se også Hørlyck, 
E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 314 ff. Reglerne om mangler finder naturligvis også 
anvendelse, når der er tale om mangler, der først påvises efter afleveringen, jf. ABT 93 § 32, stk. 1.  
336 Betænkning 1993 nr. 1246 fra Udvalget til revision af “Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)”. 
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Har bygherren - selv om denne har været berettiget til at afvise arbejdet - alligevel accepteret arbej-

det trods omfattende mangler og den fortsatte mangelsudbedring efter afleveringen medfører om-

fattende gener for bygherren, er det efter ordlyden i KFE 2010.57 VBA imidlertid ikke udelukket, at 

bygherren kan kræve dagbøder efter, at aflevering har fundet sted.337 

ABT 93 anviser således, at afleveringsforretningen forudsætter, at byggeriet er uden væsentlige 

mangler ved afleveringsforretningen. Afleveringsforretningen er vigtig, fordi dette udgør fikspunk-

tet for beregning af dagbod. Det samme fikspunkt kan for at undgå enhver tvivl aftales ligeledes at 

være gældende for bonus. Alle de mangler, som måtte være væsentlige, flytter således blot det tids-

punkt, som bonus regnes fra. Alle øvrige mangler løses efter reglerne om mangler i ABT 93 §§ 30-36. 

Dermed der ikke et modsætningsforhold mellem brugen af en bonusbestemmelse og kvalitetsfor-

ringelser i forhold til baggrundsretten. Er manglerne ikke væsentlige, må det jo betyde, at arbejdet 

kan tages i brug, og entreprenøren bør have sin bonus, fordi denne netop i det væsentligste har le-

veret før tiden.  

Foruden at fastlægge den juridiske ramme er det også vigtigt at underkaste spørgsmålet om, hvor-

dan bonus- og dagbodsbestemmelsernes rent faktisk påvirker kvaliteten. I USA er brugen af bonus- 

og dagbodsbestemmelser i navnlig anlægsbranchen langt mere udbredt end herhjemme. Denne 

amerikanske praksis er blevet gjort til genstand for akademiske studier, som kan give et holdepunkt 

til mere konkret og praktisk at kaste lys over, hvad der sker ved fremrykkelse af leveringstidspunk-

tet ved brug af bonus- og dagbodsbestemmelser. I et omfattende amerikansk studie af National Co-

operative Highway Research Program (NCHRP) med titlen Time-Related Incentive and Disincentive 

Provisions in Highway Construction Contracts blev det undersøgt, hvordan en fremrykket levering 

påvirker en række variabler, herunder kvaliteten. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse spurg-

te forfatterne nøglepersoner på såvel bygherre- som entreprenørsiden, om kvalitetsmangler var 

relateret til brugen af bonus- og dagbodsbestemmelser. Her svarede langt størstedelen (84 pct.) nej. 

Parallelt med denne spørgeskemaundersøgelse lavede forfatterne en statistisk analyse af 477 an-

lægsprojekter. Her sammenlignede de kontrakter med bonus- og dagbodsbestemmelser med kon-

trakter uden sådanne, i forhold til hvor store reduktioner af entreprisesummen, som blev foretaget 

på grund af kvalitetsmangler. Med et signifikansniveau på 1 pct. i ANOVA-testen338 konkluderede 

forfatterne, at der ikke er nogen statistisk forskel på kvaliteten ved brug af bonus- og dagbodsbe-

stemmelser. Konklusionen var robust selv, når forfatterne justerede datasættet ved at udtage ob-

servationer, som de formodede kunne påvirke det samlede datasæt. En vigtig pointe er dog, at byg-

herren for at sikre en god kvalitet i arbejdet, når der bruges bonus- og dagbodsbestemmelser skal 

sikre, at der kan defineres klare mindstekrav og andet, som fastlægger den nedre grænse for kvalite-

ten.339 Resultatet flugter med undersøgelserne fra afsnittet om, kontraktpsykologi. Disse viste, at 

parternes adfærd i situationer, hvor bestemmelser er framet som en bonus, orienterer sig mod sam-

arbejde snarere end opportunisme, som er tilfældet ved bestemmelser framet som dagbod. Med 

                                                             
337 Hørlyck, E. (2011). Totalentreprise. Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 325.  
338 ANOVA betyder analysis of variance. Testen bruges til at teste, om der er forskel på middelværdier mellem datasæt. Et 
1 % signifikansniveau betyder i denne sammenhæng, at konklusionen er meget sikker.  
339 Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts (Vol. 652). 
Transportation Research Board, s. 19.  
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andre ord ser det ud, som om entreprenøren ved udsigten til at indhøste bonus ved hurtig levering 

samarbejder og fortolker kontrakten loyalt.340  

Det ser således ud til, at det skisma mellem kvalitet og det øgede fokus på leveringstidspunktet, der 

træder frem i en principal-agent teoretisk optik, forekommer at være af ingen eller begrænset prak-

tisk betydning. 

ABT 93 giver ikke anledning til problemer, da aflevering kræver, at arbejdet er uden væsentlige 

mangler. Mindre mangler løses imidlertid efter reglerne om mangler. Lige så vigtigt er det, at de 

omtalte studier af anlægsprojekter tyder på, at entreprenøren ikke skulker på kvaliteten. Derfor er 

det svært at få øje på gode argumenter for medtagelse af en særskilt bonus for mangelfri levering.  

6.1.6.5 Hvordan skal bygherren knytte bonus- og dagbodsbestemmelser an til kontraktde-

signet? 

Ved brug af en bonus- og dagbodsbestemmelse bør bygherren overveje at fastsætte en øvre grænse 

for bonussen til entreprenøren. Det skaber for det første sikkerhed for, at den bonus, bygherren skal 

udbetale, ikke antager eksorbitante højder. Bygherren kan navnlig tænkes at ønske sikkerhed for, 

hvad bonusbeløbet højst kommer til at andrage i de tilfælde, hvor der er usikkerhed om bygherrens 

marginalnytte341 ved en accelerering af byggeprojektet, men lige såvel på grund af politik, organisa-

tion, finansiering eller lignende. Omvendt kan det godtgøres, at såfremt bygherren ikke har behov 

for denne sikkerhed, så kan kontraktøkonomien udnyttes til at skabe en efficient udnyttelse af ge-

vinstmuligheder. Hvis bygherren kender sin egen marginalnyttefunktion ved at opnå levering én 

dag hurtigere, kan bygherren lade bonussen reflektere denne værdifunktion. Så længe entreprenø-

rens marginalomkostninger ved at levere én dag tidligere er mindre end bonussen og dermed byg-

herrens marginalnytte, vil entreprenøren fremrykke byggeriet. På det tidspunkt, hvor marginalom-

kostningerne overstiger marginalnytten for entreprenøren, vil denne selvsagt stoppe accelerationen 

af byggeriet. I denne idealsituation er det derfor ikke nødvendigt at lægge en øvre grænse for bonus, 

endsige kende entreprenørens omkostningsfunktion, da marginalbetragtninger fører til et bonussy-

stem i perfekt balance. Virkelighedens entrepriser kan dog sjældent forventes at afspejle idealet. 

Alene det at fastsætte marginalnytten for bygherren ved fremrykket levering kan blive en udfor-

dring, da denne sagtens kan ændre sig undervejs i byggeriet, og således vil give anledning til et gan-

                                                             
340 Da studiet omhandler amerikanske erfaringer og desuden vedrører anlæg af veje, kan erfaringer ikke nødvendigvis 
overføres direkte, men skal snarere bruges som en indikation. I denne sammenhæng kunne en bekymring være om den 
amerikanske entrepriseret er udformet så forskelligt fra den danske, at dette studie af kvalitet er uden værdi i en dansk 
kontekst. Det er almindelig kendt, at common law lande traditionelt kræver streng opfyldelse af de kontraktuelle forplig-
telser, hvorfor det kunne mistænkes, at det i amerikansk sammenhæng er nemmere at forene rettidig eller fremrykket 
levering med uforandret kvalitet i arbejdet. I amerikansk entreprise viser det sig dog, at Doctrine of substantial completion 
betyder, at arbejdet anses for afleveret, når det i det væsentligste er færdiggjort og således kan anvendes til det intendere-
de formål. Tidspunktet for substantial completion er samtidig afgørende for beregningen af eksempelvis dagbod. Dermed 
synes der at være betydelige sammenfald mellem substantial completion og det væsentlighedskrav, som skal opfyldes før 
der kan ske levering i ABT 93 § 28, stk. 2.  
Se også Kelley, G. (2012). Construction Law: An Introduction for Engineers, Architects, and Contractors. John Wiley & Sons, 
s. 116-117 og Werter, J. S.  (2013). The Doctrine of “Substantial Completion”on Construction.Retrieved Artiklen kan findes 
på http://www.bergersingerman.com/wp-content/uploads/2013/05/2008.10-Construction-Law-Alert.pdf. 
341 Bygherrens gevinst + samfundsmæssige positive eksternaliteter. I infrastrukturprojekter kommer det til udtryk i min-
dre spildtid, mindre forurening ved kørsel i tomgang, færre ulykker ved farlige vejforløb etc.   
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ske kompliceret bonussystem. Samtidig er det rent kontraktuelt vanskelligere og forbundet med 

større transaktionsomkostninger at lade bonusbestemmelsen afspejle en gevinstfunktion, som ikke 

er lineær. En enkel og håndterbar løsning er at approksimere en gennemsnitlig daglig marginalge-

vinst illustreret ved den rette linje i figur 6 nedenfor og lade den daglige bonus afspejle denne funk-

tion. Figuren viser sammenhængen mellem marginalgevinst og marginalomkostninger ved at frem-

rykke et byggeprojekt. Her ses det, at efter 10 dage bliver marginalomkostningerne ved fortsat 

fremrykkelse større end marginalgevinsten, hvorfor byggeriet ikke fra et økonomisk perspektiv bør 

fremrykkes mere end 10 dage. I det konkrete tilfælde kendes omkostningsfunktionen, men da dette 

næppe er tilfældet i praksis, er en øvre grænse på bonussen et enkelt indgreb, som sikrer, at margi-

nalomkostningerne ved en fremrykket byggeproces ikke bliver for høje.342 

 

Bonussen bør desuden ikke være en alt eller intet-betaling for tidlig levering,343 men derimod være 

delt op i eksempelvis daglige rater. Problemet med alt eller intet-betalinger er, at bonussen i nogle 

situationer bliver virkningsløs. Et eksempel herpå er, at entreprenøren halvvejs i et projekt estime-

rer, at han ikke kan levere 20 dage før tid, som ellers ville udløse en bonusbetaling på 1.000.000 kr.  

I den situation forsvinder incitamentet til fortsat at fremrykke byggeprocessen, som naturligvis er 

forbundet med ekstraomkostninger. Havde denne bonus i stedet være opdelt i 50.000 kr. pr. dag, 

byggeriet blev leveret før tid i op til 20 dage, er det langt mere sandsynligt, at udsigten til at realise-

                                                             
342 Inspireret af Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts 
(Vol. 652). Transportation Research Board, s. 30 f. 
343 Det der med økonomiske termer kaldes lump sum. 
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re dele af bonussen ville medføre tilstrækkeligt incitament til, at entreprenøren fortsat ville forsøge 

at levere hurtigt.344 Har bygherren indbygget en dagbodsbestemmelse for forsinkelse, kan denne 

selvsagt afbøde dette i nogen grad, men tankegangen her er netop, at bonussen får maksimal tyngde 

i den samlede incitamentsstruktur. Set i det lys er det ikke hensigtsmæssigt at lave en alt eller intet-

betaling, eftersom det hurtigt vil kunne fjerne hele bonuselementet fra den samlede incitament-

struktur.     

I forbindelse med at byggeriet skrider frem, kan der indtræffe forskellige efterfølgende omstændig-

heder, som påvirker entreprenørens mulighed for at levere til et bestemt tidspunkt. Her bør bygher-

ren overveje, hvordan sådanne begivenheder spiller sammen med bonus- og dagbodsbestemmelser.  

I USA bruges såkaldte no-excuse-klausuler i samspil med bonus- og dagbodsbestemmelser i kontrak-

ten. I den reneste form betyder denne type klausul, at den leveringsdato, som er fikspunktet for be-

regning af bonus eller tab, ikke forskydes, uanset hvilke begivenheder der indtræder. Rationalet er, 

at udsigten til bonus kan skabe en sådan fremdrift i byggeprojektet, at entreprenøren i mindre grad 

lader sig forsinke af force majeure, hardship eller andre efterfølgende omstændigheder af den 

grund, at der er udsigt til en belønning. Det var, hvad eksemplerne fra genopbygningen af infra-

struktur i Californien, viste. Generelt kan det konstateres, at jo flere begivenheder, der kan give en-

treprenøren mulighed for at afvige fra tidsplanen, des mindre bliver effekten af bonus- og dagbods-

bestemmelser. Imidlertid vil det være sådan, at en no-excuse-klausul bevirker, at bygherren over-

vælter risiciene ved øvrige efterfølgende begivenheder på entreprenøren. Som det fremgik af kapitel 

4, der handlede om parternes risikovillighed og prospekt-teori, er det ikke altid hensigtsmæssigt at 

flytte al risiko over på entreprenøren. Det kan skyldes, at entreprenøren er risikoavers, men også, at 

der er begivenheder, som ligger uden for entreprenørens påvirkning. Begge dele resulterer i en risi-

kopræmie, der enten tager form af en forhøjet tilbudspris på udførelse af entreprisen, eller en af 

bygherren på forhånd forhøjet bonus.345 

Selv i amerikansk praksis viser det sig ofte, at bygherren vælger en modificering af no-excuse-

klausulerne, således at force majeure og måske endda usædvanligt vejrligt svarende til ABT 93 § 24, 

stk. 1, nr. 3 og 4, ikke kommer entreprenøren til skade, men derimod giver tidsfristforlængelse, så 

entreprenøren stadig kan realisere bonussen og undgå dagbod. Henset til at sådanne efterfølgende 

omstændigheder ligger uden for entreprenørens kontrolsfære og således vil kræve endnu større 

risikopræmier for at opretholde tilskyndelsen til at fremrykke byggeriet, er det hensigtsmæssigt at 

lave denne modificering.346  

Efter dansk ret vil no-excuse-klausuler i relation til dagbod næppe blive tillagt virkning. I KFE 

2003.33 VBA var der ved individuelle klausuler mellem bygherren og entreprenøren aftalt, at der 

ikke kunne indrømmes tidsfristforlængelse, medmindre der var tale om forhold, som entreprenøren 

                                                             
344 Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts (Vol. 652). 
Transportation Research Board, s. 30 f. 
345 Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts (Vol. 652). 
Transportation Research Board, s. 31 f.  
346 Inspireret af Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts 
(Vol. 652). Transportation Research Board, s. 31 f. 
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ikke var herre over. Her lagde voldgiftsretten til grund, at klausulen om tidsfristforlængelse ikke 

fandtes at afskære totalentreprenøren for at gøre de almindelige regler i ABT 93 § 24 gældende.347 I 

øvrigt skal de normative betragtninger og standarden for sædvandlig god aftaleskik, som voldgifts-

retten betjener sig af348ved nedjustering eller ligefrem frafald af dagbøder, ikke undervurderes. Der-

for vurderes det, at individuelle klausuler om begrænsningen af entreprenørs adgang til tidsfristfor-

længelse ved dagbod vil være svære at fastholde i en efterfølgende tvist.  

Derimod ser det ud til, at no-excuse-klausuler kan udnyttes i relation til bonusbestemmelser. Den 

allerede nævnte voldgiftskendelse, TBB 2008.418 VBA, viser, at tidsfristforlængende omstændighe-

der behandles forskelligt, afhængigt af om der er tale om en bonusbestemmelse eller en dagbodsbe-

stemmelse. Som allerede omtalt bortfalder dagboden på i alt 5.000.000 kr., fordi entreprenøren ind-

rømmes fristforlængelse efter ABT 93 § 24, hvilket forskyder den dato, som dagbod regnes fra. Pa-

radoksalt nok finder voldgiftsretten ud fra en ordlydsfortolkning, at hele bonusbeløbet bortfalder, 

hvis aflevering ikke er sket senest 1. august 2004, og da aflevering først er sket den 11. oktober 

2004, frifindes bygherren for dette krav. Med andre ord forskyder de tidsfristforlængende omstæn-

digheder afleveringsfristen for dagbod, men fastholdes desuagtet for bonus.  

Denne observation er interessant af flere årsager. For det første betyder det, at bonusbestemmelsen 

kan skabe langt større sikkerhed for rettidig levering, eftersom entreprenøren ikke kan påberåbe 

sig tidsfristforlængende forhold og dermed de facto flytte leveringstidspunktet. Dette kan ikke lade 

sig gøre ved brug af dagbod, som ellers lader til at være det klart foretrukne instrument i relation til 

leveringstidspunktet.  Ved brug af bonusbestemmeler kan bygherren som nævnt overveje, om den-

ne alligevel vil indrømme tidsfristforlængelse eksempelvis for force majeure eller usædvanligt vejr-

lig, fordi entreprenøren alligevel ikke har mulighed for at påvirke disse eksogene faktorer. Det æn-

drer dog ikke ved, at bonusbestemmelse rummer større fleksibilitet til at lave en aftale, der passer 

til den konkrete situation.  

For det andet kan det give anledning til yderligere raffinering af hardshipklausulen. Bruger bygher-

ren en bonusbestemmelse, som eksempelvis indrømmer tidsfristforlængelse for force majeure og 

usædvanligt vejrlig, men derimod ikke for hardship, betyder det alt andet lige, at anvendelsesrum-

met for hardshipklausulen indsnævres. Forudsætningen er naturligvis, at bonussen har en betydelig 

størrelse og dermed skaber et stærkt incitament for hastig gennemførelse. Årsagen til anvendelses-

rummets indsnævring er, at de efterfølgende omstændigheder, som ellers kunne falde under 

hardshipklausulen anvendelsesområde, kan bremse byggeriets fremdrift, fordi der f.eks. skal fore-

tages undersøgelser, samles dokumentation samt udfærdiges syn og skøn. Ved brug af no-excuse-

klausulen i relation til bonus skal entreprenøren således gøre op med sig selv, om det forhold, som 

                                                             
347 Hansen, O. (2013). Entrepriseretlige mellemformer. Jurist-og Økonomforbundet, s. 93-94. Se i øvrigt også Iversen, T., & 
Vagner, H. H. (2005). Entrepriseret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 131, hvor det påpeges, at i det omfang entre-
prenøren vil angribe en dagbod, bør denne ”[...] angribe dagene og ikke selve boden.” Hermed henvises der til, at det at 
påberåbe sig tidsfristforlængelse kan give anlednng til at en dagbod nedjusteres eller helt bortfalder.  
348 Se det foregående afsnit om dagbod for uddybende information.  
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muligvis falder under hardshipklausulen og kan give anledning til genforhandling, opvejer det be-

løb349, der tabes på gulvet, for hver dag hardshipforløbet tager at udrede. 

Udfordringen med hardshipklausulen er som allerede nævnt en svær balancegang mellem kontrak-

tens stabilitet på den ene side eller pacta sunt servanda og på den anden side fleksibilitet til at imø-

degå det uforudsigelige. Vores vurdering er, at der – så vidt det overhovedet er muligt – skal være 

sikkerhed omkring den indgåede aftale, men samtidig en smal åbning for genforhandling, når det 

uforudsigelige indtræffer. Hardshipklausulens destabilisering af kontrakten kan i nogen grad afbø-

des ved detaljeret at præcisere så mange forudsigelige elementer som muligt. Herunder indeksregu-

lering af materialepriser og andet, som på aftaletidspunktet kan prognosticeres og erfaringsmæssigt 

ændrer sig over tid. Rettidig eller fremrykket levering kombineret med den forelagte no-excuse-

klausul er med til at skære et stykke mere af den usikkerhed, hardshipklausulen bringer ind i aftale-

forholdet ved at nedbringe uberettigede krav. På den måde kan velgennemtænkte bonus- og dag-

bodsbestemmelser komplementere og styrke hardshipklausulens anvendelse.  

6.1.6.6 Hvornår skal bygherren knytte bonus- og dagbodsbestemmelser an til kontraktde-

signet?  

Det har vist sig, at bonus- og dagbodsbestemmelser har et potentiale i forhold til at i) at beskytte 

aftalerelationen, ii) sikre rettidig eller førtidig levering og samtidig skabe incitament for entrepre-

nør til at overvinde efterfølgende omstændigheder, og iii) ikke indeholder store faremomenter i 

relation til kvaliteten.350 Dermed bliver det nu nærliggende at vurdere, hvilke variabler, der er be-

stemmende for, om bygherren skal føje bonus- og dagbodsbestemmelser til kontrakten.  

Overordnet har bonus- og dagbodsbestemmelser – i relation til et ønske om rettidig eller fremryk-

ket levering – sin berettigelse i de situationer, hvor der kan realiseres store gevinster for bygherren 

og opnås positive eksternaliteter for samfundet. Det være sig i infrastruktursammenhæng, herunder 

anlæg af veje, broer og tunneller. Konkrete begrundelser for rettidig eller fremrykket levering af 

infrastruktur kan eksempelvis være i) omfattende kødannelse på Køge Bugt Motorvejen, ii) lang 

togrejsetid mellem Aarhus og København, iii) at Storebæltsbroen beskadiges af storm og kræver 

reparation, iv), eller at naboer og virksomheder påvirkes kraftigt af Metrobyggeriet i København.  

Ønsket om rettidig eller fremrykket levering er ikke afgrænset til infrastrukturprojekter. Eksempel-

vis kan flaskehalse på landets sygehuse ligeledes begrunde rettidig eller fremrykket levering af de 

såkaldte supersygehuse, eller en ny sikkerhedspolitisk trussel i form af øget russisk aggression kan 

begrunde rettidig eller fremrykket levering af nye kampfly eller andre forsvarssystemer. 

Begrundelserne kan være mange og rækker langt ud over bygge- og anlægsvirksomhed. Det særlige 

ved bonus- og dagbodsbestemmelser er dog, at gevinsterne eksempelvis ved anlæggelse af veje la-

der sig kvantificere uden alt for meget besvær. Der er muligvis ikke nogen stor tradition herfor i 

Danmark eller det øvrige Skandinavien, men her må den offentlige bygherre lade sig inspirere af 

                                                             
349 Enten som tabt bonus eller som bod, der påløber ved forsinkelse.  
350 Som omtalt er det svært at vide om der er sikkerhedsmæssige problemer. Skulle der være udfordringer på denne front 
antages det, at der kan dæmmes op herfor med sikkerhedsklausuler.   
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den righoldige amerikanske praksis og den veludviklede metodik, som bruges til at estimere gevin-

sten ved infrastrukturprojekter i USA.351   

Ved bedømmelsen af, om bygherren skal anvende en bonus- og dagbodsbestemmelse i relation til 

leveringstidspunktet, er det afgørende at vurdere projektets varighed nøje, da det direkte påvirker 

virkningen af bonus- og dagbodsbestemmelser, hvis varigheden af projektet ikke er fastlagt effici-

ent. Usikkerhed om projektets varighed er således ikke befordrende for at knytte bonus- og dag-

bodsbestemmelser an til det valgte design.352 Det drejer sig i særlig grad om bonus- og dagbodsbe-

stemmelsers evne til at skabe tilstrækkelig incitament til færdiggørelse kombineret med et tidspres, 

som betyder, at entreprenøren overkommer efterfølgende omstændigheder.  

Ud over positive eksternaliteter og den sikkerhed/usikkerhed, der måtte være om størrelsen af dis-

se, er der en række forhold, bygherren skal tage i betragtning. Projekter med store usikkerhedsmo-

menter i relation til jordbundsforhold, udgravninger, nye materialer eller teknikker, vil således ikke 

være oplagte kandidater til bringe bonus- og dagbodsbestemmelser i spil. Generelt må det konstate-

res, at des mere individuelt tilpasset et projekt er, jo mindre anvendelig er bonus- og dagbodsbe-

stemmelser.353  

Endelig skal også de transaktionsomkostninger, der flyder af bonus- og dagbodsbestemmelser, tages 

i betragtning. Foruden blækomkostningerne i forbindelse med at koncipere en klausul, som indehol-

der en incitamentsstruktur for levering, må det også tages i betragtning, at bygherren skal uddannes 

i at anvende bonus- og dagbodsbestemmelser. Det er heller ikke utænkeligt, at det samme gør sig 

gældende på entreprenørsiden. Sådanne omkostninger bør indgå i overvejelserne.  

Endvidere skal bygherren være opmærksom på, at brugen af bonus- og dagbodsbestemmelser har 

en afledt omkostning i form af en risikopræmie. Dette gælder navnlig i forhold til bonusbestemmel-

sen, hvor den juridiske analyse peger på, at der er aftalefrihed, i forhold til hvilke begivenheder der 

kan forskubbe det tidspunkt, som bonus regnes fra. Omvendt kan individuelle klausuler, som frata-

ger entreprenøren ret til tidsfristforlængelse i relation til dagbodsbestemmelsen, næppe fastholdes i 

en efterfølgende tvist. Vælger bygherren for så vidt angår bonus at lave en no-excuse-klausul, som 

                                                             
351 I amerikansk sammenhæng bruges begrebet road user cost (RUC) til at fastlægge de gennemsnitlige daglige omkost-
ninger for en bruger af en vej. Dette begreb skal reflektere de gevinster (tab), der er ved at fremrykke (forsinke) levering 
én dag, og således være det udgangspunkt, der bruges ved beregning af bonus- og dagbodsbestemmelserne. Der findes 
særdeles omfattende litteratur og manualer til den konkrete estimering. For omfattende henvisninger til disse se: Fick, G. J. 
(2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts (Vol. 652). Transportation 
Research Board, s. 25 og s. 44.  
352 En alternativ løsning til at bygherren selv skal fastsætte tidspunktet er cost plus time bidding, som har vundet stor 
udbredelse i amerikansk praksis og nyder akademisk opbakning. Denne kontraktform er fundamentalt anderledes ved at 
bestå af to komponenter. Den første komponent (A) består af de traditionelle omkostninger, der er forbundet med at gen-
nemføre kontrakten eller det, der kan kaldes summen af alle kontraktens enhedspriser multipliceret med mængden af 
input. Den anden komponent (B) består af den tid entreprenøren skal bruge på at gennemføre projektet som ganges med 
de daglige omkostninger, herunder eksternaliteter, som bygherren lægger til grund ved arbejdet. Ved sammenvejningen af 
de to komponenter vinder den entreprenør med de laveste omkostninger, og dermed bliver det den vindende entrepre-
nørs bud, eller mere præcist komponent (B) i dette bud, der definerer projektets varighed. 
For en nærmere beskrivelse heraf henvises der til Bajari, P., & Lewis, G. (2009). Procurement contracting with time incen-
tives: theory and evidence. National Bureau of Economic Research, s. 1-46. 
353 Fick, G. J. (2010). Time-related incentive and disincentive provisions in highway construction contracts (Vol. 652). 
Transportation Research Board, s. 31 f. 
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fratager entreprenøren retten til en eller flere af de tidsfristforlængende begivenheder, der findes i 

ABT 93 § 24, stk. 1, svarer det til at overføre risiko til entreprenøren. Der kan være god grund til 

denne risikooverførsel, såfremt bygherren ønsker større sikkerhed for, at afleveringen af projektet 

ikke forskubbes. En anden begrundelse er, at bygherren ønsker at udnytte de komplementære ef-

fekter, der kan være ved at have hardshipklausulen og bonus- dagbodsbestemmelsen i kontrakten 

på samme tid. Mange af de risici, som vil blive overført til entreprenøren, har denne dog kun i be-

grænset omfang mulighed for at påvirke.  

Det skal bemærkes, at risikopræmien har en nær forbindelse med variablen RA (risikoaversion) fra 

kapitlet 5 under sammenfatningen af hardship. Jo større risikoaversionen er, des større bliver den 

risikopræmie, der skal lægges oveni. RA er i denne sammenhæng en bagvedliggende variabel. Når 

der ses på risikopræmien her, er det fordi, det er denne størrelse, der operationaliserer de omkost-

ninger som risikoaversionen afføder, og derfor bliver denne variabel den afgørende at tage i be-

tragtning.   

Vores vurdering er, at bygherren bør lade tidspunktet til beregning af bonus forlænge ved force 

majeure og usædvanligt vejrlig, jf. ABT 93 § 24, stk. 1, nr. 3 og 4.   

6.1.6.7 Praktisk illustration af forskellige incitamentsstrukturer 

En offentlig bygherre ønsker et anlægsarbejde af en motorvej færdigt til den 1. juni 2015. Entrepri-

sen andrager en samlet værdi af 50.000.000 kr. og indgår som den sidste vigtige brik i et større in-

frastruktursystem, som forkorter rejsetiden for pendlere i området væsentligt. Bliver motorvejen 

forsinket, betyder det, at anvendelsen af det samlede infrastruktursystem forsinkes. Omvendt kan 

motorvejen uden problemer tilsluttes det samlede infrastruktursystem op til 10 dage før aflevering, 

altså den 22. maj. Bygherren vurderer, at de samlede gevinster (tab) for bygherren og samfundet 

ved fremrykket (forsinket) levering svarer til 500.000 kr. (–500.000) pr. dag. Spørgsmålet bliver nu, 

hvordan bygherren skal lave et efficient kontraktdesign? 

Anvender bygherren en symmetrisk bonus- og dagbodsbestemmelse efter amerikansk model354 (se 

figur 7), skal bygherren blot lade bonusbestemmelsen (dagbodsbestemmelsen) pr. dag udgøre 

500.000 kr. (–500.000 kr.) for at reflektere gevinsterne (omkostningerne) for bygherren og sam-

fundet. Bonus og dagbod er symmetrisk omkring afleveringstidspunktet, der er fastsat til den 1. juni 

2015, og hvor fremrykket levering udløser en bonus, udløser forsinket levering en dagbod. Bygher-

ren ønsker dog at maksimere bonussen til 5.000.000 kr., da der ikke kan realiseres gevinster ved 

levering før den 22. maj. Dagboden ønsker bygherren ikke at maksimere, da der fortsat påløber om-

kostninger for hver dag motorvejen leveres efter den 11. juni. Derfor vil bygherren sikre sig, at der 

stadig er incitament til at få færdiggjort byggeriet, hvis der skulle ske det uventede, at anlægsarbej-

det forsinkes væsentligt.  

                                                             
354 Der anvendes formentlig mange forskellige udgaver af incitamentsstrukturer i USA, da bonusbestemmelser i det hele 
taget synes langt mere udbredt. De symmetriske bonus- og dagbodsbestemmelser benævnes som den amerikanske model 
i denne sammenhæng, fordi vi observerede denne struktur i relation til amerikanske infrastrukturprojekter.  
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Enkelheden i modellen tiltaler bygherren – den er nem at anvende og formidle til entreprenøren. 

Bygherren er dog klar over, at en bodsbestemmelse på hele 1 pct. af entreprisesummen næppe er 

forenelig med dansk ret, som ved flere lejligheder har nedjusteret eller ladet bodsbestemmelser 

bortfalde med henvisning til bl.a. sædvanlig god aftaleskik. Denne usikkerhed vedrørende dagbods-

bestemmelsen tør bygherren ikke forlade sig på, da denne ønsker et sikkert kontraktuelt udgangs-

punkt, som kan fastholde de risiko- og gevinstkalkuler, som ligger til grund for kontrakten.  

I sammenhæng hermed er bygherren bekendt med en voldgiftskendelse, hvor voldgiftsretten blev 

foreholdt en incitamentsstruktur med bonus- og dagbodsbestemmelser. Til bygherrens overraskel-

se blev spørgsmålet om bonus og dagbod behandlet forskelligt, og bygherren overvejer nu, om han 

kan udforme en model, der alene tager udgangspunkt i en bonusbestemmelse og på den måde kan 

skabe større sandsynlighed for, at aftalen fastholdes efter dens ordlyd.  

Idet bygherren ønsker at tage dagboden ud af incitamentsstrukturen, så den alene fremstår som en 

bonus, fastsættes entreprisesummen blot til 45.000.000 kr., men entreprenøren får mulighed for at 

realisere 500.000 kr. pr. dag, denne leverer før den 11. juni. Af figuren kan det ses, at der materielt 

ikke er den fjerneste forskel på de to framinger ved fremrykket levering (før 1. juni), rettidig leve-

ring (1. juni), eller forsinket levering (efter den 1. juni). Entreprenøren opnår fuldstændig samme 
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betaling i tidspunkterne mellem den 22. maj 2015 og den 11. juni 2015, men det, der tidligere var en 

kombination af bonus og dagbod, fremstår nu alene som en bonus.  Fra et juridisk perspektiv ser det 

ud til, at aftaleforholdet og den valgte risiko- og gevinstallokering i højere grad beskyttes under 

denne struktur. Samtidig kan bygherren være sikker på at indløse de eventuelle positive samar-

bejdseffekter, som fremhæves i kontraktpsykologien.  

Bygherren vurderer, at bonusmodellen rummer store fordele, men er ikke uden praktiske udfor-

dringer. For at anvende modellen skal bygherren kunne fastsætte, hvornår bonussen skal nedtrap-

pes til 0 kr. Bygherren skal sikre sig, at det tidsrum, som bonusbestemmelsen spændes ud over, er 

tilstrækkeligt stort til, at entreprisen kan færdiggøres inden for dette. Måtte entreprisen tage længe-

re tid, har bygherren nemlig ikke mulighed for at pålægge bod. Bygherren mener, at datoen for bo-

nussens endelige udfasning skal være den 11. juni, men hvad hvis entreprenøren af den ene eller 

anden grund måtte møde forhindringer, som forsinker levering yderligere? Efter alt at dømme vil en 

bonus af den påtænkte størrelse skabe et stærkt incitament for færdiggørelsen, men skulle det 

utænkelige ske, vil bygherren gerne sikre, at entreprenøren efter den 11. juni fortsat har incitamen-

ter til at gøre arbejdet færdigt, så denne eksempelvis ikke allokerer ressourcer til andre projekter. 

Dette skal ses i lyset af, at andre offentlige bygherrer ofte har oplevet store forsinkelser. Herudover 

bestemmer pris– og tidcirkulæret i § 4, stk. 2, 2. pkt., at entrepriseaftalen skal indeholde sanktions-

bestemmelser for det tilfælde, at entreprenøren ikke overholder tidsfristerne. 

Derfor ønsker bygherren at designe incitamentsstrukturen således, at den udnytter de store fordele 

i en bonusmodel, men samtidig har en sikkerhedsventil indbygget i form af dagbod. Vigtigt er det 

selvsagt, at denne sikkerhedsventil ved en efterfølgende tvist ikke kan demonteres af voldgiftsretten 

(se figur 8). Bygherren er klar over, at det kan virke en smule kontraintuitivt, at bonussen ikke alene 

knytter sig til perioden før den 1. juni. For at kunne skabe et stærkt incitament, afspejlet ved kur-

vens stejle forløb, er der dog ingen vej uden om at frame forløbet mellem den 1. juni og den 11. juni 

som en bonus, selv om dette økonomisk lige så godt kunne være en dagbod.  

I forhold til kontraktpsykologiske overvejelser kan denne framing forekomme inkonsistent med de 

undersøgelser, som viser, at bonus har en gavnlig effekt på samarbejdet, mens dagbodsbestemmel-

serne snarere ansporede opportunisme. Når bygherren alligevel hælder til denne struktur, skyldes 

det, at erfaringerne fra de mange projekter, som har gjort brug af en lignende struktur, peger på, at 

det først og fremmest er muligheden for bonus, der skaber incitament for entreprenøren til rettidig 

eller tidlig levering, snarere end det er frygten for at blive mødt med repressalier. Derfor er bonus-

sen i denne sammenhæng den bærende komponent, mens dagbodsbestemmelsen blot er en sikker-

hedsventil. 

Dagboden, som aktiveres efter den 11. juni, er justeret således, at den ligger på linje med voldgifts-

rettens syn på en sædvanlig bodsstørrelse og dermed ikke i fare for at blive nedjusteret eller bort-

falde. Det betyder samtidig, at dagboden ikke evner at internalisere de faktiske omkostninger, som 

er forbundet med forsinkelsen efter den 11. juni. Ikke desto mindre sørger eksistensen af en dagbod 

for, at entreprenøren ikke mister incitamentet til at fremrykke arbejdet, selv hvis denne måtte blive 

forsinket til efter den 11. juni.  
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I relation til dagboden, som i princippet kan antage uanede højder, er bygherren opmærksom på, at 

denne vælter mere risiko over på entreprenøren. Henset til risikoaversionen for begge parter og 

kontraktpsykologien er det ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt. I relation til afsnit 4.5 om prospekt-

teori i en entrepriseretlig kontekst svarer dette til, at bygherren kan realisere et tab med lav sand-

synlighed (fjerde kvadrant), hvilket resulterer i risikoaversion eller vilje til at tegne forsikring.355 

Bygherren laver dog den afvejning, at nok er sandsynligheden for levering efter den 11. juni lav, 

men de økonomiske konsekvenser, hvis det måtte ske, er store. Desuden kan bygherren komme 

under politisk pres og blive mødt af negativ omtale, som kan følge af forsinkede projekter. Endvide-

re er det bygherrens klare opfattelse, at det stærke incitament, der ligger i bonusbestemmelsen be-

virker, at der slet ikke bliver tale om forsinkelse. Det er i hvert fald, hvad erfaringerne fra USA peger 

på. Derfor mener bygherren at kunne sandsynliggøre, at entreprenøren ikke tillægger den ubegræn-

sede dagbodsbestemmelse stor vægt, hvilket selvsagt sænker den risikopræmie, som bygges ind i 

tilbuddet.  

Samlet set er bygherren derfor af den opfattelse, at hybridløsningen sikrer sunde incitamenter både 

økonomisk og psykologisk, samtidig med at den harmonerer med entrepriseretten.  

6.1.7 EU-udbudsretten 

Den foreslåede bonus- og dagbodsklausul er hverken en ændring af kontrakten eller en ændring i 

medfør af kontrakten, da den blot foreskriver retsvirkningerne for forhold, der kan tilskrives entre-

prenøren.356 Derimod vil ændringer i entreprisesummen på baggrund af en prisindekseringsklausul 

være begrundet i udefrakommende, men forudsete forhold, f.eks. ændringer i byggeomkostninger. 

En prisindekseringsklausul vil imidlertid være omfattet af undtagelsen i udbudslovens § 179 om 

                                                             
355 Det skal bemærkes, at det at tegne forsikring skal forstås i bred forstand og ikke blot som vilje til at underskrive en 
police, der mod betaling af en forsikringspræmie fratager forsikringstager nogle risici. Her skal det at tegne forsikring blot 
forstås som bygherres vilje til, at blive frataget risici mod betaling til entreprenøren.  
356 Derimod vil en ændring af størrelsen af bod/bonus være en reel ændring af kontrakten. Det kan endvidere argumente-
res for, at bod/bonus blot er et instrument til at motivere entreprenøren– ikke til at berige bygherren eller entreprenøren.  

Reduceret bod 
så længe det er 
nødvendigt 
  

1/6-15 

55 mio.  

50 mio.  

22/5-15 

Bonus og dagbod (DK) 

11/6-15 

Figur 8: Framing af bonus og dagbod som er tilpasset dansk ret  

45 mio.  
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ændringer i medfør af kontrakt. Det korte svar er derfor, at den kombinerede foreslåede bonus- og 

dagbodsklausul ikke giver anledning til udbudsretlige komplikationer.   

6.1.8 Sammenfatning på brug af bonus og tab ved levering  

Hvornår bør bygherren knytte bonus- og dagbodsbestemmelser an til det valgte design?  

 

Brug B/D når ↓ UV, ↑ G, ↑ E, ↓ K, ↓ TO(B/D), ↓ RP hvor 

 B/D er bonus- og dagbodsbestemmelser til rettidig eller fremrykket levering 

 UV er usikkerhed omkring varigheden af projektet  

 G er de gevinster som bygherren selv kan realisere 

 E er de samlede positive eksternaliteter ved rettidig eller fremrykket levering 

 K er kompleksitet i teknikker, materialer o.lign. 

 TO(B/D) er transaktionsomkostninger ved at bruge bonus- og dagbodsbestemmelser  

 RP er risikopræmien ved, at der skabes yderligere risiko for entreprenør ved at indgå i en 

kontrakt med en bonus- og dagbodsbestemmelse 

 

Ved bedømmelsen af om bygherren skal anvende en bonus- og dagbodsbestemmelse i relation til 

leveringstidspunktet, er det afgørende at vurdere projektets varighed nøje, da det direkte påvirker 

virkningen af bonus- og dagbodsbestemmelser. Fastlægges varigheden under stor usikkerhed er der 

risiko for, at der ikke skabes et tilstrækkeligt tidspres til, at entreprenøren overkommer efterføl-

gende omstændigheder.   

Derudover er et grundlæggende forhold, at bygherren ved at implementere en sådan incitaments-

struktur kan realisere nogle gevinster. Et særligt forhold ved den offentlige bygherre er, at mange af 

de gevinster, bygherren kan realisere samtidig, vil give positive eksternaliteter. Disse holdes dog 

separate, af den grund at der hos den ordregivende myndighed kan være et behov for at fremvise 

lokale gevinster for at sikre opbakning i embedsværket eller politisk og ikke blot samfundsmæssige 

eksternaliteter.  

En meget væsentlig variabel, som går igen fra sammenfatningen på hardshipklausulen, er komplek-

sitet i teknikker, materialer o.lign. Des større kompleksitet, der er forbundet med byggeriet, des 

flere begivenheder bliver bygherren nødt til at indrømme tidfristforlængelse for, hvis der fortsat 

skal være balance i risikoallokeringen mellem bygherren og entreprenøren. Dermed er det langtfra 

alle projekter, hvor bonus- og dagbodsbestemmelser giver mening. I korthed skal der være gevin-

ster ved at levere til et bestemt tidspunkt eller før dette og projektet skal ikke have en alt for usikker 

natur, f.eks. hvis nytænkning i løsninger, materialer og general udvikling fylder meget. Eller bare:  

Brug B/D når G + E > K + UV + TO(B/D) + RP 
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Vælger bygherren at knytte bonus- og dagbodsbestemmelser an til det valgte design, anbefales det 

at lave en øvre grænse for bonus, men ingen grænse for dagbod. En bonus- og dagbodsbestemmelse 

skal ikke være udformet som en engangsydelse, men deles ud over eksempelvis antal dage for mak-

simal effekt. Endelig bør bygherren overveje, hvordan særligt bonusdelen afgrænses med no-excuse-

klausuler. Her bør bygherren som minimum indrømme tidsfristforlængelse for så vidt angår de ef-

terfølgende omstændigheder, som ligger uden for bygherres kontrol, herunder force majeure og 

særligt vejrlig for at undgå en risikofordeling, som resulterer i for høje risikopræmier.  

7 Samspillet mellem hardshipklausulen, VECP og bonus- og dag-

bodsbestemmelser 

I de foregående to kapitler blev hardshipklausulen, VECP og bonus- og dagbodsbestemmelser vur-

deret hver for sig, og der blev i den forbindelse opstillet en række variabler, som kunne forklare 

disse. Efter at have set på de tre områder enkeltvis, er det vigtigt at vurdere samspillet mellem disse. 

7.1 Samspillet mellem hardshipklausulen og VECP  

Når det kommer til hardshipklausulens sammenhæng med VECP, er der ikke noget oplagt modsæt-

ningsforhold mellem de to typer bestemmelser. Vi kan konstatere, at to meget væsentlige variabler, 

nemlig V (projektets varighed) og K (kompleksiteten i projektet), har samme retning (↑) på tværs af 

hardshipklausulen og VECP-klausulen. I takt med at varighed og kompleksiteten øges, stiger beretti-

gelsen for begge klausuler. Omvendt er det svært at pege på, at kombinationen af en hardshipklau-

sul og VECP rummer komplementære effekter. 

7.2 Samspillet mellem hardshipklausulen og bonus- og dagbodsbestemmel-

ser 

Som det allerede blev fremhævet i kapitel 5, er det centralt, hvordan hardshipklausulen griber ind i 

kontraktens øvrige bestemmelser. Eksempelvis kan brugen af indeksregulering ved forudsigelige 

risici indsnævre hardshipklausulens anvendelsesområde, fordi hardshipklausulen således skal op-

fange færre efterfølgende omstændigheder. Efter behandlingen af bonus- og dagbodsbestemmelser i 

kapitel 6 kan det ses, at hardshipklausulen også bør tænkes sammen med bonus- og dagbodsbe-

stemmelser vedrørende leveringstidspunktet. Vores analyse og vurdering tyder nemlig på, at bonus- 

og dagbodsbestemmelser ligeledes kan bidrage til at stabilisere kontrakten og indsnævre hardship-

klausulens anvendelse ved ikke at give tidsfristforlængelse for efterfølgende omstændigheder med 

karakter af hardship. Bonus- og dagbodsbestemmelser øger værdien af en sådan klausul, da disse 

bestemmelser i forening kan bidrage til at afgrænse hardshipklausulens anvendelse uden, at den 

fleksibilitet, som begrunder, at parterne i første omgang anvender en hardshipklausul, går tabt. Det 

afgørende er, at kombinationen af bestemmelserne tvinger entreprenøren til løbende at vurdere, 

om en efterfølgende omstændighed, som muligvis kan begrunde, at entreprenøren påberåber sig 

hardship, opvejer den bonus, som tabes ved, at byggeriet ikke kan leveres så hurtigt. Årsagen er den, 

at en aktualisering af hardshipklausulen i en række situationer vil kræve, at der foretages undersø-

gelser og andet, der kan klarlægge de nærmere omstændigheder. Disse undersøgelser vil alt andet 
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lige betyde, at tempoet i byggeriet sænkes. Bonus- og dagbodsbestemmelser kan således styrke bru-

gen af hardshipklausulen. På samme tid er det ikke utænkeligt, at hardshipklausulen også kan styr-

ke brugen af bonus- og dagbodsbestemmelser. Uagtet de gode erfaringer med brugen af bonus- og 

dagbodsbestemmelser vil disse skabe usikkerhed om, hvad indtjeningen på et givet projekt bliver 

for entreprenøren. Hardshipklausulen kan i den sammenhæng tænkes at udgøre en modvægt til 

denne usikkerhed, fordi entreprenøren i de tilfælde, denne forsinkes af efterfølgende omstændighe-

der, lettere opnår adgang til en justering af kontrakten gennem hardshipklausulen.  

Dermed kan følgende variabel føjes til sammenfatningen over hardshipklausulens variabler: 

 ↑ B/B er den komplementære effekt ved at have bonus- og dagbodsbestemmelser i kontrak-

ten og en hardshipklausul på samme tid.  

Og tilsvarende kan følgende føjes til sammenfatningen over bonus- og dagbodsklausulens variabler:  

 ↑ HS er den komplementære effekt ved at have en hardshipklausul i kontrakten og bonus- 

og dagbodsbestemmelser på samme tid.  

Samtidig skal det understreges, at hardshipklausulen og bonus- og dagbodsbestemmelser langtfra 

altid giver mening at kombinere. I relation til hardshipklausulen blev det konkluderet, at jo større 

kompleksitet projektet indebærer, des mere vil det tale for at inddrage hardshipklausulen. Den 

modsatte effekt (↓) gør sig imidlertid gældende vedrørende kompleksiteten, når det kommer til 

bonus- og dagbodsbestemmelser. Dermed ikke sagt at det aldrig kan lade sig gøre at forene de to 

bestemmelser. Det er ikke utænkeligt, at brugen af hardshipklausulen kan begrundes selv ved pro-

jekter med en lav grad af kompleksitet. F.eks. fordi entreprisesummen andrager en meget stor værdi 

(↑ O), at entreprisen strækker sig over lang tid (↑ V), eller at parterne er særdeles risikoaverse (↑ 

RA). Selv om bygherren og entreprenøren mener, at projektet ikke indeholder stor kompleksitet, 

kan der altid dukke noget op, og ønskes der et beredskab i kontrakten, som kan håndtere dette, er 

hardshipklausulen efter vores vurdering en habil løsning.  

I modsætning hertil er brugen af bonus- og dagbodsbestemmelser særdeles afhængig af, at projektet 

ikke rummer for stor kompleksitet (↓ K ), og at der kan indhøstes positive samfundsmæssige eks-

ternaliteter (↑ E). Det kunne eksempelvis være ved anlæggelse af infrastruktur såsom motorveje, 

men såfremt projektet indeholder en høj grad af udviklingsarbejde, eksempelvis i relation til en Sto-

rebælt- eller en Femernforbindelse, er det mere tvivlsomt, i hvilket omfang bonus- og dagbodsbe-

stemmelser er egnet. Her skal der som minimum udvises stor forsigtighed ved fastlæggelsen af inci-

tamenterne, hvilket kan betyde, at bygherren er nødt til at fastsætte disse relativt lavt.357  

                                                             
357 Se i samme retning Jønsson, M., & Danielsen, A. (2015). Gensidig værdiskabelse i entreprisekontrakter - strategisk 
anvendelse af proaktiv jura og værdiskabende økonomisk teori. Copenhagen Business School, s. 65, hvor det konkluderes, 
at “ [det] er […] optimalt for parterne at aftale en bod, der er så lav som muligt, dog uden at boden sættes så lavt, at Entrepre-
nøren incentiveres til at shirke.” 
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7.3 Samspillet mellem VECP og bonus- og dagbodsbestemmelser 

I stil med ovenstående opstår der et potentielt modsætningsforhold mellem brugen af bonus- og 

dagbodsbestemmelser og brugen af VECP, der udspringer af fællesvariablen K, som knytter sig til 

projektets kompleksitet. Øget kompleksitet (↑ K) taler for anvendelsen af VECP. Det modsatte er 

gældende for bonus- og dagbodsbestemmelser (↓ K).  

Desuden kan der være et modsætningsforhold mellem at øge fokus på varigheden af projektet på 

den ene side, og ønsket om at inddrage entreprenørens viden og erfaringer gennem forslag til æn-

dringer på den anden side. Alt andet lige vil der være risiko for, at den gevinst entreprenøren kan 

opnå ved at blive færdig til tiden måske opvejer de fordele, entreprenøren opnår på baggrund af 

forbedringsforslag. Det har den konsekvens, at selv om bygherren er villig til at give entreprenøren 

100 pct. af den gevinst, der opnås gennem et forbedringsforslag, så kan bygherren ikke være sikker 

på, at de realiseres, alene fordi entreprenørens tidsmæssige investering hele tiden vil blive opvejet 

mod bonus og dagbod.  

Endelig er det vigtigt, at bygherren sikrer sig, at entreprenøren ikke både belønnes for at fremkom-

me med ændringsforslag til, hvordan levering kan fremrykkes, samtidig med at denne belønnes for 

fremrykket levering efter en bonus- og dagbodsbestemmelse.  

7.4 Det overordnede samspil 

De i afhandlingen opstillede initiativer til bygherrens håndtering af efterfølgende omstændigheder 

bidrager samlet set til en efficient værdiskabelse for såvel samfundet som bygherren. Det sker ved 

at nedbringe omkostningerne til unødige risikopræmier og øge konkurrencen mellem de bydende 

entreprenører gennem indførelsen af en hardshipklausul. Samtidig maksimeres de samfundsmæssi-

ge gevinster ved efficient levering, ligesom der skabes dynamisk efficiens, ved at der løbende brin-

ges værdiskabende forbedringsforslag i spil. Samspillet ved simultan brug af initiativerne skal som 

vist tænkes nøje igennem.   
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8 Konklusion  

Sammenfattende kan det konkluderes, at den offentlige bygherre ved brug af de opstillede tiltag 

opnår en mere efficient allokering af risici og udnyttelse af flere gevinstmuligheder ved efterfølgen-

de omstændigheder. De opstillede tiltag forsøger, inden for rammer af gældende ret, på den ene side 

at opnå en efficient risikoallokering i tilfælde af hardship, og på den anden side at give parterne inci-

tamenter til en mere efficient udnyttelse af gevinstmuligheder, herunder sikre at der sker levering 

på det mest efficiente tidspunkt, samtidig med at entreprenøren løbende kommer med værdiska-

bende forbedringsforslag.   

Indledningsvist blev det undersøgt, hvilke rammer de EU-udbudsretlige regler opstiller for håndte-

ringen af efterfølgende omstændigheder i relation til en økonomisk efficient allokering af risici og 

udnyttelse af gevinstmuligheder. Den juridiske analyse af udbudslovens regler om ændringer af 

kontrakter viser, at reglerne rummer betydelig fleksibilitet i relation til bygherrens ændringshånd-

tering, hvilket navnlig kommer til udtryk i de nye undtagelsesbestemmelser til, hvornår der forelig-

ger en ændring af grundlæggende elementer i en offentlig kontrakt.  

Derefter blev der givet en kort indføring i entrepriseretten samt de aftale- og obligationsretlige 

grundsætninger, som træder frem ved manglende aftale, med henblik på at vurdere, hvordan par-

terne rent faktisk er stillet i mangel af en aftaleregulering. Det blev konstateret, at håndteringen af 

risici i et eller andet omfang er håndteret i obligationsrettens almindelige del. I entrepriseforhold er 

denne håndtering imidlertid utilstrækkelig og ligefrem inefficient, ligesom obligationsrettens al-

mindelige del slet ikke bidrager til udnyttelse af gevinstmuligheder. 

Den efterfølge analyse af risiko- og gevinstbegrebet med afsæt i kontraktpsykologien viser, at byg-

herren ikke er risikoneutral, men at entreprenøren generelt er mere risikoavers. Her giver prospekt-

teorien os en økonomisk ramme til at forstå forholdet mellem bygherren og entreprenøren, og 

hvordan parterne forventes at reagere i situationer, hvor disse står over for gevinst og tab med for-

skellige sandsynligheder. Den beslægtede forskning om framing er ikke entydig på området. På den 

ene side peger forskningen på, at tabsbestemmelser betyder, at realdebitor i samarbejdet yder en 

højere indsat end ellers. På den anden side viser anden forskning med udgangspunkt i prospekt-

teorien, at gevinstbestemmelser har den fordel, at de ansporer til samarbejde og mindre opportu-

nisme end hvis kontraktbestemmelser blev framet som tabsbestemmelser. Sidstnævnte effekt vur-

deres at være den mest sandsynlige i en entrepriseretlig sammenhæng.   

Med udgangspunkt i økonomisk teori og inden for den relevante juridiske ramme opstilles der her-

efter en hardshipklausul, som den offentlige bygherre kan benytte for at håndtere risici ved efterføl-

gende omstændigheder mere efficient. Hardshipklausulen har, sammenlignet med de forslag til 

hardshipklausuler, som lex mercatoria fremviser, en væsentligt udbygget procedure og en nyska-

bende brug af en mægler, som er tilpasset en dansk entreprisekontekst.  

Hardshipklausulens berettigelse udspringer navnlig af det faktum, at entreprenørerne foretrækker 

gennemskuelige projektrisici og har en tendens til at være risikoavers i situationer, hvor der er en 

lav sandsynlighed for at realisere et tab, da den risiko, som teoretisk forekommer inferiør, får en 
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betydelig mental vægt, hvilket udmønter sig i risikoaversion. Således kan bygherren muligvis til-

trække flere kvalificerede entreprenører til at byde på et givent projekt, da en hardshipklausul ned-

bringer de uigennemskuelige projektrisici. Hardshipklausulen har endvidere interesse, idet den 

forsøger at formalisere ændringsforpligtelsen og således skabe en retlig forpligtelse til at fordele 

uforudsigelige risici, når de materialiserer sig. Den opstillede hardshipklausul kræver naturligvis 

tilpasning og egner sig ikke til ethvert projekt. Det blev bl.a. konstateret, at hardship ikke er velegnet 

til mindre projekter, da transaktionsomkostningerne hertil er for høje. Endelig bør bygherren tænke 

samspillet med kontraktens øvrige regulering igennem. Årsagen er, at brug af indeks m.v. kan ind-

snævre anvendelsen af hardshipklausulen. Hermed bibeholdes fleksibiliteten til at justere aftalen 

ved særligt bebyrdende efterfølgende omstændigheder, men samtidig destabiliseres kontrakten 

mindst muligt, fordi hardshipklausulen opsamler færre hændelser.  

Herudover blev der med udgangspunkt i økonomisk teori og inden for den relevante juridiske ram-

me, opstillet flere konkrete tiltag, som den offentlige bygherre kan tage for at håndtere gevinstmu-

ligheder ved efterfølgende omstændigheder efficient.  

Det første tiltag fokuserer på, hvordan der gennem VECP kan drages fordel af efterfølgende om-

stændigheder og således realiseres betydelige gevinster i langvarige og komplekse entrepriser.  

Det andet tiltag koncentrerer sig om at anvende en bonus- og dagbodsbestemmelse, som knytter sig 

til leveringstidspunktet. En sådan bestemmelse udnytter i) de potentielle samarbejdsfremmende 

mekanismer, der blev konstateret i kontraktpsykologien, ii) beskytter aftalerelationen mellem byg-

herren og entreprenøren fra domstolenes indgriben, iii) skaber incitament til at overkomme efter-

følgende omstændigheder og iv) udnytter gevinster, der knytter sig til rettidig eller førtidig levering. 

Afslutningsvis blev samspillet mellem hardshipklausulen, bonus- og dagbodsbestemmelser og VECP 

evalueret. Hardshipklausulen bør f.eks. tænkes sammen med bonus- og dagbodsbestemmelser. På 

den ene side vurderes der at være komplementære effekter i forhold til at afgrænse anvendelsen af 

hardshipklausulen og dermed stabilisere kontrakten. På den anden side bør bygherren være op-

mærksom på, at når kompleksiteten udtrykt ved variablen K øges, så taler det for en hardshipklau-

sul, men mod brugen af bonus- og dagbodsbestemmelsen. Bonus- og dagbodsbestemmelsen kan 

ligeledes være svær at forene med VECP, på grund af at variablen K ikke virker i samme retning 

(↓↑). Når det kommer til hardshipklausulens sammenhæng med VECP, er der ikke noget oplagt 

modsætningsforhold mellem de to typer af bestemmelser. Tværtimod kan det konstateres, at to 

meget væsentlige variabler, nemlig K og V (projektets varighed), har samme retning (↑) på tværs af 

hardshipklausulen og VECP-klausulen. Bygherren skal således foretage en konkret afvejning af de 

enkelte variabler i de tre anbefalinger, og ikke mindst samspillet mellem disse, hver gang initiati-

verne skal bringes i anvendelse. 
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Appendiks 1: Den nuværende udbudsretlige retsstilling  

Det er almindeligt antaget i den udbudsretlige litteratur, at der efter en offentlig kontrakts indgåelse i et 

nærmere bestemt omfang kan foretages ændringer i kontrakten, uden at dette medfører pligt til at 

foretage et nyt udbud. EU-Domstolens, domstolenes og klagenævnets praksis sætter imidlertid grænser 

for, hvor meget en kontrakt kan ændres, førend den pågældende ændring anses for indgåelse af en ny 

udbudspligtig kontrakt.1  

Spørgsmålet er heller ikke reguleret direkte i det gældende udbudsdirektiv2, der dog indeholder nogle 

undtagelsesregler. Disse undtagelsesregler giver mulighed for at foretage visse supplerende indkøb, der 

ikke oprindeligt var omfattet af kontrakten, uden at foretage et nyt udbud3. Det følger forudsætningsvis af 

disse regler, at en ændring kan være af en sådan karakter, at der foreligger fornyet udbudspligt4. 

De første konjunkturer af dagens retstilstand ses bl.a. i EU-Domstolens dom i sag C-337/98, 

Kommissionen mod Frankrig, præmis 44, hvor EU-Domstolen fastslår, at ændringer af en offentlig 

kontrakt udgør indgåelse af en ny kontrakt, når de ændrede vilkår var afgørende forskellige fra 

bestemmelserne i den oprindelige kontrakt, og derfor viser, at det var parterne vilje at genforhandle 

kontraktens grundlæggende elementer.   

I den noget senere - og i dag - ledende afgørelse på området, EU-Domstolens dom i sag C-454/06, 

Pressetext, uddyber EU-Domstolen ovennævnte udtalelse ved i præmis 35-37 at opstille tre kriterier. For 

det første kan en ændring af en offentlig kontrakt i dennes løbetid betragtes som væsentlig, såfremt den 

indfører betingelser, der, hvis de havde fremgået af den oprindelige procedure for indgåelse af en aftale, 

ville have gjort det muligt for andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne at deltage, eller ville have 

gjort det muligt at acceptere et andet bud end det, som oprindeligt blev antaget.5 For det andet kan en 

ændring i den oprindelige kontrakt betragtes som væsentlig, såfremt den i betydeligt omfang udvider 

aftalen til at omfatte tjenesteydelser, der ikke oprindeligt var fastsat heri.6 For det tredje kan en ændring 

betragtes som væsentlig, når den ændrer kontraktens økonomiske balance til fordel for leverandøren på 

en måde, som ikke var fastsat i de oprindelige udbudsbetingelser.7 

1 Se hertil eksempelvis Hartlev, K., & Liljenbøl, M. W. (2013). Changes to existing contracts under the EU public procurement rules 
and the drafting of review clauses to avoid the need for a new tender. Public Procurement Law Review, 2, s. 51 ff., Poulsen, S. T. 
(2012). The possibilities of amending a public contract without a new competitive tendering procedure under EU law. Public 
Procurement Law Review, 5, s. 167 ff., Fabricius, J. (2014). Offentlige indkøb i praksis. 3. udgave, s. 585 ff. og Steinicke, M., & 
Groesmeyer, L. (2008). EU's udbudsdirektiver med kommentarer. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet. 2. udgave, s. 776 ff.  
2 Direktiv 2004/18/EF. 
3 Udbudsdirektivets artikel 31, stk. 2, litra b, og stk. 4, litra a. Se hertil Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W., i Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. 
(2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret, s. 242 ff.  
4 Se EU-Domstolens dom i sag C-454/06, Pressetext, præmis 36. 
5 Jf. EU-Domstolens dom i sag C-454/06, Pressetext, præmis 35. 
6 Jf. EU-Domstolens dom i sag C-454/06, Pressetext, præmis 36. Se også udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 780, hvor 
der med henvisning til relevant praksis fra EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud anføres følgende: “Om en kontrakt udvides i 
betydelig omfang må først og fremmest afhænge af en relativ vurdering af ændringens størrelse sammenholdt med kontraktens 
størrelse. Uanset om der er tale om en udvidelse af kontrakten kvantitative omfang (mere af det samme) eller en udvidelse af dens 
kvalitative omfang (mere af noget andet), vil udvidelsen ofte kunne kvantificeres til en økonomisk værdi. Ændringens størrelse 
isoleret set må dog også kunne tillægges betydning. Det forhold, at ændringens størrelse overstiger den for ydelsen relevante 
tærskelværdi, vil tale for, at ændringen må anses for væsentlig.” 
7 Jf. EU-Domstolens dom i sag C-454/06, Pressetext, præmis 37. 
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Ændringshåndteringen kan for det første ske i medfør af kontrakt ved hjælp af ændringsklausuler. 

Kravene til ændringer i medfør af kontrakten behandles i EU-Domstolens dom i sag C-496/99P, Succhi di 

Frutta. Her gør EU-Domstolen det klart, at samtlige udbudsbetingelser og kontraktbestemmelser skal 

være klare, præcise og utvetydige, hvilket selvsagt også gælder ændringsklausuler.8 Kravet til klarhed, 

præcision og utvetydighed indebærer, at ordregiver er forpligtet til udtrykkelig at fastsætte denne 

mulighed for tilpasning samt reglerne for dens anvendelse, herunder under hvilke forudsætninger og 

hvorledes ændringen kan finde sted, således at alle virksomheder, der er interesserede i at deltage i 

udbuddet, har kendskab hertil fra starten og således er ligestillet, når de udformer deres tilbud.9 

“Ændringsklausuler eller optioner, hvis anvendelsesområde er for bredt og uklart, vil formentlig sjældent 

kunne bære ændringer i videre omfang, end hvad der gælder efter Pressetext‐kriterierne (og vil i øvrigt 

kunne føre til, at ordregivers udbudsmateriale betragtes som uigennemsigtigt).”10 

En anden mulighed er, at ordregiveren i sin ændringshåndtering kan forhandle direkte med sin 

oprindelige entreprenør, der er opsummeret af Kristian Harlev og Morten Wahl Liljenbøl på følgende 

måde: 

“Ændringen kan med andre ord indgås ved en direkte forhandlet kontrakt mellem de to parter [...] Som det vil 

fremgå, er det imidlertid i praksis særdeles vanskeligt at opfylde betingelserne for at få adgang til at anvende 

disse undtagelser. Undtagelsesbestemmelserne er relevante i situationer, hvor en påtænkt ændring ikke er 

beskrevet i kontrakten, og hvor der således er tale om en ændring af kontrakten (og ikke i medfør af 

kontrakten), og hvor ændringen er væsentlig. Undtagelserne giver samtidig et pejlemærke for, hvornår der er 

tale om væsentlige ændringer: Hvis omstændighederne i sagen ikke berettiger til udbud med forhandling i 

henhold til undtagelserne om supplerende eller gentagne arbejder, er dette i sig selv et argument imod, at 

ændringen blot kan aftales mellem parterne, da der kan argumenteres [for], at EU-lovgiver i 

udbudsdirektivets art. 31 udtømmende har reguleret, hvornår parterne kan aftale ændringer i bestående 

kontrakter uden fornyet udbud, jf. i den retning præmis 36 i pressetext dommen.”11  

Det har ikke været hensigten tilnærmelsesvis at give en udtømmende gennemgang af den nuværende 

retsstilling i forhold til ændringer i medfør af kontrakten og ændringer af kontrakten. Hertil henvises der 

til den udbudsretlige litteratur, hvoraf det tydeligt fremgår, at ordregivers fleksibilitet langt hen ad vejen 

er stærkt begrænset.12 Udbudsloven tilbyder betydeligt mere fleksibilitet, hvilket også fremgår af analysen 

8 Jf. EU-Domstolens dom i sag C-496/99P, Succhi di Frutta, præmis 111, jf. Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W., i Hartlev, K, & Liljenbøl, M. 
W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret, s. 221. 
9 Jf. EU-Domstolens dom i sag C-496/99P, Succhi di Frutta, præmis 118-119, og Rettens dom i sag T 245/03, Evropaïki Dynamiki 
mod Kommissionen, præmis 144‐145. Se også Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W., i Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af 
udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret, s. 221, der anfører, at “en ændringsklausul skal beskrive, 
hvordan og hvornår ændringen kan finde sted”. 
10 Udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 786, jf. EU‐Domstolens dom i sag C‐496/99, Succhi di Frutta, præmis 111 og 
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. juni 2013, Multi Trans. 
11 Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W., i Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-Sørensen, K 
(2011). Aktuel udbudsret, s. 240 f. 
12 Se i særdeleshed Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W., i Hartlev, K, & Liljenbøl, M. W. (2011). Ændringer af udbudte kontrakter i Hagel-
Sørensen, K (2011). Aktuel udbudsret. Se også Hartlev, K., & Liljenbøl, M. W. (2013). Changes to existing contracts under the EU 
public procurement rules and the drafting of review clauses to avoid the need for a new tender. Public Procurement Law Review, 
2, s. 51 ff., Poulsen, S. T. (2012). The possibilities of amending a public contract without a new competitive tendering procedure 
under EU law. Public Procurement Law Review, 5, s. 167 ff., Fabricius, J. (2014). Offentlige indkøb i praksis. 3. udgave, s. 585 ff. og 

Side 2 af 10



i afhandlingens kapitel 3.13 En efter vores opfattelse positiv udvikling henset til en efficient allokering af 

risici og udnyttelse af gevinstmuligheder.  

 

Steinicke, M., & Groesmeyer, L. (2008). EU's udbudsdirektiver med kommentarer. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet. 2. udgave, s. 
776 ff. Se også den kortfattede gennemgang i udbudsudvalgets rapport fra december 2014, s. 779 ff. 
13 Se også Bygherreforeningen (2014). Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked, s. 33, hvor det konkluderes, at “[i] 
forhold til rigid dialog om risikofordeling er den nuværende implementering af udbudsreglerne ofte en hindring. Der er behov for 
at skabe nye muligheder for dialog i reglerne – og her er den kommende udbudslov central.”  
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Appendiks 2: Overblik over hardshipklausuler og grundlæggende definitioner 

Kontrakt Pacta Sunt Servanda Definition af hardship Underbetingelser

UNIDROIT art. 6.2.2

Where the performance of 

a contract becomes more 

onerous for one of the 

parties that party is 

nevertheless bound to 

perform its obligations 

subject to the following 

provisions on hardhip

[…] events fundamentally alters 

the equilibrium of the contract 

either because the costs of a 

party's performance has 

increased or because the value 

of the performance a party 

receives has diminished and […]

the event occur or 

becomes known to the 

disadvantaged party 

after the conclusion of 

the contract

the events could not 

reasonably have been 

taken into account by the 

disadvantaged party at 

the time of the conclusion 

of the contract

the events are 

beyond the control 

of the 

disadvantaged 

party 

the risk of the events 

was not assumed by 

the disadvantaged 

party

UNCITRAL 

guide

Chapter 

XXII;B;1

Ingen indskærpelse heraf, 

men det hænger sammen 

med, at der er tale om en 

guide med anbefalinger og 

overvejelser, snarere end 

konkrete klausuler.

[…] change in eonomic, 

financial, legal or technological 

factors which causes serious 

adverse economic 

consequences to a contracting 

party (e.g a substantial 

financial burden or undue 

prejudice), thereby rendering 

more difficult the performance 

of his contractual obligations

a change of the 

circumstances which 

existed at the time the 

contract was entered 

into;

the change being 

unavoidable and one 

which the party invoking 

the clause could not 

reasonably be expected to 

have taken into account;

the change resulting 

in serious adverse 

economic 

consequences to 

that party

Fælles EU 

købelov
art. 89

En part skal opfylde sine 

forpligtelser, selv om 

opfyldelsen er blevet mere 

byrdefuld, enten fordi 

omkostningerne ved 

opfyldelse er steget, eller 

fordi værdien af 

modydelsen er faldet.

Hvis opfyldelsen bliver 

uforholdsmæssigt byrdefuld 

på grund af en ekstraordinær 

ændring i omstændighederne, 

har parterne pligt til at indlede 

forhandlinger med henblik på at 

tilpasse aftalen eller bringe den 

til ophør.

ændringen i 

omstændighederne 

indtrådte efter det 

tidspunkt, hvor aftalen 

blev indgået

den part, der påberåber 

sig ændringen i 

omstændighederne, ikke 

da tog i betragtning og 

ikke kunne forventes at 

tage i betragtning, at der 

kunne ske en sådan 

ændring i 

omstændighederne, eller 

at ændringen kunne være 

af et sådant omfang, og

den forurettede 

part ikke påtog sig 

og ikke med 

rimelighed kunne 

anses for at have 

påtaget sig risikoen 

for ændringen i 

omstændigheder-

ne.
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DCFR
Book III. – 

1:110:

An obligation must be 

performed even if 

performance has become 

more onerous, whether 

because the cost of 

performance has increased 

or because the value of 

what is to be received in 

return has diminished.

If, however, performance of a 

contractual obligation or of an 

obligation arising from a 

unilateral juridical act becomes 

so onerous because of an 

exceptional change of 

circumstances that it would be 

manifestly unjust to hold the 

debtor to the obligation (...)

the change of 

circumstances 

occurred after the 

time when the 

obligation was 

incurred

the debtor did not at that 

time take into account, 

and could not reasonably 

be expected to have taken 

into account, the 

possibility or scale of that 

change of circumstances;

the debtor did not 

assume, and cannot 

reasonably be 

regarded as having 

assumed, the risk of 

that change of 

circumstances; and

the debtor has 

attempted, reasonably 

and in good faith, to 

achieve

by negotiation a 

reasonable and 

equitable adjustment 

of the terms

regulating the 

obligation

ICC (egen 

udspalt-ning 

af underbe-

tingelser)

Hardship 

clause [1]-

[3]

A party to a contract is 

bound to perform its 

contractual duties even if 

events have rendered 

performance more 

onerous than could 

reasonably have been 

anticipated at the time of 

the conclusion of the 

contract.

the continued performance of 

its contractual duties has 

become excessively onerous due 

to an event  

which it could not 

reasonably have been 

expected to have 

taken into account at 

the time of the 

conclusion of the 

contract;

beyond its reasonable 

control 

and that it could not 

reasonably have 

avoided or 

overcome the event 

or its consequences 

PECL Art 6:111

A party is bound to fulfil its 

obligations even if 

performance has become 

more onerous, whether 

because the cost of 

performance has increased 

or because the value of the 

performance it receives 

has diminished

If, however, performance of the 

contract becomes excessively 

onerous because of a change of 

circumstances […] 

the change of 

circumstances 

occurred after the 

time of conclusion of 

the contract, 

the possibility of a change 

of circumstances was not 

one which could 

reasonably have been 

taken into account at the 

time of conclusion of the 

contract, and 

the risk of the 

change of 

circumstances is 

not one which, 

according to the 

contract, the party 

affected should be 

required to bear 
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Appendiks 3: Overblik over hardshipklausuler og retsfølge ved hardship 

Kontrakt Retsfølge ved hardship 
Positiv omtale af fortsat 

pligt til levering

UNIDROIT art. 6.2.3 

(1) (...) the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue 

delay and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in itself 

entitle the disadvantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a 

reasonable time either party may resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable a) 

terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or b) adapt the contract with a view to restoring its 

equilibrium. 

ja

UNCITRAL 

guide
XXII og XXIX 

Ingen konkret formulering, men lignende anbefalinger til overvejelser vedr: 1) varslingen af hardship herunder 

beskrivelsen af hvilke omstændigheder, der konstituerer hardship og hvilke ændringer, den bebyrdede søger 

gennemført, og hvad modparten mener er passende ændringer, hvor lange svartider der er til rådighed og 

hvilken konsekvens overskridelse af disse bør have samt guidelines for forhandling herunder god tro og 

reetablering af kontraktuel balance. 2) forhandlinger mellem parterne evt. med hjælp fra en mediator 

(conciliator) og pligt til fortsat at præstere sin ydelse under forhandlingerne alternativt at der for den 

bebyrdede part er mulighed for at afbryde levering af den hardshipramte del af ydelsen 3) hvis parterne ikke 

finder en mindelig løsning kan et tvistløsningsorgan inddrages herunder domstol, voldgift eller dommer.

ja

Fælles EU 

købelov
art. 89

(...) har parterne pligt til at indlede forhandlinger med henblik på at tilpasse aftalen eller bringe den til ophør. 

Hvis det ikke lykkes parterne at nå til enighed inden et rimeligt tidsrum, kan en

retsinstans efter begæring fra en af parterne:

a) Tilpasse aftalen, så den kommer i overensstemmelse med det, som det er rimeligt at antage, at parterne ville 

være nået til enighed om på tidspunktet for aftalens indgåelse, hvis de havde taget ændringen i 

omstændighederne i betragtning, eller

b) Bringe aftalen til ophør, jf. artikel 8, på et tidspunkt og på vilkår, som retsinstansen fastsætter.

nej

DCFR
Book III. – 

1:110:

(…) a court may:

(a) vary the obligation in order to make it reasonable and equitable in the new circumstances; or

(b) terminate the obligation at a date and on terms to be determined by the court.
nej
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ICC 

Hardship 

clause [1]-

[3]

Where paragraph 2 of this clause applies, but where alternative contractual terms which reasonably allow for 

the consequences of the event are not agreed by the other party to the contract as provided in that paragraph, 

the party invoking this clause is entitled to termination of the contract.

nej

PECL Art 6:111

(...) the parties are bound to enter into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it, 

provided that: (3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may: 

(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; or 

(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and equitable manner the losses and 

gains resulting from the change of circumstances. 

In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party refusing to negotiate or 

breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing. 

nej
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Appendiks 4: Overblik over indsamlede gevinstklausuler

Type af vilkår Oprindelse Eksempel Kilder

Opførelsesomk Danmark

Hvis der opføres billigere end budgetteret, så deles overskuddet 

efter en på forhånd fastlagt fordelingnøgle. Opføres der dyrere 

deles underskuddet ligeledes efter en fordelingsnøgle. Dette kan i 

begge tilfælde kombineres med en maksimumgrænser eller en cap. 

Partnering i praksis - 

Totalentreprisemodellen 

pkt. 6.4

Project Alliance 

Agreement Schedule 7, s. 

92

Sikkerhed Danmark
Der honoreres med X kr. ved gennemførelse uden alvorlige 

arbejdsulykker.

Partnering i praksis - 

Totalentreprisemodel-

len pkt. 6.4

Mangler Danmark
Der honoreres med X kr., hvis de samlede udbedringsomkostninger 

ligger under Y kr.

Partnering i praksis - 

Totalentreprisemodel-

len pkt. 6.4

Anvendelse af 

lærlinge
Danmark

Totalentreprenøren skal sikre at X af de årsværk (1924 

arbejdstimer inklusive ferie, sygdom, skoleophold o.lign), der 

anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere 

lærlinge.

Totalentreprisekon-trakt 

for Region Hovedstaden 

afsnit 13.5

Drift og 

vedligehold 
Danmark

Det kan aftales, at såfremt entreprenøren også skal sørge for drift 

og eller vedligehold, så skal omkostningerne hertil falde med x % 

per år i drift/vedligeholdelseskontraktens løbetid. Endvidere at 

gevinster ved forbedringer, som realdebitor foreslår skal deles 

mellem denne og realkreditor. 

Optimeringsklausul fra 

servicekontrakt

Value engineering Internatio-nalt

Entreprenøren kan til ethvert tidspunkt komme med forslag, som 

fremrykker levering, reducerer omkostninger for bygherre i 

forbindelse med opførelse, vedligeholdelse eller drift af byggeriet, 

øger effektiviteten eller værdien ved det færdige byggeri for 

bygherren eller på anden vis være til fordel for denne. Gevinsten 

ved sådanne forslag skal deles med 50 % til entreprenøren og 50 % 

til bygherren. Gevinsten udregnes ved differencen mellem 

reducerede kontraktværdi og den eventuelle reduktion i byggeriets 

kvalitet, levetid eller operationelle effektivitet. Det er den udpegede 

ingeniør (særlig FIDIC konstruktion), som laver denne opgørelse.

FIDIC Conditions of 

Contract for Contruction 

cl. 13.2

Fortrolig anlægskontrakt 

fra Kammeradvokaten

Open book 

commitment
Australien

Entreprenøren forpligtes til at videregive alle relevante 

dokumenter og oplysninger til bygherren, der har betydning for 

projektet, således at der skabes gennemsigtighed i forhold til 

mulige risici og enhver omkostning.  

Project Alliance 

Agreement cl. 4.4
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General 

gevinstdeling
Danmark

Parterne skal etablere en bonusordning, hvor realiserede gevinster 

deles mellem parterne. Parterne skal løbende i god tro udvikle og 

uddybe mulighederne for at realisere sådanne gevinster, som 

opstår i relation til nye forretningsmodeller, teknologi m.v. 

Fortrolig anlægskontrakt 

fra Kammeradvokaten

Leveringstids-

punkt m. dagbod
Danmark

Sker der levering efter en bestemt dato, pålægges en dagbod på X 

% af entreprisesummen per dag. Kan evt. kombineres med en 

maksimumgrænse.

Partnering i praksis - 

Totalentreprisemodel-

len pkt. 6.4

Totalentreprisekontrakt 

for Region Hovedstaden 

afsnit 6

FIDIC Conditions of 

Contract for Contruction 

cl. 8.7

Leveringtidspunkt 

(A+B)
USA

Der bydes på A) svarende til arbejdsløn, materialer mv. og B) 

svarende til projektets tidsmæssige udstrækning. Disse to 

dimensioner lægges sammen til ét tal. Den entreprenør, som opnår 

den laveste talværdi, vinder projektet.

National Cooperative 

Highway Reesearch 

Program

Leveringtids-

punkt 

(A+B+bonus/tab)

USA

A+B delen svarende til ovenstående. Den vindende entreprenør har 

med sit tilbud defineret projektets varighed. Der gives 

bonus/udløses tab for levering før/efter denne dato.  

National Cooperative 

Highway Reesearch 

Program

Leje af vejnet USA

Ved projektets start estimeres det, hvor lang tid entreprenøren 

optager ét eller flere spor på eksempelvis en motorvej. Der 

fastsættes en timepris for denne brug. Bruges sporene længere tid 

end det oprindelige estimat, trækkes det ekstra 

tidsforbrug*timeprisen fra entreprisesummen. Anvendes der 

mindre til end det oprindelige estimat lægges tidsforbrug*timepris 

til entreprisesummen. 

National Cooperative 

Highway Reesearch 

Program
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Appendiks 5: FIDIC’s Contract for Construction Clause 13.2 

The Contractor may, at any time, submit to the Engineer a written proposal which (in the Contractor's 

opinion) will, if adopted, (i) accelerate completion, (ii) reduce the cost to the Employer of executing, 

maintaining or operating the Works, (iii) improve the efficiency or value to the Employer of the completed 

Works, or (iv) otherwise be of benefit to the Employer. 

The proposal shall be prepared at the cost of the Contractor and shall include the items listed in Sub-Clause 

13.3 [Variation Procedure]. 

If a proposal, which is approved by the Engineer, includes a change in the design of the Permanent Works, 

then unless otherwise agreed by both Parties: 

(a) the Contractor shall design this Part, 

(b) sub-paragraphs (a) to (d) of Sub-Clause 4.1 [Contractor’s General Obligation], shall apply, and 

(c) if this change result in a reduction in the reduction value for this part, the Engineer shall proceed in 

accordance with Sub-Clause 3.5 [Determinations] to agree or determine a fee, which shall be included in the 

Contract Price. This fee shall be half (50%) of the difference between the following amounts: 

(i) such reduction in contract value, resulting from the change, excluding adjustments under Sub-Clause 13.7 

[Adjustments for Changes in Legislation] and Sub-Clause 13. [Adjustments for Changes in Cost], and 

(ii) the reduction (if any) in the value to the Employer of the varied works, taking account of any reductions 

in quality, anticipated life or operational efficiencies. 

However, if amount (i) is less than amount (ii), there shall not be a fee. 
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