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EXECUTIVE SUMMARY 

Business-to-Business contracts within IT are often associated with high risks, and most contracts 

traditionally have very comprehensive limitation of liability clauses (LLC). LLC is important in it-

contracts and is used for balancing the risks between parties and for the allocating risks ex-ante. These 

clauses can be drafted in high self-interest and deprive a customer of his fundamental rights.  LLC is 

frequently subject to tough negotiations in it-development projects and can be non-negotiable in software 

licenses. The freedom of the contract allows companies to draft the contract in the way they want it. The 

aim of this thesis is to determine the state of Danish Law to freedom of the contract according to LLC. 

The focus is on software licenses and it-development projects.  

The thesis particularly examines incorporation, interpretation and validity of LLC. Further types of 

potential damages identified: direct and consequential damages; reviewed limitation to the maximum 

amount; liquidated damages and losses of data. Furthermore the thesis derives the Danish market 

standards for the LLC in it-contracts.  

The economical part of the thesis includes economic analysis of LLC to research the reasons for these 

clauses in it-contracts and how limited liability affects the incentives of the parties, helps to allocate risk 

and affects the administrative costs of resolving the conflict in the courts. Steven Shavells theory is 

applied to determine the efficiency of the limited liability clause. Efficient clauses are those, which 

maximise the parties’ joint utility ex-ante. Focus is on Kaldor-Hick-efficiency. The most efficient LLC 

for direct and consequential losses, limitation to the maximum amount derived and the efficiency of LL 

by gross negligence is analyzed.  Further the impact of reputation and trust in elimination suppliers’ moral 

hazard is analyzed. 
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1 KAPITEL1. ROBLEMFORULERING OG METODE  

1.1 Indledning 

Det er svært at forestille sig en virksomhed, som ikke anvender it-systemer og programmer. Denne 

tendens vil i stigende grad fortsætte i de næste år, da IT er blevet en uundværlig og uadskillelig del af 

nutidens virksomhed. Virksomheder anvender typisk softwareprogrammer, som er udviklet på forhånd, 

eller som kun kræver minimale tilpasninger. Dette er ofte både den billigste og hurtigste løsning, og 

derfor også mest anvendte for virksomheder. Når kunden har brug for et specielt udviklet programmel 

eller it-system, som skal tilpasses dennes behov, kan kunden købe et specielt udviklet sådant. Tendensen 

går dog nu mere i retning af, at leverandørerne i videst muligt omfang anvender eksisterende software 

som en del af de nye specielt udviklede programmer. 

Virksomheders afhængighed af it-systemer og programmer kan i tilfælde af mangelfuldt software eller it-

system påføre et kæmpe tab, i form af nedbrud af hele systemer, tab af data, mistet fortjeneste, tab af 

kunder, faldende omdømme osv. Udgangspunktet i dansk ret er, at den kontraktpart, der lider et tab, har 

ret til fuld erstatning, dvs. både direkte og indirekte tab. Erstatningspligt kan dog begrænses i kontrakten, 

og de fleste it-aftaler har traditionelt set meget omfattende ansvarsbegrænsningsklausuler.1  

For at minimere risici, som er forbundet med køb af it-systemer og standardprogrammel, er det vigtigt for 

virksomhederne at kende baggrundsretten for at vurdere, hvordan de ville være stillet i tilfælde af, at der 

opstår en konflikt. Grundet it-branchen konstant udvikling er der også brug for at udrede, hvordan 

markedstandarder på området er lige nu.  

Det er også interessant at lave en økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse for at undersøge, hvilket 

rationale der ligger bag ansvarsfraskrivelse og udlede, hvordan ansvarsfraskrivelse påvirker parternes 

incitamenter, hjælper med at allokere risiko og påvirker administrative omkostninger ved at løse 

konflikten hos domstolene. Taget disse forhold i betragtning udleder specialet den efficiente 

ansvarsfraskrivelse som maksimerer parternes fælles nytte. 

Valget af dette emne skyldes hovedsageligt mit studiejob i Danske Bank, Group Procurement, hvor jeg 

beskæftiger mig med it-aftaler. Her har jeg oplevet, hvordan de fleste it-aftaler indeholder omfattende 

ansvarsfraskrivelsesklausuler, som afskærer Danske Bank fra muligheden for at få erstatning i tilfælde af, 

                                                           

1Dragsted(2000;32), Raasteen og Skibsted(2003) 
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at der opstår en konflikt. Jeg har også oplevet, hvor svært det er at forhandle disse klausuler. Jeg blev 

derfor interesseret i, hvilken rationale der ligger bag ansvarsfraskrivelser, og hvilke konsekvenser disse 

klausuler kan have for Danske Bank. 

1.2 Problemformulering og synsvinkel 

Målsætningen med denne afhandling er at udføre en retsdogmatisk analyse af gældende ret, med henblik 

på at afklare, hvor grænsen går for ansvarsfraskrivelser it-kontrakter. Derudover vil dette speciale ved 

hjælp af den rets- og kontraktsøkonomisk metode afklare, hvorvidt ansvarsfraskrivelse påvirker parternes 

incitamenter, risikoallokering og administrative omkostninger og der udledes den mest efficiente 

ansvarsfraskrivelse. 

Denne afhandling svarer på de to overordnede spørgsmål: 

Juridisk:  

• Hvor går grænsen for fri ansvarsfraskrivelse i softwarelicensaftaler og kortvarige it-

udviklingsprojekter, og hvad er markedstandarderne for ansvarsfraskrivelse i it-aftaler? 

Økonomisk: 

• Hvad er den værdimaksimerende ansvarsfraskrivelsesklausul for parterne i 

softwarelicensaftaler og kortvarige it-udviklingsprojekter set ud fra en risikofordelings-, 

transaktionsomkostnings- og incitamentsbetragtning? 

Herunder skal følgende spørgsmål afklares: 

• Hvilke krav stilles der til vedtagelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler, og hvorvidt 

ansvarsfraskrivelsesklausuler kan bortfortolkes og tilsidesættes som ugyldige af domstolen?  

• Hvordan bliver ansvarsfraskrivelser af indirekte tab fortolket af domstolen? Herunder hvad er 

markedsstandard for ansvarsfraskrivelser af direkte og indirekte tab i it-aftaler? 

• Hvordan bliver beløbsbegrænsningsklausuler fortolket af domstolen? Herunder hvad er 

markedsstandard for beløbsbegrænsninger i it-aftaler? 

• Hvilket rationale ligger bag ansvarsfraskrivelse i it-aftaler?  

• Hvad er den værdimaksimerene regulering af erstatningsansvar i it-aftaler? 
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• Hvorvidt ansvarsfraskrivelse for indirekte hhv. direkte tab maksimerer parternes fælles værdi?  

• Hvorvidt ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed maksimerer parternes fælles værdi? 

• Hvordan kan kunden sikre, at ansvarsfraskrivelse ikke eliminere leverandørenes incitamenter?  

Der er blevet taget kundernes synsvinkel, da specialet har til formål at redegøre for kundernes retsstilling 

ved ansvarsbegrænsninger i it-aftaler. 

1.3 Afgrænsning i forhold til typer af aftaler  

Omfanget af mit speciale tillader ikke en dybdegående undersøgelse af ansvarsfraskrivelser i alle typer it-

aftaler. Derfor tages der, ud fra en pragmatisk vurdering, udgangspunkt i softwarelicensaftaler og 

kortvarige it-udviklingsprojekter (i de følgende it-aftaler), da det er den type aftaler it-managers oftest 

arbejder med hos Danske Bank.2 Derudover har disse aftaler mange lighedspunkter. Kortvarige it-

udviklingsprojekter er f.eks. typisk baseret på standardløsninger, som findes i forvejen. Derudover kan 

standardprogrammel tilpasses den enkelte kundes behov via parameteropsætning, der ikke indebærer 

kodeændring, eller via ændringer i koden, som typisk sker, hvor standardprogrammel er rettet mod et 

begrænset antal af kunder i en specifik branche3. Disse aftaler, som relaterer sig til standardprogrammel, 

hvor der er foretaget ændringer i koden, bliver en hybrid af aftalen om leverance af standardprogrammel 

og udviklingsaftalen. 

softwarelicensaftaler 

Under softwarelicensaftaler forstås i dette speciale aftaler af en vis størrelse4, som giver kunden brugsret 

over anvendelsen af standardprogrammel, som allerede eksisterer på aftaletidspunktet, og som er blevet 

udviklet til et bredt marked. Disse standardleverancer stilles normalt til rådighed på leverandørens 

standardvilkår, som typisk ikke er til forhandling.5 Alligevel kan de store aktører på markedet, som køber 

i store mængder, eller når der er aftalt enkelte tilpasninger i koden, have mulighed for individuel 

forhandling af aftalevilkår. Open-source licenser er ikke omfattet af dette speciale.  

It-udviklingsprojekter 
                                                           

2Interview med Lene Nygaard, Danske Bank, Group Legal 
3Udsen(2012;30) 
4Licenser af mindre kompleksitet f.eks. Microsoft Office, som også kan anskaffes via detailhandel, er ikke omfattet 
af specialet 
5Udsen (2012;30) 
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Under it-udviklingsprojekter forstås i dette speciale aftaler om udvikling af et specialprogrammel, som 

ikke eksisterer i forvejen, til en konkret kunde, efter kundernes kravspecifikation6. Disse aftaler vil typisk 

omfatte forskellige ydelser, såsom levering af standardprogrammel som videreudvikles, hardware, 

vedligeholdelse samt drift af systemet. Specialet er afgrænset til kun at omfatte kortvarige it-

udviklingsprojekter (typisk berammet til mindre end et halvt år). It-udviklingsaftale, it-systemleverance 

og it-udviklingsprojekt bliver anvendt som synonymer i specialet. 

Aftaler om drift, support og vedligeholdelse holdes ude af dette speciale. 

1.4 Afgrænsning 

Denne afhandling vedrører reglerne for erstatning indenfor kontrakt, når krav begrundes i en 

misligholdelse af kontrakten, og hvor parterne har mulighed for at fordele den økonomiske risiko for, at 

der kan ske en uforudset begivenhed. Ud fra en praktisk tilgang til området vil der primært blive 

undersøgt de mest anvendte klausuler: begrænsninger i tabets art (direkte og indirekte tab) og tabets 

omfang (ansvarsbegrænsningsklausuler). Ansvarsfraskrivelser af fysiske skader på personer og ting 

holdes ude af dette speciale. Endvidere vil der blive taget udgangspunkt i ansvarsfraskrivelser i 

erhvervsforhold, og derfor vil forbrugerbeskyttelsesregler ikke blive inddraget. 

Specialet beskæftiger sig primært med it-ret, og erstatningsret bliver kun analyseret, for så vidt der er 

ansvarsfraskrivelse i aftalen. Erstatningsbetingelser bliver ikke analyseret i specialet, hvorfor der videre 

henvises til mere detaljeret erstatningsretlig litteratur7. Analyse af misligholdelsesbeføjelser, herunder 

retten til afhjælpning af mangler, omlevering og ophævelse af aftale bliver ikke analyseret i specialet. 

Alligevel bliver forholdet mellem erstatning og konventionel bod analyseret, hvor det er relevant.  

Situationer hvor begge parter anvender deres egne standardbetingelser, som strider mod hinanden, den 

såkaldte battle of forms bliver ikke inddraget. Persondatalovgivning bliver heller ikke analyseret i dette 

speciale ved analyse af ansvarsfraskrivelse for tab af data, da dette er et omfattende emne i sig selv. 

Derudover ses kun på aftaler på det private marked, ved analyser af standarder i Danmark for 

ansvarsfraskrivelse. De konkrete forsikringsmuligheder bliver ikke analyseret og spilteori bliver ikke 

inddraget. 

                                                           

6Udsen (2012;49) 
7Eyben og Isager(2011), Iversen(2000) 



8 

 

1.5 Juridisk metode 

Kapitel 2 er baseret på den traditionelle retsdogmatiske metode, hvori der udledes, hvordan retstilstanden 

er for ansvarsfraskrivelse i it-aftaler8. Retstilstanden udledes ved hjælp af retskilderne: lovgivning, 

retspraksis, sædvane (branchekutyme, god skik regler) og forholdets natur.9 Derudover vil der blive 

anvendt juridisk litteratur som supplement til fortolkning af retskilderne10. Som udgangspunkt vil dansk 

ret blive undersøgt, men henvisninger til svensk og norsk ret vil også blive inddraget, hvor det er relevant. 

Som følge af aftalefriheden er der selvregulering i erhvervsforhold, hvorved selve aftalen regulerer 

forholdet mellem parterne. Der findes ikke en specifik lovgivning om it-kontrakter, da kontrakterne 

regulerer meget forskellige ydelser.11  

Købeloven12 (KBL), som gælder for alle køb, bortset fra fast ejendom13, kan anvendes direkte eller 

analogt på it-aftaler. KBL finder anvendelse ved køb af formuegoder14 og kan derfor regulere køb af 

standardprogrammel, som ikke kræver yderlige udvikling.15 It-aftaler kan både indeholde elementer af 

køb og tjenesteydelser (f.eks. køb af standardprogrammel, som kræver tilpasninger eller it-

udviklingsprojekt); en tommelfingerregel er, at jo mere udvikling i aftalen, i stedet for en standardvare, jo 

større sandsynlighed er der for, at KBL’s regler ikke kan anvendes. Der kan også fraviges fra KBL’s 

bestemmelser ved en aftale eller som følge af handelsbrug eller anden sædvane iht. KBL´s § 1. KBL’s 

regler ses normalt som udtryk for almindelige retsgrundsætninger og kan derfor anvendes som analogi på 

andre typer af aftaler, f.eks. tjenesteydelser. Sandfeld Jacobsen skriver, at visse af KBL´s bestemmelser er 

tæt knyttet til løsørekøb, og kan derfor ikke anvendes analogt på andre køb end løsørekøb.16 Det gælder 

især reklamationsreglen KBL´s § 54, regler om genusansvar KBL´s § 24 og 43 og reklamationsretten 

KBL´s § 26-27 og 52.17 

                                                           

8Nielsen og Tvarnø(2011;31) 
9Nielsen og Tvarnø(2011;32) 
10Blume (2011;163f) 
11Sandfeld Jakobsen(2004;112) 
12Lovbekendtgørelse nr. 237 af 28.3.2003 om køb, som ændret ved lov nr.523 af 6.6.2007 og lov nr. 718 af 
25.06.2010. 
13KBL´s § 1a 
14Dahl(2010;152) 
15Udsen(2012;16)  
16Sandfeld Jakobsen(2004;114) 
17Sandfeld Jakobsen(2004;115) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132423
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132423
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Udover parternes aftale og KBL reguleres it-kontrakter også af de almindelige obligationsretlige 

principper og regler.18 Nogle af dem er kodificeret i KBL. Derudover har it-udviklingsprojekter 

lighedstræk med entreprisearbejde, og derfor kan entrepriseretlige grundsætninger også anvendes.19  

Der findes ikke nogle specifikke erstatningsregler på it-området20, og der gælder de almindelige 

erstatningsregler. Regler om erstatning i forbindelse med kontrakter er stort set baseret på de almindelige 

obligationsretlige regler og principper, og er kun i begrænset omfang lovfæstet21.  

Retspraksis for it-aftaler er meget sparsom i Danmark22, da de fleste virksomheder foretrækker at løse 

konflikter uden inddragelse af retsvæsen. Det skyldes, at de fleste it-aftaler har en voldgiftsklausul.23 Den 

generelle retspraksis vedrørende ansvarsfraskrivelser vil derfor bl.a. blive analyseret, da den kan have 

præjudikatværdi for it-aftaler. 

En sædvane er ”[…] en handlemåde, der er blevet fulgt almindeligt, stadigt og længe ud fra en følelse af 

retlig forpligtelse.”24 I erhvervsforhold er der tale om handelskutyme, som er fulgt af en række aktører på 

et bestemt område. Kutyme kan hverken forpligte parterne i sig selv eller tilsidesætte en indgået aftale, 

men den kan bidrage til fortolkning og udfyldning af aftaler.25 Denne retskilde har en meget stor praktisk 

betydning for it-aftaler, da der ikke findes en specifik lovgivning på området.26 Kutyme har en stor 

betydning for domstolens vurdering af, hvorvidt ansvarsfraskrivelsesklausuler skal opretholdes eller 

tilsidesættes af retten. Dette faktum, at noget er almindeligt i it-branchen, gør det ikke i sig selv til 

kutyme27, og den part, som vil påberåbe sig kutyme, skal have en vurdering af en særlig branchekyndig28. 

For at udlede kutyme for it-aftaler kan responsa fra it-brancheorganisationer anvendes. Jeg ser på Dansk 

IT’s29, købeguide 10 tips ved brug af forhandling af softwarelicensaftaler (Dansk IT´s købeguide). Der 

                                                           

18Udsen(2012;16f), Sandfeld Jakobsen(2004;112) 
19Sandfeld Jakobsen(2004;116) 
20Bryde Andersen(2005;248) 
21Gomard(2002;16f) 
22Sandfeld Jakobsen(2004;117) 
23Udsen(2012;21) 
24Nielsen & Tvarnø(2010;187) 
25Bryde Andersen(2008;62f) 
26Udsen(2012;20f) 
27Dahl(2010;49) 
28Nielsen og Tvarnø(2010;189) 
29Forening for IT specialister 
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bliver også analyseret vurderinger af it-jurister30 iht. eventuel kutyme på området. For at udlede 

markedsstandarder for ansvarsfraskrivelser vil Danske Banks softwarelicensaftaler også blive analyseret.  

Standardkontrakter, som er udtryk for praksis indenfor bestemte brancher, har stor betydning for 

udledningen af kutyme, især når de har form af agreed documents. Agreed documents er aftaler, der ”[…] 

udspringer af en generel forhandling mellem organisationer, der varetager de berørte interesser.”31 K01 

er en standard kontrakt for kortvarige it-projekter og er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde 

med IT-Branchen, IT- og Telestyrelsen og Dansk IT. K01 er agreed document, og er udtryk for sædvane i 

it-branchen og har derfor stor betydning for fortolkning af individuelle aftaler.32 Selvom K01 er statslig 

kontrakt, har den også en bred anvendelse på det private marked. Derudover vil der blive set på 

ansvarsbegrænsning i den norske statslige standardkontrakt Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre 

ytelser ved IT- anskaffelser i mindre omfang (SSA-K lille)33, som også anvendes på det private marked34. 

Denne kontrakt kan anvendes til at udlede de generelle tendenser og markedsstandarder for 

ansvarsfraskrivelse i Skandinavien. Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og 

anlægsvirksomheder (AB 92), som er et agreed document, kan også bidrage til fortolkning og udfyldning 

af ansvarsfraskrivelser, da it-udviklingsprojekter har fællestræk med entreprise. 

1.6 Økonomisk metode 

Der bliver anvendt rets- og kontraktsøkonomisk metode for at afklare, hvilket økonomisk rationale der er 

for anvendelse af ansvarsfraskrivelse. Der udledes den optimale ansvarsfraskrivelse for parterne med 

fokus på Kaldor-Hick-effektivitet.  

I analysen vil der blive lagt vægt på følgende betragtninger indenfor rets- og kontraktøkonomien: 

incitaments-, risikoallokerings- og transaktionsomkostningsbetragtningen. Der tages udgangspunkt i 

Shavells økonomiske analyse af erstatningsret og principal-agent teori. Endvidere vil Epstains artikel 

Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract og Shavells artikel On the 

Writing and the Interpretation of Contracts bliver inddraget. 

                                                           

30Interview med Hanne Bay(17.06.2013), responsen fra Kim Hansen(06.05.2013), Bay og Skibsteds analyse af 
markedsstandard for ansvarsbegrænsningsklausuler http://www.it-kontraktret.dk/upl/website/21-maj-
2012/NetVRKSMDE21verfinalpptx.pdf 
31Bryde Andersen & Lookofsky(2005;402) 
32Udsen(2012;19) 
33http://www.difi.no./artikkel/2009/11/den-lille-kjopsavtalen 
34Udsen(2012;20) 
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Shavells teori vil blive anvendt til at belyse, hvilken effekt erstatningsregler (ansvarsfraskrivelse) har på 

parternes adfærd, og dermed til at udlede den erstatningsregel, som maksimerer parternes fælles nytte 

under de konkrete omstændigheder. Shavell analyserer i sin bog Economic analyses of accident law, 

hvilken effekt de valgte erstatningsregler har på parternes incitamenter, risikoallokering og administrative 

udgifter. Ifølge Shavell skal erstatningsregler ikke være udformet ud fra et generelt retfærdighedsprincip, 

derimod bør de tjene til maksimering af parternes forventede nytte.35 Teorien tager udgangspunkt i, at 

agenter handler opportunistisk og dermed har til formål at maksimere sin egen forventede nytte.36 

Parternes nytte kan maksimeres ved en hensigtsmæssig risikoallokering, som sikrer, at der udvises en 

optimal agtpågivenhed, som både minimerer de forventede skadesomkostninger og omkostninger ved 

agtpågivenhed; ved minimering af parternes omkostninger til forsikring; samt minimering af de 

administrative udgifter. Shavell argumenterer for, at forsikringsordninger minimerer erstatningsansvarets 

rolle for at etablere retfærdighed.37  

Principal-agent teorien vil blive anvendt til at udlede kundens redskaber til at tilvejebringe leverandørens 

incitamenter. Teorien tager sit udgangspunkt i, at principalen og agenten har forskellige mål og 

risikoprofiler, og at agenten handler i egen interesse og vil vælge de handlinger, som maksimerer hans 

profit, hvilket medfører, at principalen lider tab. Ekstra indsats f.eks. i form af agtpågivenhed vil medføre 

ekstraomkostninger for agenten og en rationel agent vil vælge ikke at levere en ekstra indsat, hvis det ikke 

kan opdages.38 Principalen kan løse problemet ved at monitorere agenten, via incitamentsstrukturer eller 

en kombination af disse.  

Macaulays artikel Non-contractual relations in business: A preliminary study vil bliver anvendt for at 

udlede indflydelse af omdømme på leverandørens incitamenter. 

Epsteins artikel Beyond Foreseeability: Consequential Damages in the Law of Contract vil blive anvendt 

til at analysere, hvilket rationale der ligger bag ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, og hvorvidt 

ansvarsfraskrivelse kan maksimere parternes fælles nytte.  

Epstein ser på forskellige hensyn ved konciperingen af ansvarsfraskrivelsen, som maksimerer parternes 

fælles nytte ex-ante: såsom incitamenter til ikke at misligholde kontrakten, incitamenter til at begrænse 

                                                           

35Lando(1996;2)  
36Lando(1996;4) 
37Lando(1996;2) 
38Lando(2004; 88f) 
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eventuelle tab samt administrative omkostninger til en eventuel retssag. Epstein argumenterer for, at 

tvister om erstatningsansvar bør afgøres ud fra, hvad der er aftalt mellem parterne og ikke ud fra et 

generelt retfærdighedsprincip. Artiklen vil blive anvendt til at belyse, hvordan ansvarsfraskrivelsen 

påvirker parternes incitamenter og til at udlede den værdimaksimerende ansvarsfraskrivelse i it-aftaler 

under de konkrete omstændigheder. 

Specialet vil inddrage Dragsteds og Klints empiriske undersøgelse af problemstillinger ved it-kontrakter 

set ud fra et kunde-, leverandør- og rådgiverperspektiv til at belyse, hvorvidt den kontraktsøkonomiske 

analyse kan be- eller afkræftes af den empiriske analyse.39 

2 KAPITEL 2. JURIDISK ANALYSE 

I kapitlet redegøres for, hvorvidt ansvarsbegrænsninger kan fastholdes, og der ses på de tre led, som er 

kendt fra aftaleretten: indgåelse, fortolkning og gyldighed.40 

Der ses på visse grænser for en fri ansvarsfraskrivning: 

1. Manglende vedtagelse af ansvarsfraskrivelse  
2. Fortolkning af vedtagen ansvarsfraskrivelse 

• Ansvarsfraskrivelse for culpøse forhold: simpel, forsætlig eller grov uagtsomhed  
• Misligholdelse af en central aftalemæssig forpligtelse  

3. Ugyldighed af en vedtagen ansvarsfraskrivelse 
• Forudsætningslæren  

Herefter ses på ansvarsbegrænsninger i tabets art, hvor der bliver redegjort for, hvordan 

ansvarsbegrænsninger bliver fortolket, samt hvad markedsstandarderne er: 

• Prisdifferancetab 
• Driftstab, avancetab, tab af goodwill 
• Internt forbrugt tid 
• Datatab 

Herefter redegøres for begrænsninger i tabsomfang: 

                                                           

39http://dit.dk/events/2013/05/22-offentlig-digitalisering-
2013/~/media/77FB93A8D6E44F71A41B3E05C1C03120.ashx 
40Bryde Andersen & Lookofsky(2005;403) 

http://dit.dk/events/2013/05/22-offentlig-digitalisering-2013/~/media/77FB93A8D6E44F71A41B3E05C1C03120.ashx
http://dit.dk/events/2013/05/22-offentlig-digitalisering-2013/~/media/77FB93A8D6E44F71A41B3E05C1C03120.ashx
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• Ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb 

Der kan sondres mellem ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger. I dette speciale bliver 

ansvarsfraskrivelse brugt om begge former. I Kapitel 2.6 bliver ansvarsbegrænsning brugt for 

ansvarsbegrænsninger til maksimumbeløb.  

2.1 Vedtagelse af ansvarsfraskrivelsesklausuler 

Günther Petersen definerer ansvarsfraskrivelser som ”[…] en bestemmelse i en aftale, hvorved en part 

søger at frigøre sig på forhånd, helt eller delvist, for et eventuelt erstatningsansvar, som han er udsat for 

at ifalde over for den anden part i aftalen.”41 Ansvarsfraskrivelsen har ikke virkning for andre følger af 

skadevoldende handlinger uden for kontraktforhold eller andre konsekvenser af misligholdelse af 

kontraktlige forpligtelser og har alene virkning på erstatningsansvar for opfyldelsen af kontrakten.42  

Ansvarsfraskrivelse er en afvigelse af de almindelige regler for erstatningsansvar, og 

ansvarsfraskrivelsesklausuler bliver kun en del af parternes aftale, hvis de er vedtaget af parterne. Derfor 

er et vigtigt spørgsmål, hvorvidt disse betingelser er vedtaget.43 Ansvarsbegrænsning kan enten være 

skrevet ind i selve aftalen mellem leverandøren og kunden eller være en del af leverandørens 

standardvilkår. 

Ansvarsfraskrivelse anses som udgangspunkt for at være vedtaget, når klausulen er skrevet ind i 

individuelt forhandlede aftaler, eller hvor leverandørens standardvilkår indgår som bilag til aftalen.44 

Endvidere må der tages stilling til, hvorvidt ansvarsbegrænsningsklausuler i generelle standardvilkår, som 

ikke er en del af aftalen, er vedtaget. Der er som udgangspunkt krav om, at der skal stå i aftalen, at der for 

aftalen gælder leverandørens standardbetingelser. Ifølge Steensgaard er der ikke et krav om, at disse 

standardbetingelser, som aftalen henviser til, skal følge med aftalen, eller at det skal være nemt for 

kunden at få adgang til dem.45 Henvisning til de almindelige betingelser, som kan findes på leverandørens 

hjemmeside, ville normalt være tilstrækkelig. Kunden har en generel pligt til at sætte sig ind i 

leverandørens standardvilkår ved aftalens indgåelse.46 Ifølge de almindelige grundsætninger for 

                                                           

41Petersen(1957;7) 
42Petersen(1957;8), Gomard(2002;16) 
43Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404) 
44Gomard(2011;312) 
45Steensgaard(2010;275) 
46Bryde Andersen(2008;350) 
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fortolkning af aftaler, gælder dette dog ikke for de usædvanlige og byrdefulde vilkår, og jo mere uventet 

og byrdefuldt en ansvarsfraskrivelse er, jo større krav stilles der til dens vedtagelse.47 Domstolene stiller 

især strenge krav til vedtagelse, når de mere byrdefulde og usædvanlige vilkår findes i 

standarddokumenter.48  

I U 1986.654 H Thrige-Titan A/S (TT) mod Stig Ravn A/S (SR), som angik TT’s køb af tre 

sprøjtestøbeværktøjer til en ny type af beauty box fra SR, som viste sig at være mangelfulde, fandt Sø- og 

Handelsretten, at de almindelige betingelser, som indeholdt ansvarsfraskrivelsen for driftstab, ikke var 

vedtaget mellem partnerne. Sø- og Handelsretten lagde det faktum til grund for sin afgørelse, at de 

almindelige betingelser var trykt på bagsiden af ordrebekræftelsen, uden at ordrebekræftelsens hovedside 

havde henvisning til disse betingelser. Derudover påpegede Sø- og Handelsretten, at almindelige 

leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr, som SR’s 

almindelige betingelser henviste til, ikke var almindeligt anvendte ved levering af værktøjer til 

sprøjtestøbning. Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse. Derudover tilføjede Højesteret, 

at ansvarsfraskrivelsen ikke kunne være antaget for vedtaget, bl.a. fordi den ”[…] ikke har været omtalt 

under salgsforhandlingerne og ikke fra tidligere forretningsforbindelse var indstævnte bekendt.”  

Højesterets afgørelse viser, at der er krav om en henvisning til de generelle betingelser, eller om at 

vilkåret skal være omtalt under forhandlinger. Højesterets udtalelse kan også fortolkes på den måde, at 

hvis klausulen var den anden part bekendt fra tidligere aftaler af samme art, ville det tale i retning af, at 

klausulen kunne antages at være vedtaget, selvom parterne ikke havde skrevet den ind i aftalen. Det kan 

f.eks. være hvis kunden køber ny software fra samme leverandør og kunden fra tidligere aftaler er bekendt 

med leverandørens standardvilkår.  

U 1998.728 SH er et eksempel på, at der er krav til en særlig fremhævelse af en uventet og byrdefuld 

ansvarsbegrænsning. Sagen angik mangler ved generatorer, som Con-Mec A/S (CM) havde købt af 

Fournais Handels- og Ingeniørfirma A/S (FHI). FHI påstod afvisning med begrundelsen, at tvisten var 

undergivet tysk ret og skulle afgøres ved tysk domstol. De generelle betingelser for den tyske 

værnetingsklausul var vedlagt som bilag til ordrebekræftelsen, og fulgte med alle fakturaer, samtidig med, 

at de var vedlagt i de fire tidligere ordbekræftelser. Værnetingsklausulen blev ikke drøftet mellem 

parterne. Domstolen vurderede, at bestemmelsen om værneting i Tyskland var for usædvanlig i en aftale 

                                                           

47Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404), Andersen Lynge & Madsen(2006;84f) 
48Karnov: Aftaleloven § 1 note. 4  

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000204114/1?versid=37-1-1998
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000204114/1?versid=37-1-1998
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000204114/1?versid=37-1-1998
http://jura.karnovgroup.dk/document/7000204114/1?versid=37-1-1998
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mellem to danske virksomheder, samtidig hermed var den også byrdefuld. Domstolen udtalte, at der 

”[…]for at et sådant vilkår kan anses for aftalt, i hvert fald kræves, at sagsøger tydeligt er gjort 

opmærksom herpå.” 

Dommen viser, at et usædvanligt vilkår skal være særligt fremhævet for kunden. Alene henvisning til, at 

de generelle betingelser gælder for aftalen, medfører ikke, at ualmindelige og byrdefulde klausuler i de 

generelle betingelser kan anses for vedtaget af parterne. Softwarelicenser har ofte en amerikansk 

producent og dermed henvisning til amerikansk lov og værnetingsklausul. Disse klausuler kræver ikke en 

særlig fremhævelse, da de er sædvanlige i erhvervsforhold.49 Amerikanske softwarelicenser, som sælges 

via danske forhandlere vil muligvis kræve en særlig fremhævelse af amerikansk værnetingsklausul. 

 

Leverandøren bør gøre kunden opmærksom på de usædvanlige vilkår ved kontraktforhandlinger. En måde 

at gøre det på i softwarelicenser er at bruge store bogstaver og fed typografi til at fremhæve 

ansvarsbegrænsninger. Det vil sandsynligvis bidrage til, at klausulen kan antages for at være fremhævet 

for kunderen. Der findes dog ikke en retspraksis, hvor domstolene har taget stilling til, hvorvidt disse 

forholdsregler kan bidrage til at klausulen kan anses for fremhævet. 

Hvor der tidligere er vist, at byrdefulde vilkår kræver en særlig fremhævelse for kunden, kræver en 

sædvanlig ansvarsfraskrivelse ikke tilsvarende fremhævelse.50 K01 har status af et agreed document, og 

domstolene vil derfor ikke stille specielle krav til vedtagelsen, når der enten er henvist til K01 eller 

tilsvarende ansvarsfraskrivelser findes i leverandørens standardvilkår. Ifølge Bryde Andersen & 

Lookofsky forudsætter vedtagelsen dog en vis grad af subjektiv viden eller burde-viden, og eksistens af 

sædvane på området medfører ikke, at vilkåret automatisk antages for at være vedtaget mellem parterne, 

når det ikke er en del af parternes aftale.51 

U 2000.2186 SH handlede om en aftale om transport af mobiltelefoner mellem Nordisk Air Cargo 

(NAC), og Tele Vanløse (TV) som efterfølgende blev ændret til en opbevaringsaftale, hvor 45 ud af de 

105 opbevarede telefoner var forsvundet under opbevaringen. NAC argumenterede for, at det var 

almindelig kendt, at der gælder ansvarsbegrænsninger i transportbranchen og at TV var en professionel 

part, som burde havde kendskab hertil. Derudover påpegede NAC at NSAB var et agreed document, som 

                                                           

49Udsen(2012;316) 
50Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404) 
51Bryde Andersen & Lookofsky(2005;402f) 
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binder professionelle parter. Retten fandt alligevel, at da ordrebekræftelsen ikke indeholdte henvisninger 

til NSAB, var ansvarsbegrænsningsreglerne i NSAB ikke en del af parternes aftalegrundlag. Dommen 

viser, at ansvarsbegrænsninger i agreed documents, uden at der er blevet henvist dertil, ikke kan 

påberåbes af leverandøren. 

Der kan også opstå situationer, hvor leverandøren henviser til sine almindelige betingelser, som kan 

findes på dennes hjemmeside, samtidig med at leverandøren i disse almindelige betingelser forbeholder 

sig ret til løbende at ændre vilkårene i de almindelige betingelser. Ud fra princippet om jo mere uventet 

og byrdefuldt en ansvarsfraskrivelse er, jo større krav stilles der til dens vedtagelse, kan det tænkes, at 

leverandøren i det mindste har pligt til at informere kunden om ændringer i deres almindelige betingelser, 

som har uventet og byrdefulde konsekvenser for kunden.  

2.2 Fortolkning af ansvarsfraskrivelser  

Ansvarsfraskrivelser udgør undtagelser fra det almindelige erstatningsansvar, og er som hovedregel 

gyldige.52 Domstolene anvender dog som regel en indskrænkende fortolkning af ansvarsfraskrivelser.53 

Indskrænkende fortolkning indebærer ifølge Petersen, at dommerne kigger på forskellige forbehold i 

konkrete situationer, hvilket medfører, at klausulen ikke finder anvendelse i et konkret tilfælde, selvom 

klausulens ordlyd er klar. Samtidig fortolkes ansvarsfraskrivelser normalt mod koncipisten.54 Domstolene 

er tilbageholdende med at ordfortolke ansvarsfraskrivelse i tilfælde af, at der foreligger subjektiv skyld fra 

leverandørens side.55  

Som følge af de almindelige grundsætninger om kontraktfortolkning anvender domstolene også 

indskrænkende fortolkning på usædvanlige og byrdefulde ansvarsfraskrivelsesklausuler, og der stilles 

større krav til klarheden af sådanne klausuler56. Domstolene kan fortolke disse klausuler direkte mod 

ordlyden, hvis det er velbegrundet. Hvorimod domstolene, når der er tale om ansvarsfraskrivelser, som er 

sædvanlige for en bestemt branche, er mere tilbageholdende med at anvende indskrænkende fortolkning 

og vil normalt vælge at anvende ordfortolkning i stedet for.57  

                                                           

52Bl.a. Bryde Andersen & Lookofsky(2005;401)  
53Bl.a. Petersen(1957;131f), Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404f) 
54Bl.a. Andersen Bryde(2005;979)  
55Bl.a. Andersen Bryde (2005;980), Gomard(2011;313) 
64Bl.a. Gomard (2011;313), Bryde Andersen & Lookofsky(2005;404) 
57Bl.a. Bryde Andersen & Lookofsky(2005;401f), Gomard(2011;314) 
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2.2.1 Ansvarsfraskrivelse for culpøse forhold. 
2.2.1.1 Simpel uagtsomhed 

Ifølge Gomard kan ansvarsfraskrivelse fortolkes til at dække culpøse forhold, når det klart fremgår af 

klausulen, at denne omfatter culpøse forhold. 58 I en ældre dom U 1929.707 H (ADAM), som handlede 

om Flyttefirmaet ADAM Transports beskadigelse af en marmorbuste under en flytning, blev 

ansvarsfraskrivelsen, hvoraf det fremgik, at der ikke "For et enkelt Stykke Flyttegods ydes […] Erstatning 

ud over 100 Kr. for Effekter ud over denne Værdi maa særlig Assurance tegnes." fortolket 

indskrænkende. Højesteret påpegede, at der blev udvist uagtsomhed, og at klausulen kan fortolkes på en 

sådan måde, at den alene havde til hensigt at fraskrive sig hændelig skade. Bustens fulde værdi af 2000,- 

kroner blev erstattet. 

Den nye retspraksis gennemgået nedunder59 viser, at domstolene først anvender indskrænkende 

fortolkning, når der foreligger fejl af grovere karakter og ikke simple fejl, bortset fra når der er tale om 

fagkyndig bistand såsom advokat- eller revisorydelser60. Ifølge Thuesen vil ansvarsfritagelse for tab eller 

skade ”uanset hvordan det er opstået”61, formentlig være nok til at fritage fra culpøse forhold, og der er 

ikke brug for en direkte formulering om, at klausulen dækker culpøse forhold (causes of negligence). 

Formulering af ansvarsgrundlaget i K01: ”parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig”, lægger til, at den 

ikke kun omfatter hændelig skade men også culpøse forhold. Softwarelicensaftaler indeholder alligevel 

sædvanligvis en meget detaljeret beskrivelse af alle mulige tilfælde.62 

Klausulen ”ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger gælder selvom leverandøren er blevet 

underrettet om muligheden for sådanne skader, eller sådanne skader er forudsigelige” (“Even if … has 

been notified of the possibility of such damages”) eller lignende klausuler er meget anvendt i 

softwarelicensaftaler. Bestemmelsen specificerer, at culpøs adfærd i form af at undlade at reagere på en 

underretning om en mulig skade er omfattet af ansvarsfraskrivelsen.  

                                                           

58Gomard (2011;313), Thuesen(1982;300), Petersen(1957;144) 
59Se Kap. 2.2.1.2. 
60Gomard (2011;314f) 
61Thuesen(1982;300) 
62Gennemgang af Danske Banks softwarelicensaftaler 
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2.2.1.2 Forsæt og grov uagtsomhed 

Ansvarsfraskrivelser fortolkes sædvanligvis sådan, at de alligevel ikke har til formål at dække forsætlige 

handlinger, yderligere vil en på forhånd udtrykkelig fraskrivelse af ansvar for forsætlige handlinger altid 

falde bort. Der er fuld enighed blandt jurister om, at grænsen for ansvarsfraskrivelser går ved forsæt.63 

Ifølge Lynge Andersen og Bo Madsen kan ansvarsfraskrivelser, som ikke direkte fraskriver grov 

uagtsomhed, formentlig ikke fortolkes som omfattende fejl og mangler, der skyldes ansvarlige, alvorlige 

forsømmelser (grov culpa).64 Bryde Andersen & Lookofsky, og Gomard65 er også overbevist om, at grov 

uagtsomhed formentlig medfører bortfortolkning af en generel ansvarsfraskrivelse. Hvorimod der ifølge 

Petersen ikke, uden udtrykkelig hjemmel, kan opstilles en almindelig regel om tilsidesættelse af 

ansvarsfraskrivelse i tilfælde af grov uagtsomhed. Han påpeger, at bortfald af ansvarsfraskrivelsen ved 

grov uagtsomhed omfatter primært tilfalder, hvor det er svært at føre bevis for forsæt.66 Ussing skriver 

også, at der ikke kan opstilles en almengyldig regel om, at grov uagtsomhed medfører bortfald af 

ansvarsfraskrivelsen.67 It-jurister som f.eks. Dragsted, Bryde Andersen og Udsen påpeger, at 

ansvarsfraskrivelser i it-aftaler bortfalder i tilfælde af grov uagtsomhed.68  

Leverandører kan også vælge udtrykkeligt at fraskrive sig ansvar for grov uagtsomhed på forhånd. Ussing 

åbner op for muligheden for at fraskrive sig ansvar for bevist culpa, når klausulen er klar.69 Horsfeldt 

mener, at ansvarsfraskrivelser for grov uagtsomhed er usædvanlige i it-systemleverancer, dog, ligesom 

Ussing, påpeger han, at det formentlig ikke er udelukket, at ansvar for grov uagtsomhed udtrykkeligt kan 

fraskrives. Disse bestemmelser skal ifølge Horsfeldt kombineres med ”mere gunstig beløbsmæssig 

ansvarsbegrænsning for grov uagtsomhed”.70 Derimod mener Bryde Andersen, at ansvarsfraskrivelser for 

grovere uagtsomhedsformer ikke anderkendes i dansk ret, også selvom parterne bevidst vedtager en 

ansvarsfraskrivelsesklausul og vælger at forsikre sig mod risikoen.71 

Ifølge Gomard kan det ikke udelukkes, at grov uagtsomhed hos underordnede medarbejdere, som udvist 

mod ledelsens ønske og på trods af lederens rimelige kontrol, gyldigt kan fraskrives. Samtidig mener han, 

                                                           

63Bryde Andersen & Lookofsky(2005;405), Dragsted(2000;32), Gomard(2011;236) 
64Andersen Lynge & Madsen(2006;378)  
65Bryde Andersen & Lookofsky(2005;405), Gomard(2011;314f) 
66Petersen(1957;47)  
67Ussing(1961;162) 
68Dragsted(2000;32), Udsen(2012;315), Bryde Andersen(2005;980)  
69Ussing(1961;162) 
70Horsfeldt(2005;253f) 
71Bryde Andersen(2009;422) 
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at det næppe vil være tilfældet, når der er tale om ledende medarbejdere.72 Elisabeth Thuesen anfører 

også, at der er mulighed for at fraskrive sig grov uagtsomhed i skandinavisk ret, hvor der er en klar 

klausul om det.73 Hun tilfører, at det gælder ansvarsfraskrivelser af fejl begået af ansatte, men at 

kontraktpart ikke kan fraskrive sig sin egen grove uagtsomhed.  

Retspraksis 

Sø- og Handelsrettens dom U 1986.938 SH (Edb-anlæg) er et eksempel på bortfortolkning af 

ansvarsfraskrivelse, pga. udvist grov uagtsomhed. Tvisten handlede om ApS Maskinfabrikken’s (MF) 

køb af edb-anlæg fra Kienzle Datasystem A/S (KD). KD var forsinkede, men MF valgte ikke at hæve 

aftalen, samtidig med at der var blevet indgået en ny aftale om levering af en ekstra software, som skulle 

anvendes til anlægget, for at det kunne opfylde kundens behov for styring af fakturerings-, lager- og 

ordreprocedurer. It-systemet havde væsentlige mangler, og til sidst valgte MF alligevel at hæve aftalen. 

KD anlagde sag mod MF med påstand om betaling af leveret it-system. MF afviste KD’s påstand og 

krævede erstatning for forgæves udgifter til standardsoftware samt intern tid. Aftalen indeholdt en 

klausul, som afskar køberen fra ret til at kræve erstatning for direkte eller indirekte tab. Hele systemet 

skulle være installeret og være funktionsdygtigt oktober 1978, men leveringstiden blev senere ændret til 

1. april 1979 pga. leverandørens forsinkelse. På ophævelsestidspunktet d. 9. april 1980 var softwaren til 

it-systemet dog stadigvæk ikke leveret, på trods af at leverandøren var bekendt med, at køberen ønskede 

at få anlægget leveret hurtigst muligt. Domstolen vurderede, at MF ikke havde mistet retten til at hæve 

aftalen, da forsinkelsen var væsentlig.  

Iht. erstatningskravet udtalte domstolen, at der var tale om ”alvorlige vanskeligheder forbundet med at få 

den del af edb-anlægget, der var leveret, til at fungere tilfredsstillende[…] vanskelighederne skyldtes fejl 

og mangler ved anlægget[…], som sagsøgeren eller dennes underleverandør, var ansvarlig for.” 

Endvidere lagde domstolen det forhold til grund for tilsidesættelsen af ansvarsfraskrivelsen, at der var tale 

om alvorlige forsømmelser fra leverandørens side: "[…]bestemmelserne i kontrakten om fraskrivelse af 

ansvar ikke kunne antages at omfatte ansvar for fejl og mangler, der skyldtes alvorlige forsømmelser." 

Domstolen valgte formuleringen ”alvorlige forsømmelser” og havde dermed ikke præciseret, hvilken grad 

af uagtsomhed der forelå. Det ligger dog klart af afgørelsen, at leverandørenes grove forsømmelser 

medfører, at ansvarsfraskrivelsen ikke kan påberåbes.  
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U 1993.851H (Telefax) handler om A/S Salicath’s Express’ (S) opbevaring af Tibro Invests (T) 

telefaxmaskiner, hvor de opbevarede telefaxmaskiner blev udleveret til ukendt tredjemand, som havde en 

falsk fuldmagt. Her var der tale om en beløbsbegrænsningsklausul, som begrænsede ansvaret til summen 

svarende til et års leje, hvilket udgjorde ca. 2% af det lidte tab. Højesteret lagde det forhold til grund for 

sin afgørelse, at S´ folk havde ” […] på så uforsvarlig måde fraveget selskabets egen velbegrundede 

praksis, at appellanten er afskåret fra at påberåbe sig ansvarsbegrænsning.” Højesteret tog ikke direkte 

stilling til graden af uagtsomhed, men dommens resultat må ses som udtryk for, at der ikke er adgang til 

at fraskrive sig ansvar for grov uagtsomhed.  

I en af de nyeste domme af 2. april 2012 bortfortolkede Højesteret en ansvarsfraskrivelsesklausul. Tvisten 

handlede om Dansk Vindkraft A/S’ videresalg af Vestas’ vindmøller, som havde fejlagtige 

produktionsevneberegninger. Højesteret fandt vindmøllene behæftet med mangel, da vindmøllens 

produktionsevne, som var angivet af Vestas’ skønsmand, var væsentligt mindre end det kunne forventes 

ved aftalens indgåelse. Højesteret påpegede, at Vestas var bekendt med, at deres 

produktionsevneberegninger blev anvendt i forbindelse med senere erhververes finansiering af deres køb 

og at Vestas begik en professionel fejl i deres beregninger. Der var aftalt en ansvarsfraskrivelse for 

energiberegningen. Højesteret udtalte, at ”[…]det er uden betydning, om der foreligger en 

ansvarsfraskrivelse i forholdet mellem Vestas og Vestas’ medkontrahent Dansk Vindkraft Entreprise 

A/S”. Højesteret foretog ikke vurdering af Vestas’ grad af uagtsomhed, men afgørelsen kan ses som 

udtryk for, at der ikke er adgang til at fraskrive sig sine egne grove professionelle fejl. 

I U 2010.3113 H (Fire-s) angik spørgsmålet om, hvorvidt G4S Security Services A/S(G4S) kunne 

fraskrive sig ansvar for indbrud som følge af, at G4S havde accepterede det forkerte kodeord ”fire s” i 

stedet for ”fire-s” og dermed ikke iværksatte patruljekørsel. Landsretten fandt, at der var udvist ”grov 

uagtsomhed” og selvom ansvarsbegrænsningsklausulen, ”er ubestridt et almindeligt anvendt vilkår inden 

for sikkerhedsbranchen og gyldigt vedtaget”, omfattede den ikke tilfælde af grov uagtsomhed. Højesteret 

stadfæstede Landsrettens afgørelse. Højesteret tog ikke stilling til, om der var udvist grov uagtsomhed, 

men tilføjede, at ansvarsfraskrivelsen tilsidesattes pga. misligholdelse af ”en central aftalemæssig 

forpligtelse.” 

Der findes også en del afgørelser, hvor domstolene valgte ikke at anvende indskrænkende fortolkning og 

opretholdte ansvarsbegrænsninger, selvom der var tale om grov uagtsomhed.  
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I U 2005.2438 H, som handlede om tyveri af en stor mængde tøj fra en terminal, kom Sø- og 

Handelsretten frem til, at der forelå grov uagtsomhed (der var for mange personer, der havde adgang til 

terminalen), og derfor kunne ansvarsbegrænsningen i NSAB ikke påberåbes. Højesteret kom frem til, at 

det direkte fremgår af NSAB, at ansvarsbegrænsningen kun ikke kan påberåbes ved forsæt. Derfor kan 

ansvarsbegrænsningen i NSAB opretholdes i tilfælde af grov uagtsomhed.  

 

U 2006.632 H (Resteplads) handlede om tyveri af computere fra en trailer på en ubevogtet resteplads. Sø- 

og Handelsretten kom frem til, at der ikke var givet tilstrækkelige instrukser til vognmanden om det 

tyverifarlige gods og transportfirmaet dermed ikke havde ført den nødvendige kontrol og dermed 

tilsidesatte ansvarsbegrænsning. Højesteret stadfæstede, at der ikke var udvist forsæt, og derfor kunne 

ansvarsbegrænsningerne ikke tilsidesættes. Højesteret lagde vægt på, at NSAB var et agreed document, 

som var blevet vedtaget efter drøftelse mellem brancheorganisationer. 

De to sidstnævnte sager handler om transportkontrakter, som henviser til NSAB’s bestemmelse om, at 

speditører kun er ansvarlige for forsæt men ikke grov uagtsomt adfærd. Domstolenes anerkendelse af 

ansvarsfraskrivelsen skyldes, at NSAB er et agreed document og er almindelig kendt i transportbranchen, 

som er meget risikofyldt. Ansvarsbegrænsningen i NSAB er vedtaget med hensyn til 

forsikringsmuligheder. Derudover er ansvarsfraskrivelsen for grov uagtsomhed i transportaftaler 

velbegrundet derved, at danske speditører skal have tilsvarende niveau af ansvarsfraskrivelser, som deres 

konkurrenter fra andre lande har, for at være konkurrencedygtige på det internationale marked.74 For at 

disse liberale regler på transportområde direkte kan overføres til andre retslige områder kræves det 

formentligt, at en tilsvarende klausul skal vedtages i et agreed document på andre områder, samt at det er 

begrundet af hensyn til international konkurrence og forsikringsmuligheder.  

2.2.1.3 Forsæt og grov uagtsomhed. Markedsstandard  

For at se på, hvorvidt det er tilladt at fraskrive sig ansvar for forsæt og grov uagtsomhed i it-aftaler, skal 

agreed documents på it–området analyseres. Iht. K01 gælder ansvarsfraskrivelse ” […]såfremt tabet ikke 

kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part”. SSA-K lille 

indeholder tilsvarende klausul: ”Har Leverandøren eller noen denne svarer for utvist grov uaktsomhet 

eller forsett, gjelder ikke de nevnte erstatningsbegrensningene.”En analyse, foretaget af Hanne Bay og 

Søren Skibsted, viser at it-systemleverancer sædvanligvis indeholder en klausul om at 
                                                           

74Bryde Andersen & Lookofsky(2005;403) 
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”ansvarsbegrænsningerne ikke kan gøres gældende i tilfælde af forsætligt kontraktbrud samt 

kontraktbrud som følge af groft uagtsomhed.”75 

Det kan herudaf sluttes, at der ikke findes en tilsvarende regel for it-systemleverancer, som i NSAB. 

Omvendt er det kutyme, at grænsen for ansvarsfraskrivelser i it-systemleverancer ligger ved grov 

uagtsomhed. 

Der findes ikke agreed documents for softwarelicensaftaler. Dansk IT’s købeguide fra 2006 tager ikke 

stilling til, hvorvidt det er sædvane at fraskrive sig ansvar for grov uagtsomhed i 

standardsoftwarelicensaftaler. De anbefaler kunderne at indføre en klausul i aftalen om, at 

ansvarsbegrænsninger gælder så længe der ikke foreligger forsætligt kontraktbrud samt kontraktbrud som 

følge af groft uagtsomhed. Gennemgang af Danske Banks licenser viser, at de nogle gange indeholder en 

klausul om, at begrænsninger ikke gælder i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. Hverken Kim 

Hansen76 eller Hanne Bay77 mener, at der p.t. er kutyme i Denmark for at fraskrive sig grov uagtsomhed i 

softwarelicensaftaler. Det er også svært at definere, hvornår der foreligger forsæt og grov uagtsomhed i it-

aftaler.78  

2.2.2 Misligholdelse af en central aftalemæssig forpligtelse 

Softwarelicensaftaler indeholder ofte klausulen ”Som det er” (as is), som har sigte på at helt at fraskrive 

sig ansvar.79 Ifølge Bryde Andersen & Lookofsky vil leverandøren normalt ikke kunne fraskrive sig 

ansvar for misligholdelse af aftalens centrale ydelse.80 Gomard sondrer derudover mellem skjulte, 

fundamentale fejl og væsentlige fejl, og mener, at kun de skjulte, væsentlige fejl kan fraskrives med ”as 

is” men ikke de skjulte, fundamentale fejl.81 Hagstrøm påpeger, at domstolene bortfortolker 

ansvarsfraskrivelser, ” […]når det er skjedd et betydningsfullt kontraktsbrudd som allikevel ikke får 

virkninger om fraskrivelsen fullt ut skal opprettholdes.”82 Dette er noget nær doktrinen om fundamental 
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breach i engelsk ret.83 Vurderingen af, hvilke ydelser der må anses for centrale, afhænger af de konkrete 

omstændigheder i sagen. Der vil normalt ses på, hvad aftalens hovedformål med og parternes indsigter i 

aftalen er.84 

I U 2004.2012 Ø foretog retten indskrænkende fortolkning af ansvarsbegrænsning. Tvisten gjaldt 

Investeringsselskabet A/S’s videresalg af Steins Laboratorium A/S’s (SL) produkt til kontrol af 

vandkvalitet til Københavns Vand (KV). Produktet var mangelfuldt og viste fejlagtigt, at vandet var 

forurenet, hvilket resulterede i, at KV udledte en større vandmængde i Køge Å og igangsatte et vandværk, 

som var til reparation. Der var aftalt en maskinklausul og samtidig var der en generel 

ansvarsbegrænsningsklausul for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Rødovre Byret 

fandt ansvarsfraskrivelsesklausulen for vedtaget, på trods af, at den kun havde været trykt på bagsiden af 

fakturaerne, da ” […]sagsøgeren er professionel og har handlet i mange år med sagsøgte, og en 

ansvarsfraskrivelse af dette indhold må anses som sædvanlig og forventelig, også på grund af forholdet 

mellem produktets lave pris og de store mulige konsekvenser ved fejlfunktion.” Rødovre Byret kom til 

konklusionen, at den største del af udgifterne var indirekte tab og var derfor dækket af 

ansvarsfraskrivelsesklausulen. Østre Landsretten kom til det modsatte resultat, nemlig at der var tale om 

direkte tab. Samtidig udtalte retten, at de generelle ansvarsfraskrivelser i både producentens og 

leverandørens salgs- og leveringsbetingelser ikke kunne fritage for ansvar ”under hensyn til manglens 

karakter og manglens følger” og SL blev dømt til at betale fuld erstatning. Domstolen har også tillagt det 

betydning, at salgs- og leveringsbetingelserne ikke har været drøftet eller fremhævet mellem parterne. 

Afgørelsen kan ses som udtryk for, at der ikke er mulighed for at fraskrive sig ansvar for egenskaber ved 

ydelsen, når den er central for kundens anvendelse. Retten kom dermed frem til, alle omstændigheder 

taget i betragtning, at det ikke var meningen med klausulen at have så vidtgående konsekvenser. 

U 2010.3113 H (Fire-s85) fandt Landsretten, at der var udvist ”grov uagtsomhed”, Højesteret tiltrådte dog 

ikke, at der var tale om grov uagtsomhed, og præsiderede, at ansvarsfraskrivelsen var tilsidesat pga. 

misligholdelse af ”en central aftalemæssig forpligtelse.” 
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2.3 Ugyldighed af ansvarsfraskrivelse 

Ansvarsfraskrivelser kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist som urimelige eller i strid med redelig 

handlemåde iht. AFTL’s § 36.86 Domstolene anvender AFTL’s § 36 når klausulen er så vidtrækkende, at 

den fratager kunden et minimum af retsbeskyttelse, som er nødvendigt og den strider mod god 

forretningsskik.87 Domstolene er generelt meget tilbageholdende med anvendelsen af AFTL’s § 36 i et 

kontraktforhold mellem kommercielle parter med lige styrkeforhold.88 Især i individuelt forhandlede 

aftaler, hvor fordelingen af ansvar formodes at indgå i parternes økonomiske kalkulation, og hvor parterne 

påtager sig risiko for et vederlag, vælger domstolene normalt at anvende ordlydsfortolkning og være 

tilbageholdende med anvendelse af AFTL’s § 36, da ansvarsfraskrivelse antages at være udtryk for 

parternes fælles vilje.89 Dvs. dostolene vil formentlig være tilbageholdende med at anvende AFTL’s § 36 

på ansvarsfraskrivelsesklausuler i it-udviklingsaftaler, som plejer at være de mest diskuterede klausuler, 

og som sædvanligvis indgår i parternes økonomiske kalkulation.  

Ansvarsfraskrivelser i standardsoftwarelicenser, som ikke er individuelt forhandlede, har i princippet 

større chance for at blive tilsidesat som urimelige. Den relativt lave pris for software taler derimod for, at 

det ikke er rimeligt, at producenten skal påtage sig vidtgående ansvar for fejl ved standardprogrammel.90 

Ved anvendelse af AFTL’s § 36 skal der tages hensyn til, hvad den redelige handlemåde er. Derfor har 

branchepraksis betydning ved anvendelse af AFTL’s § 36.91 Ansvarsfraskrivelser, som ikke væsentligt 

afviger fra branchekutyme, kan formentlig ikke tidsidesættes iht. AFTL’s § 3692, især når bestemmelserne 

findes i et agreed document. F.eks. var der i U.2006.632 H (Resteplads93) udvist grov uagtsomhed, og 

ansvarsfraskrivelserne var udformet iht. NSAB’s regler om, at kun forsæt og ikke grov uagtsomhed 

medfører bortfald af ansvarsfraskrivelsen. Retten fulgte branchekutymen og opretholdt 

ansvarsbegrænsningsklausulen. 
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I Kapitel 2.5. er der udledt markedsstandarder for ansvarsfraskrivelse af direkte og indirekte tab, samt 

ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb. Ansvarsfraskrivelser i it-aftaler, som ikke væsentligt afviger fra 

disse markedsstandarder vil formentlig også blive opretholdt. 

2.3.1 Forudsætningslæren 

Ansvarsfraskrivelser kan tilsidesættes iht. AFTL’s § 36 som resultat af bristede forudsætninger.94 På it-

området har det primært betydning for anvendelsen af maskinklausuler (repair-or-replace clauses). 

Maskinklausuler begrænser parternes adgang til visse misligholdelsesbeføjelser mod at give dem adgang 

til andre beføjelser, som er mere egnede og mindre byrdefulde i en bestemt branche. Bryde Andersen 

beskriver maskinklausuler i it-branchen som klausuler, ” […]der begrænser køberens beføjelser til alene 

at udgøre krav på afhjælpning”95. Anvendelse af maskinklausuler er meget almindelige i it-aftaler.96 

Maskinklausuler er som udgangspunkt gyldige, hvis leverandøren afhjælper mangler. Når leverandøren 

ikke afhjælper, eller hvor afhjælpning tager alt for lang tid, vil en væsentlig forudsætning for 

ansvarsfraskrivelsen briste, hvilket medfører, at klausulen mister sin gyldighed.97 Der kan også 

argumenteres for, at ansvarsbegrænsningen kan bortfortolkes, da denne klausul ikke var beregnet til 

anvendelse i en sådan situation.98 Der er omfattende retspraksis på it-området vedrørende tilsidesættelse 

af maskinklausuler. 

U 1974.557 S angik en leasing kontrakt om levering af et datastyret bogholderanlæg mellem Kontor-

Automation A/S (KA) og vekselererfirmaet Brødr. Trier (BT). Anlægget blev leveret i februar 1972, og 

KA var bekendt med at BT havde en særlig interesse i at anlægget skulle være funktionsdygtigt per juni 

1972. Trods tre måneders afhjælpning var fejlerne ikke udbedret og kontrakten blev ophævet pga. 

”funktionsmæssige fejl” i maj 1972. Ansvarsfraskrivelsesklausulen afskar BT fra retten til erstatning. 

Domstolen fandt ophævelsen berettiget og påpegede at ”påberåbte klausul i leasingkontrakten, findes 

efter sit indhold ikke at fritage sagsøgte for erstatningsansvar i tilfælde af, at afhjælpning ikke finder sted 

eller ikke finder sted i løbet af den tid, hvori sagsøgeren måtte være forpligtet til at afvente afhjælpning.” 

BT fik erstatning for sine udgifter bl.a. udgifter for internt tidsforbrug. Erstatningen blev dog fastsat efter 
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skøn og BT’s krav blev reduceret. Domstolen lagde i sin afgørelse vægt på, at KA måtte, på baggrund af 

kommunikation mellem parterne og karakteren af BT’s virksomhed, være klar over den store 

betydningen, som levering til tiden havde for BT.  

I en Byretsdom af 10. juni 198699 blev maskinklausulen, som kun gav kunden ret til afhjælpning, 

tilsidesat som resultat af bristede forudsætninger. I forbindelse med forhandlingerne blev det bekræftet af 

sælgeren, at systemet skulle kunne foretage et automatisk momsudtræk. Dette kom dog ikke med i 

kontrakten, og det leverede system havde ikke den lovede funktion. Samtidig indeholdt kontrakten en 

betingelse om, at kun aftaler, der er skriftligt bekræftede af sælger, er bindende. Byretten tilsidesatte 

maskinklausulen med begrundelsen, at sagsøgte ”[…] har haft en berettiget forventning om, at funktionen 

indgik som standard […]” i det leverede program.  

I U 1984.1032 Ø blev en maskinklausul også tilsidesat pga. bristede forudsætninger. Sagen angik 

Ejendomsfirmaet’s (E) køb af EDB-anlæg fra A/S Alfred Fischer & Co’s Eftf (AF). Aftalen indeholdt en 

maskinklausul. Købet blev finansieret ved en leasingaftale indgået med Imperial Leasing US (IL). 

Samtidig bestilte E specialudviklet programmel fra AF, som skulle anvendes sammen med anlægget. 

Udvikling af specialprogrammel var blevet forsinket. Derfor aftalte AF og E, at leveringen af anlægget 

blev udsat indtil specialprogrammelet var udviklet, da E ikke kunne anvende anlægget uden det. 

Specialprogrammel blev leveret ét år senere, og prisen oversteg markant det, som E havde forudsat. E 

hævede aftalen. Landsretten fandt ophævelsen berettiget pga. væsentlige fejl i programmel og den høje 

pris og udtalte at E’s ”forudsætninger for købet var bristet på begge disse punkter”. IL insisterede på, at E 

var bundet af leasingaftalen, da aftalen kun drejede sig om anlægget og ikke det specielt udviklede 

programmel. Landretten fandt, at leasingselskabet var nærmest til at bære risikoen for AF’s 

misligholdelse, og derfor kunne IL ikke støtte ret på leasingkontrakten. 

I U1986.938 H (Edb-anlæg100) fandt domstolen, at leverandøren ikke kunne fritages erstatningsansvar, da 

denne trods flere afhjælpningsforsøg ikke kunne afhjælpe mangel. Her var der tale om afhjælpningsforsøg 

over mere end et halvt år. 
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2.4 Konklusion. Vedtagelse, fortolkning og ugyldighed 

En ansvarsfraskrivelse antages at være vedtaget, når den er skrevet ind i aftalen, vedlagt som bilag, eller 

når aftalen henviser til klausulen. Hvis der er tale om usædvanlige og byrdefulde vilkår kræves det også, 

at kunden bliver gjort opmærksom herpå, f.eks. i U 1998.728 SH (værneting i Tyskland). Omvendt 

kræver sædvanlige ansvarsfraskrivelser ikke en særlig fremhævelse. Kutyme på området kan dog ikke i 

sig selv forpligte parterne, når den ikke er skrevet ind i aftalen. Hvis parterne alligevel har en subjektiv 

viden eller burde-viden om kutymen, f.eks. fra tidligere samarbejde, eller hvor det var omtalt i 

forhandlingerne, kan det bidrage til, at aftalen antages for at være vedtaget f.eks. i U 1986.654 H. 

Gennemgang af juridisk litteratur viser, at der er enighed blandt juristene om, at fortsæt og formentlig 

også grov uagtsomhed medfører bortfortolkning af ansvarsfraskrivelser. Domstolene anvender sjældent 

begrebet grov uagtsomhed, men bruger i stedet for formuleringer såsom: grove fejl, alvorlige 

forsømmelser osv. En del af juristerne åbner mulighed for, at fraskrive sig sin egen og medarbejdernes 

grove uagtsomhed, hvilket dog stiller større krav til vedtagelsen og klarhed af sådanne klausuler. 

Retspraksis viser, at der er mulighed for at fraskrive sig grov uagtsomhed, når det er sædvanligt for en 

bestemt branche (formentlig kun hvis der er tale om agreed documents). Det er i it-aftaler sædvanligt, at 

ansvarsfraskrivelse ikke omfatter tilfælde af grov uagtsomhed. Ansvarsfraskrivelse på it-området, som 

udtrykkeligt fraskriver sig grov uagtsomhed, er ikke blevet prøvet ved domstolene endnu, og derfor 

forbliver spørgsmålet endnu åbent. 

I softwarelicensaftaler anvender leverandøren sædvanligvis ”as is” klausul. Domstolene tolererer dog ikke 

ansvarsfraskrivelse, hvis der er tale om misligholdelse af aftalens centrale ydelse. I de fleste afgørelser er 

det dog ikke let at se, hvor grænsen mellem grov uagtsomhed og misligholdelse af aftalens centrale ydelse 

ligger, som det f.eks. fremgår af U 2010.3113 H (Fire-s).  

Ansvarsfraskrivelser kan også tilsidesættes iht. AFTL’s § 36, som urimelige. Det kræver, at klausulen er 

meget vidtgående og fratager kunden et minimum af retsbeskyttelse, som er nødvendigt og den strider 

mod god forretningsskik. Derudover vil udeblivelse af afhjælpning eller flere forgæves forsøg medføre 

ugyldighed af ansvarsfraskrivelsen. Retspraksis viser, at afhjælpningsforsøg over mere end ½ år er for 

lang tid, som det fremgår af f.eks. U1986.938 H (edb-anlæg) og kan medfører bortfald af 

ansvarsfraskrivelsen. Når der er tale om ydelser, hvor levering til tiden er en vigtig forudsætning for 

indgåelse af aftalen, vil afhjælpningsforsøg på mindre end ½ år også medføre bortfald af klausulen iht. U 

1974.557 S (Bogholderanlæg).  
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2.5 Ansvarsfraskrivelse i tabets art  

I dette kapitel vil der blive foretaget en analyse af, hvordan ansvarsfraskrivelsesklausuler for indirekte tab 

bliver fortolket og udfyldt. Derudover foretages der en analyse af markedsstandarder for 

ansvarsbegrænsninger af direkte og indirekte tab. 

2.5.1 Direkte og indirekte tab 

Hvis aftalen indeholder en generel ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, skal aftalen, i tilfælde af at der 

opstå en konflikt, fortolkes og udfyldes med gældende retskilder. En general ansvarsfraskrivelse for 

indirekte tab vil være fortolket iht. minimus- og koncipistreglen på den mindst byrdefulde måde for 

løftegiveren samt mod koncipisten. Der kan opstå mangfoldige konfliktsituationer, og der er en vis 

usikkerhed om, hvilke typer af tab der er omfattet af ansvarsfraskrivelsen.101Ulig situationen i Norge og 

Sverige, hvor disse landes nye købelov indeholder en definition af indirekte tab102, findes der i den danske 

lovgivning, ikke en klar definition heraf.103 Manglen på en definition i Danmark gør det vanskeligt at 

fastslå, hvorvidt visse kategorier af tab er direkte eller indirekte. Ved sondringen mellem direkte og 

indirekte tab bliver der normalt lagt vægt på den grad af tilknytning, som tab har til den misligholdte 

transaktion. Der ses på, hvorvidt tabet udspringer af den transaktion, der er misligholdt, eller af den 

transaktion, som skulle havde været udført på baggrund af den misligholdte transaktion.104 Der kan også 

ses på, hvorvidt tab har en tæt eller kun fjern forbindelse til misligholdelsen.105 Hvorvidt tab anses for 

adækvat kan også indgå i en helhedsvurdering, men isoleret set kan adækvans ikke opstille klare regler 

om, hvorvidt tabet er direkte eller indirekte.106 Følgeskade (consequential damages) avendes som 

synonym for indirekte tab i Denmark, og domstolene vil normalt ikke tillægge betydning til den valgte 

formulering.107 Følgeskade omfatter både almindelige formueskade og fysisk skade på ting og 

personer.108 Iversen argumenterer for, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at lave klare regler for 

direkte og indirekte tab, men det er muligt at lave reglerne inden for snævrere områder.109 I det følgende 

                                                           

101 Raasteen og Skibsted(2002) 
102 Der gives en massiv kritik af definitionen i bl.a. Iversen(2000;595), Lookofsky(1989)  
103 Bryde Andersen(2009;391) 
104 Iversen(2000;595) 
105 Iversen(2000;598) 
106 Iversen(2000;599) 
107 Bryde Andersen(2009;391) 
108 Bryde Andersen og Lookofsky(2005;257), Gomard(2011;239) 
109 Iversen(2000;598f)  
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vil der kun blive foretaget en analyse af de typer af kundens direkte og indirekte tab, som har betydning 

for it-aftaler.  

Prisdifferencetab 

Prisdifferencetab foreligger, når kunden skal foretage dækningskøb af programmel eller it-systemer fra en 

anden leverandør og når kunden ophæver kontrakten pga. leverandørens væsentlige misligholdelse, 

samtidig med at prisen hos den nye leverandør overstige den oprindelige pris.110 Prisdifferencetab er altid 

direkte tab,111 da det udspringer af selve den misligholdte transaktion.112 Det er dog vanskeligt for kunden 

i praksis at løfte bevisbyrden for, at der er prisdifference i it-systemleveranceaftaler, da prisen hos den nye 

leverandør skal være baseret på nogenlunde tilsvarende vilkår som den oprindelige pris,113 mens 

kundernes behov typisk vil ændre sig.114 Derudover vil prisdifferencetabet mellem kontraktprisen og den 

faktiske værdi af modtagen mangelfuldt software, i tilfælde af at købet fastholdes, altid vil være et direkte 

tab.  

Driftstab 

Driftstab foreligger når kundens virksomhed helt eller delvist må ligge stille som resultat af, at den ikke 

kan anvende det købte produkt, som er blevet aftalt i kontrakten, pga. leverandørens culpøse adfærd.115 

Virksomheden går derved glip af den fortjeneste, som denne kunne havde optjent som resultat af 

anvendelsen af det købte produkt. Driftstab forstås sædvanligvis som indirekte tab.116 

Kundetab eller mistet goodwill 

Kundetab eller mistet goodwill foreligger, når kunden ikke kan opfylde sine forpligtelser over for sine 

kunder og på den måde skaber mister goodwill over for en konkret kunde eller i bredere forstand på 

markedet. Kundetab er endnu mere vidtgående end driftstab og kan også beskrives som en form for 

                                                           

110 Iversen(2000;595f), Bryde Andersen & Lookofsky(2005;256) 
111 Gomard (2011;234) 
112 Iversen(2000;67;595) 
113 Gomard(2011;234) 
114 Udsen(2012;138f) 
115 Eyben(2011;325) 
116 Iversen (2000;72f) 
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kapitalisering af fremtidige driftstab.117 Kundetabet er altid et indirekte tab i den forstand, at tabet ikke 

afgøres på baggrund af den misligholdte transaktion, men af en anden transaktion.118 

Avancetab 

Avancetab er et tab af den fortjeneste, som kunden ville have opnået ved den misligholdte kontrakt eller 

ved en kontrakt med tredjemand, ved en eventuel overdragelse af den misligholdte ydelse.119 Avancetab 

kan både være direkte og indirekte tab. Kundens avancetab vil altid være indirekte tab, da tabet afgøres på 

baggrund af en anden transaktion end den misligholdte, hvorimod leverandørens avancetab vil være 

direkte tab, da den udspringer af den misligholdte transaktion.120 Disse typer af tab er ligesom driftstab 

og kundetab så upåregnelige for skadevolder, at det efter de almindelige erstatningsregler – uanset om 

ansvar for indirekte tab er fraskrevet – ofte ikke ville være erstatningsberettiget. 

Udgiftstab 

Udgiftstab foreligger, når kunden bliver påført omkostninger, som den ikke ville havde fået påført, hvis 

leverandøren ikke havde misligholdt aftalen.121 Disse udgifter kan enten være ordinære (de forgæves 

udgifter som f.eks. de sædvanlige omkostninger til indgåelse af kontrakt og opfyldning af kontrakt) eller 

ekstraordinære (udgifter til at tilvejebringe den manglende ydelse, som opstår som resultat af, at ydelse er 

mangelfuld).122 Kunden kan kun kræve at få dækket de ordinære omkostninger, hvis kontrakten hæves. 

Ekstraordinære omkostninger kan kræves dækket uanset om aftalen hæves elle opretholdes.123 Udgifter 

kan være interne og eksterne. Kunden bærer bevisbyrden for om der foreligger tab, og de eksterne 

udgifter er typisk nemmere at føre bevis for, derimod er der svært at løfte bevisbyrden for interne 

omkostninger, især tidsforbrug. 

Udgiftstab omfatter en række forskelligartede tab, og ifølge Iversen er det ikke muligt at lave klare 

retningslinjer for, hvornår der foreligger direkte eller indirekte tab i udgiftstab, da sondringen ikke kan 

opgøres efter, om tabet udspringer på baggrund af selve den misligholdte transaktion eller en anden.124 

                                                           

117 Iversen(2012) 
118 Iversen (2000;74), Raasteen og Skibsted(2002) 
119 Iversen (2000;67) 
120 Iversen (2000;70;371), Gomard(2011;236) 
121 Iversen (2000;75) 
122 Iversen(2000;614) 
123 Iversen(2000;606) 
124 Iversen(2000;598) 
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Der kan opstå mangfoldige situationer og dermed mange former for udgifter ved misligholdelse af it-

aftaler. Her kan bl.a. nævnes125: 

• internt tidsforbrug som følge af misligholdelsen, 

• udgift til konsulentbistand og rejseudgifter som følge af misligholdelsen, 

• omkostninger til rekonstruktion af data, 

• omkostninger, som er uden værdi pga. misligholdelse. Det kan f.eks. være i form af køb af 

standardprogrammel eller hardware, som skulle anvendes sammen med det bestilte mangelfulde 

eller forsinkede it-system, 

• bøder som følge af at standardprogrammel eller it-systemet ikke opfylder de fastsatte krav. 

Vurdering af, hvorvidt disse typer af tab er direkte eller indirekte, vil afhænge af konkrete 

omstændigheder. F.eks. hvis konsulentbistand anvendes for at udbedre mangler i det mangelfulde 

programmel eller it-system, vil det være direkte tab, da tabet udspringer af den misligholdte transaktion 

og har meget tæt forbindelse med misligholdelse. Hvorimod konsulentbistand til udbedring af manglerne 

i andre kunders systemer, som opstår pga. fejl i det leverede system, vil være indirekte tab.126 

Der er i retspraksis eksempler på, at det er svært at trække grænselinjer mellem direkte og indirekte tab i 

udgiftstab. F.eks. U 2004.2012 Ø, hvor produktet til testning af vandkvalitet viste fejlagtige målinger, at 

vandet var forurenet, hvilket resulterede i, at der blev udledt en større vandmængde i Køge Å og igangsat 

et andet vandværk. Rødovre Byret kom til den konklusion, at den største del af udgifterne, ”krav 

vedrørende det udledte vand og vedrørende idriftsættelsen af Thorsbro Vandværk”, var driftstab, tabt 

arbejdsfortjeneste og anden indirekte tab, og derfor var dækket af ansvarsbegrænsningsklausulen. Østre 

Landsretten kom til det modsatte resultat, at der var tale om direkte tab, og dermed ikke driftstab eller tabt 

arbejdsfortjeneste. Der blev ikke taget stilling til, hvilket tabstype det var tale om. Dommen er et 

eksempel på, at det er svært at lave en generel grænselinje mellem direkte og indirekte tab.  

Valg af formulering af ansvarsfraskrivelsen for indirekte tab kan have stor betydning ift., hvilke tab 

kunden kan få erstattet, da ansvarsfraskrivelsesklausuler bliver fortolket indskrænkende. Formuleringen 

anvendt i K01: ”parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte 

tab”, giver anledning til tvivl om, hvorvidt det kun er indirekte driftstab og indirekte tab, som har samme 

                                                           

125 Horsfeldt(2005;252) 
126 Iversen(2000;596) parallelt med Iversens eksempel af direkte og indirekte udgiftstab  
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karakter som driftstab, der er fraskrevet. Dragsted m.fl. påpeger f.eks., at bestemmelsen kan give 

anledning til tvivl om, ”hvorvidt kun indirekte tab og ikke konkrete tabstyper er undtaget”. Klausulen 

bliver fortolket til kun at omfatte indirekte ansvar for mangler men ikke indirekte produktansvar.127 Der 

findes retspraksis på entreprise området, hvor Højesteret i U 2008.982 H128 har fastslået, at 

ansvarsbegrænsninger i AB 92 art. 35 stk. 2: ”Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller 

andet indirekte tab”, alene vedrører begrænsningen af entreprenørens ansvar ved følgeskader i forbindelse 

med mangelansvar, men ikke følgeskader i henhold til produktansvar. Det betyder, at leverandøren er 

erstatningspligtig for indirekte tab under produktansvaret, medmindre han omformulerer klausulen, til fx: 

”erstatning for indirekte tab er udelukket, uanset om der er tale om mangelsansvar eller produktansvar”. 

Endvidere er spørgsmål om, hvorvidt alene indirekte driftstab er fraskrevet eller alt driftstab, uanset om 

der er tale om direkte eller indirekte tab. Dragsted m.fl. anfører, at selvom leverandørens driftstab ofte kan 

være direkte, vil den anvendte formulering, hvor driftstab er anført som eksempel på indirekte tab, blive 

fortolket til at fraskrive sig både direkte og indirekte driftstab.129  

2.5.2 Internt tidsforbrug  

Udgifter i form af internt tidsforbrug kan være en meget betydelig tabspost for kunden i forbindelse med 

it-aftaler,130 og kan ofte medføre uenigheder om, hvorvidt der er tale om direkte eller indirekte tab. 

Derudover er det ikke helt klar, hvorvidt det er en erstatningsberettiget tabstype.131 Det er svært at føre 

bevisbyrde for, hvor mange timer der er blevet brugt og prissætte disse timer. Derudover er krav om 

adækvans ikke altid opfyldt. Det store antal af internt brugte timer er ofte en upåregnelig følge af 

misligholdelsen for leverandøren, som denne ikke har indflydelsen på. Kundens it-kompetencer er ofte 

lavere end leverandørens,132 hvilket kan medføre, at kunden bruger et uforholdsmæssigt stort antal af 

timer. 

Internt tidsforbrug kan både være direkte og indirekte tab, da internt tidsforbrug både kan udgøre tab i 

form af ekstra omkostninger og mistede indtægter.133 Ekstra omkostninger kan f.eks. være i form af 

                                                           

127Dragsted m.fl.(2004;165) 
128Specialet omfatter ikke produktansvar, derfor bliver dommen ikke videre analyseret 
129Dragsted m.fl.(2004;165) 
130Dragsted(1995) 
131Udsen(2012;137) 
132Torvund(1997;27) 
133Udsen(2012;136), Udsen(2011) 
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medarbejdernes løn for timerne, som er brugt på at tilvejebringe den manglende ydelse, ekstrabetalinger 

for overarbejde til medarbejderne eller vikarenes løn, og disse omkostninger (hvis der kan føres bevis for, 

at de kun brugte deres tid på at tilvejebringe den manglende ydelse) vil normalt være direkte tab.134 Det 

forhold, at medarbejdere oftest er ansat på vilkår, hvor de ikke får ekstrabetaling for overarbejde 

medfører, at kunden ikke har ekstra lønomkostninger for tidsforbrug.135  

Mistede indtægter kan være i form af tab af avance på konkrete projekter, som medarbejderne kunne have 

lavet. Mistede indtægter vil blive betragtet som indirekte tab, da tabet opgøres på baggrund af en anden 

transaktion end den misligholdte, og dermed vil være omfattet af ansvarsbegrænsningsklausulen. Det kan 

også være i form af indtægter, som kunden kunne havde modtaget, som resultat af, at medarbejderne 

kunne havde udført arbejde, som f.eks. konsulenter, og hvor kunden direkte kunne sælge deres 

arbejdstimer. Det er i øvrigt meget svært at dokumentere, hvor meget intern tid der er blevet brugt, samt 

at dokumentere tabet for andre interne udgifter. Hvorimod udgifterne til ekstern konsulentbistand er 

mindre vanskelige at føre bevis for, da kunden har mulighed for at fremvise fakturaer.  

Retspraksis 

I U.1986.938 S (Edb-anlæg136) blev ansvarsbegrænsningsklausulen tilsidesat og erstatning blev tilkendt 

for udgifterne til standardsoftware men ikke for internt forbrugt tid. Domstolen har ikke taget stilling til, 

hvorvidt der var tale om direkte eller indirekte tab. Domstolen har heller ikke yderligere forklaret, hvilke 

forhold skyldes, at der ikke blev tilkendt erstatning for den internt forbrugte tid. Køberen har lagt det 

forhold til grund for opgørelsen af tabet, at to af virksomhedens medarbejdere havde brugt ca. halvdelen 

af deres arbejdstid fra 1. september 1979 til 9. april 1980 på at få edb-anlægget til at fungere, og køberen 

vurderede tabet til at være 73.983,34 kr. 

Det kan tænkes, at grunden til, at køberen ikke fik medholdt i sit krav om intern forbrugt tid var, at tabet 

ikke var tilstrækkelig dokumenteret, og var baseret på kundens skøn. Dommen viser, at det er svært for 

kunden at få sit krav på internt forbrugt tid igennem. Det er kun rimelige og veldokumenterede udgifter 

der kan blive erstattet, og der stilles store krav til beviser for tab når der er tale om internt forbrugt tid. 

                                                           

134 Iversens(2000;596) Parallel med eksempel af direkte og indirekte udgiftstab  
135 Udsen(2012;137) 
136 Se Kap. 2.2.1.2. 
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Østre Landsrets dom af 23. april 2008 angik Anders Andersens Rengøringsselskabs (AR) ophævelse af 

aftale om levering af edb-anlæg fra Guidex A/S (G), skift til AR’s oprindelige system og bagefter til et 

nyt system. AR krævede: 1.) Ekstraudgifter i form af tidsforbrug for medarbejdere som følge af, at AR 

måtte skifte tilbage til det oprindelige edb-system fra Guidex. 2.) Omkostninger i form af ekstra tid og 

spildt tid i forbindelse med skift fra det oprindelige system til et nyt, EDB Gruppens system. 3.) Udgifter 

til EDB Gruppen for analyse. 4.) Omkostninger ved køb af softwarelicenser som skulle anvendes sammen 

med edb-systemet. I alt 1 mio. danske kroner, hvor ca. 865.000,- kroner var for tidforbrug. Der var kun 

tale om internt tidsforbrug. AR fik erstatning for omkostninger ved køb af softwarelicenser (50.000,- 

kroner) og erstatning for intern forbrugt tid, som dog blev skønsmæssigt nedsat fra 865.000,- til 50.000,- 

kroner. Der blev ikke taget stilling til, hvorvidt omkostninger for internt forbrugt tid var direkte eller 

indirekte tab. Der var uenighed mellem AR og G vedrørende den anvendte timesats. Retten bemærkede, 

at beregningen af omkostninger forbundet med tidsforbrug som udgangspunk skulle tages i AR’s lønafgift 

til medarbejdere og ikke de indtægter som AR kunne havde fået som resultat af eventuelt udlån af 

medarbejdere til andre virksomheder, begrundet med typen af AR’s virksomhed. Dommen viser, at 

domstolene er tilbageholdende med at give en stor erstatning for internt forbrugt tid.  

U.2013.2113/1H viser, at den misligholdende part kan få erstatning for internt tidsforbrug, samt andre 

rimelige udgifter end direkte lønomkostninger, hvis den kan løfte bevisbyrden for det lidte tab. Tvisten 

handlede om Forsvarets Materieltjenestes (FMT) ophævelse af kontrakten med Saab AB for en stor it-

leverance, hvor Saab krævede erstatning for negative kontraktinteresser à i alt 31.947.511,30 danske 

kroner. Erstatningsopgørelsen var lavet på baggrund af SAAB’s bogholderisystem og opdelt i løn, 

konsulentomkostninger og andre omkostninger à i alt 76 siders regneark. Sø- og Handelsretten fandt 

ophævelsen at være uberettiget og gav melhold i det krævede beløb med begrundelsen, at ”Saab har nøje 

redegjort for, hvorledes de enkelte beløb er fremkommet ved udtræk fra selskabets bogføring.” Da 

udgifterne til kontraktforhandlinger ikke ville være afholdt, finder retten, at der også skulle gives medhold 

for disse. Udgifter til personale omfattede også andre udgifter end den direkte lønomkostning, og sådanne 

rimelige omkostninger blev også erstattet. Højesteret nåede i sin afgørelse af 25. april 2013 til den 

modsatte konklusion, at FMT var berettiget til at hæve kontrakten, på baggrund af, at FMT ikke havde 

tillid til Saab og at FMT havde forhandlet i good faith. Sø- og Handelsrettens afgørelse har alligevel 

præjudicerende betydning for spørgsmål vedrørende erstatning for internt tidsforbrug. 
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2.5.3 Tab af data  

Datatab kan både være direkte og indirekte. Kundens tab ved ikke at have adgang til data i en periode vil 

normalt være indirekte tab, hvorimod omkostninger for genetablering af data vil være direkte tab,137 da 

tabet udspringer af selve den misligholdte transaktion. Hvis aftalen derfor indeholder en 

ansvarsfraskrivelsesklausul for indirekte tab uden at tage stilling til, hvorvidt datatab anses for indirekte 

tab, vil det resultere i, at kunden ikke kan få erstatning for tab som følge af utilgængelighed af data i en 

periode. Hvorimod kunden kan få erstatning for genetablering af data. Hvis leverandøren bruger klausuler 

som f.eks. ”ikke ansvarlig for driftstab, datatab eller andet indirekte tab” vil alt datatab, uanset om det i 

nogle tilfælde er direkte tab, anses som indirekte.138 K01 anvender formuleringen ”Tab af data anses for 

indirekte tab”, som endnu tydeligere fastlægger, at også direkte datatab er fraskrevet, og derfor skal 

kunden selv betale omkostninger for reetablering af data. 

Endvidere, hvis sikkerhed mod tab af data er en af kerneydelse af den købte software eller it-system, vil 

tab af data normalt være et direkte tab, og ansvarsfraskrivelse for datatab bliver fortolket 

indskrænkende.139 Derudover, hvis leverandøren påtager sig ansvar for driften af det leverede system, vil 

driftstab forårsaget af tab af data også være et direkte tab, da selve driften af systemet er en kerneydelse af 

driftsaftalen.140 Dragsted m.fl. anfører derudover, at når leverandøren foretager indgreb i kundernes 

systemer, som medfører tab af data, inden det leverede it-system er overdraget til kunden, kan datatab 

efter omstændigheder udgøre en mangel, som leverandøren har pligt til at afhjælpe.141  

2.5.3.1 Backup 

Et vigtigt spørgsmål i forbindelse med erstatning af tab for genetablering af data er, hvem der er ansvarlig 

for backup af data. Ifølge Kim Hansen og Hanne Bay er det kunden, der sædvanligvis er ansvarlig for 

backup, hvis leverandøren ikke er driftsleverandør.142 Kunden bør selv vurdere, hvor ofte der skal tages 

backup på forskellige it-systemer. Omfanget af backup vil normalt være afhængig af datatype, herunder 

dataenes stabilitet og omfang. Derudover bliver omkostninger ved backup samt eventuel manuel 

                                                           

137 Udsen(2012;263), Iversen(2000; 596)-der kan drages parallel med de anvendte eksempler af direkte udgiftstab 
138 Se tidligere diskussion af formulering af ansvarsfraskrivelsesklausul for indirekte tab i Kap. 2.5. 
139 Dragsted(2000;34) 
140 Dragsted(2000;34)Driftsaftaler bliver ikke yderlige behandlet i dette speciale  
141 Dragsted m.fl.(2004;165) 
142 Interview med Hanne Bay, responsen fra Kim Hansen 
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reetablering normalt taget i betragtning.143 Ifølge Bryde Andersen er det sædvanligt, at virksomheder, der 

er afhængige af it-baserede informationer dagligt tager backup.144  

Leverandøren har i visse situationer pligt til at sikre sig, at der er taget backup. Det gælder, når leverandør 

skal udføre arbejde på kundernes systemer.145 Bryde Andersen påpeger, at taget i betragtning af, at 

leverandør er en sagkyndig, bærer leverandøren risikoen for, at der opstår særlige farer for kunden og har 

dermed pligt til at sikre sig, at kunden har taget backup, før leverandøren begynder at arbejde på 

kundernes systemer. Endvidere kan leverandøren også udtrykkeligt påtage sig pligt til at sørge for, at 

backupproceduren er tilgodeset, før leverandøren foretager indgreb i systemet. Undlader leverandør den 

sædvanlige backup, vil ansvarsfraskrivelsesklausulen for datatab blive bortfortolket, og leverandøren skal 

hæfte for datatab.146  

Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet i Forbrugerredegørelsen 2002-2003.168, angik tvisten om reparation 

af kundens computer, hvor kundens data og programmer blev slettet. Blandt andet var programmet 

”Recovery System”, som havde til formål at redde kundens data, også slettet. Forbrugeren havde ikke 

taget backup, selvom han var blevet henstillet til det i salgsmaterialet. Forbrugerklagenævnet lagde i 

afgørelsen vægt på, at en autoriseret reparatør burde have været bekendt med programmets formål og 

dermed burde have foretaget geninstallationen efter de særlige procedurer for ”Recovery System”. 

Derudover burde reparatøren ikke have foretaget indgreb i kundens systemer, som kunne føre til sletning 

af data, uden at sikre sig, at kunden var indforstået hermed. Forbrugeren fik erstatning for geninstallering 

af systemet, og fik vederlaget for reparationen tilbage. 

I vurderingen af afgørelsen skal der tages højde for, at der var tale om tvisten mellem en erhvervsdrivende 

og en forbruger. Afgørelsen ses alligevel som udtryk for, at leverandøren som den sagkyndige har en 

vidtgående pligt til at sikre sig, at de nødvendige backupprocedurer er fulgt, når leverandøren gør indgreb 

i kundens systemer. 

Dragsted m.fl. anfører, at den sædvanlige branchestandard er, at leverandøren kun er ansvarlig for 

reetablering af data fra seneste backup, også når der er tale om driftsleverandør.147 Hvis kunden culpøst 

                                                           

143Bryde Andersen(1995;772) 
144Bryde Andersen(2005;174f) 
145Dragsted(2000;32) 
146Dragsted m.fl.(2004;165) 
147Dragsted m.fl.(2008;358) 



37 

 

undladt at tage backup vil erstatningsansvar for tab af data reduceres til det tab, som ville være lidt, hvis 

at kunden havde foretaget den sædvanlige sikkerhedskopiering.148  

2.5.4 Markedsstandard. Ansvarsfraskrivelser i tabets art 

Der er enighed bland jurister om, at det er meget sædvanligt at fraskrive sig indirekte tab, såsom 

driftstab og følgeskader i it-systemleverancer.149 Ifølge K01: ”Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig 

for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab”. Ifølge AB 92: ”Entreprenøren hæfter ikke for 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab” og ifølge SSA-K lille kan ”[…] Erstatning for indirekte tap 

ikke kreves.” Bays og Skibsteds analyse viser, at følgende typer af tab sædvanligvis bliver fraskrevet som 

indirekte: driftstab, tabt avance, tab af goodwill samt mistet indtjening.150 Derudover bliver mistede 

besparelser og tab af data også lejlighedsvis fraskrevet som indirekte tab. K01 fraskriver datatab som 

indirekte tab. Det er dog kun sædvanligt, når tab ikke skyldes leverandørens drift eller anden 

datahåndtering. SSA-K lille indeholder tilsvarende ansvarsfraskrivelse: ”Tap av data anses som indirekte 

tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Leverandørens ansvar under avtalen.”  

Det er ikke kutyme at lave en general ansvarsfraskrivelse af direkte tab i it-systemleverancer, da hverken 

K01, AB92, SSA-K lille indeholder sådanne ansvarsfraskrivelser. Det er dog sædvane at beløbsbegrænse 

direkte tab (se Kapitel 2.6). Derudover ses der ansvarsfraskrivelse for konkrete typer af tab, som både kan 

være direkte og indirekte som f.eks. avancetab og datatab.  

K01 indeholder ikke ansvarsfraskrivelse af tab, som følge af merforbrug af intern tid. Kunden har dog 

ifølge K01 punkt 23 pligt til at bistå leverandøren i fornødent omfang, når kunden bliver opmærksom på 

rettighedskrænkelser. Ifølge kommentarerne til dette punkt, har kunden ikke ret til vederlag for denne 

assistance såfremt indsatsen kan holdes på et rimeligt niveau.151 SSA-K lille giver udtrykkeligt kunden ret 

til at ”[…] kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte 

kostnader i forbindelse med forsinket driftsstart eller driftsavbrudd.” Ifølge Bay og Skibsted152 er interne 

udgifter hos kunden, herunder ekstra øget ressourceforbrug og omkostninger, som medgår til at 

tilvejebringe en mangelfri ydelse, typisk kategoriseret som direkte tab og ikke omfattet af 

ansvarsbegrænsning. 
                                                           

148Andersen Bryde(2005;772; 981) 
149Bl.a. Bryde Andersen(2005;979), Torvund(1997;237), Udsen(2012;135) 
150Bay og Skibsted(2012) 
151Dragsted m. fl.(2004;190) 
152Bay og Skibsted (2012) 



38 

 

Det er også kutyme at fraskrive sig indirekte tab i standardsoftwarelicenser.153 Dansk IT’s købeguide 

præciser, at der under indirekte tab og følgeskader sædvanligvis anses driftstab, manglende fortjeneste 

eller mistede besparelser. Købeguiden nævner ikke, at det er kutyme at fraskrive tab af data i 

softwarelicenser og foreslår, at der ved formuleringen af ansvarsfraskrivelsen for datatab skal lægges 

vægt på, hvem af parterne der er nærmest til at bære risikoen for datatab.154 Ifølge Kim Hansen er det 

”[…] kutyme, hvis man kan slippe af sted med det.”155 Gennemgang af Danske Banks 

softwarelicensaftaler viser, at der som indirekte tab og følgeskader sædvanligvis anses driftstab, tabt 

fortjeneste, tab af goodwill og forventede besparelser. Derudover fraskrives datatab i næsten alle 

softwarelicenser, og det specificeres lejlighedsvis, at omkostninger forbundet med rekonstruering af data 

også er fraskrevet. Lejlighedsvis er dækningstab, juridiske udgifter til indgåelse af aftale, tab af 

forretningsmæssige oplysninger og rentetab fraskrevet som indirekte tab. 

Dansk IT’s købeguide tager ikke stilling til, hvorvidt der er kutyme for fraskrivelse af intern forbrugt tid i 

softwarelicensaftaler, og det kan modsætningsvis sluttes, at der ikke er kutyme for det. Kim Hansens 

vurdering er, at softwarelicenser ofte indeholder ansvarsfraskrivelser for interne udgifter hos kunden.156 

Gennemgang af Danske Banks softwarelicensaftaler viser, at ansvarsfraskrivelser for internt forbrugt tid 

lejlighedsvis ses i softwarelicensaftaler.157 Standardsoftwarelicenser indeholder sædvanligvis ikke 

ansvarsfraskrive for direkte tab, dog ses der i praksis en klausul ”as is” som har sigte på helt at fraskrive 

sig ansvar.158  

2.6 Ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb 

Når alle erstatningsbetingelser er opfyldt, skal det fulde tab som udgangspunkt erstattes. Leverandøren 

kan fravige reglerne om omfang af ansvaret ved at lave ansvarsbegrænsningsklausuler til et bestemt 

maksimumbeløb. 

Ifølge Ussing fortolkes ansvarsbegrænsning ikke indskrænkende medmindre klausulen i praksis ligner 

ansvarsfraskrivelsesklausulen.159 Dette gælder ifølge Ussing under forudsætning af, at klausulens 
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maksimum svarer til varens sædvanlige værdi. Når klausulens maksimum åbenlyst er for lavt, virker 

ansvarsbegrænsningen som ansvarsfraskrivelsen. Petersen argumenterer for, at begrænsningsklausulens 

lave maksimum ikke behøver at medføre tilsidesættelse, da et lavt maksimum kan være resultat af 

risikofordelingen i aftalen og afspejler ydelsens pris.160 Gomard anfører, at begrænsning til 

maksimumbeløb er normalt bindende så længe klausulen er fremhævet, ikke er usædvanlig og er klart 

formuleret.161 Ifølge Bryde Andersen kan det forhold, at en ansvarsbegrænsningsklausul ikke medfører en 

fuldstændig fravigelse af erstatningsregler, men giver adgang til kompensation til det nogenlunde normale 

tab, tale for, at beløbsbegrænsningsklausulen ikke skal tilsidesættes efter AFTL’s § 36 i samme omfang 

som ansvarsfraskrivelsesklausulen.162 Gomard skriver, at beløbsbegrænsninger gyldige, så længe de ikke 

begrænser ansvaret så meget, at medkontrahenten ikke får et minimum af retsbeskyttelse.163  

Retspraksis 

I U 2006.87 H opretholdt Højesteret ansvarsbegrænsningen som rimelig. Tvisten handlede om Thy 

Champignon A/S´s (TC) køb af plader til beklædning af et væksthus fra Plannja A/S (P). Aftalen havde 

sat ansvarsbegrænsningen til købesummen 730.620 kr. Pladerne var behæftet med fejl og påførte TC 

udbedringsomkostninger. TC opgjorde sin krav til 2.161.000 kr. Venstre Landsretten fandt ikke, at 

pladerne var mangelfulde. Retten udtalte, at der ikke var udarbejdet kravspecifikationer, og derfor var 

risikoen, for at pladerne var uegnede til formålet, påhvilet køberen. 

Højesteret fandt derimod, at pladerne var behæftet med væsentlige mangler. Højesteret udtalte, at P´s 

brochure beskrev panelerne, som egnede til brug i fødevarevirksomheder bl.a. gartnerier. Derudover var 

P´s repræsentant bekendt med, hvad pladerne skulle anvendes til og havde kendskab til 

produktionsforholdene i champignongartnerier, og anbefalede uanfægtet at bruge pladerne. Derfor var TC 

berettiget til at hæve købet for de ikke-anvendte materialer, samt at få erstatning. Højesteret fandt 

alligevel ikke, at ansvarsbegrænsningen til købesummen skulle tilsidesættes efter AFTL´s § 36 som 

urimelig. Højesteret anvendte udbedringsmetode 4A til måling af omkostningen til udbedring og satte 

TC´s omkostninger til 784.000 kr. TC fik også overtaget krav fra Bærs Champignon mod P, og Højesteret 

satte også P´s erstatning til Bærs Champignon til købesummen. Dommen viser, at begrænsning af ansvar 

til kontraktsummen er rimelig og ikke bliver tilsidesat. 
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I Kapitel 2.2.2 blev retspraksis ved ansvarsbegrænsninger i transportkontrakter gennemgået, hvor 

klausulen, på trods af transportørens grove uagtsomhed, var opretholdt. Ansvaret er ifølge NSAB´s § 22 

begrænset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, som svarer til ca. 78 kr. pr. kg bruttovægt164, hvilket er et 

meget beskedent beløb i forhold til prisen for de transporterede varer. Retspraksis viser, at 

ansvarsbegrænsningen til et meget beskedent beløb i forhold til tabet anderkendes af retten, når det er 

sædvane i branchen. Det viser, at Petersens argument om, at et meget lavt minimum i 

ansvarsbegrænsningsklausulen i forhold til tabet skal anderkendes, når det er rimeligt pga. 

risikofordelingen i aftalen, og når det afspejler ydelsens pris, holder. 

2.6.1 Markedsstandard for ansvarsbegrænsning til maksimumbeløb 

IT-systemleverance 

Ifølge Dragsted er begrænsning af ansvar til kontraktsummen en sædvanlig og accepteret begrænsning.165 

Torvund mener også, at der er den praksis i it-branchen i Norge, at maksimalt ansvar er lig med 

kontraktsummen.166 K01 indeholder ansvarsbegrænsning til systemvederlaget (kontraktsummen). 

Systemvederlaget består af prisen for hardware, software og dokumentation. De tilknyttede ydelser, 

såsom vedligeholdelse af systemet og løbende licensafgifter er ikke inkluderet i systemvarelaget.167 Told 

og øvrige afgifter bortset fra moms er inkluderet i systemvederlaget iht. K01 pkt. 10. Inden for den 

finansielle sektor er der momsudgifter for kunden, og derfor skal kunden være opmærksom på 

udtrykkeligt at skrive i aftalen, at den samlede kontraktsum eller pris for licensen indbefatter moms ved 

konciperingen af aftalen.168 Ifølge SSA-K lille (Pkt.6.6) er ”Samlet erstatning i avtaleperioden begrenset 

til et beløp, som tilsvarer kontraktssummen ekskl. merverdiavgift”, og der findes ikke en nærmere 

afklaring af, hvad der indgår i kontraktsummen.  

Bay og Skibsted mener, at markedsstandarden for beløbsbegrænsninger i er kontraktsummen, som ”[…] 

af og til inkluderer de aftalte vedligeholdelsesvederlag”. Derudover oplever de, ”[…] at der ofte aftales 

et selvstændigt cap for tab i relation til vedligeholdelsesdelen af aftalen, som er begrænset til hele eller 

dele af det samlede vedligeholdelsesvederlag.”169 Det kræver formentlig større krav til klarhed og 
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fremhævelse af klausulen hvis kunden ønsker, at kontraktsummen skal inkludere 

vedligeholdelsesvederlaget. 

Softwarelicensaftaler 

Dansk IT´s køberguide antager, at det er kutyme for softwarelicensaftaler, at den eventuelle erstatning i 

softwarelicensaftaler begrænses til det beløb, som kunderen selv skal betale til leverandøren. Ifølge Kim 

Hansen170 og Hanne Bay171 er kontraktsummen standardmaksimum, endvidere er moms ikke inkluderet i 

kontraktsummen, da det er fradragsberettiget for begge parter. Kim Hansen oplever også, at ”Forudbetalt 

vedligeholdelse, uddannelsesudgifter og konsulentudgifter er normalt omfattet af kontraktsummen, som 

normalt er det beløb, der skal betales over den første 12-måneders periode, inkluderet vedligeholdelse og 

drift (hvis drift indgår i leverandørens ydelse).”172 Gennemgang af Danske Banks licenser viser, at det er 

meget almindeligt at begrænse ansvar til licensprisen, og ansvar som falder fra vedligeholdelse begrænses 

sædvanligvis til vedligeholdelsesafgift.173 

2.6.1.1 Hvilke krav er omfattet af beløbsbegrænsning 

Hvis ikke der er taget udtrykkeligt stilling til, hvilke krav der er omfattet af beløbsbegrænsningen, bliver 

beløbsbegrænsningsklausulen fortolket indskrænkende til ikke at inkludere omkostninger til udbedring.174 

Derudover er tilbagebetaling af vederlag, når aftalen ophæves, sædvanligvis ikke omfattet af 

beløbsbegrænsningen.175 Der findes ikke en klar praksis for, hvorvidt krænkelse af immaterielle 

rettigheder skal være omfattet af ansvarsbegrænsningen.176 Ifølge Horsfeldt vil en upræcis formulering 

som ”leverandørens erstatningsansvar begrænset til” bliver fortolket indskrænkende og medføre, at 

f.eks. krænkelse af immaterielle rettigheder, som leverandøren friholder kunden for, forholdsmæssigt 

afslag og afhjælpningsomkostninger ikke er omfattet af begrænsningen.177 Omvendt vil en bred 

formulering ”leverandørens totale ansvar for aftalen” formentlig være for vidtfavnende. Dragsted og 

Torvund mener, at begrænsninger ikke gælder sådanne krav.178 Bay og Skibsted oplever, at krænkelse af 
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immaterielle rettigheder og kundens sikkerhedsprocesser- og regler samt brud på erhvervshemmeligheder 

lejlighedsvis er undtaget fra ansvarsbegrænsning i it-systemleverance.179 Horsfeldt bemærker også, at 

spørgsmålet om, hvorvidt krænkelse af immaterielle rettigheder og overtrædelse af tavshedspligt skal 

være beløbsbegrænset, er et ofte diskuteret emne til forhandlinger.180 

Hverken K01 eller SSA-K-lille tager udtrykkelig stilling til, hvorvidt krænkelse af immaterielle 

rettigheder, afhjælpningsomkostninger og overtrædelse af tavshedspligt er inkluderet i total 

beløbsbegrænsning. En gennemgang af Danske Banks licenser viser, at immaterielle rettigheder 

lejlighedsvis er undtaget fra ansvarsbegrænsning, eller også aftales der et separat loft for dette tab, som er 

større end kontraktsummen.181 

2.6.1.2 Konventionalbod 

K01 fratrækker bodsbeløbet fra erstatning. Endvidere bruger K01 alene bod i relation til forsinkelse (Pkt. 

16.1.1.), hvorimod manglende opfyldelse af servicemål straffes med reduktion af 

vedligeholdelsesvederlaget (Punkt 16.2.2.) og fradrages ikke fra beløbsbegrænsningen.182 Ifølge SSA-K 

lille: ”Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse”. Bay og Skibsted mener, 

at det er markedsstandard, at bodsbeløb fratrækkes fra den samlede beløbsbegrænsning.183 

Da det er sædvanligt, at bod regnes ind i en erstatning, skal der udtrykkeligt stå i aftalen, at bod ikke er en 

del af erstatningen, hvis man ønsker et andet scenarie. Derudover er der strengere krav til vedtagelse og 

fremhævelse af sådanne klausuler. Domstolene anvender dog ofte AFTL’s § 36, hvis boden er 

uforholdsmæssig stor.184 Drudover, hvis erstatningsansvar er begrænset til bodsbeløbet og bodsbeløbet er 

markant mindre end kontraktsummen, er der stor sandsynlighed for at retten vil tilsidesætte klausulen. 

2.7 Konklusion. Ansvarsfraskrivelse i tabets art. Begrænsning til maksimumbeløb 

Manglende definition på direkte og indirekte tab i dansk lovgivning medfører, at der er brug for en 

nærmere fortolkning i hver konkret sag. Ved sondringen mellem direkte og indirekte tab bliver der lagt 

vægt på den grad af tilknytning, som tabet har til den misligholdte transaktion. Således vil det tab, som 

                                                           

179Bay og Skibsted(2012) 
180Horsfeldt(2005;252) 
181Bilag 3 
182Dragsted m.fl.(2004;164) 
183Bay og Skibsted (2012): 
184Andersen Bryde(2008; 436), Gomard(2011;319)  



43 

 

udspringer af den transaktion, der er misligholdt, være direkte tab, og det tab, som udspringer af den 

transaktion, som skulle havde været udført på baggrund af den misligholdte transaktion, være indirekte 

tab. Adækvans kan medgå i bedømmelsen.  

Køberens prisdifferencetab vil altid være indirekte tab. Driftsstab, tab af goodwill, kundetab og avancetab 

er typiske indirekte tab. Driftstab kan i de konkrete omstændigheder være direkte tab. Udgiftstab 

medfører de største vanskeligheder ved vurdering, da det ifølge Iversen ikke er muligt at lave klare 

retningslinje for, hvornår der foreligger direkte eller indirekte tab i udgiftstab. Domspraksis peger i 

retning af, at det er muligt at få erstatning for udgiftstab i form af intern forbrugt tid, dog er det svært at få 

sit krav igennem, da der stilles store krav til beviser, samt at tabet typisk bliver nedsat efter skøn. F.eks. i 

Østre Landsrets dom af 23. april 2008 blev tabet skønsmæssigt nedsat fra 865.000,- til 50.000,- kroner. 

Ved fortolkning af ansvarsfraskrivelse ser domstolene på, hvad der er sædvane i den pågældende branche. 

Der er kutyme for at fraskive sig ansvar for indirekte tab i både it-systemleverance og 

softwarelicensaftaler. Som indirekte tab i it-systemleverancer anses sædvanligt driftstab, tabt avance, tab 

af goodwill, mistet indtjening, samt mistede besparelser og tab af data lejlighedsvis fraskrevet som 

indirekte tab. Ekstra øget ressourceforbrug og omkostninger, som medgår til at tilvejebringe en mangelfri 

ydelse anses sædvanligt som direkte tab, og er dermed ikke omfattet af ansvarsfraskrivelsen. Som 

indirekte tab anses i softwarelicensaftaler sædvanligt de same typer tab som i it-systemleverance, dermed 

er der også kutyme for at fraskrive sig mistede besparelser. Derudover er dækningstab, juridiske udgifter 

til indgåelse af aftale, tab af forretningsmæssige oplysninger og rentetab lejlighedsvis fraskrevet som 

indirekte tab. Intern forbrugt tid anses sædvanligvis som direkte tab i it-systemleverancer, omvendt 

fraskrives det ofte som indirekte tab i softwarelicensaftaler. 

Tab af data er ofte fraskrevet som indirekte tab, hvor leverandøren ikke er driftsleverandør og det er 

sædvane, at kunden er ansvarlig for backup. Leverandøren har dog en vis pligt til at sikre sig, at de 

nødvendige backupprocedurer er fulgt, når leverandøren gør indgreb i kundens systemer.  

Det er markedstandard at begrænse ansvar til kontraktsummen/licenspris i softwarelicensaftaler og til 

systemvarelagret i it-systemleverance. Systemvarelagret inkluderer typisk ikke tilknyttede ydelser såsom 

vedligeholdelse af systemet og løbende licensafgifter. Told og øvrige afgifter bortset fra moms er 

inkluderet i systemvarelaget. Gennemgang af juridisk litteratur viser, at en generel 

ansvarsbegrænsningsklausul bliver fortolket indskrænkende til ikke at omfatte krænkelse af immaterielle 

rettigheder, forholdsmæssigt afslag og afhjælpningsomkostninger. Boden regnes sædvanligvis ind i 
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erstatningen for at undgå en dobbelt erstatning. Retspraksis viser, at ansvarsbegrænsningen til et meget 

lavt minimum i forhold til tabet skal anderkendes, når det afspejler ydelsens pris og det er rimeligt pga. 

risikofordelingen i aftalen. 

3 KAPITEL 3 ØKONOMISK ANALYSE 

I Kapitel vil der indledningsvis blive redegjort for de væsentligste dimensioner, som karakteriserer it-

aftaler for at identificere de risici, som parterne sørger for at få afdækket ved ansvarsfraskrivelse. Derefter 

vil der med udgangspunkt i Shavells model bliver udledt den værdimaksimerene regulering af 

erstatningsansvar i it-aftaler, foretaget en analyse af, hvordan ansvarsfraskrivelse påvirker parternes 

incitamenter, risikoallokering samt administrative omkostninger. Derefter vil der blive udledt den 

værdimaksimerende ansvarsfraskrivelse for indirekte hhv. direkte tab. Endvidere foretages analyse af, 

hvorvidt ansvarsfraskrivelse for simpel hhv. grov uagtsomhed kan maksimere parternes fælles nytte. Til 

sidst vil der bliver udledt, hvordan kunden kan tilvejebringe leverandørens incitamenter herunder 

indflydelse af omdømme og bod bliver gennemgået. 

3.1 Specifikke karakteristikker ved it-aftaler. Brug for en ansvarsfraskrivelse 

Ansvarsfraskrivelsesklausuler er afvigelser fra de almindelige erstatningsansvarsregler og begrænser 

skadelidendes mulighed for at få erstatning for det fulde tab. Efter danske erstatningsansvarsregler skal al 

tab erstattes, når erstatningsbetingelserne er opfyldt. Erstatningsretten er baseret på kompensations- og 

retfærdighedsprincipperne, dvs. at skadelidte skal stilles, som om aftalen blev opfyld korrekt eller som om 

aftalen aldrig er blevet indgået. Parterne kender de specifikke forhold i transaktionen, og kan derfor 

supplere baggrundsretten og fordele risici og rettigheder mere økonomisk effektivt via 

ansvarsfraskrivelse. De fleste it-aftaler har traditionelt omfattende ansvarsbegrænsningsklausuler185. Det 

er der flere grunde til taget i betragtning de specifikke karakteristikker af it-aftaler. 

For der første er der den tekniske kompleksitet ved it-ydelsen. It-systemer er teknisk komplicerede 

produkter, som på trods af den hurtige tekniske udvikling, forsat medfører usikkerhed om, hvorvidt det 

enkelte system fungerer i det praktiske brugermiljø. Bryde Andersen skriver: ”Informationssystemer kan 

opfylde vidt forskellige typer af opgaver, og deres funktionalitet beror i høj grad på, hvilken konfiguration 

og hvilken praktisk brugssituation de optræder i.”186 It-jurister er enige i, at det er uundgåeligt, at et 
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komplekst it-system er behæftet med fejl, da det er teknisk umuligt for leverandøren at levere et fejlfrit 

system.187 Det gælder også de kortvarige it-udviklingsprojekter.188 Samtidig er det også svært at undgå 

forsinkelser, da disse pga. kompleksiteten af ydelsen, altid medfører en risiko for komplikationer. 

Nørager-Nielsen anfører f.eks., at pga. den tekniske kompleksitet må kunden ”[…] til en vis grad 

acceptere at være deltager i en rivende teknologisk udvikling”189 og acceptere fordelingen af risici 

forbundet hermed. 

Køb af standardprogrammel medfører en mindre grad af usikkerhed om, hvorvidt programmellet er 

mangelfuldt, og mindsker risikoen for forsinkelser i forhold til køb af it-systemer, da programmellet 

eksisterer i forvejen.190 Især standardprogrammel, som har været på markedet i et stykke tid og er kendt, 

har større grad af sikkerhed i udfaldet. Derimod medfører køb af standardprogrammel en større grad af 

usikkerhed i forhold til, hvorvidt programmellet matcher kundens behov, da programmellet ikke er 

udviklet til en specifik bruger.  

For det anden er der meget vidtgående konsekvenser for fejl. Virksomheder er i dag meget afhængige af 

deres it-systemer og der er eksempler på, at en lille teknisk fejl kan have omfattende konsekvenser, som 

er disproportionelt store i forhold til leverandørens vederlag for arbejdet.191 Bryde Andersen anfører, at 

især det forhold, at der er en tendens til, at informationer i dag stilles til rådighed via systemer, der er 

tilgængelige for almenheden, medfører en risiko for, at informationsfejl bliver spredt til en stor kreds og 

medfører vidtrækkende konsekvenser.192 Torvund skriver, at it-systemer har central betydning for 

kundens virksomhed, da det anskaffede it-system skal integreres i kundens virksomhed og dermed ikke 

fungere isoleret. Derfor bliver kunden meget sårbar, når der opstår fejl i systemet.193 Derudover er 

anvendelse af elektroniske data blevet en hverdagsforeteelse for virksomheder. Denne afhængighed 

medfører, at hvis data blive utilgængelige for brugere pga. fejl i programmellet, så vil det påføre 

virksomheden et betydeligt tab i form af genanskaffelse af data, og ikke mindst tab, som resultat af, at 

data ikke kan anvendes i en periode. Ifølge Nørager-Nielsen må man i it-kontraktretten, ligesom på andre 
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retslige områder, hvor ubetydelige fejl kan medføre store tab,194 begrænse erstatningsansvaret ud fra 

hensyn til accept af risiko eller aftalens forudsætninger.195 

For det tredje er der også risikoen for, ”at parterne taler forbi hinanden.”196 Bryde Andersen forklarer 

dette ved, at leverandøren kan have vanskeligheder ved at præstere en ydelse, som vil tilfredsstille 

kundens behov, da leverandøren ikke kender kundernes reelle behov.197 Det skyldes, at kundens it-

kompetencer som regel er lavere end leverandørens. Dette kan medfør høje ex-post omkostninger 

forbundet med afklaring af, hvem af parterne der kan være skyldig i mangler og forsinkelser.  

For det fjerde stammer de strenge ansvarsfraskrivelser fra de store internationale spillere og de danske 

leverandører, hvis produkter er baseret på standard løsninger, samt distributører bliver nød til at tage 

tilsvarende forbehold.198 

For det femte er der usikkerhed om, hvilke typer af tab der er indirekte, og derfor søger parterne en større 

grad af forudsigelighed ved på forhånd at allokere risici.199 

De store risici bliver typisk afspejlet i prisen,200 og derfor er de almindelige erstatningsregler, som giver 

fuld kompensation til kunden, ikke de værdimaksimerende. Leverandøren har brug for at supplere 

baggrundsretten med en ansvarsfraskrivelse, som begrænser de store risici, omvendt har kunden også pga. 

de større konsekvenser af fejl, brug for at afdække sine risici heraf. Risikoallokering, som giver større 

forudsigelighed og mulighed for at kompenserer hinanden for de påtagede risici er i begge parternes 

interesser.  

3.2 Økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse 

Ifølge Coase-teoremet forhandler de rationelle parter sig selv til den mest efficiente aftale (for dem selv), 

når der ikke er transaktionsomkostninger involveret og der er fuld information.201 Coase analyserer i sin 

artikel The problem of social cost, hvordan en parts negative adfærd påvirker den anden parts rettigheder 
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og forklarer, at parterne selv kan maksimere deres fælles nytte, hvis den part, som får den største nytte af 

rettigheden, køber rettigheden af den anden part.202 Når det gælder ansvarsfraskrivelse, kan den part, som 

får den største nytte af ikke at bære risiko, ifølge Coase-teoremet, betale den anden part for at bære 

risikoen. Coase skriver: ”With costless market transactions, the decision of the courts concerning liability 

for damages would be without effect on the allocation of resources.”203  

Der vil i virkeligheden altid være transaktionsomkostninger: søge-, forhandlings-, konciperings- og 

kontrolomkostninger. Disse omkostninger afhængig af transaktionens specificitet, usikkerhed samt 

hyppighed, og bliver påvirket af parternes rationalitet og opportunisme. Coase tilpasser senere sit teorem 

til en mere realistisk situation (det såkaldte stærke Coase-teorem), som lyder, at den efficiente kontrakt er 

den, som parterne ville have aftalt, hvis de kunne have taget højde for alle situationer, og der ikke var 

transaktionsomkostninger. Hvis der er store transaktionsomkostninger, vil parterne derfor ikke forhandle 

sig til den mest efficiente løsning, da nytten kan være mindre, end hvis aftalen ikke var blevet indgået, når 

transaktionsomkostningerne fratrækkes af parternes nytte af aftalen. En nyttemaksimerende agent vil i 

denne situation vælge ikke at forhandle. 

Begrebet efficiency anvendes i rets- og kontraktøkonomisk forståelse, som ligevægt (equilibrium) der ikke 

kan forbedres.204 De rationelle parter værdimaksimerer deres nytte, og der er kun ét sæt af optimale 

værdimaksimerende klausuler i en kontrakt mellem to eller flere parter. Parterne bør forhandle deres 

rettigheder og pligter i kontrakten, indtil de ikke kan forbedre den samlede gevinst. Uefficient ligevægt 

medfører spild af resurser, da en af parterne kan stilles bedre, uden at den anden stilles dårligere. 

Kontrakter, hvor situationen ikke kan forbedres, medmindre en af parterne stilles dårligere, kaldes en 

Pareto-optimal kontrakt.205 Coase-teoremet foreslår, at de rationelle parter værdimaksimerer deres nytte, 

og vil ende i en Pareto-optimal kontrakt, når der ikke er transaktionsomkostninger involveret. 

Hvis en eller flere aktører bliver bedre stillet, uden at andre stilles dårligere, kaldes det en Pareto-

forbedring.206 Ved Kaldor-Hicks-efficiency kan en situation alligevel forbedres, hvis den part, som stilles 

bedre ved ændringen, kan kompensere den, som stilles dårligere. Kaldor-Hicks-kriteriet medfører ikke, at 

der sker en reel kompensation, men kun at der sker en stigning i værdien, hvilket giver en part mulighed 
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for at gøre det.207 Det betyder, at der er vindere og tabere. Hvis kompensationen er uden omkostninger, er 

der tale om en Pareto-forbedring. Posner skriver, at Pareto- kriteriet er svær at anvende i den virkelige 

verden, da de mest ønskede løsninger også medfører omkostninger.208 Posner påpeger, at der ikke er 

behov for at opnå Pareto forbedring, når det er muligt at have Kaldor-Hicks-efficiency.209  

Ansvarsfraskrivelse afskærer kunden fra muligheden for at få erstattet det fulde tab, hvilket betyder, at 

kunden stilles dårligere, end hvis aftalen blev opfyldt, og ansvarsfraskrivelsen er derfor ikke i kundens 

snævre interesse. Ved hjælp af ansvarsfraskrivelse kan parterne opnå Kaldor-Hicks-efficiency ved at 

placere risikoen på en sådan måde, at allokeringen afspejler de specifikke karakteristikker af 

transaktionen og skaber større værdi, hvilket giver mulighed for, at en part potentielt kan kompensere den 

anden part for de påtagne risici. Der bliver i de følgende kapitler taget udgangspunkt i Kaldor-Hicks-

efficiency for at udlede den mest efficiente erstatningsregel. 

3.3 Efficient ansvarsfraskrivelse  

Den mest efficiente erstatningsregel for parterne ud fra økonomisk teori er den, som minimerer parternes 

totale omkostninger:210 

1. Tab som resultat af misligholdelse og omkostninger til agtpågivenhed. 

2. Omkostninger for at bære risiko. 

3. Administrative omkostninger. 

 

3.3.1 Incitamenter 

Shavell opstiller en model, som viser, hvordan erstatningsreglerne påvirker parternes niveau af 

agtpågivenhed og aktivitetsniveau.211 Modellen viser, hvordan forskellige ansvarsgrundlag kan give 

parterne incitamenter til at udvise det optimale niveau af agtpågivenhed og aktivitet. 

Teorien bygger på forudsætninger af, at parterne er risikoneutrale212 og rationelle213. Shavell analyserer 

erstatning uden for kontrakt og derfor bør resultaterne anvendes med omhu, alligevel kan de generelle 
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konklusioner fra modellen tilpasses erstatning inden for kontrakt. Leverandøren bliver betragtet som 

skadevolderen og kunden som skadelidte i modellen. Shavell inddrager aktivitetsniveau til måling af det 

forventede tab og nytte. F.eks. jo oftere hundeejere går med deres hunde, jo større nytte de får, men 

samtidigt stiger risikoen for at hunden bider.214 Det vil sige at en stigning i aktivitetsniveau medfører 

større omkostninger for agtpågivenhed.215 I tilfælde med it-aftaler er leverandørens aktivitet udvikling af 

programmel, og leverandørens aktivitet bidrager dermed til, at risikoen for det forventede tab stiger, 

samtidig med at det medfører leverandøren ekstra omkostninger men ikke en ekstra nytte. 

Aktivitetsniveauet iht. it-aftaler har den samme rolle som agtpågivenhed, og derfor vil aktivitetsniveau 

ikke blive inddraget i analysen.  

Shavell anvender modellen for den unilaterale og bilaterale skade. For at finde ud af, hvilken model der 

skal anvendes, skal det analyseres, hvorvidt begge eller kun en part har mulighed for at påvirke risikoen 

for tab. Ved it-leverancer udarbejder kunden en kravspecifikation (K01 Bilag 2), og leverandørens ydelse 

skal leveres iht. den udarbejdede kravspecifikation. K01 punkt 2 indeholder derudover krav til kundernes 

it-miljø, og yderligere indeholder K01’s Bilag 6 krav til kundens deltagelse. Ved softwarelicensaftaler er 

der ikke kravspecifikation og kunden kan ikke umiddelbart påvirke risikoen for tab. Omvendt kan kunden 

selv vurdere, hvorvidt standardprogrammel passer til dennes behov og it-miljø, og dermed også have 

indflydelse på risikoen. Derudover kan kunden selv stå for implementering af programmel eller bistå 

leverandøren ved det. Vi kan slutte, at risikoen for mangler og forsinkelser afhænger af de faktorer, som 

begge parter har indflydelse på, derfor anvendes modellen for den bilaterale skade. I en bilateral model 

afhænger parternes adfærd af hinanden. Hvis cyklisterne f.eks. ikke udviser agtpågivenhed bliver 

bilisterne mere opmærksomme. 

Parterne kan mindske risikoen for, at der opstår tab og dermed omfanget af tabet ved at udvise 

agtpågivenhed, derimod øger agtpågivenhed omkostninger. Afhængigt af, hvilken rolle og forpligtelser 

parterne har ifølge kontrakten samt type af tab, er deres muligheder for at minimere risikoen forskellige. 

Leverandørens agtpågivenhed kan være i form af, at leverandøren ansætter medarbejdere med høje 

kvalifikationer, anvender mere tid på projektet, laver backup og/eller kvalitetssikringsprocedurer. 

Kundens omkostninger ved it-systemleverance kan være i form af brug af mere tid på udarbejdelse af 

detaljeret kravspecifikation, mere aktivt samarbejde med leverandøren og/eller ansættelse af 
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medarbejdere med høje it-kvalifikationer. Omkostninger til agtpågivenhed er forskellige og parterne kan 

kombinerer forskellige tiltag for at opnå det optimale resultat. 

Det optimale niveau af agtpågivenhed opnås i det punkt, hvor omkostninger til yderligere agtpågivenhed 

begynder overstige de sparede omkostninger ved en evt. ulykke. En høj agtpågivenhed, kan derfor være 

uefficient, da den ikke nødvendigvis mindsker det forventede tab til samme beløb, som den høje 

agtpågivenhed koster. (se Tabel 1 i Bilag 2).216 Efficiente erstatningsregler bør pålægge parterne ansvaret 

på den måde, at omkostninger for agtpågivenhed optimeres. 

Model. Agtpågivenhed 

 Leverandørens 

agtpågivenhed 

Kundens 

agtpågivenhed 

Leverandørens 

omkostninger 

til 

agtpågivenhed 

Kundens 

omkostninger 

til 

agtpågivenhed 

Risikoen 

for tab 

Forventet 

tab 

Totale 

omkostninge

r 

1. intet intet 0 0 15% 15 15 

2. intet agtpågivenhed 0 2 12% 12 14 

3. agtpågivenhed intet 3 0 10% 10 13 

4. agtpågivenhed agtpågivenhed 3 2 6% 6 11 

Tabel 2 217 

Intet ansvar (Situation nr. 2 i tabellet, med totale omkostninger på 14) 

Vi forestiller os, at der er aftalt en total ansvarsfraskrivelse for både direkte og indirekte tab, som også 

dækker tilfælde af grov uagtsomhed. Leverandøren bærer ikke omkostningerne for det forventede tab og 

derfor har leverandøren ikke incitamenter til at reducere tabet ved at udvise agtpågivenhed, da dette 

medfører tab i dennes nytte. Leverandør behøver ikke overveje, hvilke tab der kan opstå, og skal kun 

holde sig fra forsætlige handlinger for at undgå erstatningsansvar. Kunden får derimod incitamenter til at 

udvise agtpågivenhed for at minimere sit tab. Herved er der nået et ekvilibrium, dog viser størrelsen af de 

totale omkostninger, at det ikke er den mest efficiente løsning.  

Objektivt ansvar (situation nr. 3 i tabellen, med totale omkostninger på 13) 
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Leverandøren giver garanti for, at programmel eller it-systemet er mangelfrit og leveres til tiden. Der er 

ingen ansvarsfraskrivelse. Leverandøren bærer hele tabet, og vil derfor udvise agtpågivenhed, som svarer 

til det forventede tab, dvs. vælge at udvise en middel agtpågivenhed, som minimerer de totale 

omkostninger. Kunden vælger derimod ikke at udvise agtpågivenhed, da denne bliver fuldt kompenseret 

af leverandøren. Dette er heller ikke den mest efficiente løsning. 

Objektivt ansvar med medvirkende uagtsomhed (contributory negligence) (situation nr. 4 i tabellen, 

med totale omkostninger på 11) 

Leverandøren bærer hele tabet, medmindre kunden ikke udviser agtpågivenhed, som er mindre end denne 

har pligt til at udvise. I dette tilfælde bærer kunden sit tab. Vi kan forestille os, at leverandøren giver 

garanti under betingelsen af, at kunden udviser agtpågivenhed. Det kan aftales, at kunden f.eks. gør klar 

til at leverandøren kan begynde implementering af programmel, skal reagere på leverandørens 

henvendelser i løbet af en bestemt periode, deltage i møder osv. Ved standardprogrammel kan kunden 

pålægges pligt til selv at vurdere, hvorvidt programmellet tilsvarer behovet og kan implementeres med 

kundens systemer. Begge parter har her incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Hvorvidt det er en 

efficient ligevægt afhænger dog også af domstolenes vurdering af parternes adfærd og den norm, som 

domstolene lægger til grund til afgørelsen af agtpågivenhed.  

Culpaansvar (situation nr. 4 i tabellen, med totale omkostninger 11) 

Der er hverken aftalt ansvarsfraskrivelse eller garanti og leverandøren bærer hele tabet, hvis dennes 

adfærd kan betragtes som culpøs af domstolen. Hvis normen, som er anvendt af domstolen, svarer til den 

mest efficiente adfærd, udviser leverandøren middel agtpågivenhed, så længe omkostningerne forbundet 

med det ikke overstiger det forventede tab. Hvis leverandøren vælge ikke at udvise agtpågivenhed og det 

udelukkende er kunden der gør det, vil leverandørens tab være 12 (svarer til situation nr. 2); hvis 

leverandøren afholder omkostninger på tre vil denne undgå erstatningsansvar. Derfor vælger leverandøren 

at udvise agtpågivenhed. Kunden har også incitamenter til at udviser agtpågivenhed så længe 

omkostningerne forbundet hermed, ikke overstiger reduktionen i det forventede tab. Det kan illustreres i 

det tilfælde, at kunden vælger ikke at udvise agtpågivenhed mens leverandøren gør det, her vil kundens 

tab være ti (situation nr. 3), derimod ses at hvis kunden afholder omkostninger på to vil dennes tab falde 

til seks. Derfor vælger kunden at afholde omkostninger til agtpågivenhed. 

Culpaansvar med medvirkende uagtsomhed (contributory negligence) 
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Leverandøren bærer tabet hvis hans adfærd er culpøs og slipper for at betale erstatning hvis kundens 

adfærd er culpøst. Begge parter vil udvise agtpågivenhed og derfor har medvirkende uagtsomhed ikke 

indflydelse på parternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Hvorvidt ligevægten er efficient 

afhænger yderligere af, som i tidligere eksampler, domstolenes vurdering af culpøs adfærd i den konkrete 

sag. 

Sammenlignende culpa 

Leverandøren bærer ikke tabet, hvis denne udviser tilstrækkelig agtpågivenhed. Hvis denne ikke gør det, 

bærer leverandøren og kunden hver især en del af tabet, afhængigt af den udviste skyld. Resultat er, som i 

tidligere eksempel, at begge parter har incitamenter til at udvise agtpågivenhed, og parterne har i alle 

typer culpaansvar de samme incitamenter til agtpågivenhed. 

The least-cost avoider modellen  

Least-cost avoider modellen foreslår, at den part, som bedst kan mindske tabet med mindst omkostninger, 

bør gøre det. En nyttemaksimerende agent vælger kun at udvise agtpågivenhed, hvis det øger dennes 

nytte, derfor bør kontrakten give denne part incitamenter til at gøre det. 

Erstatningsregler/ansvarsfraskrivelse, som placerer risikoen hos den ene part, vil give parten incitamenter 

til at udvise den optimale agtpågivenhed for at minimere tabet. Ifølge Shavell passer least-cost avoider 

modellen ikke ind i situationer, hvor det er begge parter, der skal udvise agtpågivenhed, da der ikke findes 

en part, som alene kan udvise agtpågivenhed.218 Derfor bør least-cost avoider modellen kun anvendes, 

hvis en af parterne har markant større muligheder for at mindske tabet med de mindste omkostninger, 

under forudsætning af, at incitamenter for den anden part for at udvise agtpågivenhed ikke helt 

elimineres. 

Indflydelse af begrænset information på agtpågivenhed 

Kundens opfattelse af risici kan påvirker leverandørens niveau af agtpågivenhed. Hvis kunden har fuld 

viden om risici, giver det incitamenter til leverandøren til at udvise den optimale agtpågivenhed uanset, 

hvilken erstatningsregel der er valgt.219 Det forklares med, at kunden ser den fulde pris som summen af 

prisen og det forventede tab, og derfor vil kunden tilføje det forventede tab til prisen, når denne kan 
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observere, at leverandøren ikke udvise den optimale agtpågivenhed.220 Niveauet af kundens viden 

afhænger af typen af produktet og typen af kunden.221 Specialet tager udgangspunkt i erhvervsforhold. 

Kunden er derfor en erhvervsdrivende og må have viden om risici, da erhvervsdrivende sædvanligvis 

baserer deres beslutninger på kalkulation. Ved it-systemer og standardprogrammel af en vis størrelse er 

der typisk ikke tale om gentagende køb, og derfor har kunden alligevel en begrænset information om 

risici. Derudover er det pga. kompleksitet af it-ydelse sædvanligvis svært at forudse risici. Derfor vil 

kunden ikke ændre modellens konklusioner. 

Domstolenes fortolkning af uagtsomhed kan påvirke parternes incitamenter til at udvise agtpågivenhed 

ved culpaansvar, når agtpågivenhed har flere dimensioner.222 Hvis domstolene f.eks. ikke kan vurdere 

niveauet af kvalitetssikring, og kun vurderer på baggrund af, hvilke kvalifikationer leverandørens 

medarbejdere har og niveauet af backup, og leverandøren kan forudse dette, har leverandøren ikke 

incitamenter til at afholde omkostningerne forbundet med kvalitetssikring. Ved et objektivt ansvar 

bevarer leverandøren derimod incitamenter til at udvise agtpågivenhed på alle faktorer.223 Dette taler for 

en løsning med leverandørens garanti, hvor kunden også bliver pålagt bestemte forpligtelser.  

Opsummering af modellen 

Det kan konkluderes, at faren for at ifalde erstatningsansvar giver parterne incitamenter til at udvise det 

optimale niveau af agtpågivenhed. Når begge parter har mulighed for at påvirke ulykke-risikoen og 

omfanget af tabet ved at udvise agtpågivenhed, vil en erstatningsregel, som ikke giver incitamenter for 

kunden til at udvise agtpågivenhed være uefficient, da begge parter ikke vil udvise det optimale niveau af 

agtpågivenhed. En erstatningsregel, som totalt fraskriver ansvar (f.eks. ansvarsfraskrivelse for både 

direkte og indirekte tab) og en erstatningsregel, som placerer hele risikoen på skadevolderen (objektivt 

ansvar i form af garanti) er mindst efficient, når begge parter har indflydelse på skaden. En 

erstatningsregel som fordeler risikoen mellem parterne er at foretrække (alle typer af culpaansvar og 

objektivt ansvar med medvirkende uagtsomhed). Sikring af leverandørens incitamenter for at udvise 

agtpågivenhed på alle faktorer taget i betragtning, er objektivt ansvar med medvirkende uagtsomhed at 

foretrække. Da standardprogrammel er målrettet en stor kundekreds, er der en stor risiko for, at 
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programmellet ikke tilfredsstiller den konkrete kundens behov eller passer til kundens it-systemer. Derfor 

bør leverandørens garanti suppleres med, at kunden påtager sig disse risici. 

3.3.2 Aversitet og forsikring 

Indtil videre har antagelsen været, at parterne er risikoneutrale. Valg af den mest efficiente regel skal nu 

også ses i lysest af parternes risikoaversion. Parterne har forskellige evner til at bære risiko og kræver 

derfor også forskellige kompensationer for at påtage sig risiko. Der skelnes her mellem risikoaverse og 

risikoneutrale agenter. En agent er risikoavers hvis:”losing an amount of money will reduce his utility 

more than gaining the same amount of money will increase his utility.”224 Omvendt anses agenten som 

risikoneutral, når tabet af et beløb vil reducere hans nytte mindre, end vindingen af samme beløb vil 

forøge hans nytte heraf. Agenten er typisk risikoavers, når størrelsen af tabet er stort i forhold til hans 

formue, og omvendt, når størrelsen af tabet er relativ beskedent, viser agenten risikoneutralitet.225 

Virksomheder anses sædvanligvis for risikoneutrale. Dog bliver en virksomhed, når tabet vurderes at 

være markant ift. virksomhedens aktiver, risikoavers. Derudover kan ledelsens risikoaversitet og frihed til 

at træffe beslutninger gøre leverandøren risikoavers.226  

Den optimale risikofordeling med hensyn til risikoaversitet vil være at flytte risikoen fra den risikoaverse 

agent til den risikoneutrale, da den risikoaverse agents nyttegevinst overstiger den risikoneutrale agents 

tab.227 Hvis en stor virksomhed handler med en lille, vil den store normalt bære den største del af risikoen, 

da denne typisk er mindre risikoavers. En lille dansk leverandør, som leverer et it-system til en stor aktør, 

som f.eks. Danske Bank, vil få en stor nytte ved at flytte risikoen over på Danske Bank. Især hvis det 

tænkes, at virksomhedens leder har investeret sin formue i virksomheden, og derudover har 

beslutningsfrihed. Danske Bank kan være en slags forsikringsselskab for små leverandører og derved få 

kompensation i form af lavere pris. En stor international leverandør vil formentlig være risikoneutral. De 

konkrete forhold ved transaktioner bør overvejes, for at vurdere, hvor risikoen bedst ligger. 

Agenternes evne til at bære risiko afhænger af deres mulighed for at sprede risikoen ved at tegne en 

forsikring.228 Det er ikke obligatorisk at tegne forsikring i it-aftaler. K01 forpligter leverandøren til at 
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tegne produktansvarsforsikring, dog bliver det i praksis ikke altid overholdt.229 Derfor bør parterne selv 

allokere risikoen hos den part, som billigst kan tegne forsikring. Når det er muligt at tegne en forsikring, 

vil agenternes omkostninger ved at bære risikoen afhænge af vilkårene i forsikringspolicen230 (selve 

præmien plus forholdsregler som selskabet kræver). Agenternes omkostninger for forsikring afhænger af 

problemet om moral hazard og adverse selection.231 Moral hazard betyder, at agenten udviser mindre 

agtpågivenhed, efter forsikringen er tegnet, da forsikringsselskabet vil dække tabet. Adverse selection 

betyder, at forsikringsselskabet ikke i fuldt omfang kan skelne mellem høj- og lavrisikoagenter, og 

lavrisikoagenter kan vælge ikke at tegne forsikring for at undgå overpris.  

Forsikringsselskaber sætter deres præmie efter denne problematik. Problematikken kan løses af 

forsikringsselskaber ved at betinge forsikringer ved en bestemt agtpågivenhed, og derudover ved at 

monitorere den forsikrede. Derudover kan forsikringen fikseres til et bestemt beløb, eller også aftales 

selvrisikoen til et bestemt beløb. Agenternes villighed til at acceptere disse tiltag kan anvendes som 

signalering og hjælpe med at løse problematikken om adverse selection og dermed medføre lavere 

forsikringsomkostninger.232 

Ved objektivt ansvar er der kun leverandøren, der ønsker at tegne forsikring, da denne bærer hele tabet. 

Ved objektivt ansvar med medvirkende uagtsomhed og alle typer af culpaansvar har begge parter ønske 

om at tegne forsikring. Muligheden for at tegne forsikring mindsker vigtigheden af risikoallokering 

mellem parterne, da de bare skal aftale hvem, der skal tegne forsikring. Derfor bliver et afgørende 

spørgsmål, hvem af parterne der nemmest kan tegne forsikring. Hvis en part kan tegne forsikring 

billigere, bør denne gøre det mod passende kompensation fra en anden part. Hvis det ikke er muligt at 

tegne forsikring, bør risikoen placeres hos den mindst risikoaverse part.  

3.3.3 Omkostninger ved eventuel retssag, voldgift eller mægling 

Den optimale ansvarsfraskrivelse bør også sikre en minimering af administrative udgifter til 

håndhævelsen heraf.233 Omkostninger til håndhævelse ved retssag indeholder omkostninger til advokater, 

retsafgifter, fagkyndig bistand samt internt forbrugt tid.234 Derudover er der risiko for, at der opstår 
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omkostninger forbundet med, forringelse af parternes relationer som følge af en retssag, samt at kunden 

taber retssagen.235 Samtidig kan en retssag have negativ indflydelse på parternes goodwill og dermed 

fremtidige muligheder for indtjening, da intern fortrolig information bliver tilgængelig for offentligheden. 

It-ydelsens karakter medfører, at almindelige domstole har svært ved at løse tvister i it-kontrakter, og at 

det kræver meget bistand fra fagkyndige personer.236 Dette gør i særdeleshed behandlingen af tvister i it-

kontrakter dyre for parterne. Omkostninger til håndhævelse af ansvarsfraskrivelser ved voldgift er også 

ret omfattende.237 Mægling medfører også administrative omkostninger,238 selvom omkostningerne 

sædvanligvis er mindre end ved retssag eller voldgift. Derudover er der altid en risiko for, at parterne 

alligevel ender i retten. Det forhold, at retspraksis er meget begrænset på it-området medfører også en stor 

usikkerhed for parterne med hensyn til udfaldet af sagen og taler for at lave en klar risikoallokering ex-

ante. 

Ved ulykke mellem erhvervsdrivende ved culpa- eller objektivt ansvar med medvirkende uagtsomhed 

skal domstolen samle information om det faktiske niveau af agtpågivenhed og evaluere, hvorvidt begge 

partens adfærd afviger fra normen. Ved it-aftaler er det svært pga. it-ydelsens kompleksitet. Objektivt 

ansvar med medvirkende uagtsomhed kræver ikke vurdering af leverandørens faktiske udviste 

agtpågivenhed. Leverandørens agtpågivenhed er vanskelig at verificere grundet den tekniske kompleksitet 

af it-ydelser og dette taler for, at objektivt ansvars med medvirkende uagtsomhed bør foretrækkes. I 

softwarelicensaftaler kan det omvendt medføre endnu større administrative omkostninger, da der er 

mange brugere, og der er risiko for, at der er flere brugere, som vil rette krav mod leverandøren.  For at 

minimere antallet af retssager bør leverandørens garanti suppleres med, at kunden påtager sig risici for de 

små fejl. Hvis parterne alligevel ender i retten, afhænger administrative omkostninger også af den måde, 

hvorpå parterne har udformet ansvarsfraskrivelsen. Jo mere tid parterne bruger på konciperingen ex-ante, 

jo færre komplikationer er der med fortolkningen af klausulen ex-post. Samtidig afhænger størrelsen af de 

administrative omkostninger af, hvor svært det er at måle tabet.   

I Kapitler 3.4 og 3.5 vil der, med udgangspunkt i modellens konklusioner, bliver analyseret forskellige 

former for ansvarsfraskrivelse, for at finde ud af, hvorvidt de minimerer parternes totale omkostninger. 
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3.4 Økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse for indirekte hhv. direkte tab  

3.4.1 Indirekte tab 

For at udlede, hvilken erstatningsregel der minimerer parternes totale omkostninger ved indirekte tab ses 

her på, hvilke incitamenter reglen skaber eller omvend fjerner, risikoallokering og administrative 

omkostninger.  

Shavells model viser, at en total ansvarsfraskrivelse ikke er den mest efficiente erstatningsregel i 

bilateralmodellen, da den fjerner incitamenter til agtpågivenhed fra leverandøren og giver kun 

incitamenter til agtpågivenhed til kunden. Alligevel er det sædvane i it-aftaler, at leverandøren fraskriver 

sig indirekte tab. Tendensen til at fraskrive sig indirekte tab ses også på andre områder. Ifølge Coase-

teoremet forhandler parterne sig til en efficient kontrakt, og udbredelse af fraskrivelsen af indirekte tab 

taler derfor for, at der er andre forhold, som gør reglen efficient for parterne. Ifølge Epstein er der flere 

gode grunde til at aftale ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, og især for kundens indirekte tab. Epstein 

argumenterer for, at omkostningerne, hvor der er tale om leverandørens misligholdelse (mangler eller 

forsinkelse), ved at sætte kunden i nøjagtig den samme position, som kunden ville har været, hvis 

kontrakten blev opfyldt korrekt, kunne blive enorme. Dette skyldes den store risiko for indtræden af 

indirekte tab.239 Omvendt, når der er tale om kundens misligholdelse, kan leverandøren nemt undgå 

indtræden af indirekte tab ved at låne pengene, og dermed kommer omkostninger ved at sætte 

leverandøren i samme situation, som hvis aftalen ikke var misligholdt, ikke ud af proportioner.240  

Indirekte tab udspringer ikke af selve den misligholdte transaktion, men en anden, som leverandøren ikke 

er part i, og derfor er konsekvenserne svære for leverandøren at forudse, og det bliver dermed vanskeligt 

at vælge det optimale agtpågivenhedsniveau. Leverandørens omkostninger til agtpågivenhed bliver 

dermed meget store og kan overstige det forventede tab. Hvis det forventede tab ganget med 

sandsynligheden for det overstiger omkostninger for agtpågivenhed, er det bedre at ikke påtage sig disse 

omkostninger.241 Kunden kan i modsætning til leverandøren bedst vurdere, hvilke konsekvenser 

leverandørens misligholdelse kan medføre for dennes forretning og vælge de optimale tiltag for at 

minimere indirekte tab.  
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Epstein skriver, at kunden, som befinder sig i en situation, hvor denne er bedst til at minimere tabet, 

alligevel vil være tilbageholdende med at påtage sig omkostninger for at minimere leverandørens tab, hvis 

kunden forventer at få den fulde erstatning: "Any money that is spent on further loss reduction is his own, 

while the money that is saved is the defendant's.”242 I dansk ret er der pligt til at begrænse tabet, tilmed 

har parterne loyalitetsforpligtelser over for hinanden. Dette eliminerer alligevel ikke Epsteins argumenter, 

da der, hvor det er svært at observere kundernes adfærd, er risiko for moral hazard fra kundens side. 

Leverandørens incitamenter sikres ved, at denne stadigvæk hæfter for direkte tab, ydermere giver bortfald 

af ansvarsfraskrivelsen i tilfælde af grov uagtsomhed også incitamenter til ikke at misligholde kontrakten.  

Risikoen kan også spredes ved at tegne en forsikring. Den part, som har nemmest ved at tegne forsikring, 

bør gøre det. Den almindelige erhvervsforsikring indeholder sædvanligvis ikke dækning af indirekte tab 

såsom driftstab, avancetab, tidstab og andet, derfor skal forsikringen udvides til at omfatte indirekte 

tab.243 En risikoavers kunde kan tegne forsikring for indirekte tab, f.eks. driftsforsikring, hvis denne 

vurderer, at det forventede tab er større end omkostningerne til forsikringen. Det bør bemærkes, at 

forsikring for indirekte tab sædvanligvis er relativ dyrt, da forsikringsselskaberne sætter prisen efter den 

store usikkerhed.244 En risikoneutral kunde, som Danske Bank, bør ikke tegne en forsikring for indirekte 

tab, da dette ikke vil øge dennes nytte.  

Leverandørens it-ansvarsforsikring dækker sædvanligvis ikke indirekte tab, tilmed indeholder 

forsikringsbetingelserne som regel en bestemmelse om, at leverandørens standardbetingelser skal 

indeholde ansvarsfraskrivelse for driftstab og andet indirekte tab.245 Hvis leverandørens 

standardbetingelser indeholder ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, får leverandøren typisk dækket 

indirekte tab, hvis domstolen tilsidesætter betingelserne i ansvarsfraskrivelsen.246 

En effektiv erstatningsregel bør mindske de administrative omkostninger. Administrative omkostninger 

bliver ifølge Shavell større, hvis omfanget af tabet er både stort og usikkert.247 Der en stor usikkerhed om, 

hvorvidt indirekte tab bliver erstattet, da kravet om kausalitet ofte ikke bliver opfyldt. Indirekte tab kan 

også være meget store. Disse forhold medfører, at der er store omkostninger til bevisførelse ved retssager. 
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Omkostninger til bevisførelse og beregning af tabet er især store, når der er tale om nonpecuniary tab, 

som f.eks. goodwill.248 Hvis tab vil opstå i fremtiden, som f.eks. ved goodwill vil det også vanskeliggøre 

beregningen af tabet.249 Administrative omkostninger er også større, hvis der skal tages stilling til, 

hvorvidt tabet skal reduceres pga. misligholdelse af forpligtelsen til at reducere tabet.250 Som beskrevet 

tidligere, er kunden bedst til at begrænse indirekte tab, og i tilfælde af manglende ansvarsfraskrivelse for 

indirekte tab bliver spørgsmål om kundernes manglende reducering af tabet et stort stridspunkt for 

parterne. Når der ikke er aftalt ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, får køberen store incitamenter til at 

løse konflikten i retten, da der er tale om store beløb. Samtidig får kunden incitamenter til at overdrive 

tabet, da kunden vil se gode muligheder for at tjene på det. Omvendt får leverandøren incitamenter til at 

kæmpe mere og muligvis prøve sagen ved en højere instans, da der typisk er tale om et stort beløb. 

Epsteins argument for, at ansvarsfraskrivelse for indirekte tab maksimerer parternes fælles nytte også er, 

at det generelt er meget udbredt at anvende ansvarsfraskrivelse for indirekte tab.251 Taget det faktum i 

betragtning, at rationelle parter maksimerer deres nytte, samt at parterne ikke gentager deres fejl i 

gentagne spil, taler de eksisterende markedsstandarder for, at ansvarsfraskrivelse for indirekte tab 

maksimerer parternes fælles nytte ex-ante. 

3.4.1.1 Ingen ansvarsfraskrivelse for indirekte tab 

En kunde kan også ønske ikke at inkludere ansvarsfraskrivelse for indirekte tab i aftalen. Det skal 

overvejes, i hvilke situationer det kan være en efficient kontrakt. 

Da kundernes indirekte tab er meget uforudsigelig for leverandøren, vil leverandøren yde en høj 

agtpågivenhed, hvis denne skal bære risikoen for indirekte tab, hvilket ikke er optimalt.252 Dette vil 

medføre, at leverandørens pris vil afspejle de store omkostninger.253 Empirisk analyse viser, at 

ansvarsfraskrivelse har betydning for leverandørens prissætning og ifølge leverandøren, betaler kunden 
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større ”forsikringspræmie”, som i virkeligheden ikke er nødvendig. Leverandøren vurderer, at kunden 

vælger at dække risici på områder, som kunden rent forretningsmæssigt ikke har behov for.254  

Ifølge Coase-teoremet kan parterne kompensere hinanden for de påtagede risici. Da der er tale om vilkår, 

som er mere byrdefulde end kutymen på området, vil forhandlingsomkostningerne stige. Dette kan 

medføre, at parterne muligvis ikke vil indgå en aftale, da forhandlingsomkostninger bliver større end den 

forventede nytte. Det kan alligevel være en efficient kontrakt, hvis den skaber så stor nytte for kunden, at 

kunden kan kompensere leverandørenes ulemper ved at bære risikoen for indirekte tab, samt at 

leverandørens omkostninger til agtpågivenhed/stigning i prisen sammen med 

forhandlingsomkostningerne ikke overstiger kundens nytte.  

Når der er tale om en sædvanlig transaktion, som ikke medfører ekstraordinært tab, vil placering af 

risikoen for indirekte tab på leverandøren formentlig ikke skabe særlig stor nytte til kunden, og kundernes 

optimale adfærd vil være at påtage sig risikoen for indirekte tab. Omvendt, hvis der i den konkrete 

transaktion er en konkret risiko for et ekstraordinært tab, som forholdsvis nemt kan minimeres ved 

leverandørens ekstra agtpågivenhed, og hvis forhandlingsomkostningerne heraf ikke overstiger det 

forventede indirekte tab, vil kundernes optimale adfærd være at gøre leverandøren opmærksom på den 

store risiko ved at pålægge leverandøren risikoen for indirekte tab.255 Dette vil medføre, at leverandøren 

udviser større agtpågivenhed. Derfor bør konciperingen af specifikke erstatningsregler i kontrakten, som 

afviger fra kutymen, såsom at leverandøren hæfter for indirekte tab, kun finde sted hvor risikoanalysen 

viser, at der er en usædvanlig stor og målbar risiko, og hvor de forventede gevinster, ved at leverandøren 

hæfter for indirekte tab, overstiger forhandlingsomkostningerne og den risikopræmie, som kunden betaler 

til leverandøren.  

Softwareleverandøren kan alligevel være uvillig til at ændre sine standardvilkår, selvom kunden vil 

kompensere leverandøen herfor, da det kræver, at leverandøren skal ændre sine standardprocedurer for en 

enkelt kunde.256 En meget risikoavers leverandør kan også være uvillig til at påtage sig indirekte tab. 

Det kan overvejes, om en stor, risikoneutral leverandør kan fremstå som forsikringsselskab og mod et 

tilpasset vederlag påtage sig risikoen for alt indirekte tab. Dette vil være fordelagtigt, hvis det ikke er 

muligt for kunden at tegne en forsikring, eller hvis det er billigere at kompensere leverandøren end at 
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tegne forsikring. Reglen vil svække kundens incitamenter til at begrænse tabet, og derfor bør 

maksimumdækning formentlig aftales. Omvendt får leverandøren stærke incitamenter til ikke at 

misligholde kontrakten. Dette, at leverandøren påtager sig risikoen for indirekte tab kan medføre det 

såkaldte judgment-proof problem (Se Kapitel 3.4.4.).  

3.4.1.2 Koncipering af ansvarsfraskrivelse for indirekte tab 

Ved konciperingen af ansvarsfraskrivelse for indirekte tab bør det også overvejes, hvorvidt formuleringen 

af ansvarsfraskrivelsen vil skabe konflikter i fremtiden samt omkostninger forbundet med konciperingen. 

Konciperings- og fortolkningsomkostninger er gensidigt afhængige. Jo større omkostninger til 

koncipering af en ansvarsfraskrivelsesklausul, jo lavere er sandsynligheden for, at parterne vil gå i retten, 

videre er der lavere omkostninger ved bevisførelsen i en eventuel tvist, når klausulen er klar. Jo flere 

omstændigheder kunden får med i klausulen, jo mere fyldestgørende er klausulen. En obligationsmæssig 

fuldstændig klausul specificerer erstatning for hver omstændighed og efterlader ikke huller. Det er 

umuligt at lave en fuldstændig klausul pga. menneskets begrænsede rationalitet.257 Derudover kan en 

obligationsretlig fuldstændig klausul ikke være den værdimaksimerende for parterne. Taget størrelsen af 

transaktionsomkostninger til koncipering i betragtning, kan der være god grund til ikke at afholde disse 

omkostninger, hvis der kun er lille sandsynlighed for, at forholdet vil blive et stridpunkt mellem parterne, 

og overlade vurdering til domstolene. Hvis der f.eks. kun er lille risiko for, at et mangelfyldt programmel 

vil medfører tab af data, er der ingen grund til at specificere erstatning for tab af data og pligt til backup. 

Omvendt, hvis programmellet behandler f.eks. personfølsomme data, er der gode grunde til at tage stilling 

til tab af data. En økonomisk fuldstændig klausul tager udgangspunkt i den konkrete transaktion og 

indeholder de omstændigheder, som kan have betydning i den konkrete transaktion. 

Shavell skriver, at domstolenes fortolkning har indflydelse på parternes måde at koncipere på.258 Hvis der 

er en stor sandsynlighed for, at retten vil fortolke en ansvarsfraskrivelse i overensstemmelsen med, hvad 

kunden ønsker, kan det betaler sig at spare ex-ante og lade domstolene udfylde klausulen. Den 

retsdogmatiske analyser viser, at der er en vis usikkerhed forbundet med, hvilken tab der anses for at være 

indirekte. Kundens avancetab og tab af goodwill anses typisk som indirekte tab, derimod er der ikke en 

tilsvarende sikkerhed, når det er tale om udgiftstab.259 Driftstab anses sædvanligvis for indirekte tab, dog 
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kan det efter omstændighederne også være direkte tab.260En kort ansvarsfraskrivelse, såsom: 

”leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tab”, har lave omkostninger ved koncipering ex-ante, 

derimod medfører formuleringen en stor usikkerhed og høje ex-post omkostninger, ved at finde ud af, 

hvad parterne mente med klausulen.  

Når der er en stor sandsynlighed for, at misligholdelsen vil medfører et af disse tab, og det kan vurderes, 

at tabet under disse konkrete omstændigheder bliver direkte, kan det anbefales, at kunden tager stilling 

hertil ved konciperingen af ansvarsfraskrivelsen.261  

Retsdogmatisk analyse viser, at det er muligt at få erstatning for internt forbrugt tid, dog medfører dette et 

stort krav til beviser. Dragsteds undersøgelse af risikoelementer ved it-aftaler fra 2005 viser, at den største 

kilde til tab for begge parter var forbrug af tid.262 Undersøgelsen fra 2013 viser, at internt tidsforbrug 

stadigvæk er den største kilde til tab.263 Dette taget i betragtning kan parterne minimerer ex-post 

administrative omkostninger ved på forhånd at præcisere, hvordan disse omkostninger skal beregnes 

(f.eks. timepriserne, pligt til at oplyse den anden part hvis omkostningerne overstiger en bestemt grænse 

osv.) 

3.4.2 Økonomisk analyse af ansvarsfraskrivelse for direkte tab 

Ansvarsfraskrivelse for både direkte og indirekte tab medfører, at leverandøren intet ansvar har for et 

eventuelt tab. Derfor vil en nyttemaksimerende leverandør reducerer sine omkostninger ved 

agtpågivenhed264, hvilket tale for at direkte ansvar ikke bør helt fraskrives. Den juridiske analyse viser, at 

begrænsning af ansvar for direkte tab til et bestemt beløb er branchekutyme. Indflydelsen af 

beløbsbegrænsninger på leverandørens agtpågivenhed kan illustreres med følgende eksempel: 

Risiko for skaden: 10 % 

Tabet: 100 

Beløbsbegrænsning: 50 

Hvis der ikke er aftalt beløbsbegrænsning vil leverandøren afholde omkostninger til agtpågivenhed lig 10: 

10% *100 = 10 
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Hvis der er aftalt beløbsbegrænsning på 50 vil leverandørens incitamenter for at udvise uagtsomhed 

mindskes og denne vil derved nøjes med at afholde omkostninger for agtpågivenhed som er lig fem: 10% 

*50=5. Beløbsbegrænsning giver omvendt kunden incitamenter til at udvise agtpågivenhed og til at 

minimere tabet. Direkte tab udspringer af selve den misligholdte transaktion, hvilket gør tabet mere 

forudsigeligt for leverandøren. Leverandøren har derfor mulighed for at beregne det forventede direkte 

tab og for at vælge det optimale niveau af agtpågivenhed. Leverandøren har også, som den professionelle 

part, bedre muligheder for at minimere direkte tab end kunden. Derfor er det vigtige her at bevare 

leverandørens incitamenter. 

Som tidligere anført er der ved it-aftaler en stor risiko for, at der opstår fejl, samt at tabet bliver 

disproportionelt stort i forhold til det, som leverandøren tjener på aftalen.265 Disse risici bliver afspejlet i 

prisen og dette taler for, at det er bedst at fordele disse risici mellem partrene ved at aftale 

beløbsbegrænsning. For ikke helt at eliminere leverandørenes incitamenter bør beløbsbegrænsningen 

være af en vis størrelse. Ansvarsbegrænsning til et maksimumbeløb kan også give problemer med 

leverandørens hold-ups, hvor leverandøren ophæver kontrakten og kun nøjes med at betale et begrænset 

beløb. Ophævelse af kontrakten pga. at leverandørens omstændigheder har ændret sig, og der ikke 

længere er økonomisk gevinst for leverandøren ved udførelse af kontrakten, vil karakteriseres som 

forsætlig handling. Den retsdogmatiske analyse viser, at ophævelse af kontrakten af disse grunde ikke 

bliver tolereret af domstolene. Den empiriske analyse viser også, at det er meget sjældent, at leverandøren 

vælger at ophæve kontrakten i praksis.266 

Beløbsbegrænsning tillader leverandøren at tegne en billigere forsikring, da risikoen bliver kalkulerbar, 

hvilket formentlig bliver afspejlet i prisen for programmel.  

Omkostninger forbundet med en retssag er dødvægt for begge parter, og beløbsbegrænsning giver 

parterne mulighed for at tage stilling til erstatningsansvar ex-ante. Hvis parterne ender i retten bliver 

omkostninger til udmåling af tabet mindre, da domstolen vil nøjes med estimering af tab, som ikke 

overstiger beløbsbegrænsningen. Med hensyn til de store ex-post omkostninger til løsning af tvist kan det 

anbefales, at erstatningen ikke sættes for højt, da det kan give leverandøren incitamenter til at bruge 

meget tid og mange kræfter på at undgå at skulle betale erstatning. En ansvarsbegrænsning til et stort 

beløb giver kunden incitamenter til ikke at tage forholdsregler og en kunde vil muligvis oftere påberåbe 
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sig leverandørens misligholdelse. En lav erstatning giver omvendt incitamenter for leverandøren til at 

svække indsatsen og til kunden til at prøve sagen i retten. Ansvarsfraskrivelse som nogenlunde afspejler 

branchekutymen er at foretrække, da parterne i højere grad kan være sikre på udfaldet af retssagen, 

samtidig med at parterne ikke føler sig snydt og dermed har færre incitamenter til at gå i retten. 

Det kan sluttes, at leverandøren er nærmere til at bære risiko for direkte tab og at beløbsbegrænsning 

svækker leverandørens incitamenter til at udvise agtpågivenhed. Beløbsbegrænsning er alligevel den mest 

efficiente regel ved direkte tab i it-aftaler, da det giver mulighed for at allokere de store risici ved it-

ydelsen mellem parterne på den måde, at begge parter får incitamenter til at udvise agtpågivenhed samt 

minimerer administrative omkostninger. 

3.4.3 Krydssubsidiering. Software 

Hvis en softwareproducent skal være ubegrænset ansvarlig for tab, medfører det også risiko for 

krydssubsidiering således, at nogle kunder vil betale en risikopræmie der afspejler andre kunders risiko. 

Epstein viser det med et eksempel fra retspraksis: Kerr S.S. Co.(K) versus Radio Corporation of America 

(RCA). K mistede $6.675 som følge af, at K’s chifrerede besked ikke var leveret. K fik erstatning på 

$26,78 (prisen for ydelsen). Dommeren lagde vægt på, at RCA ikke havde den nødvendige viden om K’s 

forretningsområde og arten heraf, for at kunne vurdere risikoen. Dommeren konkluderede også, at direkte 

tab i det konkrete tilfælde kun var ydelsens pris, mens det resterende tab var indirekte. 

Epstein anfører, at dommeren i denne sag havde forstået den funktionelle begrundelse for anvendelse af 

ansvarsbegrænsningerne: at der var risiko for krydssubsidiering, og at det ikke var muligt at kræve 

forskellige præmier fra kunderne, som kunne afspejle de forventede følgeskader i de konkrete sager.267 

Dommeren kom ifølge Epstein til det rette resultat, taget i betragtning, at der var tale om en 

standardkontrakt. Ansvarsbegrænsningen minimerede parternes omkostninger til forhandling af 

kontrakten, da RCA ikke skulle forhandle alle sine aftaler for at minimere risiko. 

Softwareproducenter har ikke mulighed for at forudse alle de konsekvenser, som problemer med 

programmel kan medføre for de forskellige kunder. Hvis kontrakten skal forhandles med enhver kunde, 

medfører det store transaktionsomkostninger. Leverandøren kan derfor vælge at fiksere det maksimale 

erstatningsansvar til et bestemt beløb til alle dens kunder og vælge at lade være med at forhandle for at 

spare transaktionsomkostninger. Et krydssubsidieringsargument vil formentlig primært kunne anvendes i 
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tilfælde med standardprogrammel af mindre kompleksitet, hvor aftalevilkårene typisk ikke er til 

forhandling. Ansvarsfraskrivelse, som fikserer erstatning til et maksimumbeløb, eliminerer risiko for 

krydssubsidiering og minimerer parternes omkostninger ved forhandlinger.  

Kunden kan derimod have risiko for at tab, som følge af leverandørens misligholdelse, kan have ekstra 

stort omfang. Kunden kan enten oplyse dette til leverandøren eller lade være. Hvis kunden gør 

leverandøren opmærksom på det, vil leverandørens pris stige, da prisen vil afspejle omkostninger til at 

bære ekstra risiko, omkostninger til større agtpågivenhed samt omkostninger til forhandling.268 

Kundens optimale strategi bør være, kun at kommunikere det til leverandøren, hvis omkostningerne til 

kommunikation er lave. En risikoavers kunde har større incitamenter til at kommunikere det ekstra store 

mulige tab til leverandøren, derimod vil en risikoneutral kunde foretrække at lade være.269 Som tidligere 

anført kan leverandøren vælge ikke at ændre vilkårene for at bevare den samme procedure for alle kunder.  

3.4.4 ”Judgment-proof” problemet 

Når leverandøren ikke har tilstrækkelige aktiver til at betale en eventuel erstatning, mindskes dennes 

incitamenter til at udvise agtpågivenhed.270 Et judgment-proof problem kan opstå både når leverandøren 

har lave aktiver, og når leverandøren med tilstrækkelige aktiver udfører aktiviteter, som indebærer særlige 

risici.271 Det kan tænkes, at selv en stor international leverandør, som sælger standardprogrammel kan få 

vanskeligheder, hvis deres programmel f.eks. krænker andres immaterielle rettigheder. Problemet kan 

forstærkes, hvis leverandøren har mulighed for at beskytte sine aktiver ved f.eks. at overføre aktiver til et 

holdingselskab.272 Kunden kan overveje én eller flere af følgende løsninger på problemet med 

incitamenter: at anvende subsidiært ansvar, stille krav til leverandørens aktiver eller tegne forsikring.273  

Subsidiært ansvar løsningen kan f.eks. anvendes for underleverandører, som leverer standardprogrammel 

til it-systemet. Leverandørens subsidiære ansvar giver denne incitamenter til at kontrollere 

underleverandøren. Leverandøren har sædvanligvis bedre kendskab til en mulig risiko med 

underleverandøren end kunden og kan enten monitorere underleverandøren eller også selv afværge 
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problemet.274 Subsidiært ansvar løsningen kan dog øge administrative omkostninger, da der er flere 

parter, som ville blive involveret i en eventuel retssag.275  

Krav til leverandørenes aktiver kan nogle gang medføre, at en leverandør med lave aktiver f.eks. en ny 

leverandør på markedet, som vil gøre en stor indsats for at forbedre sin position, bliver ekskluderet. 

Shavell påpeger derudover, at judgment-proof problemet minimerer leverandørens incitamenter til at 

tegne forsikring, selvom han er risikoavers, da leverandøren ser forsikring, som forgæves 

omkostninger.276 Det medfører, at det er kunden, der bliver nød til at tegne forsikring. 

3.4.5 Sammenfatning. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte og direkte tab  

Det kan sluttes, at ansvarsfraskrivelse for indirekte tab minimerer tab som resultat af misligholdelse og 

omkostninger til agtpågivenhed, reducerer de forventede administrative omkostninger til at gå i retten og 

giver mulighed for at optimere risikoallokeringen. Ved indirekte tab er kunden i en bedre position til at 

minimere tabet, og ansvarsfraskrivelsen for indirekte tab giver kunden incitamenter til at udvise den 

optimale agtpågivenhed. Derfor er ansvarsfraskrivelse for indirekte tab, som stiller kunden dårligere, end 

hvis kontrakten var opfyldt som den skulle, udtryk for parternes risikoallokering og er at foretrække frem 

for de lovbestemte erstatningsregler. Hvis der er en konkret risiko for et usædvanligt stort indirekte tab, 

som kan minimeres ved, at leverandøren udviser en ekstra agtpågivenhed, hvor omkostninger heraf ikke 

overstiger det forventede tab med forhandlingsomkostningerne, vil det alligevel være optimalt at lægge 

risikoen for indirekte tab på leverandøren. Det er derudover optimalt ikke at anvende resurser på 

koncipering og forhandling af ansvarsfraskrivelsen, hvis der ikke er stor risiko for de konkrete typer af 

indirekte tab. Omvendt, hvis tabet i de konkrete transaktioner kan blive direkte, vil den optimale adfærd 

være at tage stilling til det ved konciperingen. 

Ulemperne ved ansvarsfraskrivelsen for kunden er, at leverandørens incitamenter stort set alene er 

afhængige af omdømmeeffekt. I Kapitel 3.6. vil det blive analyseret, hvorvidt det er tilstrækkeligt, samt 

hvilke andre tiltag kunden kan overveje for at tilvejebringe leverandøren incitamenter. 
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3.5 Ansvarsfraskrivelse for simpel hhv. grov uagtsomhed 

3.5.1 Simpel uagtsomhed 

Den juridiske analyse i Kapitel 2 viser, at ansvarsfraskrivelse sædvanligvis bortfalder i tilfælde af grov 

uagtsomhed. K01 indeholder en klausul om, at ansvarsfraskrivelsen bortfalder ved grov uagtsomhed og 

Dansk IT’s købeguide foreslår, at kunden bør inkludere bestemmelsen om grov uagtsomhed ved 

koncipering af softwarelicensaftaler. Det skal nu analyseres, hvorvidt klausulen maksimerer parternes 

fælles nytte, og hvorvidt parterne kan minimerer deres fælles omkostninger.  

Bortfald af ansvarsfraskrivelsen ved grov uagtsomhed medfører, at leverandøren, som har fraskrevet sig 

indirekte tab og begrænset direkte tab, altid har en latent risiko for at hæfte for både direkte og indirekte 

tab i fuldt omfang, hvis domstolen tilsidesætter ansvarsfraskrivelsen. Reglen giver leverandøren stærke 

incitamenter til at ikke at misligholde kontrakten. Usikkerhed om udfaldet af en sag medfører alligevel, at 

begge parter udviser agtpågivenhed, som er højere end den optimale.277  

Brugen for en skyldsvurdering af afgørelsen, for hvor tabet skal placeres, medfører usikkerhed mht. 

udfaldet af en sag og kan derudover medføre, at ingen af parterne eller begge to vil tegne en forsikring. 

Derudover får kunden incitamenter til at løse konflikten i retten og leverandøren vil være villige til at 

bruge mange kræfter på at undgå at betale erstatning. En mulig løsning på usikkerhed er, at aftale, i 

kontrakten på forhånd, hvilken adfærd der vurderes at være grov i den konkrete transaktion. Det vil give 

parterne en målestok herfor, som de kan forholde sig til. Omkostninger til koncipering af bestemmelsen 

bør afholdes så længe, de ikke overstiger det forventede tab. En anden mulig løsning er at aftale en 

ansvarsfraskrivelse, som også fraskriver ansvar ved grov uagtsomhed.  

3.5.2 Ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed 

Ansvarsfraskrivelsen for både grov og simpel uagtsomhed medfører en stor grad af forudsigelighed, dog 

svækker den leverandørens incitamenter. Leverandøren vil udvise agtpågivenhed så længe 

omkostningerne for agtpågivenhed ikke overstiger det beløb, som det direkte ansvar er begrænset til. Det 

andet problem kan opstå, hvis leverandøren allerede har betalt erstatning, som svarer til 

beløbsbegrænsningen. Leverandøren har ingen incitamenter til at udvise agtpågivenhed, og bør kun undgå 

forsætlige handlinger for at undgå at betale erstatning. Kunden får omvendt større incitamenter til at 

udvise agtpågivenhed. Det er nemmere for leverandøren at minimere tabets størrelse, da leverandøren kan 
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undgå eller minimere tabet ved ikke at udvise grov uagtsomhed. Derudover har leverandøren, som den 

fagkyndige bedre mulighed for at begrænse tabet og derfor er det ikke efficient at fjerne dennes 

incitamenter. Omvendt hvis kunden selv står for mange opgaver, f.eks. for implementering vil det være 

efficient ved ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed. Det kan tænkes, at det ved softwarelicensaftaler 

formentlig vil være en efficient løsning, da kunden er nærmest til at finde ud af hvorvidt programmellet 

passer til dennes it-miljø og behov.  

En ansvarsfraskrivelse, som også omfatter grov uagtsomhed, definerer klart, hvem der bærer risikoen for 

tab og medfører, at det er nemmere at undgå over- eller underforsikring. Ansvarsfraskrivelsen lægger den 

største del af risikoen på kunden, som derfor får incitamenter til at tegne forsikring. Kundens forsikring 

bliver formentlig dyrere. En risikoneutral kunde, som Danske Bank, vil maksimere sin nytte ved ikke at 

tegne forsikring og bliver kompenseret af leverandøren i form af lavere priser, da, som tidligere anført, 

leverandørens risiko bliver afspejlet i prisen. Det ville være interessant at lave en empirisk analyse på 

området, for at finde ud af, hvordan leverandørerne prissætter ansvarsfraskrivelse, som fraskriver ansvar 

for grov uagtsomhed.278  

Ansvarsfraskrivelsen for både grov og simpel uagtsomhed mindsker omkostningerne til vurdering af, 

hvorvidt der er tale om grov eller simpel uagtsomhed. Derudover vil ansvarsfraskrivelse for grov 

uagtsomhed minimere antallet af retssager. Det kan dog ikke afvises, at kunden alligevel vil prøve at løse 

konflikten i retten. Dette kan tydeligt ses fra retspraksis på transportområdet279, hvor der er en klar 

kutyme for, at transportøren fraskriver sig grov uagtsomhed, og hvor kunderne alligevel prøver sager hos 

domstolene. Retsdogmatiske analyser viser, at der er en del jurister, som mener, at der er adgang til at 

fraskrive sig grov uagtsomhed, hvis der er en klar aftale mellem parterne herom. Der findes dog ikke 

retspraksis på it-område vedrørende fraskrivelsen af grov uagtsomhed. Derfor har parterne, som har 

indgået en udtrykkelig klausul om, at ansvarsfraskrivelsen også omfatter grov uagtsomhed, alligevel ikke 

vished for, hvordan domstolene vil fortolke klausulen. 

Der er klare fordele ved denne regel, da den medfører en optimal risikoallokering. Reglen mindsker 

omkostninger til vurdering af, hvilken uagtsomhed der er tale om og formentlig mindsker den 

sandsynligheden for, at parterne vil gå i retten, dog svækker reglen leverandørens incitamenter. 
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Det skal overvejes, hvorvidt der er andre måder at tilvejebringe leverandørens agtpågivenhed på. 

Incitamenter kan sikres ved at sætte en højere beløbsgrænse for direkte tab. I dette tilfælde stiger 

leverandørens agtpågivenhed til det punkt, hvor omkostninger ved agtpågivenhed ikke overstiger det 

forhøjede ansvarsbegrænsningsbeløb. Det kan aftales, at parterne genforhandler og udvider grænsen for 

beløbsbegrænsning, hvis leverandøren allerede har betalt erstatning, som svarer til beløbsbegrænsningen. 

Det er ikke muligt på forhånd at afgøre, hvorvidt der bør lægges størst vægt på den komplette 

risikoallokering eller sikringen af leverandørens incitamenter. Det må afgøres med udgangspunkt i de 

konkrete transaktioner. 

3.6 Moral hazard og incitamenter 

Det blev udledt, at ansvarsfraskrivelse for indirekte tab og ansvarsbegrænsning for direkte tab kan 

maksimere parternes fælles nytte. Det kan dog medføre problemer med leverandørens moral hazard, hvor 

leverandøren som resultat af en opportunistisk adfærd vælger at svække indsatsen. Det kan ske, hvis det 

er svært at vurdere med sikkerhed, hvilket niveau af agtpågivenhed der er anvendt og leverandøren som 

følge heraf vælger at forfølge sine egne interesser på kundens bekostning. Moral hazard forringer 

mulighederne for at indgå efficiente kontrakter.280 

Principal-agent teorien foreslår, at problemer med moral hazard kan løses ved brug af monitorering og 

incitamenter. Der er transaktionsomkostninger forbundet med monitorering, og det er svært at gøre i 

praksis grundet kompleksiteten af it-ydelsen. Derfor bør kunden overveje, hvordan leverandørens 

incitamenter til at levere en høj indsats kan tilvejebringes. Ved it-systemer er der både risiko for, at 

kunden lider tab pga. mangler og forsinkelse. Ved at lave en betalingsplan, hvor betalingerne er knyttet til 

delleverancerne kan kunden give leverandøren incitamenter til at levere til tiden. Incitamenter bør 

derudover gives på en sådan måde, at leverandøren ikke prioritere et område, hvor han har incitamenter 

på bekostning af et andet. Incitamenter til at levere til tiden bør derfor gives ved siden af incitamenter til 

at levere mangelfrit. Derfor kan betalingen blive betinget af beståelsen af en godkendelsestest. 

Ekstra incitamenter kan også gives ved at aftale, at kunden bliver leverandørens officielle partner, hvor 

kundens navn kan anvendes i markedsføringsøjemed og kundernes udtalelser kan anvendes i 

leverandørens pressemeddelelser. Leverandøren vil prioritere kunden og levere en ekstra indsats, da 

leverandøren maksimerer sin fremtidige indtjening ved at levere en høj indsats til den konkrete kunde. 
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Leverandøren vil primært være interesseret i en officiel partner, hvis kunden er en kendt brand. At være 

Danske Banks leverandør giver en positiv effekt på leverandørens omdømme. Et tilsvarende muligt 

dårligt omdømme for kunden kan forekomme i tilfælde af, at leverandørens programmel viser sig at være 

behæftet med væsentlige fejl, og bør indgå i kundernes overvejelser. 

Empiriske undersøgelser viser, at det største problem for både kunden og leverandøren er forsinkelse.281 

Det er svært at estimere, hvor stort et tab en forsinket levering kan medføre. Bod kan anvendes som 

incitament til leverandøren til at levere til tiden. Bod er ”[…] et vilkår, der fikserer en 

erstatningsbeføjelse til et bestemt beløb, uanset om kreditor hat lidt et tab, der svarer hertil”282. Der er tre 

mulige scenarier som kan vælges i aftalen283:  

1. Bod kan være udbetalt oven i erstatning for tab uden at fradrage det fra erstatningssummen.  

2. Betalt bod kan fradrages fra erstatningssummen.  

3. Erstatning kan begrænses til boden, hvorved kunden afskæres fra muligheden for at kræve 

yderlige betalinger.  

I det første scenarie spiller bod rollen som incitament for leverandøren. De andre to scenarier bidrager 

primært til minimering af administrative omkostninger. En meget stor bod eliminerer kundens 

incitamenter til at minimere tabet, da kunden forventer at få erstatning. Ifølge Epstein er det vigtige at 

kontrollere kundens frem for leverandørens incitamenter til ikke at forsømme og dermed aftale lave 

beløbsbegrænsninger pga. to faktorer 284: 

1. Omdømmeeffekt, som alligevel vil bevirke, at sælgeren ikke vil misligholde kontrakten. 

2. At også en lav beløbsbegrænsning giverleverandøren incitamenter til at levere et mangelfrit 

produkt uden forsinkelser, da erstatningsansvar kan medføre, at denne ikke får profit af aftalen. 

På den måde maksimeres, ifølge Epstein, begge parters incitamenter til tabsbegrænsning, selvom en bod 

er meget lille. Minimering af administrative omkostninger taler også for, at bodens størrelse skal holdes 

relativt lav for at minimere antallet af tilfælde, hvor kunden vil påberåbe sig bod. Bod kan også anvendes 

som straf. Det forudsætter, at boden er højere eller lig med den erstatning, som kunden kan kræve ifølge 
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de almindelige erstatningsregler. Ifølge Shavells model medfører bod, som anvendes som straf, at 

leverandøren vil udvise en høj agtpågivenhed, hvilket er uefficient.285 Bod er ikke aktuel for 

softwarelicensaftaler, da programmel eksisterer i forvejen og dermed er risikoen for forsinkelsen 

begrænset. 

Aftalt bod medfører højere pris fra leverandøren286 og derfor bør kunden ved brug af risikoanalysen tage 

beslutning om, hvad der er vigtigt for kunden i den konkrete transaktion: at sikre leverandørens 

incitamenter eller at få et billigere produkt. Anvendelse af bod giver også problemer i praksis, formentlig 

fordi, at der spares på forhandlingsomkostninger og bestemmelsen ikke tilpasses til den konkrete 

transaktion287.  

Bonus kan også anvendes som incitament. Det er dog stadigvæk en sjældent brugt klausul i Denmark.288 

3.6.1 Omdømme 

Der er tidligere blevet henvist til, at moral hazard kan løses ved effekt af omdømme. Der skal nu nærmere 

analyseres, hvorvidt omdømme kan løse problemer med moral hazard. 

Macaulay argumenterer for, at kontraker ikke altid er nødvendige, da der findes andre ikke retlige 

sanktioner, som giver parterne incitamenter til at opfylde deres forpligtelser.289 I økonomisk litteratur 

henvises til følgende relationelle aspekter: reputation (omdømme), trust (tillid) og det historiske 

samarbejde mellem virksomheder. Det historiske samarbejde karakteriseres som kriteriet for tillid som 

udarbejdes over tid.290 

Milgrom og Roberts definerer omdømme som: ”The view formed of an individual or organization by 

another based on past experience, especially as a basis for forecasting future behavior.”291 Tillid 

refererer til den konkrete transaktion, hvor parterne kan forudse hinandens adfærd på baggrund af tidlige 

samarbejde. Williamson skriver, at tillid er givet, når den forventede nytte af at påtage sig risiko for en 
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287Dragsted og Klint(2013;59) 
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anden er positiv.292 Parternes forhold forsætter typisk også efter levering af it-system og programmel, da 

kunden har brug for leverandørens vedligeholdelse. Dette bidrager til, at leverandøren får incitamenter til 

ikke at snyde, da denne forventer yderligere indtjening på den samme kunde. 

Omdømme refererer til muligheder for fremtidig succes og fjerner dermed parternes incitamenter til at 

udvise opportunistisk adfærd i den konkrete situation, da gevinsten fra en opportunistisk adfærd på kort 

sigt er mindre end den fremtidige indtjening. Parterne er dermed både opmærksomme på den konkrete 

transaktion og omdømme generelt. Omdømme belønnes med flere ordrer i fremtiden. Godt omdømme 

tillader at parterne undgår de store og komplekse kontrakter samt minimerer omkostningerne til 

monitorering.293 Et dårligt omdømme kan medføre, at leverandøren får det svært med at få nye 

samarbejdspartnere og blive nødt til at give store rabatter.294 Kundens dårlige omdømme, som en meget 

krævende kunde eller en dårlig betaler, kan medføre, at nye leverandører er mindre villige til at indgå 

samarbejde. 

Hvor stærke incitamenter omdømme giver til parterne afhænger af transaktionsomkostninger til at samle 

information og markedssituationen. Hvis leverandøren har udviklet programmel til en specifik branche, 

hvor der er få store kunder, som nemt kan samle information om, hvorvidt leverandøren snyder, vil effekt 

af omdømme have en stor betydning for leverandøren, og der er derfor ikke brug for andre mekanismer 

for at mindske moral hazard. Omvendt, hvis der er et stort antal af kunder, som ikke har mulighed for at 

kommunikere og udveksle information, vil effekt af omdømme ikke have så stor betydning for 

leverandøren. Hvis leverandøren har mere eller mindre monopol, vil effekt af omdømme formentlig heller 

ikke være tilstrækkelig til at bevare incitamenter. En leverandør, som gerne vil ind på et nyt marked, har 

ikke brug for andre incitamenter, da et godt omdømme har en stor betydning herfor. 

Det er sædvanligt, at it-tvister løses ved forhandlinger eller voldgift, og derfor er kundernes muligheder 

for at skaffe sig information i et vist omfang begrænset. Det er også sædvanligt, at it-aftaler indeholder 

klausuler om tavshedspligt, samt indgåelsen af en fortrolighedsaftale ved siden af. Alligevel taget i 

betragtning, at Denmark er et lille land kan et dårligt omdømme koste dyrt for den danske leverandør.  
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3.7 Sammenfatning. Ansvarsfraskrivelse for simpel hhv. grov uagtsomhed. Incitamenter 

Bortfald af ansvarsfraskrivelse ved grov uagtsomhed er et vigtig element, som sikrer leverandørens 

incitamenter, omvendt medfører reglen ukalkulerbar risiko for begge parter, hvilket kan medføre, at der 

udvises alt for høj agtpågivenhed, kan ske overforsikring.  

Usikkerhed kan minimeres ved at aftale i kontrakten på forhånd, hvilken adfærd der vurderes at være grov 

eller også ved at aftale ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed. Ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed 

mindsker omkostninger til vurdering af grad af uagtsomhed og formentlig mindsker sandsynligheden for, 

at parterne vil gå i retten, dog svækker reglen leverandørens incitamenter. 

Leverandørens incitamenter kan sikres ved at aftale betalingsplan, hvor betalingerne er knyttet til 

delleverancerne; godkendelsestest og bod. Bodens størrelse bør ikke være stor, da også risikoen for at 

betale et lille beløb har en effekt på leverandøren. Hvorimod en stor bod bliver afspejlet i prisen og vil 

medføre store administrative omkostninger.  

Omdømmeeffekt bidrager til at leverandøren ikke svækker indsatsen over tid, når der er aftalt 

ansvarsfraskrivelse. Hvorvidt omdømmeeffekten kan eliminere leverandørens moral hazard, afhænger af 

markedssituationen. Ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed er værdimaksimerende, når omdømme har 

en stor betydning for leverandørens fremtidige indtjening som typisk forekommer, når det er nemt for 

kunderne at skaffe information på markedet. Derudover vil udsigten til et langvarigt samarbejde med 

kunden også give leverandøren incitamenter til at ikke misligholde. Det må alligevel hvile på en konkret 

vurdering, hvorvidt kunden kan regne med, at omdømmeeffekt vil give tilstrækkelige incitamenter. 

4 SAMLET KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

4.1 Konklusion 

Formålet med dette speciale var at finde ud af, hvor grænsen ligger for en fri ansvarsfraskrivelse i it-

aftaler, udlede markedsstandarder for ansvarsfraskrivelse, samt udleder den værdimaksimerende 

ansvarsfraskrivelsesklausul. 

Den økonomiske analyse viser, at ansvarsfraskrivelse er et vigtigt element it-aftaler, da den hjælper med 

at allokere de store risici, forbundet med it-aftalens specifikke karakteristikker og gør risiko forudsigelig. 

Ansvarsfraskrivelse i softwarelicensaftaler reducerer dermed risikoen for krydssubsidiering. 
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Objektivt ansvar med medvirkende uagtsomhed (i form af at leverandørens garantier, under forudsætning 

af, at kunden er forpligtet på en bestemt adfærd og påtager sig bestemte risici) er at foretrække i it-aftaler, 

da det giver parterne incitamenter til at udvise den optimale agtpågivenhed samt mindsker omkostninger 

til skyldsvurdering.  

Ansvarsfraskrivelse for indirekte tab maksimerer parternes nytte ex-ante, da det ved indirekte tab er 

vigtigere at bevare kundens incitamenter til at minimere disse end leverandørens. Klausulen giver bedre 

forsikringsmuligheder samt minimerer de store administrative omkostninger ved indirekte tab. 

Beløbsbegrænsning af direkte tab svækker leverandørens incitamenter, dog gør reglen risikoen 

kalkulertbar, giver bedre muligheder for forsikring og reducerer administrative omkostninger.  

Ansvarsfraskrivelse for indirekte tab kombineret med beløbsbegrænsning er den værdimaksimerende, da 

den skaber et større overskud til deling mellem parterne og giver dermed billigere priser til kunden. 

Bortfald af ansvarsfraskrivelse ved grov uagtsomhed er et vigtigt element, som sikrer leverandørens 

incitamenter, omvendt medfører reglen ukalkulerbar risiko for begge parter, hvilket kan medføre, at begge 

parter udviser for høj agtpågivenhed og tegner forsikring. Ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed 

mindsker omkostninger til vurdering af uagtsomhedsgraden, tillader en fuldstændig risikoallokering og 

formentlig mindsker antallet af retssager, derimod svækker reglen leverandørens incitamenter. 

Ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed er derfor kun at foretrække, hvis der også er andre mekanismer, 

såsom større beløbsbegrænsninger, bod, betalingsplan, hvor betalingerne er knyttet til delleverancerne og 

godkendelsestest, som sikrer leverandørens incitamenter. Omdømmeeffekten har en positiv betydning for 

leverandørens incitamenter, dog må det hvile på en konkret vurdering af markedssituation, hvorvidt 

kunden kan regne med, at omdømmeeffekt vil give tilstrækkelige incitamenter. 

Hvis parterne alligevel ender i retten, vil domstolene anvende en indskrænkende fortolkning af 

ansvarsfraskrivelsen. Klausulen bliver vurderet ud fra en vedtagelses-, fortolknings- samt 

gyldighedsbetragtning. Ved vurdering af vedtagelseskriteriet, skelner domstolene mellem almindelige og 

usædvanlige og særlig byrdefulde vilkår. Usædvanlige og særlig byrdefulde vilkår kræver en særlig 

fremhævelse, omvendt kræver vilkår som nogenlunde afspejler markedsstandarden, ikke en særlig 

fremhævelse. Kutymen kan alligevel ikke i sig selv forpligte parterne, når den ikke er skrevet ind i 

aftalen, medmindre parterne har en subjektiv- eller burde-viden fra tidligere samarbejde, eller hvor det var 

omtalt under forhandlingerne. 
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Den juridiske analyse viser, at grænsen for ansvarsfraskrivelse, som ikke direkte fraskriver grov 

uagtsomhed, går ved forsæt og formentlig også grov uagtsomhed. Der er nu åbnet op for mulighed for, at 

fraskrive grov uagtsomhed (formentlig kun ved agreed documents). Det kan alligevel ikke udelukkes, at 

der er mulighed for at fraskrive sig grov uagtsomhed i it-aftaler, hvis parterne er klar over konsekvenserne 

af sådanne klausuler, og hvor klausuler (på samme måde som agreed documents) afspejler interesser hos 

begge parter ift. prissætning og forsikringsmuligheder. Parterne, som ønsker en komplet risikofordeling 

ved sådanne klausuler, har alligevel en vis usikkerhed om, hvordan klausulerne vil blive fortolket. 

Domstolene tolererer ikke fraskrivelse af ansvar for aftalens centrale ydelse, samt går grænsen for 

ansvarsfraskrivelse også ved udeblivelse af afhjælpning eller flere forgæves forsøg.  

Det er svært at vurdere, hvorvidt der er tale om direkte eller indirekte tab, og parterne mindsker 

usikkerhed ved på forhånd at tage stilling til, hvilket tab der anses som indirekte. Som direkte tab i it-

systemleverancer anses sædvanligvis prisdifferencetab og internt forbrugt tid, herunder øget 

ressourceforbrug og omkostninger, som medgår til at tilvejebringe en mangelfri ydelse. Omvendt 

fraskrives det lejlighedsvis som indirekte tab i softwarelicensaftaler. Der er nu muligt at få erstatning for 

internt forbrugt tid. Retspraksis viser dog, at domstolene stiller større krav til beviser ved erstatning for 

internt forbrugt tid. 

Som indirekte tab i it-aftaler anses sædvanligvis driftstab, tabt avance, tab af goodwill og mistet 

indtjening. Softwarelicensaftaler har tendens til at fraskrive flere typer af tab som indirekte tab. Det er 

f.eks. kutyme at fraskrive sig mistede besparelser, samt er internt forbrugt tid, dækningstab, juridiske 

udgifter til indgåelse af aftale, tab af forretningsmæssige oplysninger og rentetab lejlighedsvist fraskrevet. 

Tab af data er ofte fraskrevet som indirekte tab i it-aftaler, hvor leverandøren ikke er driftsleverandør. Der 

er sædvane, at kunden er ansvarlig for backup, og grænsen går ved genetablering af data efter den seneste 

backup. Leverandøren har dog en vis pligt til at sikre sig, at de nødvendige backupprocedurer er fulgt, når 

leverandøren gør indgreb i kundens systemer.  

Hvis der er en konkret risiko i transaktionen for et usædvanligt stort indirekte tab, som kan minimeres 

ved, at leverandøren udviser en ekstra agtpågivenhed, vil den værdimaksimerende klausul lægge risikoen 

hefor på leverandøren. Der skal holdes øje med, at forhandlingsomkostninger heraf ikke overstiger det 

forventede tab. Det er dog ikke altid mulig at forhandle i softwarelicensaftaler, da det kan påføre 

leverandøren ekstra omkostninger ved at skulle ændre sine standardprocedurer. 
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Der er markedstandarder for begrænsning af ansvar til kontraktsummen/licenspris i softwarelicensaftaler 

og til systemvarelaget i it-systemleverance. Tilknyttede ydelser såsom vedligeholdelse af systemet og 

løbende licensafgifter inkluderes sædvanligvis ikke i systemvederlaget, derimod inkluderes told og øvrige 

afgifter bortset fra moms. Den juridiske analyse viser, at en generel ansvarsbegrænsningsklausul bliver 

fortolket indskrænkende til ikke at omfatte krænkelse af immaterielle rettigheder, forholdsmæssigt afslag 

i pris og afhjælpningsomkostninger. Retspraksis viser, at ansvarsbegrænsningen til ydelsens pris bliver 

opretholdt som rimelig.  

4.2 Perspektivering 

Omfanget af specialet tillader kun at lave en analyse af dansk ret. Taget i betragtning, at de fleste 

softwarelicensaftaler stammer fra udlandet, kunne det være interessant at lave en analyse af amerikansk 

og engelsk ret for at danne sig det fulde billede af, hvor grænsen går for ansvarsfraskrivelse i it-aftaler. 

Ansvarsfraskrivelse af erstatningsansvar som resultat af krænkelse af immaterielle rettigheder, 

fraskrivelse af produktansvar samt markedsstandarder kunne også være interessant at afklare. 

Afhandlingens økonomiske del er teoretisk, der henvises dog til empiriske analyser, som giver de 

generelle retningslinjer for, hvordan ansvarsfraskrivelse påvirker leverandørens prissætning295. En 

empirisk analyse af, hvordan leverandører prissætter de konkrete klausuler såsom indirekte tab, bod, 

ansvarsfraskrivelse for grov uagtsomhed ville det også være interessant at foretage. 
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Bilag 1 

Hvornår foreligger forsæt og grov uagtsomhed i it-aftaler 

Et eksempel på fortsæt skadevoldelse i it-kontrakter kan f.eks. være, når leverandøren nægter at opfylde 

en tabsgivende kontrakt, som kunden vil fastholde296, eller når leverandøren bevidst lader være med at 

iværksætte de nødvendige tiltag for at undgå forsinkelse297. Det kan dog ikke kræves, at leverandøren skal 

prioritere projektet på bekostning af, at der vil indtræde forsinkelsen hos andre kunder.298 Viggo 

Hagstrøm mener derudover, at der foreligger forsæt, når leverandøren bevist overtræder centrale 

sikkerhedsregler og rutiner, selvom leverandøren ikke finder det særlig sandsynligt, at dette kan resultere i 

mangel.299 

Grov uagtsomhed i it-aftaler vil normalt foreligge, når leverandøren ikke bevist overtræder aftalte 

sikkerhedsregler og rutiner300 eller ikke bevidst undgår at følge aftalte kvalitetssikringsprocedurer. 

Derudover foreligger der, ifølge Olav Torvund, grov uagtsomhed, når leverandøren lader være med at 

varsle om forsinkelsen, selvom der foreligger omstændigheder, som normalt ville kunne fritage 

leverandøren for ansvar for forsinkelsen (force majeure).301 Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger grov 

eller simpel uagtsomhed, kan dog være vanskelige at besvare, og domstolene vil afgøre det efter et skøn, 

afhængigt af konkrete omstændigheder i sagen.  

Ansvarsgrundlaget en vigtig forudsætning for, at leverandør ifalder erstatningsansvar.302 I it-

systemleverance, hvor parterne laver kravspecifikationer, aftaler leveringsplan, 

kvalitetssikringsprocedurer, sikkerhedsregler osv. ville det være nemmere at finde ansvarsgrundlag og 

bagefter, med skøn, vurdere hvorvidt der foreligger forsæt, grov eller simpel uagtsomhed. Omvendt når 

der er tale om softwarelicensaftaler, er det svært at finde et ansvarsgrundlag og dermed svært at forestille 

sig, hvornår der kan foreligger grov uagtsomhed. Grunden hertil er, at leverandørerne typisk kun giver 

garanti i 90 dage eller slet ikke giver garantier. Samtidig hermed indeholder licensbetingelserne typisk 

hverken en detaljeret beskrivelse af den leverede software, eller betalingsplan. Derudover garanterer 

leverandøren ikke, at softwaren er fejlfri eller at softwaren opfylder kundens krav (warranty disclaimers). 
                                                           

296 Dragsted(2000;32) 
297 Dragsted m.fl.(2004;165)  
298 Torvund(1997;240) 
299 Hagstrøm(1996;496) 
300 Hagstrøm(1996;497-507) 
301 Torvund(1997;241) 
302 Ansvarsbetingelserne bliver ikke behandlet i specialet 
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Det er formentligt en af grunderne til, at der ikke findes retspraksis om erstatningsansvar ved grov 

uagtsomhed i standardsoftwarelicenser. 
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Bilag 2 

Tabel1 

Eksempel fra Shavell kap.2 s.2 

 

 

 

Agtpågivenhed Omkostninger til 
agtpågivenhed 

Risikoen for tab Forventet tab Totale 
omkostninger 

Intet 0 15% 15 15 

Middle 3 10% 10 13 

Højt 6 8% 8 14 
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