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Abstract 
With	this	master	thesis,	it	is	aimed	to	challenge	whether	the	Danish	regulation	needs	a	new	

modified	risk	concept	and	hereby	introduce	a	different	risk	allocation	than	what	other	risk	

concepts	currently	manage.	The	proposition	to	introduction	of	a	different	risk	allocation	is	to	

minimize	the	effects	of	a	force	majeure	situation.	In	addition,	it	will	present	better	opportuni-

ties	for	the	parties	to	overcome	the	situation	and	maintain	their	relationship.	

	

The	scope	of	the	legal	analysis	has	primarily	been	to	analyse	the	Danish	Sales	of	Goods	Act	

and	identify	how	this	regulation	presently	handles	a	force	majeure	situation.	According	to	the	

Danish	Sales	of	Goods	Article	24	the	non-performed	party	is	excused	of	its	liability	if	that	par-

ty	can	prove,	that	is	was	due	to	an	impediment	beyond	its	control.	Accordingly,	if	the	party	

hereby	is	excused,	it	will	lead	to	a	breach	of	contract,	where	both	parties	will	be	discharged	by	

performance	of	duties.	A	breach	of	contract	will	moreover	lead	to	the	loss	of	the	parties’	rela-

tion.	The	parties	can	enter	either	a	conventional	or	a	strategic	contract.	By	introducing	a	con-

structed	model,	it	is	in	an	economic	analysis	illustrated,	what	kind	of	damage	a	force	majeure	

situation	can	have	on	both	contracts.	With	the	model,	it	was	possible	to	identify	that	the	stra-

tegic	contract	induces	the	most	damages	while	it	also	presents	a	more	attractive	outcome	for	

the	parties	if	it	is	maintained.	This	follows	by	the	possibility	to	generate	the	relations-	and	

quasi-rent.		

	

On	that,	the	main	purpose	of	this	master	thesis	is	to	demonstrate	that	if	the	parties	use	the	

proposed	new	risk	concept	“Impossibility	Clause”	in	their	contracts,	it	can	be	a	contract	tool	to	

increase	the	possibility	to	keep	the	contract	and	to	reduce	the	risk	of	a	breach	of	contract.	

Moreover	resulting	in	the	desired	legal	status	and	a	higher	joint	outcome,	which,	according	to	

the	Kaldor	Hicks	criteria,	will	be	more	efficient	for	the	involved	parties	and	the	society.	This	

follows	as	a	result	of	the	equal	risk	allocation	and	the	following	cost	sharing	duty	between	the	

parties	that	the	Impossibility	Clause	states.	Furthermore,	identifying	more	risks	ex-ante	re-

duces	the	uncertainty	in	the	contract	and	gives	the	parties	a	better	opportunity	to	set	realistic	

contract	prices	and	overall	get	a	more	complete	contract,	which	is	also	in	the	interest	of	the	

society.		
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Kapitel	1.		Metode	
	

1.1 Indledning	
Et	kontraktforhold	indeholder	juridiske	såvel	som	økonomiske	risici.	Ved	enhver	kommerciel	

transaktion	er	det	grundlæggende,	at	kontraktsparterne	påtager	sig	en	risiko	for,	at	deres	for-

pligtelser	ikke	gennemføres.	Når	en	part	forhindres	i	at	opfylde	sin	forpligtelse,	kan	det	ikke	

altid	tilregnes	parten	selv.	Nogle	gange	sker	det,	at	det	pågældende	kontraktforhold	rammes	

af	en	efterfølgende	begivenhed,	der	kan	påvirke	kontraktforholdet	negativt	og	vanskeliggøre	

opfyldelsen.	Denne	begivenhed	kendes	også	som	force	majeure.	Ved	en	sådan	begivenhed	vil	

sælger	forsøge	at	påberåbe	sig	ansvarsfrihed	ud	fra	reglerne	i	Købelovens	§	24.	Statueres	der	

en	force	majeure	tilstand,	kan	det	medføre	at	kontrakten	bortfalder.	Dette	kan	resultere	i	sto-

re	økonomiske	konsekvenser	for	kontraktparterne,	særligt	for	de	strategiske	partnere,	da	de	

kan	miste	en	gevinstmulighed,	tidligere	investeringer	samt	medføre	at	deres	relation	ophører.	

Parterne	kan	forsøge	at	tage	stilling	til	force	majeure	tilstanden	i	kontrakten	ex	ante.	Dette	

kan	ske	ved	at	indføre	en	force	majeure	klausul,	hvori	det	beskrives,	hvornår	og	ud	fra	hvilke	

forhold,	parterne	kan	påberåbe	sig	force	majeure.	Der	kan	ligeledes	indsættes	en	hardship-

klausul,	der	giver	parterne	mulighed	for	at	genforhandle	i	tilfælde	af	en	efterfølgende	begi-

venheds	indtræden.		

	

Disse	kontrakttiltag	vil	på	trods	af	indførelsen	ex	ante,	først	tage	stilling	til	håndteringen	af	

den	efterfølgende	begivenhed,	når	denne	er	indtrådt.	Dette	kan	betyde,	at	parterne	vil	ende	ud	

i	lange	forhandlinger	om,	hvem	der	skal	bære	denne	risiko,	eller	at	parterne	ved	uoverens-

stemmelser,	er	nødsaget	til	at	henvende	sig	til	domstolen	for	at	få	afklaret	dette.	Desuden	vil	

denne	ex	post	tilgang	kunne	resultere	i	en	længerevarende	stridighed	og	samtidig	medføre	

parterne	flere	transaktionsomkostninger.	En	sådan	stridighed	kan	være	hæmmende	for	par-

terne	og	kan	også	have	konsekvenser	uden	for	det	pågældende	kontraktforhold,	eksempelvis,	

hvis	en	sådan	tvist	påvirker	parternes	ry.	For	at	undgå	en	sådan	tilstand	ses	der	et	behov	for	

at	skabe	en	mere	optimal	afdækning	af	force	majeure	tilstanden.	En	optimal	afdækning	kunne,	

i	modsætning	til	de	allerede	nævnte	klausuler,	være	at	tage	stilling	til	risikoallokeringen	ex	

ante,	således	at	parterne	ex	post	undgår	stridigheder	forårsaget	af	den	efterfølgende	begiven-

heds	indtræden.	Det	anses	som	værende	et	problem,	at	parterne	ud	fra	gældende	ret,	ikke	har	

bedre	mulighed	for	at	sikre	sig	ex	ante	imod	konsekvenserne	af	force	majeure	tilstanden,	
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hvorfor	afhandlingen	søger	at	belyse,	om	retstilstanden	for	parterne	kan	forbedres	ved	indfø-

relsen	af	et	nyt	risikobegreb:	Umulighedsrisiko.	Da	en	force	majeure	tilstand	både	indebærer	

juridiske	og	økonomiske	konsekvenser	for	kontraktsparterne,	findes	det	særligt	interessant	at	

se	umulighedsrisikoens	håndtering	af	disse	gennem	en	cand.merc.jur	tilgang.		

1.2 Problemformulering	
Afhandlingen	ønsker	at	undersøge,	hvorledes	parterne	kan	overkomme	en	umulighedstil-

stand,	ved	indførelsen	af	det	nye	risikobegreb	kaldet	umulighedsrisikoen.	Ydermere	ønskes	

det	at	klargøre,	hvorvidt	en	fælles	risikoallokering	kan	bidrage	til,	at	kontraktparterne	vil	ha-

ve	incitament	til	at	overkomme	denne	umulighedstilstand,	opretholde	kontraktrelationen	og	

hvorledes	indførelsen	af	umulighedsrisikoen	vil	være	efficient.	Dette	danner	grundlag	for	føl-

gende	problemformulering:	

	
Hvorledes	kan	parterne	ex	ante	i	et	kontraktforhold	foretage	en	mere	proaktiv	håndte-

ring	af	efterfølgende	begivenheders	indtræden	gennem	umulighedsrisikoen,	og	hvorledes	

vil	dette	lede	til	en	optimal	tilstand	for	parterne	ud	fra	en	efficiensbetragtning.	

	

For	at	kunne	besvare	og	analysere	ovenstående	problemformulering,	vil	der	gøres	brug	af	

følgende	underspørgsmål:	

	

Juridisk:	Hvorledes	kan	parterne	ud	fra	gældende	ret	foretage	en	optimal	håndtering	af	efterføl-

gende	begivenheder	ud	fra	ønsket	om	at	opretholde	kontrakten	og	parternes	relation.		

	

Økonomisk:	Hvilke	problematikker	og	skadesvirkninger	vil	efterfølgende	begivenheder	medføre	

for	hhv.	en	konventionel	og	en	strategisk	kontrakt.		

1.3 Synsvinkel	
Afhandlingen	tager	udgangspunkt	i	et	kommercielt	kontraktforhold	mellem	to	erhvervsdri-

vende	parter,	hvorfor	der	er	tale	om	en	overordnet	virksomhedssynsvinkel.	Følgende	syns-

vinkel	er	valgt,	da	det	i	afhandlingen	søges	at	identificere,	hvilke	udfordringer	to	erhvervsdri-

vende	parter	står	overfor,	når	deres	kontraktforhold	rammes	af	en	efterfølgende	begivenhed,	

der	resulterer	i	en	umulighedstilstand	og	hvorledes	parterne	vil	have	incitament	til	at	over-

komme	denne.	Under	den	integrerede	analyse	vil	der	dog	slutningsvis	inddrages	en	sam-
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fundsmæssig	synsvinkel	til	vurdering	af,	hvorledes	resultatet,	udledt	fra	virksomhedernes	

synsvinkel,	er	foreneligt	med	samfundets	interesse.		

1.4 Metode	

1.4.1 Erhvervsjuridisk metode 

Denne	afhandling	er	af	en	teoretisk	karakter	og	vil	derfor	overordnet	tage	udgangspunkt	i	den	

erhvervsjuridiske	metode.	Dette	skyldes,	at	afhandlingen	ud	fra	en	normativ	tilgang	ønsker	at	

belyse	gældende	ret,	for	derefter,	ud	fra	en	mere	positivistisk	tilgang	at	belyse,	hvorledes	par-

terne	ved	brug	af	umulighedsrisikoen	i	deres	kontraktforhold	kan	opnå	et	mere	ønskeligt	re-

sultat.	Den	erhvervsjuridiske	metode	er	problemorienteret	med	udgangspunkt	i	en	eller	flere	

juridiske	og	økonomiske	problemstillinger	set	fra	et	virksomhedssynspunkt.1	Den	erhvervsju-

ridiske	metode	inddrager	økonomiske	modeller	og	teorier	i	sammenspil	med	gældende	ret,	

der	proaktivt	ud	fra	en	ex	ante	tilgang,	søger	at	minimere	negative	eksternaliteter,	profitmak-

simere	eller	generere	rente	i	et	fremadrettet	præventivt	perspektiv.2	Ved	brug	af	integrerede	

retsteorier	og	videnskabsteori	forsøger	den	erhvervsjuridiske	metode	således	at	integrere	

juraen	med	en	virksomheds	øvrige	styringsredskaber,	således	at	virksomheden	kan	opnå	en	

optimal	økonomisk	og	juridisk	analysevurdering.3	Eftersom	den	erhvervsjuridiske	metode	er	

opbygget	gennem	brugen	af	den	juridiske	og	økonomiske	metode,	redegøres	der	særskilt	for	

disse	metoder	nedenfor.		

1.4.2 Juridisk metode 

Den	juridiske	analyse	har	til	formål	at	analysere	og	fortolke,	hvad	der	er	gældende	ret,	de	lege	

lata,4	i	en	given	situation	med	efterfølgende	begivenheder.	I	denne	afhandling	bidrager	den	

juridiske	analyse	med	at	klarificere,	hvad	gældende	ret	er	for	parterne	i	et	kontraktforhold,	

når	der	indtræder	en	uforudset	efterfølgende	begivenhed.		

	

Den	juridiske	analyse	tager	udgangspunkt	i	den	retsdogmatiske	metode.	Den	retsdogmatiske	

metode	er	ikke	en	empirisk	metode,	men	i	stedet	en	overvejende	analyserende	metode,	der	

fortolker	og	systematiserer	et	retligt	fænomen.	Den	retsdogmatiske	metode	har	til	formål	at	

																																																								
1	Østergaard	2001,	s.	29	
2	Østergaard	2001,	s.	281	
3	Østergaard	2001,	s.	279-280	
4	Nielsen	og	Tvarnø,	2017,	s.	44	
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udlede	gældende	ret	på	samme	måde,	som	domstolene	forventes	at	gøre.	I	metodisk	forstand	

foretages	der	således	en	beskrivelse,	analysering	samt	fortolkning	af	de	relevante	tilstedevæ-

rende	retskilder.5	Ud	fra	en	retsrealistisk	forståelse,	foreligger	der	ikke	en	fast	rangorden	mel-

lem	retskilderne,	men	for	at	sikre	en	ensartet	for-forståelse	og	fortolkningsstil	bliver	restkil-

derne	analyseret	efter	den	af	Alf	Ross	bestemte	rækkefølge	hhv.:	regulering,	retspraksis,	rets-

sædvaner	og	forholdets	natur.6		

	

Retsdogmatikken	og	retskildelæren	er	en	del	af	retsvidenskaben,	som	er	den	overordnede	

betegnelse	for	retskildelæren,	retsdogmatikken,	retspolitik,	retshistorie,	retssociologi	og	

komparativ	ret.	Retsvidenskaben	begrænses	ved	den	retsdogmatiske	metode	og	retskildelæ-

ren	til	at	udlede	gældende	ret	på	et	specifikt	område.7			

	

Indenfor	regulering	som	retskildetype	findes	der	et	reguleringshierarki,	hvor	forfatninger	har	

forrang	for	almindelige	love,	hvormed	lex	superior	princippet	ligeledes	får	betydning.8	Af-

handlingen	tager	primært	udgangspunkt	i	den	danske	aftalelov9	og	købelov10,	da	det	ønskes	at	

illustrere,	hvordan	parterne	er	stillet	ved	en	efterfølgende	begivenhed	og	hvilke	muligheder	

de	herefter	har	for	at	opretholde	kontrakten.	I	den	juridiske	analyse	vil	der	ydermere	inddra-

ges	relevante	bestemmelser	og	sondringer	fra	andre	retskilder	af	international	karakter,	her	

FN´s	konventionens	internationale	købelov	(CISG)	art.	79,	og	ydermere	lex	mercatoria	i	form	

af	UNITDROIT	art.	7.1.7	samt	UNCITRAL	Chapter	XXII.	B.1.	Disse	internationale	bestemmelser	

inddrages,	når	det	ikke	er	muligt	at	udlede	hensigten	og	de	grundlæggende	overvejelser	alene	

ud	fra	de	danske	retskilder.	

	

Afhandlingen	vil	inddrage	retspraksis	til	at	statuere,	hvordan	domstolen	fortolker	efterføl-

gende	omstændigheder	og	belyse,	hvornår	domstolen	bestemmer,	at	kontraktforholdet	er,	

																																																								
5Nielsen,	og	Tvarnø,	2017	s.	29	
6Nielsen	og	Tvarnø,	2017,	s.	29	og	32-34	
7Nielsen	og	Tvarnø,	2017,	s.	29	
8Nielsen	og	Tvarnø,	2017,	s.	29-31	og	s.	56	
9	Herved	bekendtgøres	lov	om	aftaler	og	andre	retshandler	på	formuerettens	område,	jf.	lovbekendtgørelse	nr.	
781	af	26.	august	1996,	med	de	ændringer,	der	følger	af	§	2	i	lov	nr.	1376	af	28.	december	2011	og	§	15	i	lov	nr.	
1565	af	15.	december	2015.	
10	Herved	bekendtgøres	lov	om	køb,	jf.	lovbekendtgørelse	nr.	237	af	28.	marts	2003,	med	de	ændringer,	der	føl-
ger	af	§	1	i	lov	nr.	523	af	6.	juni	2007,	§	7	i	lov	nr.	718	af	25.	juni	2010	og	§	1	i	lov	nr.	1460	af	17.	december	2013.	
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eller	ikke	er	ramt	af	fuldstændig	umulighed.	Yderligere	anvendes	der	retspraksis	løbende	for	

at	give	illustrerende	eksempler.			

	

Der	fremsættes	i	retsdogmatikken	en	række	fortolkningsprincippet,	som	anlægger	formod-

ninger	for,	hvorledes	fortolkningen	af	en	uklarhed	skal	løses,	herunder	også	hvordan	opståe-

de	risici	i	forbindelse	hermed	ønskes	klarlagt.	Dette	kan	gøres	ud	fra,	hvad	Kim	Østergaard	

definerer	som	retsfigurer.	Retsfigurer	er	et	overordnet	samlebegreb,	Kim	har	udledt	ud	fra	

den	manglende	begrebsdannelse	på	det	obligationsretlige	område.	Der	ses	særligt	en	tendens	

til,	at	de	tidligere	anerkendte	retskilder	suppleres	af	domstolen	med	retsfigurerne	ved	udele-

delse	og	fortolkning	af	gældende	ret.	Eftersom	afhandlingen	søger	at	udlede,	hvorledes	risiko-

en	i	forbindelse	med	umulighed	allokeres	ud	fra	gældende	ret,	vil	afhandlingen	inddrage	an-

vendelsen	af	retsfigurer.	Hermed	anses	retsfigurerne	i	overensstemmelse	med	Kim,	som	en	

ideel	måde	at	udlede	retsdogmatikken	på.		

	

Den	juridiske	litteratur	anses	ikke	for	en	retskilde,	men	er	særlig	anvendelig	i	forbindelse	med	

forståelse	af	lovgivningen	og	de	juridiske	principper,	der	behandles	i	afhandlingen.	Hermed	

vil	der	i	afhandlingen	benyttes	juridisk	litteratur	til	en	belysning,	forståelse	og	diskussion	af	

afhandlingens	juridiske	problemstillinger.		

1.4.3 Økonomisk metode  

Den	økonomiske	analyse	tager	udgangspunkt	i	den	ny	institutionelle	økonomiske	teori,	hvor	

aktørerne	er	begrænset	rationelle	og	dermed	søger	egen	optimering.	Hermed	vil	aktørerne	

handle	opportunistisk	for	at	fremme	egen	vinding.11	Antagelsen	om	egen	optimering	vil	i	af-

handlingen	modificeres	til,	at	parterne	under	den	strategiske	kontrakt	søger	at	fællesoptime-

re	på	baggrund	af	det	øgede	incitament	hertil.	Der	tages	yderligere	udgangspunkt	i	en	kon-

traktøkonomisk	tilgang,	da	kontraktøkonomien	anses	som	en	del	af	den	erhvervsjuridiske	

metode,	når	synsvinklen	betragtes	ud	fra	et	virksomhedsperspektiv.12	

	

Spilteorien	danner	rammen	for	den	økonomiske	analyse,	hvor	de	spilteoretiske	forudsætnin-

ger	modificeres	til	en	model.	Modellen	illustrerer	de	forskellige	scenarier	parterne	kan	ende	

																																																								
11	Østergaard	2003,	s.	273	
12	Østergaard	2003,	s.	280	
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ud	i,	når	der	forekommer	en	force	majeure	tilstand,	og	vil	derfor	agere	som	et	løsningsorien-

teret	element	til	illustrationen	af	vores	umulighedsrisiko.	Spilteori	har	fokus	på	interdepen-

dense13	situationer,	der	viser,	hvorledes	agenterne	er	afhængige	af	de	valg,	de	øvrige	agenter	

træffer,14	hvorfor	den	analyserer	interaktioner	mellem	en	gruppe	af	rationelle	strategiske	

agenter.15	Afhandlingen	tager	udgangspunkt	i	et	kontraktforhold	mellem	to	professionelle	

parter	(B2B),	der	træffer	beslutninger	ud	fra	en	række	forskellige	strategier,	hvorfor	model-

len	er	opstillet	i	et	sekventielt	spil	af	ekstensiv	form.16	I	et	sekventielt	spil	er	der	både	komplet	

og	perfekt	information,	hvilket	betyder,	at	parterne	kan	observere,	hvilken	strategi	modpar-

ten	vælger,	da	de	kender	hinandens	outputs	Da	agenterne	i	spilteori	har	en	rationel	adfærd,	

ønsker	de	at	optimere	og	vælger	derfor	den	strategi,	der	udløser	det	største	output.	Hermed	

løses	spillet	ved	at	identificere	en	konstellation	af	strategier,	som	de	enkelte	agenter	med	

størst	sandsynlighed	vil	vælge.17		

Da	modellen	ønsker	at	illustrere,	hvilke	scenarier	kontraktparterne	kan	ende	ud	i	ved	en	force	

majeure	tilstand,	udspringer	parternes	strategier	af	de	sidste	scenarier	i	modellen.	Hermed	er	

det	ikke	alle	af	scenarierne,	der	indeholder	strategier	for	spillerne.	Det	fremgår	af	modellen,	

hvornår	den	pågældende	part,	skal	vælge	mellem	sine	strategier.	Den	introducerede	model	i	

bilag	1	løses	ud	fra	backwards	induction	(BI)	for	at	identificere,	hvilket	scenarie	der	skaber	

det	bedst	mulige	output	for	parterne	under	en	force	majeure	tilstand.18	Modellen	tager	ud-

gangspunkt	i	en	force	majeure	tilstand,	der	enten	kan	ende	ud	i	fuldstændig	umulighed	eller	

midlertidig	umulighed.	Dette	er	ikke	noget	parterne	har	en	effekt	på,	hvorfor	dette	styres	af	

nature.	Hermed	er	det	hændelsesforløbet,	der	leder	hen	til,	hvor	spillet	starter,	og	angiver	

hvilket	scenarie	parterne	befinder	sig	i.	Scenarierne	der	belyser,	hvorvidt	den	midlertidige	

force	majeure	tilstand	har	en	væsentlig	karakter	eller	ej,	tages	ikke	med	i	løsningen	af	model-

len,	da	deres	output	er	medregnet	i	de	efterfølgende	strategier.	Scenariet	ved	fuldstændig	

umulighed	inddrages	heller	ikke	i	løsningen,	da	parterne	ikke	kan	foretage	sig	noget,	når	de	

ender	i	dette	scenarie.		

	

																																																								
13	*	gensidig	afhængighed,	dvs.	det	forhold	hvor	flere	aktører	er	gensidigt	afhængige	af	hinanden.		
14	Dutta,	1999,	s.	3	
15	Dutta,	1999,	s.	4	
16	Knudsen,	1997,	s.	92-93	
17	Knudsen,	1997,	s.	94	og	s.103	
18	Også	kaldet	Nash-ligevægten	
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Udover	spilteori	sammenholdes	de	skadesvirkninger	(herunder	transaktionsomkostninger),	

der	opstår	i	hhv.	den	konventionelle	og	den	strategiske	kontrakt.	Transaktionsomkostnings-

teorien	blev	udviklet	af	Ronald	H.	Coase,	hvorefter	den	blev	videreudviklet	af	Oliver	E.	Willi-

amson.19	Williamson	antager	overordnet	set,	at	transaktionsomkostningerne	eksisterer	som	

følge	af,	at	økonomiske	agenter	er	begrænset	rationelle	og	opportunistiske.20	Transaktions-

omkostningsteorien	fokuserer	på	de	omkostninger	parternes	transaktioner	har	i	et	kontrakt-

forhold	og	hvorledes	disse	kan	minimeres.	Der	findes	tre	relevante	dimensioner,	som	kan	på-

virke	transaktionsomkostningerne:	frekvens,	aktiv-specificitet	og	usikkerhed.21	Der	vil	i	af-

handlingen	fokuseres	på	den	usikkerhed	og	de	skadesvirkninger,	som	en	efterfølgende	begi-

venhed	medfører,	hvorfor	der	skelnes	mellem	transaktionsomkostningerne	ex	ante	og	ex	

post.	På	baggrund	heraf	vil	Posners	synspunkt	på	transaktionsomkostningsteorien	også	ind-

drages,	hvor	transaktionsomkostningerne	ex	ante	kontraktindgåelsen	sammenholdes	med	de	

transaktionsomkostninger,	der	kan	forekomme	ex	post	og	hvorvidt	størrelsen	af	disse	påvir-

kes	af	hinanden.		

	

Principal-agent	problematikken	inddrages	ligeledes,	eftersom	der	er	tale	om	et	kontraktfor-

hold	mellem	en	principal	og	en	agent.	Der	fokuseres	i	afhandlingen	på	at	bevare	relationen	

mellem	parterne	ved	en	force	majeure	tilstand,	hvorfor	det	ud	fra	principal-agent	modellen	

kan	belyses,	hvordan	principalen	og	agenten	agerer	overfor	hinanden,	ved	en	sådan	begiven-

hed.	Et	principal-agent	forhold	karakteriseres	som	en	relation	mellem	en	principal	og	en	

agent,	hvor	agenten	agerer	på	principalens	vegne,	men	hvor	denne,	når	der	foreligger	asym-

metrisk	information,	vil	handle	diskretionært,	dvs.	maksimere	sin	egen	nytte.22	På	et	marked,	

hvor	aktørerne	er	begrænset	rationelle,	kan	der	opstå	asymmetrisk	information.	Asymmetrisk	

information	kan	medføre	adverse	selection	(skjult	information	ex	ante)	og	moral	hazard	

(skjult	handling	ex	post).23	Aktørerne	kan	forsøge	at	tillægge	sig	mere	information	på	bekost-

ning	af	øgede	transaktionsomkostninger,	såfremt	informationen	er	tilgængelig.24	Afhandlin-

gen	ønsker	at	illustrere,	hvorvidt	inddragelsen	af	umulighedsrisikoen	i	kontrakten,	fører	til	

																																																								
19	Knudsen,	1997,	s.	206	
20	Knudsen,	1997,	s.	213	
21	Knudsen,	1997,	s.	215	
22	Knudsen,	1997,	s.	164	
23	Knudsen,	1997,	s.	165	og	167	
24	Knudsen,	1997,	s.	165	
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incitamentsforenelige	kontrakter	og	som	yderlige	reducerer	diverse	principal-agent	proble-

matikker,	herunder	den	asymmetriske	information.		

1.4.4 Integreret metode 

Den	integrerede	analyse	vil	være	af	en	interdisciplinær	karakter,	da	den	sammenholder	den	

juridiske-	og	økonomiske	analyse,	ved	brug	af	den	erhvervsjuridiske	metode.	Analysen	vil	

således	fokusere	på	parternes	mulighed	for	at	anvende	umulighedsrisikoen	som	et	styrings-

element	for	deres	kontraktforhold.	Den	integrerede	analyse	ønsker	også	at	undersøge,	hvor-

vidt	parterne	vil	have	et	incitament	til	at	indsætte	denne	umulighedsrisiko	i	deres	kontrakter	

ex	ante.		

	

Det	ønskes	yderligere	ud	fra	en	efficiensbetragtning	at	få	klarlagt,	hvorvidt	indsættelsen	af	

umulighedsrisikoen	i	kontrakten	ex	ante,	vil	være	mere	hensigtsmæssigt,	end	hvis	den	ikke	

fremgik.	Ved	denne	efficiensbetragtning	henses	der	til,	om	allokeringen	af	diverse	risici	ved	en	

omkostningsdeling	parterne	imellem	er	Pareto	eller	Kaldor	Hicks	optimal.	Afhandling	vil	så-

ledes	undersøge,	hvorledes	umulighedsrisikoen	vil	medføre	færre	skadesvirkninger	for	par-

terne,	og	om	dette	vil	forbedre	parternes	retsstilling	under	en	force	majeure	tilstand.		

	

For	at	belyse,	hvorvidt	umulighedsrisikoen	medfører	færre	skadesvirkninger	for	parterne,	

inddrages	modellen	med	den	strategiske	kontrakt	fra	den	økonomiske	analyse.	Denne	ind-

drages,	da	den	havde	størst	skadesvirkninger.	Modellen	modificeres	således	at	parterne	har	

indført	umulighedsrisikoen	ex	ante	kontraktindgåelsen.	Ligesom	i	den	økonomiske	analyse	

løses	den	modificerede	model	ud	fra	BI.	Eftersom	denne	løsning	sker	ud	fra	en	økonomisk	

tilgang,	ønskes	det	herefter	at	vurdere,	om	den	pågældende	Nash	ligevægt	og	skadesvirknin-

gerne	er	efficiente	ud	fra	Kaldor	Hicks	og	Pareto	kriterierne	og	samtidig	om	dette	er	foreneligt	

med	et	juridisk	hensyn	om	en	forbedret	retstilstand.	

	

Endvidere	vil	der	i	den	integrerede	analyse	blive	anvendt	kvantitativ	dataindsamling	gennem	

brugen	af	standardiseret	interviews25.	Der	er	tale	om	tre	interviews	med	hhv.	en	rådgiv-

																																																								
25	Standardiseret	interviews	er	en	kvantitativ	teknik	til	at	indsamle	mundtlige	udsagn,	hvor	interviewet	sker	
telefonisk	gennem	en	på	forhånd	udarbejdet	interviewguide,	hvor	der	direkte	nedskrives	den	interviewedes	
udsagn,	jf.	Andersen,	2014,	s.	156	
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ning/konsulentvirksomhed26,	samt	en	større27	og	en	mindre	entreprenørvirksomhed28,	hvis	

udsagn	hver	især	vil	bidrage	til	at	belyse,	hvorledes	teorien	om,	”at	desto	færre	risici	en	kon-

trakt	indeholder,	jo	mere	konkurrencedygtige	priser	vil	det	medføre”	faktisk	kan	realiseres	i	

virkeligheden.	Spørgsmålene	opstilles	i	hypoteser,	således	at	alle	interviewede	stilles	de	

samme	overordnede	hypoteser.	Dette	gøres	for	at	bevare	strukturen	og	kunne	sammenholde	

de	forskellige	udtalelser,	som	de	interviewede	kommer	med	i	afhandlingen.		

	

1.5 Afgrænsning	
Parterne	antages	at	handle	indenfor	deres	erhverv,	hvormed	der	afgrænses	fra	andre	kom-

mercielle	forhold,	hvor	den	ene	part	handler	i	erhvervsøjemed,	men	uden	for	sit	ejet	erhverv.	

Yderligere	afgrænses	der	også	for	aftaler	indgået	mellem	en	forbruger	og	en	erhvervsdriven-

de.		

	

Afhandlingen	er	koncentreret	om	force	majeure	situationer,	og	selvom	om	der	inddrages	an-

dre	lempelses-	og	ugyldighedsgrunde	i	forbindelse	hermed,	afgrænses	der	fra	en	udspecifice-

ring	af	AFTL	kap.	III.	I	dansk	ret	skelnes	der	mellem	offentlig	og	privat	ret.	Afhandlingen	tager	

udgangspunkt	i	et	kontraktforhold	af	privat	karakter,	hvorfor	der	ikke	fokuseres	på	de	offent-

ligretlige	regelsæt.	Da	afhandlingen	ydermere	tager	udgangspunkt	i	genuskøb,	afgrænses	der	

fra	specieskøb.			

	

Afhandlingen	fokuserer	på	den	risiko,	som	opstår	i	forbindelse	med	en	umulighedstilstand,	

der	tager	afsæt	i	en	efterfølgende	begivenhed,	og	som	falder	uden	for	parternes	kontrolsfære.	

Derfor	afgrænses	der	for	alle	andre	typer	af	risici,	et	sådant	kontraktforhold	kan	præges	af.		

	

De	økonomiske	teorier	anvendes	ikke	stringent	og	fuldt	ud,	hvorfor	der	er	foretaget	afgræns-

ning	inden	for	teorierne.	Dette	skyldes	at	teorierne	kun	tager	udgangspunkt	i	det,	der	findes	

relevant	for	afhandlingen.	

	

																																																								
26	Bilag	4	–	Rasmus	Tønnis,	Head	of	Contract	and	Commercial	Management,	Rambøll		
27	Bilag	5	–	Jesper	Jørgensen,	Direktør	E-Services	
28	Bilag	6	–	Morten	Thøger,	Projektchef	Hoffman	
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Der	afgrænses	fra	erstatningskravet	positiv	opfyldelsesinteresse	i	modellen,	i	både	den	øko-

nomiske	og	integrerede	analyse,	for	at	undgå	en	ekstra	eksternalitet,	hvor	køber	skal	tage	stil-

ling	til,	hvilket	erstatningskrav	denne	ønsker	at	gøre	gældende.	Denne	afgrænsning	er	valgt,	

eftersom	den	negative	kontraktsinteresse	formodes	at	ville	være	mindre	end	den	positive	

opfyldelsesinteresse.	Der	afgrænses	ydermere	også	fra	kravet	om	erstatning	fra	en	tredje-

mand	samt	en	parts	regreskrav	mod	tredjemand	i	de	tilfælde,	hvor	det	er	tredjemand,	der	har	

haft	en	indvirkning	på	den	efterfølgende	begivenhed.				

	

Der	afgrænses	i	modellen	i	den	økonomiske	analyse	fra	købers	mulighed	for	at	foretage	et	

dækningskøb,	jf.	KBL	§	25,	2.	pkt.,	da	det	i	scenariet	er	sælger,	der	tager	stilling	til,	hvorvidt	

denne	vil	genproducere	varen	eller	skaffe	ydelsen	fra	en	tredje	part.	Dette	skyldes	at	der	med	

afhandlingen	ønskes	at	belyse,	i	hvilke	situationer	parterne	kan	samarbejde	om	at	opretholde	

kontrakten	og	relationen,	og	derfor	ikke	hvordan	køber	selv,	kan	sikre	sig	opfyldelse.		

	

1.6 Struktur	for	afhandlingen	

Kap.	1	præsenterer	opgavens	emne	samt	problemstilling.	Kapitlet	har	til	formål	at	skabe	et	

overblik	for	læseren	ved	at	præsentere	afhandlingen	fokus	og	beskrive	afhandlingens	forud-

sætninger,	metodiske	tilgange,	synsvinkel,	afgrænsning	og	struktur.		

	

Kap.	2	indeholder	den	juridiske	analyse,	der	først	og	fremmest	beskriver	gældende	ret	ved	

efterfølgende	begivenheder	i	et	kontraktforhold.	Efterfølgende	præsenteres	den	køberetlige	

bestemmelse	om	force	majeure	og	dens	karakteristika.	Analysen	centraliserer	sig	om,	hvor-

vidt	parterne	ud	fra	baggrundsretten	og	nærliggende	klausuler	har	mulighed	for	at	afdække	

umulighedstilstanden.	Dernæst	opridses	de	juridiske	risici,	som	kan	forekomme	i	et	kontrakt-

forhold	samt,	hvordan	og	hvorledes	nogle	af	disse	risici	vil	overgå	fra	sælger	til	køber.	For	at	

belyse,	hvordan	retten	på	nuværende	tidspunkt	foretager	en	risikoallokering	for	et	kontrakt-

forhold,	hvor	der	er	indtrådt	en	efterfølgende	begivenhed,	inddrages	de	obligationsretlige	

retsfigurer	og	kendte	risikobegreber.	Herefter	lægges	der	vægt	på	forskellen	mellem	en	kon-

ventionel	og	strategisk	kontrahering.	Her	vil	særligt	den	strategiske	kontrakts	gevinstmulig-

hed	og	relationsbevarende	hensyn	vil	inddrages	i	vurderingen	af	om	umulighedstilstanden	
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allerede	er	afdækket	tilstrækkeligt	eller	om	der	er	et	behov	for	en	mere	optimal	afdækning	af	

denne	igennem	umulighedsrisikoen.		

	

Kap.	3	indeholder	den	økonomiske	analyse,	som	overordnet	ønsker	at	påvise,	hvilke	forskel-

lige	skadesvirkninger	hhv.	en	konventionel	og	en	strategisk	kontrakt	vil	have	når	en	efterføl-

gende	begivenhed,	resulterer	i	en	force	majeure	tilstand.	Først	beskrives	der	kort,	hvad	øko-

nomiske	risici	er	og	hvordan	disse	adskiller	sig	fra	de	juridiske.	Herefter	præsenterer	analy-

sen	de	forskellige	risikoprofiler	parterne	kan	have	og	hvilke	principal-agent	problematikker,	

der	typisk	opstår	i	et	kontraktforholdt.	Dernæst	forklares	det,	hvilke	former	for	transaktions-

omkostninger,	som	umulighedstilstanden	medfører	i	de	forskellige	kontrakttyper.	For	at	bely-

se,	kontrakternes	skadesvirkninger	ved	en	force	majeure	tilstand,	opstilles	der	to	modeller	i	

spiltræsform	hhv.	en	konventionel	og	en	strategisk,	der	begge	indeholder	de	samme	scenari-

er.	Slutningsvist	sammenholdes	kontrakternes	skadesvirkningerne	i	to	matricer,	for	herefter	

at	kunne	identificere,	hvilken	kontrakt,	der	indebærer	de	største	skadesvirkninger	som	følge	

af	en	umulighedstilstand	og	hvorfor	dette	er	tilfældet.	Denne	kontrakt	vil	efterfølgende	danne	

grundlag	for	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	i	den	integrerede	analyse.	

	

Kap.	4	indeholder	den	integrerede	analyse,	der	overordnet	vil	have	til	formål	at	præsentere	

det	nye	umulighedsrisikobegreb	kaldet	umulighedsrisikoen	og	hvordan	indførelsen	af	denne	

vil	reducere	nogle	af	de	risici,	som	umulighedstilstanden	ud	fra	den	juridiske	og	økonomiske	

analyse	vil	medføre.		

I	analysen	foretages	der	en	detaljeret	præsentation	af	umulighedsrisikoen,	dens	formål	og	

hvordan	denne	igennem	en	anderledes	risikoallokering	medfører	et	princip	om	fælles	om-

kostningsdeling	for	den	efterfølgende	begivenhed.	Analysen	præsenterer	Pareto-	og	Kaldor	

Hicks	kriterierne,	der	benyttes	til	at	vurdere,	hvorledes	indførelsen	af	umulighedsrisikoen	vil	

være	efficient	for	parterne	at	indføre	i	deres	kontrakter.	Som	led	heri,	vil	Shavells	teori	om	det	

efficiente	kontraktbrud	benyttes	og	udvides	til	at	finde	anvendelse	på	en	strategisk	kontrakt.	

Dette	er	for	at	vurdere,	hvorvidt	sælger	som	følge	af	de	potentielle	gevinstmuligheder	samt	

princippet	om	omkostningsdeling,	i	teorien	vil	medvirke	til,	at	sælger	foretager	færre	efficien-

te	kontraktbrud.	I	forbindelse	hermed	undersøges	det,	hvorledes	umulighedsrisikoen	ud	fra	

Posners	transaktionsomkostningsteori	påvirker	de	efterfølgende	transaktionsomkostninger.	

Herefter	sættes	umulighedsrisikoen	op	imod	alternative	klausuler,	for	at	foretage	en	sammen-
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ligning	og	derefter	kunne	ræsonnere	om	umulighedsrisikoen	er	et	bedre	styringsredskab	til	at	

afdække	umulighedstilstand	end	disse.		

For	at	kunne	foretage	en	efficiensbetragtning	af	umulighedsrisikoen	indsættes	denne	i	en	mo-

dificeret	model,	der	tager	udgangspunkt	i	kontrakten	fra	den	økonomiske	analyse	med	de	

største	skadesvirkninger,	for	at	se,	om	det	vil	have	en	positiv	effekt	på	parternes	skadesvirk-

ninger.	Yderligere	undersøges	det	ud	fra	modellen,	hvorledes	umulighedsrisikoen	øger	sand-

synligheden	for,	at	parterne	opnår	en	højere	gevinst	og	en	forbedret	retstilstand,	sammen-

holdt	med	gældende	ret.	Afslutningsvist	belyses	det,	hvorledes	umulighedsrisikoen	som	sty-

ringsredskab	vil	kunne	identificere	og	eliminere	flere	risici,	som	derved	vil	føre	til	en	mere	

efficient	prisfastsættelse	af	kontrakter.	Det	undersøges	igennem	brugen	af	forskellige	inter-

view,	hvorledes	teorien	vil	afspejle	sig	i	praksis.		

	

Kap.	5	indeholder	den	samlede	konklusion	på	afhandlingen,	hvori	den	overordnede	problem-

stilling	besvares.	
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Kapitel	2.	Juridisk	analyse	
	

2.1 Gældende ret 

Ret	og	pligt	er	korrelater,	hvilket	betyder,	at	debitors	(sælgers)29	pligt	svarer	til	kreditors	

(købers)30	ret.	Hermed	statueres	der	et	skyldforhold,	som	beror	på	en	eller	flere	fordringsret-

tigheder	mellem	de	medvirkende	parter.	Et	sådan	gensidigt	bebyrdende	skyldforhold	opstår,	

som	følge	af	en	bindende	kontrakt	mellem	de	kontraherende	parter.	Afhandlingen	tager	ud-

gangspunkt	i	både	enkeltstående	og	længerevarende	transaktioner	i	form	af	successive	leve-

ringer	i	overensstemmelse	med	KBL	§	22.		

	

Et	kontraktforhold	bærer	præg	af	flere	forskellige	forhold	og	risici,	som	parterne	hver	især	og	

samlet	skal	og	bør	tage	stilling	til.	Der	er	her	særligt	tale	om	behandling	af	efterfølgende	begi-

venheder	samt	fastlæggelsen	af	parternes	krav	og	forpligtelser	herefter,	da	dette	ligeledes	kan	

have	en	efterfølgende	betydning	for	kontraktforholdet.	Ved	efterfølgende	begivenheder	har	

parterne	mulighed	for	at	reagere	overfor	en	potentiel	eller	anticiperet	misligholdelse	og	yder-

ligere	mulighed	for	at	påberåbe	sig	ansvarsfrihed	på	baggrund	af	efterfølgende	begivenheder,	

der	resulterer	i	force	majeure	tilstande.	Bliver	et	kontraktforløb	ramt	af	opfyldelsesvanske-

ligheder	som	følge	af	en	parts	misligholdelse	eller	force	majeure	tilstand,	kan	dette	have	

enorme	følger	for	parterne.	Det	gælder	særligt	i	de	tilfælde,	hvor	der	foreligger	leveringsumu-

lighed,	som	kan	være	økonomisk	bebyrdende	for	sælger,	jf.	herom	i	afsnit	2.1.4	om	force	ma-

jeure.			

2.1.1 Køberetligt perspektiv 

Udgangspunktet	i	dansk	køberet	er,	at	købers	fordring	ophører	i	takt	med,	at	sælger	præste-

rer	hele	den	kontraktmæssig	ydelse	korrekt.	Såfremt	sælger	ikke	overholder	sine	forpligtelser	

og	dermed	ikke	præsterer	rigtigt	eller	der	ikke	foreligger	rettidig	opfyldelse,	kan	denne	bringe	

sig	selv	i	misligholdelse,	for	at	have	brudt	sit	kontraktsretlige	løfte.	Såfremt	en	kontraktpart	

bringer	sig	selv	i	misligholdelse,	eller	der	sker	et	egentligt	kontraktbrud,	vil	dette	udløse	de	

tilsvarende	retsfølger	for	den	ansvarlige	part	og	samtidig	give	den	forurettede	part	ret	til	at	

påberåbe	sig	sine	misligholdelsesbeføjelser.	Fremgår	retsfølgen	af	et	kontraktbrud	ikke	direk-

																																																								
29	Fremadrettet	vil	debitor	benævnes	som	sælger.		
30	Fremadrettet	vil	kreditor	benævnes	som	køber.		
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te	i	kontrakten,	vil	denne	kunne	suppleres	og	udfyldes	af	KBL	og/eller	obligationsrettens	al-

mindelige	del.31	De	køberetlige	regler	vil	ved	sælgers	misligholdelse	navnligt	sikre,	at	køber	til	

stadighed	får	enten	den	oprindelig	ydelse	erlagt	eller,	at	sælger	præsterer	en	sekundær	ret	i	

stedet,	dvs.	en	økonomisk	tilsvarende	kompensation	til	køber.	De	køberetlige	regler	kan	finde	

anvendelse,	hvis	den	oprindelige	kontrakt	ikke	regulerer	spørgsmålet	om	kompensation	i	til-

fælde	af	misligholdelse.32		

	

Derudover	er	ethvert	kontraktforhold	underlagt	den	almindelige	loyalitetspligt,	som	indebæ-

rer,	at	kontraktsparterne	skal	optræde	loyalt	og	retfærdigt	over	for	hinanden.	Såfremt	køber	

ønsker	at	hæve	kontrakten,	vil	det	medføre	en	ændring	i	status	quo,	hvorfor	køber	i	overens-

stemmelse	med	de	almindelige	reklamationsregler	i	KBL	§	27,	3.	pkt.	skal	informere	modpar-

ten	uden	ugrundet	ophold,	hvilken	beføjelse	denne	ønsker	at	påberåbe	sig.	Overholder	køber	

ikke	denne	reklamationspligt	kan	det	medføre,	at	dennes	beføjelser	går	tabt.	Reklamations-

pligten	er	skærpet	grundet	loyalitetshensynet	til	sælgeren,	der	skal	have	mest	mulig	reakti-

onstid	til	at	beslutte,	hvorvidt	denne	vil	bestride	forholdet,	tilbagetage	salgsgenstanden	eller	

videresælge	denne	til	tredjemand.33	

2.1.2 Ophævelse og væsentlighed 

Ved	kontraktbrud	er	ophævelse	af	kontrakten	den	mest	vidtgående	misligholdelsesbeføjelse,	

parterne	i	et	kontraktforhold	kan	påberåbe	sig.	Dermed	er	det	også	den	mest	konsekvente	

handling,	parterne	kan	foretage	sig,	hvorfor	dette	udfald	alene	bør	overvejes	i	de	tilfælde,	

hvor	kontraktforholdet	præges	af	særlige	omstændigheder.	Dette	skyldes	dels,	at	begge	par-

ter,	som	følge	heraf,	vil	blive	frigjort	fra	deres	respektive	præstationsforpligtelser34	og	dels	

fordi	selve	kontrakten,	og	de	afholdte	omkostninger,	vil	være	forspildt.35	Køber	kan	som	følge	

af	hævebeføjelsens	vidtgående	konsekvenser,	kun	hæve	kontrakten	på	baggrund	af	sælgers	

væsentlige	misligholdelse.		

	

Som	følge	af,	der	i	dansk	ret	foreligger	et	væsentlighedskrav,	skal	det	pågældende	aftalefor-

hold	være	præget	af	særligt	kvalificerede	omstændigheder,	før	køber	er	berettiget	til	at	kunne	
																																																								
31	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	26	
32	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	27	
33	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	163	
34	Køber	fritages	for	sin	forpligtelse	om	betaling,	mens	sælger	fritages	for	at	foretage	levering		
35	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	31	
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hæve	købet.	I	væsentlighedsvurderingen	inddrages	der	forskellige	faktorer,	bl.a.	om	sælgers	

misligholdelse	har	eller	vil	få	en	væsentlig	betydning	for	køber.	I	de	tilfælde,	hvor	mislighol-

delsen	anses	at	være	væsentlig	for	køber,	stilles	der	yderligere	et	krav	om,	at	dette	var	eller	

burde	have	været	kendeligt	for	sælger.	Det	fremgår	af	KBL	§	21,	stk.	2,	at	sælger	har	en	ind-

sigtspligt.	Denne	indsigtspligt	betegnes	også	som	sælgers	indsigtsrekvisit,	der	er	et	udtryk	for,	

at	sælger	altid	bør	vide,	at	visse	misligholdelser	vil	have	en	væsentlig	betydning	for	køber.36			

	

I	forbindelse	med	at	køber	berettiges	til	at	hæve	købet	bortfalder	parternes	forpligtelser.	Kø-

ber	vil	dog	stadig	være	berettiget	til	en	kompensation,	hvorfor	sælger	skal	godtgøre	købers	

tab,	når	denne	ophæver	kontrakten.	Det	er	køber,	der	skal	bevise,	at	der	foreligger	et	tab,	som	

følge	af	sælgers	misligholdelse	og	denne	hermed	er	berettiget	til	erstatning37.	En	økonomisk	

kompensation	kan	tildeles	i	form	af	forholdsmæssigt	afslag	eller	erstatning.	Den	erstatnings-

berettigede	kan	opnå	erstatning	i	form	af	enten	den	positive	opfyldelsesinteresse,	hvor	køber	

stilles	som	om	at	kontrakten	er	gennemført,	eller	den	negative	kontraktsinteresse,	hvor	kø-

bers	stilles	som	om	at	kontrakten	aldrig	var	indgået.38	Køber	vælger	selv,	hvilken	form	for	

erstatning	denne	vil	kræve,	dog	skal	køber	kunne	føre	bevis	for	den	valgte	erstatning	jf.	KBL	§	

25.	Kan	køber	således	ikke	påvise	et	tab	for	den	merværdi	som	køber	ville	have	opnået	ved	at	

kontrakten	fyldbyrdes,	kan	denne	alene	opnå	erstatning	efter	den	negative	kontraktinteres-

se.39		

2.1.3 Opfyldelsesvanskeligheder 

I	de	tilfælde,	hvor	sælger	har	ydelsesrisikoen,	og	hvor	opfyldelsen	af	kontrakten	kan	kategori-

seres	som	usædvanlig	byrdefuldt	eller	helt	umulig,	opstår	der	spørgsmålet	om,	hvorvidt	sæl-

ger	forsat	er	forpligtet	til	at	præstere	ydelsen	eller	om	denne	fritages	herfra.	Udgangspunktet	

er,	at	sælgers	ydelsespligt	ikke	bortfalder,	når	der	opstår	en	opfyldelseshindring	af	en	artsbe-

stemt	ydelse,	hvorfor	køber	har	krav	på	naturalopfyldelse.	I	forbindelse	med,	at	kontraktydel-

sen	fastholdes	og	denne	bliver	usædvanlig	byrdefuld,	skal	sælgers	meromkostning	ses	i	sam-

menhæng	med	offergrænsesynspunktet	jf.	herom	i	afsnit	2.1.4.2	om	økonomisk	force	majeure.		

	

																																																								
36	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	225	
37	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	242-43	
38	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	189	
39	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	170-172	
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Købeloven	indeholder	en	særlig	ansvarsregel	i	§	24,	hvor	genussælgerens	ansvar	lempes	

grundet	en	efterfølgende	begivenhed,	der	resulterer	i	en	force	majeure	tilstand.	Hermed	fri-

holdes	sælger	for	sine	forpligtelser	samt	erstatning.			

2.1.4 Force majeure 

Begrebet	force	majeure,	også	kendt	som	vis	major,	er	defineret	som	en	tilstand,	hvor	den	på-

gældende	forpligtelse	hindres	i	at	opfyldes	rettidigt	eller	fuldstændig	umuliggøres40	grundet	

efterfølgende	begivenheder.	Der	skal	være	tale	om	begivenheder	af	en	sådan	art,	at	den	opnå-

ede	tilstand	var	upåregnelig	ved	aftalens	indgåelse,	og	selv	ikke	forsvarlige	forholdsregler	

kunne	have	sikret	opfyldelse	af	forpligtelsen.41	Force	majeure	anvendes	derfor	om	en	umulig-

heds	tilstand,	hvor	aftalepligten	bortfalder	og	sælger	opnår	ansvarsfrihed.	Et	sådant	eksempel	

ses	illustreret	ved	dom	FED	1995.640.	Her	ønskede	A	at	flytte	sit	bosted	dels	til	Spanien	og	

dels	til	Irland,	og	indgik	dermed	en	aftale	med	flyttefirmaet	B.	Da	A’s	hus	i	Spanien	ikke	var	

færdigbygget	på	det	aftalte	leveringstidspunkt,	måtte	B	opmagasinere	bohavet	i	et	pakhus.	

Mens	bohavet	blev	opbevaret	i	pakhuset,	kom	der	et	kraftigt	regnskyl,	der	resulterede	i,	at	

floden	ved	lagerbygningen	gik	over	sine	bredder	og	oversvømmede	lagerbygningen,	hvorved	

bohavet	blev	beskadiget.	Efter	aftale	med	A,	havde	B	tegnet	en	forsikring	på	bohavet	med	en	

forsikringssum	på	200.000	kr.,	hvor	skaden	på	bohavet	var	på	342.000	kr.	A	mente	at	B	var	

erstatningsansvarlig	for	både	vandskaden	og	underforsikring.	Byretten	fandt,	at	bohavet	var	

blevet	forsvarligt	opmagasineret,	selvom	området,	en	uge	før	skaden	indtrådte,	var	blevet	

erklæret	for	et	naturkatastrofeområde.	Byretten	fandt,	at	B	ikke	burde	have	indset,	at	der	var	

en	risiko	for,	at	floden	ville	oversvømme	lagerbygningen.	Hermed	fastslog	domstolen,	at	der	

var	tale	om	en	force	majeure	tilstand,	hvorfor	B	var	ansvarsfri.	Dog	var	B	erstatningsansvarlig	

over	for	den	forkerte	forsikringstegning	og	blev	hermed	idømt	erstatning	for	den	manglende	

forsikringsdækning.42	

	

Som	tidligere	nævnt	reguleres	force	majeure	tilstanden	ud	fra	KBL	§	24,	som	siger	følgende:		

”Ved	køb	af	genstande,	bestemte	efter	art,	er	sælgeren,	selv	om	forsinkelsen	ikke	kan	tilregnes	

ham,	pligtig	til	at	svare	skadeserstatning,	medmindre	han	har	forbeholdt	sig	fritagelse	derfor,	

																																																								
40	*Fuldstændig	umulighed	kan	sidestilles	med	artsumulighed,	som	betyder,	at	det	er	umuligt	for	alle	sælgere	at	
erlægge	den	aftalte	vare.		
41	Andersen,	2015,	s.	418	
42	A	valgte	senere	at	anke	sagen	i	landsretten,	der	kom	frem	til	samme	resultat.		
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eller	muligheden	af	at	opfylde	aftalen	må	anses	for	udelukket	ved	omstændigheder,	der	ikke	er	af	

sådan	beskaffenhed,	at	sælgeren	ved	købets	afslutning	burde	have	taget	dem	i	betragtning,	så-

som	ved	hændelig	undergang	af	alle	genstande	af	den	art	eller	det	parti,	købet	angår,	ved	krig,	

indførselsforbud	eller	lignende.”		

	

Det	kan	ud	fra	bestemmelsen	udledes,	at	sælger	bliver	pålagt	en	lovbestemt	form	for	objektivt	

ansvar43,	der	indebærer,	at	sælger	holdes	erstatningsansvarlig,	selvom	der	ikke	foreligger	no-

get	ansvarsgrundlag	i	sædvanlig	forstand44,	dette	er	mere	vidtgående	end	det	almindelge	cul-

paansvar,	hvor	ansvaret	bedømmes	ud	fra	sælgers	egen	culpøse	handling.45	Der	er	herved	tale	

om	et	strengere	ansvar	end,	hvad	man	som	sælger	normalt	ønsker	at	påtage	sig.46	Ved	det	al-

mindelige	culpaansvar,	er	det	skadelidte,	der	skal	bevise,	at	skadevolderen	har	handlet	cul-

pøst.	Modsætningsvis	er	det	sælger	der	bærer	bevisbyrden	ved	en	force	majeure	tilstand.	Det-

te	kan	udledes	ud	fra	dommen	U	1951.995/2	H,	der	omhandlede	en	grosserer	K,	der	havde	

købt	et	parti	peber	fra	firma	S	til	afskibning	fra	Indien.	Grundet	at	S	indiske	leverandør	ikke	

havde	modtaget	hans	rembours	før	efter	den	aftalte	leveringstid,	samtidig	med,	at	den	indiske	

regering	nu	krævede	eksportlicens,	var	S	ude	af	stand	til	at	levere	partiet	rettidigt	til	K.	S	på-

beråbte	sig	force	majeure,	hvilket	domstolen	ikke	så	for	opfyldt,	da	henvisningen	til	KBL	§	24	

påberåbte	omstændigheder	var	af	en	så	usikker	karakter,	at	der	ikke	kunne	dannes	grundlag	

for	ansvarsfrihed.	Dommen	påpeger,	at	det	er	sælger	der	skal	bevise,	at	denne	er	ramt	af	en	

force	majeure	tilstand,	hvorfor	der	foreligger	en	yderligere	skærpelse	for	sælger	i	form	af	et	

præsumptionsansvar.47		

	

Ydermere	kan	det	ud	fra	KBL	§	24	udledes,	at	sælger	kun	kan	blive	ansvarsfri,	hvis	denne	ved	

kontrakten	havde	forbeholdt	sig	fritagelse	derfor,	eller	hvis	der	foreligger	artsumulighed	eller	

en	artshindring,	som	kan	sidestilles	hermed.	Artsumuligheden	eller	artshindringen	skal	være	

begrundet	i	en	upåregnelig	hindring,	som	har	en	helt	ekstraordinær	karakter.		

Retsvirkningerne	knyttet	til	force	majeure	er	klare,	når	der	er	tale	om	erstatning	og	købers	

adgang	til	at	hæve	kontrakten,	jf.	KBL	§§	24	og	21,	stk.	1.	I	de	tilfælde,	hvor	køber	fastholder	

																																																								
43Eyben	og	Isager,	2015,	s.	184	
44Eyben	og	Isager,	2015,	s.	26	
45Eyben	og	Isager,	2015,	s.	182-183	
46Andersen,	2015,	s.	420	
47Eyben	og	Isager,	2015,	s.	182-183	
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kontrakten	ved	en	force	majeure	tilstand,	skal	køber	af	hensyn	til	sælger	reklamere	uden	

ugrundet	ophold,	såfremt	denne	ønsker	naturalopfyldelse,	jf.	KBL	§	26,	1.	pkt.	Når	køber	for-

langer	naturalopfyldelse,	kan	det	bringe	sælger	i	en	sådan	situation,	at	denne	gentagne	gange	

rammes	af	opfyldelsesvanskeligheder.	Baggrundsretten	giver	ikke	svar	på,	hvorledes	parterne	

skal	regulere	en	sådan	situation,	hvorfor	parterne	kan	ende	ud	i	en	ond	cirkel	med	langvarig	

umulighed.	Har	sælger	haft	opfyldelsesvanskeligheder	i	6	måneder,	brydes	kontrakten.48		

	

Retlig	regulering	af	force	majeure	tilstande	ses	også	i	internationale	sammenhænge.	I	den	in-

ternationale	købelov	CISG´s	artikel	7949,	fritages	sælger	for	erstatningsansvar,	såfremt	denne	

kan	godtgøre,	at	denne	ikke	kan	opfylde	sine	forpligtelser	grundet	efterfølgende	begivenhe-

der,	denne	ikke	kunne	have	forudset	ved	aftalens	indgåelse.50	Udover	CISG	indeholder	den	

franske	UNIDROIT	Principles	Art.	7.1.751	ligeledes	en	særskilt	definition	af,	hvornår	der	er	tale	

om	en	force	majeure	tilstand	og	hvornår	denne	kan	påberåbes.	Det	fremgår	af	art.	7.1.7,	1.	

pkt.,	at	den	ikke-opfyldende	part	kun	kan	undskyldes,	såfremt	denne	kan	bevise,	at	dette	

skyldes	forhold,	der	falder	uden	for	dennes	kontrolsfære,	hvorfor	det	ikke	kunne	forventes,	at	

denne	burde	eller	kunne	havde	taget	disse	omstændigheder	til	eftertanke	ved	kontraktindgå-

elsen.	Det	fremgår	yderligere	af	denne	artikel,	at	såfremt	tilstanden	er	midlertidig,	er	den	ik-

ke-opfyldende	part	kun	undskyldt	i	den	periode	og	skal	efterfølgende	genoptage	opfyldelse	af	

sin	forpligtelse	med	en	proportionel	tidsfristforlængelse	jf.	2.	pkt.	Derudover	fremgår	det,	at	

den	ikke-opfyldende	part	skal	give	meddelelse	herom	til	den	forurettede	part.	Såfremt	der	

ikke	gives	meddelelse	inden	for	rimelig	tid,	vil	den	ikke-opfyldende	part	blive	holdt	ansvarlig	

jf.	3.	pkt.52		

	

Både	CISG	og	UNIDROIT´s	definitioner	er	overvejende	enig	med	den	danske	definition	om,	at	

der	skal	være	tale	om	en	efterfølgende	begivenhed,	der	hverken	kunne	eller	burde	være	taget	

højde	for	af	den	force	majeure	ramte	part.		

																																																								
48	Østergaard,	2005	s.	120	
49	United	Nations	Convention	on	Contracts	for	the	International	Sales	of	Goods	
50Andersen,	2015	s.	420	
51	UNIDROIT	Principles	of	international	commercial	contracts,	2016.	UNIDROIT:	International	Institute	for	the	
Unification	of	Private	Law	
52	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	397-98	
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2.1.4.1 Force majeure klausuler 

Parterne	kan	vælge	at	indsætte	en	klausul	i	deres	kontrakt,	der	lemper	de	retsvirkninger	kø-

ber	kan	gøre	gældende	over	for	sælger,	såfremt	sælger,	grundet	efterfølgende	begivenheder,	

ikke	kan	opfylde	sin	forpligtelse.	Dette	kendes	som	en	force	majeure-klausul.53	Det	kan	være	

vanskeligt	at	udforme	typiske	force	majeure-klausuler,	idet	hvert	aftaleområde	har	sine	typi-

ske	risici,	der	forsøges	afdækket	ved	aftaledannelsen.54	Der	foreligger	derfor	et	mindre	behov	

for	denne	force	majeure-regulering,	jo	mere	kendte	og	typiske	risiciene	er,	da	man	i	stedet	vil	

håndtere	dem	efter	kendskabet	til	de	faktiske	opgaver	og	udgifter	mv.		

	

Gyldigheden	af	en	force	majeure-klausul	fastlægges	ud	fra	de	retsvirkninger,	der	modificeres	i	

klausulen,	hvorfor	de	almindelige	aftaleretlige	principper	spiller	en	rolle.55	Retsfaktum	i	en	

force	majeure-klausul	skal	korrespondere	med	de	kontraktsretlige	forpligtelser,	som	denne	

modificerer.	Force	majeure-klausulen	skal	specificere	de	situationer,	der	skal	udløse	retsvirk-

ningen	for	force	majeure	tilstanden.	Der	bør	i	klausulen	stilles	krav	til	de	omtalte	situationer	

samt	den	forpligtedes	subjektive	evne	til	eller	mulighed	for	at	undgå	den	pågældende	situati-

on.	Dette	vil	som	regel	indebære,	at	den	forpligtede	ikke	kunne	forhindre,	ikke	kendte,	eller	på	

nogen	anden	måde	have	medvirket	til	årsagen	til	force	majeure	tilstanden.	I	praksis	kan	sådan	

en	henvisning	være	vanskelig,	da	den	tvinger	parterne	til	at	forholde	sig	til	forholdet	ved	kon-

traktindgåelsen.56	Påberåbelsen	af	klausulen	vil	ofte	resultere	i,	at	retstilstanden	ændres,	da	

den	påberåbte	part	fritages	for	opfyldelse	af	forpligtelser	samt	erstatningsansvar	ved	mislig-

holdelse.57		

2.1.4.2 Økonomisk force majeure  

Offergrænsesynspunktet	er	også	kendt	som	økonomisk	force	majeure,	der	anvendes	når	sæl-

ger	er	forpligtet	til	naturalopfyldelse.	Sælger	kan	som	udgangspunkt	ikke	påberåbe	sig	an-

svarsfrihed,	som	følge	af	en	omkostningsstigning	eller	en	stigning	i	pris,	som	ved	U.1917.1	

H,58	medmindre	dette	direkte	begrundes	i	økonomisk	force	majeure	af	ekstraordinær	tilfæl-

																																																								
53	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	425	
54	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	425	
55	Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	426	
56	Ud	fra	den	økonomiske	teori	om	inkomplette	kontrakter	ved	vi,	at	parterne	ikke	er	rationelle,	hvorfor	det	er	
umuligt	for	disse	at	kunne	inddrage	alle	tænkelige	situationer	og	behandle	disse	ex	ante	i	kontraktforholdet.		
57	Andersen,	2015,	s.	420	
58	U.1917.1	H:	Sælgeren	af	et	parti	flormel	betingede	sig	ret	til	at	hæve	handlen	i	tilfælde	af	»force	majeure,	så-
som	krig,	strejke,	maskinbrud	etc.«.	Den	omstændighed,	at	hvedeprisen	som	følge	af	verdenskrigen	steg	stærkt,	
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de.59	Sælger	anses	ikke	for	at	være	forpligtet	ud	over	offergrænsen,	hvilket	vil	sige,	at	køber	

kun	kan	gøre	beføjelser	gældende	op	til	den	såkaldte	offergrænse.	Der	kan	eksempelvis	være	

tale	om,	at	en	artsbestemt	vare	ikke	længere	kan	opdrives,	med	undtagelse	for,	at	en	enkelt	

person	er	i	besiddelse	af	denne	og	forlanger	en	horribel	overpris.	Eller	en	situation,	hvor	om-

kostningen	for	afhjælpningen	af	manglen,	ved	funderingen	af	en	bygning,	overstiger	bygnin-

gens	faktiske	værdi.60	Den	økonomiske	force	majeure	bedømmes	ud	fra	en	økonomisk	be-

tragtning	om,	at	det	vil	være	urimeligt	for	sælger	at	præstere	sin	ydelse,	når	dennes	omkost-

ninger	bliver	ekstravagant	høje.		

	

I	praksis	er	offergrænsesynspunktet	anlagt	højt	for	genussælger,	hvorfor	det	er	meget	usand-

synligt,	at	sælger	kan	blive	fritaget	fra	sine	forpligtelser,	da	der	skal	være	tale	om	ekstraordi-

nære	prisstigninger,	der	medfører	eksorbitante	tab	for	sælger.61	Dette	fastlægges	i	dommen	

U.1922.858	H,	der	omhandlede	et	salg	af	en	Benz-automobil	til	levering	april/maj.	Sælgerens	

leverandør,	dvs.	bilfabrikken,	annullerede	ordren	under	henvisning	til	voldsomme	prisstig-

ninger	mv.	i	den	tyske	industri.	Leverandøren	var	dog	villig	til	at	forhandle	om	levering	til	en	

højere	pris,	men	sælgeren	accepterede	ikke	dette,	og	valgte	at	annullere	aftalen	med	køberen	

på	baggrund	af	dette.	Annullationen	fandtes	ikke	berettiget	af	domstolen,	da	det	ikke	blev	

godtgjort,	at	der	var	indtrådt	sådanne	efterfølgende	begivenheder,	så	kontraktens	opfyldelse	

ville	pådrage	sælgeren	et	»eksorbitant	tab«	Ydermere	blev	det	også	fastlagt	i	dommen	

U.1940.214	S,	at	en	fordobling	af	prisen	ikke	var	nok	til	at	fritage	sælger	for	ansvar.	Denne	

dom	omhandlede	en	aftale	om	levering	af	cinders	(kul)	til	2,30	kr.	pr.	hl.	Sælgerens	leverandør	

standsede	betalingerne	og	sælgeren	kunne	herefter	ikke	skaffe	cinders	til	mindre	end	4	kr.	pr.	

hl.	Sælgeren	kunne	ikke	kræve	sig	løs	fra	kontrakten	og	var	dermed	erstatningsansvarlig,	da	

prisstigningen	ikke	var	af	ganske	ekstraordinær	karakter.62		

	

Det	er	selvfølgelig	ikke	usandsynligt,	at	der	kan	forekomme	prisstigninger	på	markedet,	hvor-

for	parterne	har	mulighed	for	at	indsætte	en	genforhandlingsklausul	i	kontrakten,	der	kan	

have	til	formål	at	håndtere	efterfølgende	prisstigninger.		
																																																																																																																																																																																								
og	at	omkostningerne	ved	fremstillingen	af	melet	derfor	forøgedes	betydeligt,	berettigede	ikke	sælgeren	til	at	
hæve.		
59	Karnovs	kommentar,	107	til	KBL	§	24,	2018	Karnov	Group	Denmark.		
60	Iversen,	2016,	s.	151-155	
61	Karnovs	kommentar,	107	til	KBL	§	24,	2018	Karnov	Group	Danmark		
62	Karnovs	kommentar	107	til	KBL	§	24,	2018	Karnov	Group	Danmark	



24	
	

2.1.5 Genforhandlingsklausul  

Da	der	er	en	risiko	for,	at	kontrakten	ophæves	grundet	efterfølgende	begivenheder,	vælger	

mange	kontraktparter	at	indskrive	en	genforhandlingsklausul	(også	kendt	som	hardshipklau-

sul)	i	deres	kontrakt.	En	hardshipklausul	er	en	klausul,	der	anvendes	i	en	kontraktbestemmel-

se,	hvor	parterne	er	forpligtet	til	at	genforhandle	kontraktens	indhold,	når	det	er	blevet	for	

byrdefuldt	at	opfylde	kontrakten.	Kontraktsparterne	skal	have	været	ude	af	stand	til	at	forud-

se	denne	begivenhed	ved	kontraktindgåelsen,	ligesom	ved	en	force	majeure	tilstand.	Dog	an-

vendes	hardship	typisk	i	de	situationer,	hvor	der	blot	forekommer	ubalance	i	parternes	for-

pligtelser,	som	herved	medfører,	at	parterne	skal	modificere	deres	forpligtelser.63		

	

Hardship	er	defineret	i	UNCITRAL64	som	”a	change	in	economic,	financial,	legal	or	technical	

factors	that	causes	serious	adverse	economic	consequences	to	a	contracting	party	thereby	ren-

dering	more	difficult	the	performance	of	his	contractual	obligations”.65	Hermed	pålægges	par-

terne	at	genforhandle	aftalen	ud	fra	de	økonomiske	forudsætninger,	der	blev	lagt	til	grund	

ved	kontraktindgåelsen.	Parterne	kan	ligeledes	indføre	en	voldgiftsklausul,	som	skal	træde	i	

kraft,	såfremt	parterne	ikke	kan	nå	til	enighed	ved	denne	genforhandling.			

	

Dansk	ret	indeholder	en	grundsætning	om	aftalefrihed,	hvorfor	kontraktparterne	selv	be-

stemme,	hvordan	kontrakten	og	dertilhørende	klausuler	skal	udformes.	Kontraktparterne	

skal	dog	have	formuleret	forpligtelsen	til	genforhandling	af	kontrakten	under	nærmere	speci-

ficerede	forhold,	herunder	hvilke	situationer	der	kan	karakteriseres	som	hardship.	Hardship-

klausulen	må	ikke	give	anledning	til	fortolkningsvanskeligheder.	Eftersom	kontrahenterne	

ikke	på	kontraktindgåelsestidspunktet	har	nogen	kendskab	til	de	byrdefulde	efterfølgende	

begivenheder,	er	de	begrænset	til	at	formulere	hardshipklausulen,	og	dermed	bliver	klausulen	

typisk	formuleret	med	en	større	grad	af	abstraktion.66		

	

Hardshipklausuler	kan	således	resultere	i,	at	parternes	forhold	modificeres,	på	baggrund	af	

den	ubalance,	der	er	opstået	som	følge	af	en	efterfølgende	begivenhed.	Derudover	kan	retsføl-

																																																								
63	Østergaard,	2005,	s.	214	
64	United	Nations	Commission	on	International	Trade	Law	
65	UNCITRAL,	”Legal	Guide	on	Drawing	Up	International	Contracts	for	the	Construction	of	Industrial	Works”,	Chap-
ter	XXII.	B.1		
66	Østergaard,	2005,	s.	218	
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gen	ligesom	ved	force	majeure,	være	at	præstationspligten	udskydes	eller	hele	kontraktfor-

holdet	bortfalder.	Dog	er	betingelserne	for,	at	man	kan	påberåbe	sig	force	majeure	strengere	

sammenlignet	med	hardship.67		

2.1.6 Opsamling vedr. gældende ret 

Ved	indtrædelsen	af	en	efterfølgende	begivenhed,	som	sælger	ikke	kunne	eller	burde	have	

forudset,	kan	denne	påberåbe	sig	force	majeure	og	dermed	blive	ansvarsfri,	jf.	KBL	§	24.	Når	

sælgeren	heraf	fritages	for	sine	forpligtelser,	resulterer	det	i,	at	kontrakten	bortfalder.	Dette	

anses	ikke	for	en	ønskelig	tilstand	for	parterne,	da	formålet	med	at	indgå	kontrakter	generelt	

er,	at	disse	opfyldes.	Parterne	kan	prøve	at	påvirke	retstilstanden	ved	force	majeure,	ved	at	

indsætte	enten	en	force	majeure-	eller	hardshipklausul.		

	

2.2 Juridisk risiko 

Risikobegrebet	benyttes	om	situationer,	der	opstår,	når	den	ene	part	i	et	kontraktforhold	ikke	

kan	rette	krav	mod	den	anden	part,	som	følge	af	en	uforudset	og	tabsgivende	hændelse,	der	

enten	er	opstået	ex	ante	eller	ex	post	kontraktindgåelsen.	En	risiko	er	ikke	en	sanktion,	som	

erstatning,	men	er	derimod	betegnelsen	for	en	retstilling,	hvor	den	ene	part	i	et	kontraktfor-

hold	ikke	kan	rette	krav	mod	andre	end	dennes	egen	forsikring	i	anledning	af	en	efterfølgende	

begivenhed.68	Det	almindelige	overordnet	risikobegreb	indeholder	flere	forskellige	juridiske	

risici,	der	knytter	sig	til	en	uønsket	omstændighed,	herunder:	ydelsesrisiko,	vederlagsrisiko,	

standpunktsrisiko,	skadesrisiko,	tabsrisiko,	kreditrisiko,	forsendelsesrisiko	og	risikoen	for,	at	en	

misligholdelsesbeføjelse	kan	gøres	gældende	mm.	Det	er	særligt	ydelsesrisikoen,	vederlagsrisi-

koen,	standpunktsrisikoen	og	skadesrisikoen,	der	er	relevante	for	den	retstilstand,	der	ønskes	

klarlagt	i	afhandlingen.				

	

Udgangspunktet	i	dansk	ret	er,	at	hvert	individ	bærer	risikoen	for	sig	selv	og	sine	ejendele,	

hvorfor	det	er	ejeren	selv,	der	bærer	skadesrisikoen	for	dennes	formuegodes	hændelige	bort-

komst	eller	ødelæggelse.69	Dette	medfører,	at	ejeren	selv	må	afholde	udgifter	til	afhjælpning	

eller	genanskaffelse	af	den	pågældende	ydelse,	medmindre	denne	affinder	sig	med,	at	have	et	

																																																								
67	Østergaard,	2005,	s.	219	
68Andersen	og	Lookofsky,	2015,	s.	148	
69Andersen	og	Lookofsky,	2005,	s.	146-47	
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formuegode	i	hænde,	der	er	blevet	mindre	værd	grundet	den	efterfølgende	begivenhed.70	I	og	

med,	at	force	majeure	tilstande	opstår	på	baggrund	af	en	uforudset	begivenhed,	er	der	et	be-

hov	for	en	klarificering	af,	hvem	der	i	ovenstående	forstand	er	den	rette	ejermand	til	at	bære	

skadesrisikoen.	Dette	gøres	ud	fra	en	bedømmelse	af,	hvorvidt	risikoen	er	overgået	fra	sælger	

til	køber.			

2.2.1 Risikoens overgang 

Risikoens	overgang	handler	overordnet	set	om	faren	for	salgsgenstandens	hændelige	under-

gang	eller	forringelse,	og	hvem	af	parterne,	der	skal	bære	en	af	de	tidligere	nævnte	risici	og	

økonomiske	konsekvenser	dermed.71	Spørgsmålet	om	risiko	får	derved	betydning	for	parter-

nes	beføjelser	og	særligt,	hvorvidt	køber	kan	kræve	naturalopfyldelse	ved	force	majeure.	De	

økonomiske	konsekvenser,	der	måtte	relatere	sig	til	den	givne	risiko,	ligger	som	udgangs-

punkt	hos	den	part,	der	ejer	og	besidder	løsøregenstanden.72	Denne	retstilstand	ændres	ikke	

på	trods	af,	at	der	er	indgået	en	aftale	om	salg	af	genstanden	fra	den	oprindelige	ejer	til	en	ny	

erhverver.73	Risikoens	overgang	har	derved	en	vigtig	betydning	for,	hvornår	det	almindelige	

udgangspunkt	nuanceres,	dvs.	hvornår	genstanden	skifter	ejer.	Ligeledes	får	risikoens	over-

gang	betydning	for	vurderingen	af,	hvorvidt	der	foreligger	kontraktbrud	i	tilfælde,	hvor	gen-

standen	lider	af	en	mangel	eller	er	bortkommet,	inden	den	er	kommet	i	købers	besiddelse.		

	

Hovedreglen	i	KBL	er,	at	risikoovergangen	sker	i	forbindelse	med	levering	eller	aflevering	af	

kontraktgenstanden	jf.	KBL	§17,	stk.	1.	Leveringen	skal	ske	i	overensstemmelse	med	KBL	§	9,	

stk.	1	på	købers	bopæl	eller	forretningssted	medmindre	andet	er	aftalt.	Sælgerens	krav	på	

købesummen	afhænger	derfor	af	realydelsens	levering.74	Såfremt	leveringen	ikke	har	fundet	

sted	og	risikoen	derved	ikke	er	overgået	til	køber,	på	tidspunktet,	hvor	salgsgenstanden	hæn-

deligt	går	til	grunde,	har	sælger	ikke	krav	på	vederlaget	og	bærer	derved	selv	vederlagsrisiko-

en.	Modsat	vil	det	være	køber,	der	i	tilfælde,	hvor	risikoen	er	overgået	til	denne,	forinden	

salgsgenstanden	er	gået	hændeligt	til	grunde,	der	bærer	vederlagsrisikoen.	Køber	skal	derved	

erlægge	betaling	til	sælger,	uagtet	om	salgsgenstanden	er	kommet	køber	fysisk	i	hænde.75	76		

																																																								
70Andersen	og	Lookofsky,	2005,	s.	145 
71	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	133	smh	med	Andersen	og	Lookofsky,	2005,	s.	145-148	
72	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.131	
73	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.132	
74	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	132	
75	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.132	
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Et	eksempel	herpå	ses	bl.a.	i	afgørelsen	U	2009.2596	Ø,	der	omhandlede	en	aftale	om	levering	

af	et	parti	vin,	der	efter	købers	anmodning	skulle	sendes	med	Danske	Fragtmænd.	Herved	

ansås	vinen	for	leveret	ved	overgivelsen	til	fragtmanden.	Vederlagsrisikoen	var	hermed	over-

gået	til	køber,	hvormed	køber	ikke	kunne	kræve	en	ny	leverance	eller	købesummen	tilbagebe-

talt,	på	trods	af,	at	køber	faktisk	aldrig	kom	i	besiddelse	af	vinen.		

	

Et	lignende	tilfælde	ses	i	U	1928.736	V,	hvor	køber	og	sælger	indgik	en	aftale	om	levering	af	et	

parti	fodtøj.	Der	var	ligeledes	her	tale	om	et	forsendelseskøb,	der	blev	foretaget	med	ruteau-

tomobil,	hvorved	risikoens	overgang	ansås	for	overgået	til	køber	ved	sælgers	levering	til	føre-

ren	af	automobilen.	Det	omtalte	parti	af	fodtøj	gik	herefter	hændeligt	til	grunde.	Risikoen	var	

overgået	til	køber,	hvorfor	denne	var	forpligtet	til	at	betale	for	den	afsendte	vare	på	trods	af,	

at	den	aldrig	nåede	frem.		

2.2.2 Standpunktsrisiko 

Standpunktsrisikoen	betegnes	som	den	risiko,	køber	skal	bære	i	forbindelse	med	holdbarhe-

den	af	sit	kontraktsretlige	standpunkt.77	Standpunktsrisikoen	beskriver	således	den	risiko,	

der	beror	på,	hvorvidt	der	i	realiteten	foreligger	en	væsentlig	misligholdelse,	der	berettiger	

køber	til	en	ensidig	ophævelse	af	kontrakten.78	En	ensidig	ophævelse	af	en	kontrakt	sker,	når	

den	ophævende	part	har	gjort	ophævelsen	gældende	og	gyldigheden	heraf	beror	modpartens	

væsentlige	misligholdelse	af	kontrakten.	En	sådan	ophævelse	bryder	kontrakten	og	resulterer	

oftest	i	et	erstatningskrav	til	sælger.79	Dette	betyder,	at	selve	standpunktsrisikoen	opstår	i	

forbindelse	med,	at	køber	påberåber	sin	hævebeføjelse,	hvor	det	efterfølgende	viser	sig,	at	

købers	indsigelser	mod	sælger	var	uberettigede.	Såfremt	køber	erklærer	aftalen	for	ophævet,	

indebærer	dette,	at	køber	ikke	selv	præsterer	sin	egen	kontraktsretlige	forpligtelse.	Herved	

kan	køber	ved	en	uberettiget	ophævelse	bringe	sig	selv	i	misligholdelse,	hvorfor	det	i	stedet	er	

modparten,	der	berettiges	til	at	påberåbe	sine	misligholdelsesbeføjelser	og	eksempelvis	gøre	

et	erstatningskrav	gældende.	80	

																																																																																																																																																																																								
76	Ved	mangelsbedømmelsen	gælder	samme	regler,	dog	kan	mangelsbedømmelsen	finde	sted	efter	risikoover-
gangen	i	tilfælde,	hvor	fejlen	kan	tilskyldes	sælger,	jf.	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.134	
77	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	146	
78	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	145-146	
79	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	29	
80	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	146	
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2.2.3 Ydelsesrisiko 

Foruden	vederlags-	og	standpunktsrisikoen	er	der	den	såkaldte	ydelsesrisiko,	der	omhandler,	

hvem	af	parterne	der	skal	præstere	sin	ydelse	først,	og	hvorvidt	sælger	fortsat	skal	præstere	

sin	ydelse,	i	tilfælde,	hvor	opfyldelsen	bliver	usædvanlig	byrdefuld	eller	der	foreligger	opfyl-

delsesumulighed-	eller	vanskeligheder.81	

	

Et	vedvarende	kontraktforhold	er	kendetegnet	ved,	at	parterne	løbende	præsterer	successive	

ydelser	til	hinanden.	Parternes	ydelser	udveksles	som	led	i	et	gensidigt	bebyrdende	kontrakt-

forhold	og	herved	opstår	der	et	afhængighedsforhold	til	selve	udvekslingen	af	disse.82	Parter-

nes	ydelser	kan	som	udgangspunkt	udveksles	samtidig,	eller	på	forskellige	tidspunkter.	I	

sidstnævnte	situationer,	hvor	fuld	samtidighed	ikke	kan	ske,	skal	parterne	blive	enige	om,	

hvem	der	skal	bære	ydelsesrisikoen83,	dvs.	hvem	der	skal	præstere	først.	Kontraktforholdet	

kan	præges	af	tilfælde,	hvor	sælger	lovligt	kan	fritages	fra	sin	kontraktmæssige	forpligtelse	

eller	svare	erstatning,	når	denne	er	ramt	af	opfyldelsesvanskeligheder	eller	leveringsumulig-

hed.	Går	sælgers	pligt	således	ud	på	at	præstere	en	ydelse	bestemt	efter	art,	er	sælger	stadig	

forpligtet	til	at	levere,	uagtet,	at	de	midler,	der	var	tiltænkt	til	opfyldelsen,	måtte	være	gået	

hændeligt	til	grunde,	jf.	KBL	§	43,	stk.	3.	Dette	gælder	dog	kun,	hvis	ansvaret	ikke	er	blevet	

fraskrevet	i	kontraktgrundlaget	mellem	sælger	og	køber,	hvorfor	sælger	stadigvæk	er	pålagt	

ydelsesrisikoen.	Præsterer	sælger	en	mangelfuld	ydelse,	gælder	der	den	samme	strenge	an-

svarsregel	som	i	KBL	§	24.84	

	

Så	længe	sælger	er	pålagt	ydelsesrisikoen	medfører	dette,	at	denne	må	bære	de	økonomiske	

følger	af	genstandens	hændelige	undergang	eller	forringelse,	indtil	købers	fordring	ophører	jf.	

U.1916.598	H,	hvor	ydelsesrisikoen	for	salgsgenstanden	ved	et	genuskøb,	på	trods	af	skibets	

forlis,	forblev	hos	sælgeren,	hvorfor	køber	kunne	fastholde	sit	krav	på	levering.85	Det	kan	

																																																								
81	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	133	
82	Andersen	og	Lookofsky,	2005,	s.	144	
83	Ydelsesrisikoen	for	sælgers	synspunkt	henvender	sig	til	de	økonomiske	meromkostninger,	der	opstår	ved	at	
den	kontraktsretlige	forpligtelse	fastholdes,	uagtet	om	der	har	foreligget	en	opfyldelseshindring	eller	genstanden	
er	gået	hændeligt	til	grunde.	Omvendt	vil	ydelsesrisikoen	for	køber	betyde	at	denne	ikke	kan	kræve	naturalop-
fyldelse	eller	erstatning	i	tilfælde,	hvor	sælger	fritages	for	sin	kontraktsretlige	forpligtelse	som	følge	af	KBL	§	24.	
84	Lookofsky	og	Ulfbeck,	2015,	s.	37	-	38	
85	U.1916.598	H	omhandlede	S,	der	havde	solgt	600.000	kg.	amerikanske	majs,	som	skulle	leveres	til	K	i	Køben-
havn.	Det	var	indskrevet	i	kontrakten,	at	vederlagsrisikoen	først	skulle	overdrages	efter	varens	lykkelige	an-
komst	idet	”Havari,	Forlis	eller	anden	beskadigelse,	giver	sælgeren	ret	til	at	hæve	handlen	pro	rata”.	S	sendte	
100.000	kg.	majs	med	skibet	Maryland,	der	gik	under	grundet	et	sammenstød	med	en	minde	i	Nordsøen.	Da	va-



29	
	

hermed	statueres,	at	såfremt	en	bestemt	ydelse	er	reguleret	i	kontraktforholdet	og	pålagt	den	

ene	part,	vil	denne	part	ikke	kunne	rette	krav	mod	modparten	ved	genstandens	hændelige	

undergang	eller	forringelse.86		

2.2.4 Opsamling på afsnittet om juridisk risiko 

Det	kan	udledes,	at	risikoproblematikken	i	et	kontraktforhold	opstår	i	de	tilfælde,	hvor	kon-

traktgenstanden	eller	ydelsen	er	bortkommet,	forringet	eller	ikke	kan	fremskaffes,	som	følge	

af	en	efterfølgende	begivenhed.	Det	kan	hermed	udledes,	at	der	forekommer	en	risiko	i	for-

bindelse	med,	at	parternes	kontraktforhold	rammes	af	en	umulighedstilstand,	som	under	for-

ce	majeure.	Umulighedstilstanden	kan	resultere	i	flere	ovenstående	risici	for	parterne	og	kan	

lede	til	en	unfair	fordeling	af	skadesrisikoen,	når	den	bærende	part	ikke	har	haft	mulighed	for	

at	forhindre	ydelsens	hændelige	undergang.		

	

2.3 Risikoallokering ud fra de obligationsretlige grundsætninger 

I	dansk	ret	er	der	et	almindeligt	hensyn	til	partsautonomien,	der	giver	parterne	mulighed	for	

at	indrette	deres	indbyrdes	retsforhold.	Som	udgangspunkt	forsøges	der	i	dansk	ret	at	mini-

mere	tab	og	sikre	forudsigelighed	ved	at	påpege,	at	risikoen	for	en	hændelse	i	videst	muligt	

omfang,	søges	placeret	hos	den	part,	der	har	lettest	ved	at	reducere	dennes	indtræden	samt	

medførte	konsekvenser.	Dette	er	også	kendt	som	det	erstatningsretlige	præventionssyns-

punkt	eller	pulveriseringssynspunkt,	der	beskriver	en	parts	mulighed	for	at	forsikre	sig	mod	

følgerne	heraf.87	Når	domstolen	skal	foretage	en	vurdering	af,	hvem	af	kontraktsparterne,	der	

skal	pålægges	denne	risiko,	kan	dette	ske	ud	fra	en	fortolkning	af,	hvem	af	parterne	der	er	

nærmest	til	at	bære	risikoen.		

	

Nærmest	til	at	bære	risikoen	er	et	overordnet	begreb,	der	bringes	i	spil	sammen	med	de	obli-

gationsretlige	grundsætninger,	de	udledte	retsfigurer	samt	domstolens	øvrige	fortolkningspa-

radigmer.	Retsfigurerne	er	et	overordnet	samlebegreb	for	de	former	for	risikoallokering,	der	

																																																																																																																																																																																								
ren	ikke	var	lykkeligt	ankommet	til	K,	var	vederlagsrisikoen	ikke	overgået	fra	K	til	S,	hvorfor	S	ikke	kunne	for-
lange	betaling	fra	K.	Samtidig	havde	S	ikke	mulighed	at	blive	fritaget	for	ydelsesrisikoen,	da	han	ikke	i	tide,	havde	
meddelet	K	om,	hvilket	skib	majsene	var	med.	Derfor	havde	K	krav	på	omlevering	eller	erstatning.			
86	Andersen	og	Lookofsky,	2005	s.	145	
87	Andersen	og	Lookofsky,	2005,	s.	147	
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udspringer	af	de	obligationsretlige	grundsætninger.88	Disse	retsfigurer	dækker	over:	nærmest	

til	at	bære	risikoen,	fortolkningsrisikoen,	koncipistrisikoen,	professionsrisikoen	og	forudsæt-

ningsrisikoen.		

2.3.1 Nærmest til at bære risikoen som retsfigur 

Nærmest	til	at	bære	risikoen	har	været	relativt	overset	og	er	hermed	kun	blevet	brugt	som	et	

integreret	led	i	de	kendte	retsfigurer.	Derfor	fremgår	nærmest	til	at	bære	risikoen	ikke	i	den	

nuværende	litteratur,	som	en	egentlig	obligationsretlig	grundsætning,	men	bliver	på	bag-

grund	af	artiklen	”Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	–	en	overset	obligationsretlig	

grundsætning”89	anset	som	værende	en	selvstændig	retsfigur.	Det	kan	ud	fra	retspraksis	ses,	

at	nærmest	til	at	bære	risikoen	så	småt	anvendes	som	en	selvstændig	retsfigur	på	samme	ni-

veau,	som	de	allerede	kendte	retsfigurer.	Den	vil	dog	stadigvæk	kunne	fungere	som	et	inte-

greret	led	i	de	andre	nævnte	retsfigurer.		

	

Retsfiguren	nærmest	til	at	bære	risikoen	anvendes	i	kontraktretten	ved	fortolkning	i	tilknyt-

ning	til	fortolkningsparadigmet	eller	ved	aftalesupplering.	Der	kan	opstå	situationer,	hvor	

kontrakten	er	inkomplet	i	forhold	til	efterfølgende	begivenheder.	I	disse	situationer	kan	begi-

venhedens	karakter	bevirker,	at	retsfaktum	ikke	lader	sig	subsumere	under	en	given	retsre-

gel,	herunder	bl.a.	force	majeure,	forudsætningslæren,	AFTL	§	36	eller	en	specialitetsgrund-

sætning.	Det	kan	ses	ud	fra	udviklingen	i	retspraksis,	at	nærmest	til	at	bære	risikoen	ved	kon-

traktudfyldning	har	en	selvstændig	og	relevant	betydning,	når	det	kommer	til	force	majeure,	

forudsætningslæren	og	AFTL	§	36.	Nærmest	til	at	bære	risikoen	tager	stilling	til,	hvem	af	par-

terne	i	kontraktforholdet,	der	er	relativt	nærmere	til	at	bære	den	givne	omkostning	sammen-

holdt	med	den	anden	part.	Nærmest	til	at	bære	risikoen,	som	en	retsfigur,	blev	bekræftet	i	

dommen	U	2001.1993	H90,	hvor	Højesteret	kom	frem	til,	at	sagen	måtte	afgøres	efter	nærmest	

til	at	bære	risikoen,	da	der	manglede	fortolkningsmomenter	og	konkrete	udfyldningsregler.	

																																																								
88	Kim	Østergaard	mener,	at	der	mangler	en	begrebsdannelse	på	dette	område,	hvorfor	han	har	fundet	på	begre-
bet	retsfigurer.		
89Østergaard,	Kim	og	Madsen,	Christian,	”Nærmest	til	at	bære	risikoen	i	kontraktretten	–	En	obligationsretlig	
grundsætning”	2017	
90	Dommen	U.2001.1993H	omhandler	Hotelkæden	S	der	opsagde	sit	kontraktforhold	med	rengøringsselskabet	F,	
hvorefter	de	indgik	en	ny	rengøringsaftale	med	rengøringsselskabet	I.	De	ansatte	(herunder	fire	oldfruer)	fra	
rengøringsselskabet	F	fortsatte	hos	rengøringsselskabet	I.	En	måned	efter	overdragelsen	opsagde	rengøringssel-
skabet	I	de	fire	oldfruer.	Oldfruerne	påberåbte	sig	virksomhedsoverdragelsesloven,	hvormed	Højesteret	udtalte,	
at	overdragelsen	ikke	var	sket	ved	aftale	mellem	F	og	I.	Det	måtte	derfor	afgøres	ud	fra	nærmest	til	at	bære	risi-
koen,	hvem	af	S	eller	F,	der	var	nærmest	til	at	bære	risikoen	for	de	enkelte	lønmodtagerkrav.		
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Nærmest	til	at	bære	risikoen	har	ikke	noget	med	erstatning	at	gøre,	og	derfor	adskiller	den	sig	

fra	force	majeure,	forudsætningslæren	og	AFTL	§	36,	da	kontrakten	stadigvæk	er	gyldig	og	

dermed	får	retsvirkning	efter	sit	indhold.		

2.3.2 Fortolkningsrisiko 

Retsvirkningen	af	en	forpligtende	kontrakt	udledes	ud	fra	kontraktens	forpligtelser.	Derfor	

tages	der	udgangspunkt	i	de	ord,	der	fremgår	af	kontrakten,	når	man	skal	klarlægge	parternes	

ydelser.	Opstår	der	en	uforudsigelig	og	tabsgivende	begivenhed,	er	parterne	nødsaget	til	at	

tage	stilling	til,	hvem	af	disse	der	skal	bære	den	opståede	risiko.	Dette	kan	resultere	i	en	kon-

flikt,	da	fortolkningen	af	kontrakten,	kan	være	forskellig	for	parterne.	I	de	fleste	tilfælde	har	

parterne	ikke	forudset	den	indtrådte	begivenhed,	hvorfor	de	ikke	specifikt	har	taget	stilling	til	

dette	i	kontrakten.	I	sådan	tilfælde	bliver	man	nødt	til	at	undersøge,	hvorvidt	parterne	virkelig	

mener	det,	der	fremgår	af	aftalen.	Dette	kaldes	med	andre	ord	for	intentionsdybden.	Har	en	

bestemmelse	ikke	intentionsdybde,	kan	den	fortolkes	mere	frit	for	parterne.91		

	

I	og	med	at	fortolkningsrisikoen	relaterer	sig	til	ordlyden	af	kontrakten,	vil	det	typisk	være	

koncipisten	af	kontrakten,	der	er	nærmest	til	at	bære	risikoen,	da	denne	ikke	har	vist	den	for-

nødne	omhu	ved	udfærdigelsen	og	selve	intentionsdybden	af	kontrakten.		

2.3.3 Koncipistreglen 

Koncipistreglen	fortolker	til	ugunst	for	koncipisten.	Dette	betyder,	at	de	uklarheder	der	frem-

går	af	kontrakten	og	som	optræder	ex-post	kontraktindgåelsen,	betragtes	som	en	koncipistri-

siko.	Koncipistreglen	udtrykkes	i	litteraturen	som	”snarere	end	tilstedeværelsen	af	sproglig	

uklarhed,	synes	det	afgørende	at	være	om	den	ene	kontraktpart	kan	bebrejdes,	at	kontrakten	

blev	udformet	som	den	gjorde,	eller	blot	anses	for	at	være	den	nærmeste	til	at	bære	risikoen	for	

den	bestående	usikkerhed	om	aftalens	indhold.“	92		

	

Da	domstolene	ved	brug	af	koncipistreglen	fortolker	imod	koncipisten,	medfører	dette,	at	ri-

sikoen	for	uklarheder	og	uhensigtsmæssige	retspositioner	pålægges	koncipisten,	frem	for	

medkontrahenten.	Koncipistrisikoen	forudsætter,	at	det	uagtet,	hvilken	begivenhed	der	er	

tale	om,	er	koncipisten,	der	er	nærmest	til	at	bære	risikoen.	Dette	følger	af	koncipistens	afgø-

																																																								
91	Lego,	2014,		s.	3	
92	Hansen	og	Ulfbeck,	2004,	s.	81	
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rende	betydning	for	kontraktens	udformning.	Koncipistrisikoen	udvides	derudover	til	at	par-

terne	in	casu,	kan	blive	ansvarlige	for	deres	respektive	repræsentanters	kontraktudformning,	

uagtet	om	parterne	selv	har	medvirket	til	udformningen	af	kontraktens	ordlyd.	Koncipistreg-

len	bringes	ofte	i	brug	til	fortolkning	af	kontrakter	i	sammenhæng	med	retsfigurerne	nærmest	

til	at	bære	risikoen	samt	professionsrisikoen.		

	

Koncipistreglens	anvendelsesområde	er	senere	hen	blevet	udvidet	til,	at	såfremt	der	er	flere,	

som	har	været	med	til	at	koncipere	kontrakten,	så	bærer	de	alle	risikoen	for	uklarheder	i	den-

ne.	Dette	stemmer	overens	med,	at	det	sjældent	kun	er	den	ene	part	i	er	kontraktforhold,	der	

koncipere	kontrakten,	da	et	kontraktudkast	tilrettes	i	en	fortløbende	proces,	hvor	begge	kon-

traktparter	medvirker	til	dens	endelige	ordlyd	jf.	U.2004.2894.93	Retsfiguren	nærmest	til	at	

bære	risikoen	anvendes	dermed	i	forbindelse	med	koncipistreglen	ved	kontraktfortolkning.		

2.3.4 Professionsrisikoen 

Professionsrisikoen	bestemmer,	at	den	professionelle	part	i	kontraktforholdet	er	den	part,	

der	er	nærmest	til	at	bære	risikoen.	Dette	skyldes,	at	denne	burde	have	bedre	forudsætninger	

for	at	kvalificere	og	kvantificere	de	efterfølgende	risici.94	Dette	er	i	økonomisk	teori	kendt	un-

der	begrebet	diversifikation,	hvor	det	forudsættes,	at	den	professionelle	part	ud,	fra	et	pulve-

riseringssynspunkt,	kan	sprede	den	økonomiske	risiko	via.	et	større	antal	transaktioner	eller	

som	følge	af,	at	denne	nemmest	kan	forsikre	sig	imod	følgerne	heraf.	95		

	

I	dom	U	2007.3061	H	havde	kirken	E	leaset	en	kopimaskine	af	finansieringsselskabet	T.	I	

2002	valgte	E	at	indgå	en	ny	leasingaftale	med	leverandøren	S,	der	tilbød	E	at	refinansiere	

kopimaskinen	gennem	finansieringsselskabet	G.	G	accepterede	tilbuddet,	hvorefter	de	indgik	

en	aftale	om	leasing	af	maskinen	fra	G	til	E.	Det	var	i	aftalen	forudsat,	at	S	skulle	betale	finan-

sieringsselskabet	T	til	indfrielse	af	deres	ret	til	maskinen.	Dette	overholdte	S	dog	ikke,	hvoref-

																																																								
93	U	2004.2894	–	Parterne	A	og	B,	der	gennem	fælles	selskaber	havde	drevet	virksomhed	med	frysehuse,	spediti-
on	og	transport,	ønskede	at	opdele	koncernens	selskaber.	Samtidig	med	dette	indgik	de	også	en	konkurrence-
klausul,	der	skule	forbyde	A	til	direkte	eller	indirekte	at	beskæftige	sig	med	enhver	form	for	drift	af	frysehuse,	og	
B	fra	at	beskæftige	sig	med	speditions-	og	transportvirksomhed	direkte	eller	indirekte,	bortset	fra	shippingvirk-
somhed.	Efterfølgende	indgår	B	nogle	aftaler	om	transport	over	land	af	varerne	fra	de	pågældende	havne,	hvor	A	
mente,	at	B	overtrådte	klausulen.	Dette	mente	B	ikke,	da	han	alene	skulle	afstå	fra	sin	nuværende	aktivitet,	hvil-
ket	også	fremgik	af	A’s	advokats	brev.	Da	det	ikke	specifikt	fremgik	af	klausulen,	hvilke	erhvervsbegrænsninger	
B	havde,	måtte	begge	parter	bære	ansvaret	for	uklarheden	i	kontrakten,	og	B’s	erstatningsansvar	blev	nedsat.		
94	Østergaard	og	Madsen,	2017,	s.	9	
95	Posner	og	Rosenfield,	1977	s.	90		
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ter	T	ophævede	leasingaftalen	med	E	og	anlagde	sag,	med	krav	om	betaling,	som	følge	af	mis-

ligholdelsen	og	ophævelsen.	Højesteretten	anså,	at	G	var	nærmest	til	at	bære	risikoen	af	kon-

trakten	med	S	og	ud	fra	det	forhold,	at	S	ikke	havde	betalt	med	frigørende	virkning	til	T.	Da	G	

var	den	professionelle	aktør,	mente	domstolen,	at	G	havde	mulighed	for	at	kvalificere,	kvanti-

ficere	og	indregne	risiciene	ved	kontrakten.		

	

Det	kan	dermed	ud	fra	retspraksis	udledes,	at	professionsrisikoen	anvendes	i	forbindelse	med	

nærmest	til	at	bære	risikoen	ved	aftalesupplering.96	

2.3.5 Forudsætningsrisikoen 

Forudsætningsrisikoen	anvendes	i	de	situationer,	hvor	der	forekommer	urigtige	forudsætnin-

ger	i	et	kontraktsforhold.	Her	vil	den	part	i	kontraktsforholdet,	der	har	afgivet	urigtige	forud-

sætninger,	være	nærmest	til	at	bære	risikoen.97		

	

Forudsætningsrisikoen	er	udledt	af	forudsætningslæren,	som	er	en	obligationsretlig	ugyldig-

hedsregel,	der	stammer	fra	retspraksis,	og	som	særligt	kom	til	udtryk	ved	dommen	U	

2000.656	H98.	Forudsætningslæren	finder	ligeledes	anvendelse	på	efterfølgende	omstændig-

heder.	Den	bygger	på	et	forudsætningssynspunkt	og	anvendes	i	tilfælde,	hvor	løftegiver	efter-

følgende	ønsker	at	blive	fritaget	for	sin	forpligtelser,	som	følge	af	urigtige-	eller	bristede	for-

udsætninger.	Herved	får	løftegiver	en	mulighed	for	at	træde	tilbage	fra	sit	løfte	under	påberå-

belse	af	bristede-	eller	urigtige	forudsætninger,	såfremt	den	pågældende	forudsætning	er	væ-

sentlig,	kendelig	og	relevant.99	100	Urigtige	forudsætninger	henvender	sig	til	de	forhold,	der	

forelå	på	selve	tidspunktet	for	kontraktindgåelsen,	hvorimod	bristede	forudsætninger	hen-

vender	sig	til	efterfølgende	forhold,	der	opstår	ex	post	kontraktindgåelsen.	

																																																								
96	Østergaard	og	Madsen,	2017,	s.	12	
97	Østergaard	og	Madsen,	2017,	s.	13	
98	U	2000.656	H:	Komponisten	Sebastian	(K)	skulle	komponere	musikken	til	en	helaftensballet	i	Det	kongelige	
Teater	(T).	Det	fremgik	af	K’s	kontrakt,	at	han	ville	modtage	et	bestillingshonorar	på	100.000	kr.,	som	ville	blive	
udbetalt,	når	kontrakten	blev	underskrevet.	K	modtog	honoraret	på	de	100.000	kr.,	men	grundet	interne	pro-
blemer	hos	T,	blev	balletten	aldrig	opført.	K’s	agent	lagde	sag	an	mod	T,	da	denne	mente,	at	T	havde	forpligtet	sig	
til	at	producere	og	opføre	balletten	15	gange.	K	krævede	en	erstatning	på	1	mio.	kr.,	for	mistede	indtægter	og	et	
yderligere	vederlag	i	anledning	af,	at	balletten	ikke	blev	opført.	Det	fremgik	dog	hverken	af	kontrakten	eller	lov-
givning,	at	K	kunne	kræve	erstatning	eller	naturalopfyldelse.	Men	da	K	havde	en	forventning	om,	at	aftalen	ville	
medføre	ham	en	vis	form	for	værdi,	og	honoraret	i	sig	selv	ansås	for	værende	lavt,	tillagde	domstolen	K	et	yderli-
gere	honorar	på	200.000	kr.	som	følge	af	bristede	forudsætninger.		
99Andersen	og	Madsen,	2017,	s.	191-197	
100Østergaard	og	Madsen,	2017,	s.	14	
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Forudsætningsrisikoen	blev	bl.a.	brugt	i	dom	U	2005.1978	H,	hvor	en	bank	B	optog	to	obliga-

tionslån	på	hver	25	mio.	kr.,	da	der	ifølge	underdirektøren	var	akut	behov	for	at	erstatte	den	

hidtidige	ansvarlige	indskudskapital	på	35	mio.	kr.	B	blev	senere	hen	erklæret	konkurs	af	Fi-

nanstilsynet,	da	deres	solvensgrad	lå	under	minimumskravet.	En	række	af	de	personer,	der	

havde	indgået	tegningsaftaler	og	købt	obligationer	af	B,	forlangte	efterfølgende	et	erstat-

ningskrav	i	B’s	konkursbo	K,	da	de	mente,	at	de	indgåede	aftaler	var	ugyldige.	Højesteretten,	

ligesom	både	stifteretten	og	landsretten,	stadfæstede,	at	tegningsaftalerne	havde	været	ufor-

bindende	for	parterne.	Ydermere	mente	Højesteretten,	at	B	ikke	havde	givet	et	retvisende	

billede	af	sin	økonomiske	situation,	da	de	udbød	obligationerne.	B	burde	have	vidst,	at	deres	

solvensgrad	lå	det	påkrævede	minimumskrav	på	det	pågældende	tidspunkt,	hvormed	de	ikke	

opfyldte	kravet	for	at	drive	bankvirksomhed.	Dermed	blev	tegningsaftalerne	tilsidesat	i	med-

før	af	AFTL	§	36,	hvorfor	B	blev	nærmest	til	at	bære	risikoen	for	de	urigtige	forudsætninger.		

	

2.3.6 Opsamling på afsnit om risikoallokering ud fra de obligationsretlige grundsætninger 

Retsfiguren	nærmest	til	at	bære	risikoen	anvendes	i	de	tilfælde,	hvor	der	opstår	tvivl	om,	

hvem	af	parterne	i	et	kontraktforhold,	der	skal	bære	den	uforudsigelige	opståede	risiko.	

Nærmest	til	at	bære	risikoen	kan	anvendes	som	en	individuel	retsfigur,	eller	som	supplement	

til	de	øvrige	retsfigurer.	I	de	sidstnævnte	tilfælde	går	retsfiguren	ind	og	vurderer,	hvem	af	

kontraktparterne,	der	er	nærmest	til	at	bære	risikoen.	Nærmest	til	at	bære	risikoen	vurderes	

bl.a.	ud	fra	præmisserne	om,	hvilken	af	de	involverede	parter,	der	er	nærmest	til	at	bære	den	

økonomiske	konsekvens,	som	en	efterfølgende	begivenhed	medfører	uagtet,	hvilken	af	de	øv-

rige	retsfigurer	den	bringes	i	sammenspil	med.	Der	ses	her	en	tendens	til,	at	de	allerede	eksi-

sterende	retsfigurer	alle	søger	at	pålægge	én	af	parterne	den	efterfølgende	opståede	risiko.		

Da	de	allerede	kendte	retsfigurer	allokerer	risikoen	ud	på	én	part,	så	denne	skal	bære	risikoen	

alene,	anses	ingen	af	disse	for	at	kunne	dække	umulighedstilstanden	optimalt.	Når	disse	ikke	

dækker	umulighedstilstanden	optimalt	menes	der,	at	retsfigurerne	ikke	skaber	et	ideelt	

grundlag	for,	at	parterne	i	fællesskab	vil	søge	at	opretholde	kontrakten	og	relationen,	når	der	

forekommer	en	efterfølgende	begivenhed.	Alle	de	pågældende	retsfigurer	tager	først	stilling	

til	risikoallokeringen	ex	post	den	efterfølgende	begivenhed,	hvormed	der	ikke	er	mulighed	
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for,	at	benytte	disse	til	at	foretage	en	proaktiv	håndtering.	Selve	kontraktens	håndteringsmu-

ligheder	afhænger	ligeledes	af,	hvilken	form	for	kontrahering	parterne	benytter.		

	

2.4 Parternes kontraheringsmuligheder 

Som	udgangspunkt	vil	de	kontraherende	parter	oftest	kontrahere	en	konventionel-	eller	en	

strategisk	kontrakt.	Begge	kontrakter	har	til	formål	at	regulere	risikospørgsmålet,	bl.a.	ved	

brug	af	forskellige	klausuler,	gennem	forhandling,	fordelingen	samt	afdækning	af	involverede	

risici.		

	

Konventionel	kontrahering	tager	udgangspunkt	i	reaktiv	jura,	hvor	hver	part	forsøger	at	egen	

optimere	ud	fra	kontrakten.	En	reaktiv	kontrakt	har	en	ex	post	tilgang	til	tvist-	og	konfliktløs-

ning,	hvorfor	kontrakten	først	agerer	som	styringsredskab,	når	tvisten	er	eskaleret	eller	når	

begivenheden	er	indtrådt.	Det	primære	formål	med	reaktive	kontrakter	er	derved	at	allokere	

diverse	risici,	produktansvar	og	andre	gældsforpligtigelser	hen	på	modkontrahenten,	hvorfor	

der	således	er	tale	om	en	egentlig	armslængde	kontrakt.101		

	

Strategisk	kontrahering	er	en	kontraktjusteringsmekaniske,	der	udspringer	fra	det	økonomi-

ske	virksomhedsperspektiv	om,	hvorledes	virksomheder	ved	brug	af	tre	overordnede	per-

spektiver:	Det	eksterne	perspektiv,	interne	virksomhedsperspektiv	og	kontraktperspektivet,	kan	

opnå	en	konkurrencemæssig	fordel.102	Strategisk	kontrahering	inddrager	alle	tre	økonomiske	

perspektiver,	men	er	dog	særligt	et	videreudviklet	begreb	af	det	økonomiske	kontraktper-

spektiv,	der	omhandler	hvorledes	en	virksomhed	igennem	sin	kontraktportefølje,	har	mulig-

hed	for	at	opnå	en	vedvarende	konkurrencemæssige	fordel	via.	den	valgte	genetiske	strategi	

gennem	indgåelsen	af	partnerskab.103		

	

Strategiske	og	proaktive	kontrakter	fokuserer	på	værdiskabelse,	relationsrente	og	forebyg-

gelse	af	konflikter	og	juridiske	risici	ud	fra	et	ex-ante	perspektiv,	frem	for	værditilegnelse	og	

reaktive	tredjeparts	konflikthåndtering.104	105	Ved	at	have	principper,	som	proaktivt	forebyg-

																																																								
101Petersen	og	Østergaard,	2017,	s.	8		
102Østergaard,	2016	s.	435-36	jf.	Dyer	og	Singh,	1998	
103Østergaard,	2016	s.	435-36	
104Henschel,	2014,	s.	16	
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ger	konflikter	ex-ante,	i	modsætning	til	at	løse	konflikter	ex-post,	og	samtidig	have	et	formål	

om	at	skabe	fælles	merværdi,	frem	for	egen	optimering,	kan	virksomhederne	sammen	opnå	

store	konkurrencefordele.106	Modsat	reaktiv	kontrahering	forudsætter	strategisk	kontrahe-

ring	en	proaktiv	tilgang	til	risikoallokeringen	mellem	parterne	ud	fra	parternes	individuelle	

risikopræferencer,107	hvorved	parterne	i	fællesskab	forsøger	at	adressere	(forebygge,	elimine-

re	og	forsikre)	de	forskellige	risici	til	den	part,	der	er	bedst	til	at	bære	den	pågældende	risi-

ko.108	Strategisk	kontrahering	er	derved	et	redskab,	som	de	involverede	parter	kan	anvende	

til	at	kreere	en	vedvarende	konkurrencefordel	(SCA)109.	Strategisk	kontrahering	kan	ses	som	

en	form	for	partnerskab,	hvor	samarbejdet	opstår	med	henblik	på	at	skabe	forudsætningerne	

for	et	længerevarende	samarbejde.		

	

Petersen	og	Østergaard	definerer	strategisk	kontrahering	som	værende:	”Formålet	med	at	

opnå	relationsrente	gennem	både	proaktive	og	reaktive	bestemmelser	baseret	på	komplemen-

tære	ressourcer	og	strategisk	fit	mellem	de	kontraherende	parter.	Herunder	informationsdeling	

og	relationsspecifikke	investeringer,	der	beskyttes	mod	opportunistisk	adfærd.	Strategisk	kon-

trahering	er	et	arrangeret	partnerskab,	hvor	parterne	opnår	en	konkurrencemæssig	fordel.”	110	

Eftersom	denne	gevinstmulighed	bl.a.	realiseres	over	tid	og	gennem	kontraktparternes	afhol-

delse	af	relationsspecifikke	investeringer,	vil	en	konventionel	kontrakt,	der	oftest	er	karakte-

riseret	ved	enkeltstående	transaktioner	samt	få	eller	ingen	relationsspecifikke	investeringer,	

besværliggøre	kontraktparternes	mulighed	for	at	opnå	den	benævnte	relationsrente	i	mod-

sætning	til	en	strategisk	kontrakt.		

2.4.1 Gevinstmulighed ved strategisk kontrahering  

Relationsrenten	er	en	gevinstmulighed,	der	kan	opnås	af	parterne,	såfremt	der	eksisterer	et	

strategisk	fit,	der	endvidere	forudsætter,	at	parterne	har	komplementære	ressourcer,	foreta-

ger	videns-	og	informationsdeling,	har	lavere	transaktionsomkostninger	og	afholder	relati-

																																																																																																																																																																																								
105En	proaktiv	klausul	afventer	ikke,	men	forsøger	at	foregribe	og	aktivt	fremme	det,	der	er	ønskeligt,	samtidig	med	
at	juridiske	risici	og	tvister	søges	undgået,	for	derved	at	opnå	forretningsmæssig	succes,	jf.	René	Franz	Henschels	
definition	af	proaktiv	klausul	
106Østergaard,	2016”	s.	439	
107Ifølge	principal-agent	teorien	afhænger	parternes	risikotolerance	alene	af	deres	respektive	forretningsspred-
ning	
108Østergaard,	2016”	s.	445	
109Også	kendt	som	sustainable	competitive	advantage	(SCA)	
110Petersen	og	Østergaard,	2017,	s.	8	
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onsspecifikke	investeringer.	Relationsrenten	foretager	samtidig	en	eleminering	af	parternes	

incitament	til	at	handle	opportunistisk	overfor	hinanden,	da	de	begge	ønsker	at	opnå	den	om-

talte	gevinstmulighed.111	Strategisk	kontrahering	fokuserer	således	på,	hvorledes	uafhængige	

virksomheder,	der	besidder	komplementære	ressourcer,	kan	samarbejde	med	henblik	på	at	

skabe	relationsrente	og	dermed	skabe	en	merværdi	på	længere	sigt	igennem	den	pågældende	

relation,	som	ikke	ville	kunne	opnås	i	næstbedste	alternative	anvendelse.112	Udover	relations-

renten	kan	parterne	på	kort	sigt	opnå	en	gevinstmulighed	i	form	af	en	kvasirente.	Kvasirenten	

ses	som	en	økonomisk	delgevinst	af	relationsrenten	og	er	opnåelig	for	parterne	i	et	kontrakt-

forhold,	såfremt	de	foretager	relationsspecifikke	investeringer113.	Markedsforudsætningerne	

har	indflydelse	på,	hvorvidt	parterne	kan	opnå	en	gevinstmulighed	gennem	strategisk	kon-

trahering,	da	det	som	udgangspunkt	kun	er	muligt	at	foretage	relationsspecifikke	investerin-

ger	på	et	større	marked.114		

2.4.2 Opsamling vedr. parternes kontraheringsmulighed 

Ud	af	de	to	benævnte	kontraktforhold,	er	det	den	strategiske	kontrakt,	der	indeholder	mulig-

heden	for,	at	parterne	kan	realisere	en	alternativ	gevinstmulighed.	Dette	skyldes,	at	ved	stra-

tegisk	kontrahering	kan	parterne	opbygge	et	længerevarende	samarbejde.	Herigennem	kan	

parterne	opnå	et	strategisk	fit,	såfremt	de	har	komplementære	ressourcer,	foretager	videns-	

og	informationsdeling,	har	lave	transaktionsomkostninger	og	afholder	relationsspecifikke	

investeringer.	De	to	kontrakter	adskiller	sig	fra	hinanden,	ved	at	den	strategiske	kontrakt	sø-

ger	fællesoptimering	og	allokering	af	de	juridiske	risici	ud	fra	parternes	risikopræferencer,115	

mens	den	konventionelle	fungerer	som	en	armslængde	kontrakt,	der	er	egen	optimerende.		

Foruden	den	alternative	gevinstmulighed,	vil	den	valgte	kontrakttype	have	en	betydning	for	

købers	valg	af	misligholdelsesbeføjelser	i	tilfælde,	hvor	sælger	misligholder	kontrakten.	I	til-

fælde,	hvor	den	krænkede	part	betragter	den	indgåede	kontrakt	og	selve	kontraktrelation	

med	modparten,	som	særligt	værdifuld,	kan	det	resultere	i	et	ønske	om	at	opretholde	kon-

trakten,	frem	for	at	bringe	den	til	ophør,	hvorved	køber	ikke	ønsker	at	bringe	hævebeføjelsen	

i	spil,	medmindre	dette	er	nødvendigt.	Modsætningsvist	vil	den	krænkede	part	oftest	vælge	at	

gennemtvinge	et	retskrav	mod	sælger,	i	de	situationer,	hvor	der	enten	er	tale	om	en	enkelt-
																																																								
111Dyer	&	Singh,	1998,	s.	660-663		
112Dyer	&	Singh,	1998	s.	664		
113Dyer	&	Singh,	1998	s.	661	
114Dyer	&	Singh,	2017,	s	661	
115Jf.	Kapitel	3	Økonomisk	analyse	afsnit	3.1	Økonomisk	risiko	
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stående	transaktion,	som	ved	en	konventionel	kontrakt	eller	i	tilfælde,	hvor	et	længerevaren-

de	kontraktforhold	ikke	danner	yderligere	grundlag	for	et	forsat	samarbejde	med	sælger.	

	

2.5 Kontraktrelationens betydning for øvrige retsregler 

Når	en	part	påberåber	sig	force	majeure	reglerne,	er	det	for	at	undskylde	dennes	manglende	

leveringsmulighed	og	hermed	fritages	fra	sin	præstationspligt	samt	erstatningsansvar,	hvor-

ved	kontrakten	bortfalder,	dette	vil	således	også	resultere	i,	at	parternes	kontraktrelation	går	

brydes.	At	parternes	kontraktrelation	brydes	kan	medføre	flere	konsekvenser	og	ulemper	for	

parterne,	hvorfor	opretholdelse	af	kontrakt	på	baggrund	heraf	burde	overvejes.	

I	den	danske	købelov	fremgår	der	ikke	som	sådan	andre	overvejelser	om	selve	force	majeure	

begrebet	end,	hvad	der	kan	udeledes	af	selve	bestemmelsen	i	KBL	§	24	og	lovens	forarbejder.	

Det	kan	udeledes	af	forarbejderne	til	KBL,	at	parterne	indgår	kontrakter	med	det	formål	at	

der	skal	ske	nøjagtig	opfyldelse	af	de	gensidige	forpligtelser	og	at	der	derfor	kun	bør	fraviges	

herfor	i	helt	eksplicitte	tilfælde,	som	ved	force	majeure.	Det	fremgår	i	forarbejderne	til	§	24,	at	

sælgers	erstatningsansvar	for	købers	tab,	ved	væsentlig	forsinkelse	sker	på	baggrund	af	hen-

synet	om,	at	parterne	gennem	kontrakten	har	forpligtet	sig	til	at	præstere	nøjagtigt	opfyldel-

se.	Det	er	således	ønsket	om	at	kontrakten	ex	post	den	efterfølgende	begivenhed,	som	ikke	

kan	karakteriseres	som	fuldstændig	umulighed,	vil	søges	opfyldt	i	overensstemmelse	med	

gældende	ret,	gennem	sælgers	erstatningsansvar	overfor	køber.	Det	er	således	afhængigheds-

princippet	for	parternes	kontraktuelle	ydelser	og	ikke	selve	partsrelationen,	der	ud	fra	købe-

loven	gør,	at	parterne	ikke	ønsker	at	kontrakten	skal	brydes.	116	

	

Der	fremgår	således	ikke	nogen	betænkning	om	betydningen	af	selve	kontraktrelationen	og	

ønsket	om	at	bevare	denne	i	forarbejderne.	Der	er	således	heller	inden	betragtning	om	de	

konsekvenser	dette	vil	have	for	parterne	og	de	fremtidige	økonomiske	gevinster,	der	går	til	

grunde,	når	sælger	fritages	og	kontrakten	bortfalder	eller,	når	køber	gør	brug	af	sin	berettige-

de	hæveadgang,	som	følge	af	en	væsentlig	forsinkelse,	ud	over	købers	tab	ved	ikke	at	få	kon-

traktydelsen	i	hænde.	Det	ønskes	herved	at	undersøge,	om	øvrige	retsregler	har	overvejet	

denne	betragtning,	for	at	se	om	KBL	er	ene	om	ikke	at	tage	stilling	til	bestemmelsens	betyd-

ning	for	selve	kontraktrelationen	mellem	parterne.		

																																																								
116	Forslag	til	lov	om	Køb,	fremsat	den	24.	Februar	1905	af	Justitsminister	Albert.		
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I	UNITDROIT	er	der	tilknyttet	generelle	overvejelser	og	bagtanker	til	de	enkelte	artikler.	Her	

ses	det,	at	der	er	sondret	over,	hvorledes	force	majeure	tilstanden	er	særlig	relevant	at	regu-

lere	i	længerevarende	kontraktforhold,	for	at	undgå	kontraktbrud.	Det	fremgår	af	art.	7.1.7,	5.	

pkt.,	at	et	kontraktbrud	vil	medføre,	at	de	indledende	investeringer,	hvis	værdi	ville	være	ble-

vet	realiseret	over	tid,	vil	gå	tabt.	Dette	statuerer,	at	parterne	har	større	interesse	i,	at	samar-

bejdet	mellem	dem	skal	forsætte	ved	længerevarende	kontrakter	frem	for	at	samarbejdet	

brydes.	UNITDROIT	udtrykker	således,	at	der	er	et	relationsbevarende	behov,	som	der	ikke	

bliver	tager	hensyn	til	ud	fra	den	nuværende	retsstilling	ved	force	majeure.	På	trods	af,	at	

UNIDROIT	specificerer	dette,	angives	der	ikke	et	egentligt	løsningsforslag	på,	hvordan	parter-

ne	i	et	længerevarende	kontraktforhold	kan	undgå	at	kontraktrelationen	brydes.			

	

Det	kan	hermed	konstateres,	at	der	også	her	ses	et	behov	for,	at	kontraktrelationen	bevares.	

Hermed	understøttes	det,	at	der	er	et	behov	for	et	kvalificeret	bud	på	et	risikobegreb,	der	rent	

faktisk	søger	at	afdække	umulighedstilstanden	med	formål	om	at	opretholde	kontraktrelatio-

nen	efter	denne	tilstand.	

	

2.6 Delkonklusion 

Det	kan	konkluderes	at	retsstillingen	ved	force	majeure	er	klar,	når	det	drejer	sig	om	erstat-

ning	og	købers	hæveadgang.	Det	er	dog	ikke	klart,	hvordan	parterne	er	stillet,	når	de	oplever	

en	længerevarende	opfyldelsesvanskelighed.	Det	kan	konkluderes,	at	den	manglende	klarhed	

herom	medfører,	at	parterne	er	nødsaget	til	at	indsætte	enten	en	force	majeure-	eller	

hardship	klausul	i	deres	kontrakt,	for	aktivt	at	afdække	en	force	majeure	tilstand.	Dette	bety-

der	ligeledes,	at	klausulerne	først	afdækker	den	efterfølgende	begivenhed	ex	post,	hvorfor	

den	ikke	tager	stilling	til	risikoen	ved	en	force	majeure	tilstand,	før	den	er	indtrådt.	Den	nu-

værende	retsstilling	ved	en	force	majeure	tilstand	anses	ikke	at	være	optimal	for	parterne,	da	

kontrakten	brydes.	Dette	begrundes	i,	at	parternes	hensigt	med	kontraktindgåelsen	er,	at	

denne	skal	opfyldes.		

	

I	de	tilfælde,	hvor	der	opstår	en	uforudset	risiko,	kan	det	ud	fra	retspraksis	konkluderes,	at	

domstolen	allokerer	risikoen	ved	anvendelse	af	retsfiguren	nærmest	til	at	bære	risikoen,	en-
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ten	alene	eller	sammenholdt	med	en	af	de	øvrige	retsfigurer.	Ingen	af	de	kendte	retsfigurer	

allokerer	risikoen	ud	på	begge	parter,	eller	forsøger	at	opretholde	kontraktrelationen,	når	der	

forekommer	umulighed.	Hermed	konkluderes	det,	at	ingen	af	de	kendte	retsfigurer	formår	at	

afdække	denne	efterfølgende	begivenhed,	hvorfor	det	yderligere	kan	konkluderes,	at	bag-

grundsretten	heller	ikke	efterfølgende	kan	dække	umulighedstilstanden	optimalt.	Hermed	

kan	det	konkluderes,	at	der	er	behov	for	et	nyt	risikobegreb,	der	skal	forsøge	at	afdække	umu-

lighedstilstanden	mere	optimalt	og	samtidig	forhindre	kontrakten	i	at	bortfalde.		

	

Det	kan	konkluderes	at	den	overordnede	forskel	på	den	strategiske	og	den	konventionelle	

kontrakt	er,	hvordan	de	gennem	hhv.	en	proaktiv	og	reaktiv	tilgang	forsøger	at	håndtere	risici.	

Indgår	parterne	en	strategisk	kontrakt,	har	de	mulighed	for	at	opnå	en	gevinst	i	form	af	en	

relations-	og	en	kvasirente,	såfremt	de	opnår	et	strategisk	fit.	Opnåelsen	af	relations-	og	kvasi-

renten	skaber	et	incitament	for	parterne	til	at	indgå	længerevarende	kontrakter.	På	trods	af,	

at	parterne	har	incitament	til	at	bevare	kontraktrelationen,	kan	det	konkluderes,	at	det	alene	

ikke	er	nok	til,	at	kontrakten	opretholdes,	når	den	rammes	af	en	umulighedstilstand.		

	

Eftersom	den	konventionelle	og	den	strategiske	kontrakt	har	forskellige	tilgange	til	at	håndte-

re	risici,	er	der	grundlag	for	at	undersøge,	hvorledes	den	konventionelles	ex	post	tilgang	og	

den	strategiskes	ex	ante	tilgang	vil	have	en	effekt	på	de	skadesvirkninger,	som	disse	risici	vil	

medføre	for	kontraktparterne.	Dette	danner	grundlag	for	den	økonomiske	analyse.		
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Kap. 3 Økonomisk analyse 
	

3.1 Økonomisk risiko 

Økonomisk	risiko	adskiller	sig	fra	juridisk	risiko	og	kan	betegnes	som	risikoen	for,	at	en	ind-

sats	vil	være	økonomisk	uholdbart	for	en	række	forskellige	årsager.	Dette	kan	være	alt	fra	

ændringer	i	de	økonomiske	tendenser	til	svigagtige	aktiviteter,	der	helt	eller	delvist	kan	øde-

lægge	resultatet	og	formålet	for	indgåelsen	af	kontrakten.	De	økonomiske	risici	kan	være	van-

skelige	at	forudsige	i	en	kontrakt,	da	økonomien	ikke	lader	sig	styre	af	et	specifikt	mønster.	En	

væsentlig	økonomisk	risiko	kan	eksempelvis	være,	at	et	projekt	ikke	kan	tilbagebetale	sig	

selv.	Denne	risiko	øges	jo	mere	tidskrævende	projektet	bliver,	i	takt	med,	at	omkostningerne	

øges	i	forbindelse	med,	at	projektet	vokser	og	eventuelt	overskrider	den	forventede	tids-

plan.117	

	

Parterne	i	et	kontraktforhold	indkalkulerer	hver	især,	de	for	dem	allerede	kendte	økonomiske	

risici,	som	kontrakten	på	indgåelsestidspunktet	kan	indeholde.	Indeholder	en	kontrakt	for	

høje	eller	for	mange	økonomiske	risicis,	kan	dette	resultere	i,	at	en	eller	flere	parter	ikke	øn-

sker	at	indgå	kontrakten.	For	nogen	parter	er	risiko	mere	håndterbart	eller	overkommeligt	

end	for	andre	parter.	Dette	skyldes,	at	parterne	har	forskellige	risikopræferencer.	Hver	part	

påvirkes	forskelligt	af	økonomiske	risici	som	følge	af	dennes	risikoprofil.	Indenfor	økonomisk	

teori	om	risiko	findes	der	tre	hovedformer	for	risikoincitament	for	økonomiske	parter,	hvor-

for	en	part	siges	at	kunne	have	en	af	følgende	risikostadier:	Risikoavers,	risikoneutral	og	risi-

kovillig.	118	

3.1.1 Risikoavers 

Risikoaversion	er	et	udtryk	for	en	parts	modvilje	til	at	påtage	sig	risiko	uden	at	opnå	en	øko-

nomisk	kompensation	herfor.	Den	eller	de	pågældende	risici	skal	derved	hele	tiden	afvejes	i	

forhold	til	det	forventede	økonomiske	output.	Såfremt	to	investeringer	har	samme	forventede	

afkast	E(x),	vil	den	risikoavers	part	vælge	den	investering	med	den	laveste	risiko	s(X).	119		

En	risikoavers	part	vil	derfor	undgå	risiko	og	vælge	den	gevinst,	hvor	sandsynligheden	for	tab	

er	mindst.		
																																																								
117	http://finansiering.nutdanske.com/hvad-er-okonomisk-risiko.html		
118	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	359	
119	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	359	
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3.1.2 Risikoneutral 

En	risikoneutral	part	har	ingen	præferencer	i	forhold	til	risiko.	Dette	betyder,	at	risikoniveau-

et	er	uden	betydning	og	at	det	kun	er	det	reelle	fremtidige	afkast,	der	har	en	betydning	for	

selve	investeringen.	Er	en	part	risikoneutral	vil	denne	være	ligeglad	med	risikoens	størrelse,	

da	denne	kun	tænker	på	at	maksimere	sin	forventede	nytte.	Derfor	vil	parten	altid	vælge	den	

mulighed,	hvor	denne	opnår	den	højst	forventede	nytte	uanset	risikoens	omfang.120		

3.1.3 Risikovillig 

En	risikovillig	part	er	i	modsætning	til	den	risikoaverse	part	ikke	afskrækket	af	risiko.	Inve-

steringsgrundlaget	afhænger	herved	kun	af	det	fremtidige	forventede	afkast.	Parten	opsøger	

og	betaler	gerne	for	at	opnå	disse	muligheder	og	de	dertilhørende	risici.	Eksempelvis	så	vil	

parten	foretrække	et	lotteri	fremfor	det	sikre	beløb,	hvis	den	forventede	værdi	af	lotteriet	er	

det	samme	som	værdien	af	det	sikre	beløb.	Det	er	de	færreste	parter,	der	er	100%	risikovilli-

ge,	hvorfor	partens	risikovillige	adfærd	vil	komme	til	udtryk	momentvis.121		

	

Ud	fra	de	tre	ovenstående	risikoprofiler,	vil	de	fleste	parter	typisk	høre	under	risikoprofilen	

”risikoavers”.	Dette	skyldes,	at	man	som	person,	uafhængigt	af	sin	rigdom,	ofte	altid	vil	anse	

nytten	af	en	ekstra	krone	for	at	have	mindre	værdi,	end	nytten	af	en	tabt	krones	værdi.			

3.2 Principal-agent teori 

Principal-agent	teorien	omfatter	et	forhold	mellem	en	principal	(køber)	og	en	agent	(sælger),	

hvor	agenten	ansættes	til	at	udføre	et	arbejde	for	principalen.122	Teorien	antager,	at	aktørerne	

er	egen	optimerende,	hvorfor	agenten	er	villig	til	at	handle	opportunistisk	for	at	maksimere	

sin	egen	nytte	frem	for	principalens.	Principal-agent	teorien	kommer	derved	til	udtryk,	når	en	

økonomisk	agents	handlinger	har	en	effekt	på	en	anden	økonomisk	agents	forhold	(principa-

lens).	Eftersom	aktørerne	er	egennyttemaksimerende	opstår	der	oftest	en	konflikt	i	forbindel-

se	med	asymmetrisk	information	mellem	parterne.		

	

																																																								
120	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	359	
121	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	359	
122	Knudsen,	1997,	s.	164	
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3.2.1 Asymmetrisk information  

Asymmetrisk	information	er	et	udtryk	for,	hvornår	én	part	i	et	principal-agent	forhold	har	

mere	information	end	den	anden	part.123	Asymmetrisk	information	medfører	udover	informa-

tionsmæssig	uligevægt,	at	der	opstår	ufuldstændige	kontrakter	mellem	de	kontraherende	par-

ter.	Kun	under	forudsætningerne	om	at	der	foreligger	perfekt	information,	ubegrænset	ratio-

nalitet,	ingen	usikkerhed	eller	nogen	transaktionsomkostninger	kan	den	perfekte	kontrakt	

konciperes	jf.	Coase	Teoremet.124	Asymmetrisk	information	kan	foreligge	allerede	ex	ante	

kontraktindgåelsen,	hvor	parterne	hver	især	har	informationer	om	det	risikomiljø,	de	befin-

der	sig	i.	Det	kan	ligeledes	opstå	ex	post	i	tilfælde,	hvor	parterne	undervejs	opnår	information	

om	begivenheder	eller	fareforøgelser,	der	kan	være	relevante	for	risikovurderingen	og	hånd-

teringen	heraf,	men	som	parterne	på	trods	af	dennes	loyalitetspligt	ikke	vælger	at	dele.	

Asymmetriske	information	kan	resultere	i,	at	der	opstår	to	yderligere	problemer	i	form	af	ad-

verse	selection	og	moral	hazard.125		

3.2.1.1 Adverse selection 

Adverse	selection	er	en	form	for	asymmetrisk	information	mellem	parterne,	hvor	agenten	

tilbageholder	information	for	at	optimere	sin	egen	nytte.	Dette	kaldes	også	for	imperfekt	in-

formation.	Da	denne	form	for	asymmetrisk	information	eksisterer	før	kontrakten	indgås,	har	

den	karakter	af	et	ex-ante	problem.126	Risikovillige	agenter	vil	altid	have	et	incitament	til	at	

tilbageholde	information	over	for	principalen	for	at	kunne	indgå	en	bedre	aftale.	I	sådan	et	

tilfælde	vil	det	være	omkostningsfuldt	for	principalen	at	skulle	indhente	enhver	relevant	in-

formation	om	agenten.	Den	manglende	observerbarhed	fra	principalen	resulterer	i,	at	agenten	

vil	være	mere	tilbøjelig	til	at	tilbageholde	information	over	for	principalen	ex-ante.	

3.2.1.2 Moral Hazard 

Moral	Hazard	også	kaldet	skjult	information	forekommer	ex-post	kontraktindgåelsen	og	op-

står,	fordi	principalen	ikke	har	mulighed	for	at	sikre,	at	agenten	følger	dennes	interesser	frem	

for	agentens	egne	interesser.127	Moral	hazard	kan	ligeledes	opstå	i	de	situationer,	hvor	den	

ene	part	har	påtaget	sig	mere	risiko	end	den	normalt	ville,	og	hermed	ændrer	adfærd.	Dette	

																																																								
123	Pacces	&	Visscher,	2011,	s.	9	
124	Coase,	1937,	s.	6		
125	Dutta,	1999,	s.	293	
126	Knudsen,	1997,	s.	165	
127	Knudsen,	1997,	s.	167		
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skyldes,	at	den	ene	part	nu	helt	eller	delvist	bærer	de	potentielle	omkostninger	ved	risikoen,	

hvormed	den	anden	part	vil	ende	ud	i,	at	være	mere	risikovillig.128		

3.2.2 Udformning af incitamentsforenelige kontrakter 

I	nyere	principal-agent	teori	fokuseres	der	yderligere	på,	om	det	er	muligt	at	indrette	optima-

le	eller	incitamentsforenelige	kontrakter,	når	man	befinder	sig	i	situationer,	hvor	der	fore-

kommer	asymmetrisk	information	og	aktørerne	er	nyttemaksimerende.	Ved	at	udforme	op-

timale	eller	incitamentsforenelige	kontrakter,	kan	principalen	nogenlunde	styre	agentens	ad-

færd	i	retning	af,	hvilken	adfærd	principalen	ønsker,	at	agenten	skal	udvise.	Det	overordnede	

formål	ved	at	udforme	en	sådan	kontrakt	er	at	opnå	en	overensstemmelse	mellem	principalen	

og	agenten.129	Ideen	bag	en	incitamentsforenelig	kontrakt	er	at	lade	agenten	påtage	sig	en	del	

af	risikoen	for	den	fremtidige	indkomst.	Hvorvidt	agenten	ønsker	at	påtage	sig	en	del	af	risi-

koen,	afhænger	af,	hvilken	form	for	risikoprofil	denne	har.	Dette	kan	dog	være	svært,	da	agen-

ter	ofte	er	risikoaverse	og	hermed	ønsker	en	form	for	kompensation,	hvis	denne	skal	påtage	

sig	en	risiko.	Det	gælder	derfor	om	at	finde	det	rette	trade-off	mellem	omkostningerne	ved	at	

få	agenten	til	at	bære	en	større	risiko	og	kontraktens	incitamentsfordele.130		

	

Da	agenten	ofte	vil	være	risikoavers,	vil	principalen	skulle	betale	denne	en	kompensation,	for	

at	få	agenten	til	at	udvise	den	ønskede	adfærd	og	yde	en	kvalificeret	indsats.	Antager	man	i	

stedet,	at	både	principalen	og	agenten	er	risikoneutrale,	vil	agenten	ikke	have	et	behov	for,	at	

blive	kompenseret	for	at	påtage	sig	risikoen.131	Det	kan	hermed	konstateres,	at	når	man	risi-

koallokerer	ud	fra	parternes	risikoprofiler,	vil	man	kunne	komme	frem	til	en	aftale,	der	ska-

ber	incitament	for	agenten	til	at	yde	det	der	skal	til,	for	at	kontrakten	opnår	sin	forventede	

værdi.		

	

3.3 Transaktionsomkostningsteorien 

I	forbindelse	med	indgåelsen	af	en	kontrakt	foreligger	der	en	række	transaktionsomkostnin-

ger,	som	kontraktparterne	skal	have	i	mente,	når	de	konciperer	den	pågældende	kontrakt.	

Transaktionsomkostninger	er	overordnet	set	omkostninger	forbundet	med	overførsel	af	ejer-
																																																								
128	Pindyck,	og	Rubinfeld,	,	2015,	s.	639	
129	Knudsen,	1997	s.	168	
130	Knudsen,	1997	s.	169	
131	Knudsen,	1997	s.	170	
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skab.	Transaktionsomkostningerne	påvirkes	af	tre	vigtige	dimensioner,	aktiv-specificitet,	usik-

kerhed	og	frekvens.	Aktiv-specificitet	involveres	i	transaktionen,	når	den	skaber	langsigtede	

bindinger	mellem	parterne.	Graden	af	aktiv-specificitet	i	transaktionen	fortæller	hermed,	om	

den	værdiforskel	et	aktiv	har	i	henhold	til	den	bedste	og	næstbedste	anvendelse.132	Dimensi-

onen	usikkerhed	knytter	sig	til	den	usikkerhed,	der	er	i	forbindelse	med	at	gennemføre	trans-

aktionen.	Frekvensen	betegner	gentagelsen	af	transaktionen	mellem	kontraktparterne.133	

Udover	dimensionerne	skelner	transaktionsomkostningsteorien	mellem	omkostninger	ex	

ante	og	ex	post.134		

	

Transaktionsomkostningerne	ex	ante	opdeles	i:			

1) Kontaktomkostninger	

2) Kontraktforhandlingsomkostninger	

3) Kontraktudfærdigelsesomkostninger	

	

Transaktionsomkostningerne	ex	post	opdeles	i:	

4) Kontrolomkostninger	

5) Kontraktjusteringsmekanismer	

6) Kommunikationsomkostninger135	

	

De	fire	første	former	for	transaktionsomkostninger	er	de	traditionelle.	Tidligere	var	kontrol-

omkostningerne	de	eneste	i	forbindelse	med	transaktionsomkostninger	ex	post.	Transakti-

onsomkostningerne	ex	post	er	senere	hen	blevet	udvidet	med	kontraktjusteringsmekanismer	

og	kommunikationsomkostninger.	Disse	er	opstået	i	forbindelse	med	strategisk	kontrahering	

og	andre	kontraktrelationer,	hvor	der	anvendes	klausuler,	da	der	i	forbindelse	med	disse	er	

opstået	et	behov	for	mere	samarbejde	mellem	parterne.136	Det	er	i	afhandlingen	relevant	at	

inddrage	de	to	ekstra	K’er,	da	det	ønskes	at	sammenholde	transaktionsomkostningerne	ved	

en	konventionel-	og	en	strategisk	kontrakt.		

	

																																																								
132	Knudsen,	1997,	s.	216	
133	Knudsen,	2014,	s.	166	
134	Williamson,	1985,	s.	20	
135	Østergaard,	2016,	s.	440	
136	Østergaard,	2016,	s.	440	
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3.3.1 Kontaktomkostninger 

Kontaktomkostningerne	er	de	omkostninger,	der	relaterer	sig	til	de	søgeomkostninger	der	

opstår,	i	forbindelse	med	at	finde	en	velegnet	kontrakt-modpart.	Dette	indebærer	bl.a.	anskaf-

felsen	af	information,	undersøgelse	af	markedet	samt	hvilke	rådighedshavere	der	findes	på	

markedet	etc.137		

	

Kontaktomkostningerne	påvirkes	af	utallige	forhold,	bl.a.	kontraktens	kompleksitet.	Er	der	

tale	om	standardiserede	varer	så	antages	kontaktomkostningerne	til	at	være	lavere,	end	hvis	

der	er	tale	om	specialproducerede	varer.	Disse	kontaktomkostninger	vil	gælde	uanset,	om	der	

er	tale	om	en	konventionel-	eller	strategisk	kontrakt.		

	

Som	udgangspunkt	antages	det,	at	der	vil	forekomme	højere	kontaktomkostninger	ved	en	

strategisk	kontrakt,	end	ved	en	konventionel.	Dette	skyldes,	at	der	i	en	strategisk	kontrakt	

ønskes	at	opnå	et	strategisk	fit	og	hermed	finde	den	perfekte	samarbejdspartner.	Der	vil	der-

for	foretages	en	udvidet	markedsundersøgelse	for	at	udvælge	den	perfekte	samarbejdspart-

ner.	I	forhold	til	en	konventionel	kontrakt,	hvor	det	modsætningsvis	antages,	at	parterne	bru-

ger	færre	kontaktomkostninger	på	at	finde	en	kontrakt-modpart.	Igen	afhænger	dette	af	kon-

traktens	kompleksitet,	hvorfor	der	ligeledes	kan	forekomme	høje	kontaktomkostninger	ved	

en	konventionel	kontrakt.		

3.3.2 Kontraktforhandlingsomkostninger 

Kontraktforhandlingsomkostningerne	indebærer	alle	de	omkostninger,	der	er	forbundet	med	

de	forhandlinger,	som	parterne	må	overkomme	i	takt	med	kontraktens	udformning	eller	

igangværende	forløb.138	Kontraktforhandlingsomkostningerne	kan	afhænge	af	mange	fakto-

rer.	Når	parterne	i	et	kontraktforhold	samarbejder	for	første	gang,	vil	der	oftest	bruges	flere	

omkostninger	på	forhandlinger	end	i	et	kontraktsforhold,	hvor	parterne	tidligere	har	samar-

bejdet.	Dette	antages	at	skyldes,	at	førstegangs	forhandlingerne	vil	være	længerevarende	og	

mere	tidskrævende,	fordi	parterne	ikke	kender	hinandens	incitamenter	ved	kontrakten.139		

	

																																																								
137	Knudsen,	2014,	s.	163	
138	Knudsen,	2014,	s.	163	
139	Eide	og	Stavang,	,	2008		s.	130??	
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I	en	strategisk	kontrakt	vil	kontraktforhandlingsomkostningerne	være	høje	i	starten,	hvoref-

ter	et	længere	samarbejde	vil	betyde	et	behov	for	færre	forhandlinger	undervejs	i	kontrakt-

forholdet.						

3.3.3 Kontraktudfærdigelsesomkostninger 

Kontraktudfærdigelsesomkostningerne	er	de	omkostninger	der	opstår	ved	udformningen	og	

færdiggørelsen	af	kontrakten.	Kontraktudfærdigelsesomkostningerne	påvirkes	af	parternes	

samarbejdsvillighed.140	Såfremt	begge	parter	kun	tænker	på	egen	optimering,	danner	dette	et	

svært	grundlag	for	kontrakten,	da	parterne	kun	tænker	på	deres	egen	værdi	og	ikke	den	fæl-

les	værdi,	der	potentielt	kan	realiseres	ved	samarbejdet.	Kontraktudfærdigelsesomkostnin-

gerne	vil	hos	ikke-samarbejdsvillige	parter	være	højere,	da	det	vil	tage	længere	tid	for	parter-

ne	at	nå	til	enighed	og	udarbejde	en	kontrakt,	som	begge	parter	vil	være	tilfreds	med	qua	en	

kontrakt,	hvor	parternes	samarbejdsvillighed	bringer	dem	lettere	til	enighed.		

	

Som	følge	af,	at	den	strategiske	kontrakt	bestræber	sig	mod	en	fælles	optimering,	vil	denne	

have	færre	kontraktudfærdigelsesomkostninger	end	den	egen	optimerende	konventionelle	

kontrakt.		

3.3.4 Kontrolomkostninger 

Disse	omkostninger	omhandler	undersøgelser	samt	sikring	af,	at	kontrakten	opfyldes.	De	kan	

også	dække	over	eventuelle	sanktioner	som	følge	af	kontraktbrud,	herunder	domstolsom-

kostninger	osv.141		

Det	kan	tale	for,	at	parterne	vil	prioritere	kontrolomkostningerne	i	et	kontraktsforhold,	hvor	

det	er	første	gang,	at	parterne	samarbejder.	Dette	skyldes,	at	parterne	ikke	kender	hinanden,	

og	de	derfor	ikke	ved,	om	modparten	kan	finde	på	at	misligholde	sine	forpligtelser.	Dette	af-

hænger	igen	af	kontraktens	kompleksitet.	Er	det	en	kontrakt	af	stor	værdi,	vil	parterne	være	

mere	tilbøjelig	til	at	bruge	ressourcer	og	omkostninger	på	at	overvåge	om	parterne	opfylder	

kontrakten.	Er	der	tale	om	en	standardkontrakt	af	lav	værdi,	vil	der	højst	sandsynligt	anven-

des	færre	kontrolomkostninger.		

	

																																																								
140	Eide	og	Stavang,	,	2008		s.	130?	
141	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	129-130	
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Eftersom,	at	en	strategisk	kontrakt	bygger	på	en	udvidet	loyalitetspligt	der	eliminerer	oppor-

tunistisk	handling,	hvorfor	der	ikke	er	det	samme	behov	for	kontrolomkostninger,	som	ved	en	

konventionel	kontrakt,	hvor	parterne	har	større	mulighed	for,	at	handle	selvisk.	Det	kan	dog	

diskuteres,	hvorvidt	det	er	realistisk,	at	parterne	i	en	strategisk	kontrakt	aldrig	vil	egen	opti-

mere.		

3.3.5 Kontraktjusteringsmekanismer 

Kontraktjusteringsmekanismer	indebærer	anvendelsen	af	klausuler.	I	nogle	tilfælde	kan	par-

terne	på	kontraktindgåelsestidspunktet	vælge	at	indsætte	en	klausul	i	kontrakten,	der	skal	

tage	stilling	til	efterfølgende	begivenheder.	Dette	kan	bl.a.	være	i	form	af	en	force	majeure-	

eller	hardshipklausul.	Da	disse	klausuler	først	tager	stilling	til	den	efterfølgende	begivenhed	

ex	post,	vil	disse	kontraktjusteringsmekanismer	resultere	i	højere	transaktionsomkostninger.		

	

Eksempelvis	kan	en	hardshipklausul	finde	anvendelse	i	en	konventionel	såvel	som	en	strate-

gisk	kontrakt,	det	kan	dog	diskuteres,	hvorvidt	det	vil	være	mere	essentielt	at	indsætte	en	

sådan	klausul	i	en	konventionel	kontrakt,	da	parterne	i	så	fald	vil	tvinges	til	at	genforhandle	i	

stedet	for	at	ophæve	kontrakten.	Da	parternes	ønske	i	en	strategisk	kontrakt	er	fællesoptime-

ring	og	bevaring	af	relationen,	må	det	antages	at	medføre	incitament	til	at	foretage	disse	for-

handlinger	uden	en	direkte	forpligtelse	hertil	i	form	af	hardshipklausul.	

3.3.6 Kommunikationsomkostninger 

Kommunikationsomkostningerne	indebærer	det	udvidede	loyalitetskrav,	der	forekommer	

ved	en	strategisk	kontrakt.	Her	har	man	en	forpligtelse	til	aktivt	at	samarbejde	i	kontraktfor-

holdet,	hvilket	indskrives	i	kontrakten.	Parterne	i	kontraktforholdet	udveksler	strategisk	in-

formation,	så	de	kan	fremme	muligheden	for	at	opnå	relationsrenten.142		

	

I	forhold	til	en	konventionel	kontrakt,	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	kommunikationsomkost-

ningerne	vil	være	væsentligt	højere	i	den	strategiske	kontrakt,	da	parterne	her	er	forpligtet	til	

at	kommunikere	mere	med	hinanden	som	følge	af	den	udvidede	loyalitetspligt.		

	

																																																								
142	Østergaard,	2016,	s.	440	
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3.3.7 Posners transaktionsomkostningsteori 

Ifølge	Richard	Posner	er	formålet	med	indsættelsen	af	eventuelle	klausuler	ex	ante	i	kontrak-

ten	at	minimere	transaktionsomkostningerne	ex	post.	Dette	giver	ligeledes	parterne	mulighed	

for	at	foretage	en	allokering	af	deres	ressourcer	på	en	mere	værdifulde	måde.143	Dette	illu-

streres	ved	følgende	formel:		

! = # + %(#)[) + * + +(#, ), *)]144	

	
Første	del	af	ligningen	x	repræsenterer	den	første	fase	ved	udformningen	af	kontrakten,	hvor	

parterne	beslutter,	hvad	kontrakten	skal	indeholde.	Den	anden	del	af	ligningen	repræsenterer	

den	anden	fase,	hvor	der	forekommer	en	juridisk	strid,	der	fremlægges	for	domstolen.	

Posner	mener,	at	jo	mere	tid	og	omkostninger,	som	parterne	bruger	på	at	forhandle	og	ud-

forme	kontrakten,	jo	mindre	vil	sandsynligheden	være	for,	at	parterne	ender	ud	i	en	eventuel	

retssag	grundet	fortolkningsstridigheder.145	Dvs.	jo	mere	der	bliver	investeret	i	kontraktens	

første	fase,	jo	lavere	vil	omkostningerne	være	i	anden	fase.	Dette	er	dog	ikke	ensbetydende	

med,	at	parterne	skal	indskrive	alt	i	kontrakten,	da	det	også	gælder	om	at	minimere	C.	Eksem-

pelvis	skal	parterne	ikke	indskrive	ting	i	kontrakten,	som	baggrundsretten	allerede	dækker,	

da	dette	vil	være	spild	af	transaktionsomkostninger.		

	

Holder	man	Posners	teori	om	transaktionsomkostninger	ex	ante	og	ex	post	op	mod	hhv.	en	

konventionel	og	en	strategisk	kontrakt,	må	det	forventes	at	sandsynligheden	for	en	retssag	er	

større	ved	en	konventionel	end	ved	en	strategisk	kontrakt.	Dette	skyldes,	at	parterne	i	en	stra-

tegisk	kontrakt	antages	at	have	højere	forhandlingsomkostninger	i	og	med,	at	de	grundet	mu-

ligheden	for	at	opnå	en	gevinst,	ønsker	at	kontrakten	skal	være	vedvarende.	De	vil	hermed	

have	incitament	til	at	udarbejde	en	kontrakt,	hvor	sandsynligheden	for,	at	ende	ud	i	en	even-

tuelt	tvist,	vil	være	lav.	Dette	incitament	forstærkes	yderligere	som	følge	af,	at	parterne	i	den	

strategiske	kontrakt	bestræber	at	indgå	i	et	strategisk	fit,	hvorfor	de	ikke	ønsker	at	ende	ud	i	

en	retssag,	der	kan	skade	deres	kontraktrelation.	Ydermere	vil	parterne	have	komplementære	

																																																								
143	Posner,	2004,	s.	3		
144	C	illustrerer	en	kontrakts	transaktionsomkostninger,	der	indeholder	x	=	forhandlingsomkostningerne	(konci-
pieringsomkostningerne),	p(x)	=	sandsynligheden	for	en	retssag,	y	=	parternes	omkostning	ved	en	retssag,	z	=	
samfundets	omkostninger	ved	en	retssag	og	e	=	omkostninger	i	forbindelse	med	fejlfortolkning.		
145	Posner,	2004,	s.	5	
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ydelser,	når	de	indgår	i	et	strategisk	fit,	hvorfor	de	vil	have	incitament	til	at	undgå	en	efterføl-

gende	tvist,	da	parterne	ikke	opnår	den	samme	værdi	i	en	alternativ	kontrakt.		

3.3.8 Opsamling på afsnit om transaktionsomkostninger 

Ud	fra	ovenstående	kan	der	argumenteres	for,	at	der	ved	en	strategisk	kontrakt	vil	forekom-

me	flere	transaktionsomkostninger	end	ved	en	konventionel	kontrakt.	Dette	skyldes,	at	den	

strategiske	kontrakt	er	et	arrangeret	partnerskab,	hvor	parterne	samarbejder	og	indgår	et	

længerevarende	kontraktforhold,	der	kan	skabe	vedvarende	konkurrencefordele.	Det	skyldes	

også,	at	man	i	den	strategiske	kontrakt	bruger	flere	ressourcer	på	at	opnå	et	strategisk	fit	og	

den	dertilhørende	gevinstmulighed.	

	

Selvom	transaktionsomkostningerne	anses	for	at	være	højere	i	den	strategiske	kontrakt,	be-

tyder	det	ikke,	at	der	ikke	kan	være	høje	transaktionsomkostninger	ved	en	konventionel	kon-

trakt.	Dog	påvirkes	transaktionsomkostningerne	ved	den	strategiske	kontrakt	i	højere	grad	af	

dimensionerne	aktiv-specificitet,	usikkerhed	og	frekvens,	mere	end	hvad	de	gør	ved	den	kon-

ventionelle.	Da	parterne	i	den	strategiske	kontrakt	indgår	længerevarende	kontrakter	medfø-

rer	dette	en	højere	grad	af	aktiv-specificitet.	Det	længerevarende	kontraktforhold	medfører	

yderligere	en	højere	usikkerhed	forbundet	med	transaktionerne,	da	det	kan	være	vanskeligt	

at	forudse,	hvad	kontraktforholdet	i	fremtiden	kan	påvirkes	af.	Det	længerevarende	kontrakt-

forholdet	medfører	også,	at	transaktionen	mellem	parterne	gentages	flere	gange,	hvorfor	fre-

kvensen	vil	være	høj.		

	

3.4 Model 

Afhandlingen	søger	at	opstille	et	nyt	risikobegreb	umulighedsrisikoen,	der	heriblandt	ønsker	

at	omkostningsminimere	parternes	skadesvirkninger	i	de	tilfælde,	hvor	de	rammes	af	en	

umulighedstilstand.	For	at	illustrere	behovet	for	det	nye	risikobegreb,	vil	der	i	dette	afsnit	

introduceres	en	model	af	egen	tilvirkning.	Den	opstillede	model	søger	at	vise,	hvilke	skades-

virkninger	den	nuværende	retstilstand	under	force	majeure	har	for	parterne.	Dette	illustreres	

ved	i	modellen	at	opstille,	hvilke	forventelige	outputs	parterne	hver	især	vil	opnå	i	modellens	

angivende	scenarier.	Herefter	er	formålet	at	beregne	de	dertilhørende	skadesvirkninger	for	

hver	af	parterne,	for	senere	hen	at	kunne	udlede,	hvor	høje	skadesvirkninger	force	majeure	
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tilstande	kan	resultere	i	og	hvorledes	dette	efterlader	et	eksisterende	behov	for	anvendelse	af	

umulighedsrisikoen	til	nærmere	afdækning	af	disse.		

	

Modellen	opbygges	ud	fra	de	spilteoretiske	principper	og	forudsætninger,	hvorfor	modellen	

vil	antage	samme	form	som	et	sekventielt	spil.	Denne	opbygning	er	valgt,	da	det	ønskes	at	fo-

kusere	på	de	enkelte	scenarier,	hvor	hver	spiller	står	over	for	at	træffe	et	valg	mellem	forskel-

lige	strategier.146	I	et	sekventielt	spil	er	der	både	komplet	og	perfekt	information,	hvilket	be-

tyder,	at	parterne	kan	observere,	hvilken	strategi	modparten	vælger,	da	de	kender	hinandens	

outputs.147	Modellen	inddrager	således	også	den	spilteoretiske	forudsætning	om,	at	parternes	

outputs	er	interdependense,	hvormed	parterne	er	gensidigt	afhængige	af	hinandens	beslut-

ninger.148	Et	sådant	afhængighedsforhold	kan	angiveligvis	øge	incitamentet	hos	parterne	til	at	

overkomme	en	force	majeure	tilstand,	for	at	opnå	bedre	outputs.	Selve	modellen	illustreres	

som	et	spil	for	at	opstille	de	forskellige	scenarier	og,	hvordan	parternes	outputs	og	skades-

virkninger	påvirkes	af	hinandens	beslutninger	undervejs	og	retstilstanden.		

Modellen	finder	anvendelse	på	hhv.	en	konventionel-	og	en	strategisk	kontrakt,	så	det	bliver	

muligt	senere	at	undersøge,	om	skadesvirkningerne	er	forskellige	afhængigt	af,	hvilket	kon-

traktsforhold	parterne	interagerer	i.	Der	foretages	en	spilteoretisk	ligevægtsløsning	af	model-

len,	for	at	udlede,	hvad	der	er	parternes	Nash-ligevægt,	dvs.	hvilken	retstilstand,	der	vil	være	

optimal	for	parterne	at	ende	i.149	Efterfølgende	vil	de	udregnede	outputs	i	modellen	opstilles	

separat	i	en	matrix	for	de	to	forskellige	kontraktforhold.	Formålet	med	anvendelsen	af	de	to	

matrix,	er	alene	at	kunne	sammenholde	parternes	individuelle	og	samlede	skadesvirkninger	

ved	de	forskellige	kontraktforhold.	Dette	ønskes	påvist	for	at	kunne	udlede,	hvornår	og	inden-

for	hvilket	kontraktforhold,	der	forekommer	størst	skade	for	parterne.	De	betragtninger,	der	

senere	vil	udledes	af	modellen	som	helhed,	vil	bidrage	til	at	statuere,	om	der	er	et	økonomisk	

behov	for	at	afdække	umulighedstilstanden	ved	brug	af	umulighedsrisikoen.		

3.4.1 Modellens antagelser 

Modellen	tager	udgangspunkt	i	et	business	to	business	(B2B)	forhold,	hvor	force	majeure	til-

standen	er	indtrådt,	jf.	KBL	§	24.	Der	er	derved	tale	om	to	professionelle	parter	i	kontrakten,	

																																																								
146	Knudsen,	1997	s.	93	
147	Dutta,	1999	s.	162	
148	Knudsen,	1997	s.	89	
149	Knudsen,	1997,	s.	90	
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der	begge	antages	at	være	risikoneutrale.	Selvom	der	er	tale	om	et	B2B	forhold,	vil	der	ind-

drages	scenarier,	hvor	forsinkelsen	anses	for	værende	væsentlig	og,	hvor	den	anses	for	ikke	

værende	væsentlig.	Scenariet,	hvor	leveringen	anses	for	værende	af	ikke	væsentlig	karakter,	

illustrerer,	hvorledes	parternes	kontraktrelation	vil	få	en	betydning	for,	om	de	vil	anse	forsin-

kelsen	for	være	af	væsentlig	eller	ikke-væsentlig	karakter.	Derudover	er	dette	scenarie	med	til	

at	vise,	at	modellen	også	kan	anvendes	på	andet	end	B2B	forhold.		

	

I	modellens	strategi,	hvor	sælger	rammes	af	fuldstændig	umulighed,	tages	der	udgangspunkt	i	

kontraktsparternes	værst	tænkelige	scenarier,	hvor	parterne	hver	især	er	pålagt	vederlagsri-

sikoen.	Dette	illustreres	for	sælger	ved,	at	denne	er	pålagt	både	ydelsesrisikoen	og	vederlags-

risikoen,	hvorfor	denne	ikke	har	krav	på	betaling	fra	køber,	før	leveringen	har	fundet	sted,	jf.	

KBL	§	17,	stk.	2.	Modsætningsvis	illustreres	det	værst	tænkelige	scenarie	for	køber,	ved	at	

denne	er	pålagt	vederlagsrisikoen,	hvorfor	denne	jf.	KBL	§	17,	stk.	2,	skal	køber	betale	veder-

laget	til	sælger.	Dette	gælder	også	selvom	ydelsen	er	gået	hændeligt	til	grunde,	forringet	eller	

bortkommet.	Det	antages	derfor	i	dette	scenarie,	at	køber	har	betalt	prisen	til	sælger,	hvorfor	

sælger	ikke	skal	tilbagebetale	denne.	Dette	er	for	at	belyse,	hvor	ekstreme	skadesvirkningerne	

for	parterne	hver	især	kan	blive	ved	fuldstændig	umulighed.	

	

I	den	strategiske	kontrakt	vil	modellen	tage	udgangspunkt	i	et	længerevarende	kontraktfor-

hold	med	successive	leveringer,	hvori	der	ikke	er	angivet	nogen	specifik	tidshorisont.	Da	par-

terne	i	kontraktforholdet	antages	at	kunne	udgøre	et	strategisk	fit,	har	de	mulighed	for	at	op-

nå	den	økonomiske	idealreference	også	kendt	som	relationsrenten	eller	alternativt	kvasiren-

ten.	For	at	opnå	relationsrenten	forudsættes	det,	at	parterne	har	opnået	et	strategisk	fit	og	

opfylder	betingelserne	hermed.150	Da	det	i	modellen	er	angivet,	at	kontrakten	er	uden	tidsho-

risont	antages	det,	at	parterne	kun	opfylder	to	af	betingelserne	for	at	udgøre	et	strategisk	fit,	

nemlig	at	have	komplementære	ressourcer	og	foretaget	relationsspecifikke	investeringer.	Det	

er	derved	ikke	er	muligt,	at	indregne	relationsrenten,	som	en	faktisk	opnået	positiv	værdi	i	

kontrakten,	da	det	ikke	er	alle	betingelserne	herfor,	der	er	opfyldt.	Selvom	relationsrenten	

ikke	inddrages	som	en	opnået	positiv	værdi,	vil	den	inddrages	som	et	reelt	tab	for	parterne,	

når	kontraktforholdet	brydes,	da	kontraktbrud	vil	umuliggøre	det	for	parterne	at	opnå	denne.		

																																																								
150	Parterne	skal	have	komplementære	ressourcer,	foretage	videns-	og	informationsdeling,	have	lavere	transak-
tionsomkostninger	og	afholde	relationsspecifikke	investeringer.	
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Denne	betragtning	inddrages	i	modellen	for	at	illustrere,	hvor	stor	en	økonomisk	værdi,	ud-

over	selve	kontraktværdien,	parterne	mister	ved	et	kontraktbrud	i	en	strategisk	kontrakt.	Det	

kan	her	argumenteres	for,	at	en	vis	procentdel	af	relationsrenten	kunne	være	opnået	i	det	

påviste	kontraktforhold,	men	for	at	simplificere	modellen,	vil	relationsrenten	alene	kunne	

opnås	helt	i	fremtiden	eller	slet	ikke.	Den	angivende	værdi	for	relationsrenten	skal	afspejle	en	

økonomisk	gevinst	af	et	længerevarende	strategisk	samarbejde	mellem	kontraktparterne,	der	

udspringer	fra	flere	løbende	transaktioner	og	parternes	individuelle	investeringer	i	selve	kon-

traktforholdet.	Parternes	individuelle	investeringer	indgår	heller	ikke	som	en	økonomisk	

værdi	i	modellen	og	vil	derfor	ikke	indregnes	i	tabet,	men	det	er	klart,	at	disse	investeringer	

ville	være	endt	som	sunk	cost,	når	kontraktforholdet	brydes.	Ikke	desto	mindre	skal	værdien	

af	relationsrenten	sættes	til	en	høj	værdi,	der	i	sig	selv	giver	parterne	incitament	til	at	foretage	

økonomiske	investeringer.151	

Kvasirenten,	som	er	en	del	af	relationsrenten,	er	derudover	også	en	selvstændig	økonomisk	

gevinst,	der	alternativt	kan	opnås	på	trods	af,	at	relationsrenten	aldrig	realiseres.	Modellen	vil	

således	under	forudsætningen	om,	at	parterne	har	foretaget	relationsspecifikke	investeringer,	

kunne	realisere	kvasirenten	som	en	positiv	gevinst	i	selve	det	illustrerede	kontraktforhold.	

Kvasirenten	vil	derfor	indgå	som	en	positiv	realiseret	værdi,	når	kontraktforholdet	oprethol-

des	efter	umulighedstilstanden.	Ligesom	relationsrenten,	vil	kvasirenten	i	tilfælde	af	kon-

traktbrud,	inddrages	som	et	økonomisk	tab,	som	parterne	yderligere	vil	lide.		

	

I	bilag	1	illustreres	modellens	grundform,	der	gælder	for	både	den	konventionelle-	og	den	

strategiske	kontrakt.	Som	det	kan	udledes	fra	modellen,	vil	begge	kontrakter	indeholde	de	

samme	strategier,	hvorfor	det	undervejs	vil	være	modellens	værdier	og	formler,	der	varierer	

afhængigt	af,	hvilken	kontrakt	der	er	tale	om.		

3.4.2 Modellens scenarier  

Når	der	forekommer	en	force	majeure	tilstand,	skal	der	først	og	fremmest	tages	stilling	til,	

hvorvidt	der	er	tale	om	midlertidig	eller	fuldstændig	umulighed.	Kun	såfremt	der	foreligger	

artumulighed,	vil	der	være	tale	om	fuldstændig	umulighed.	Såfremt	det	er	klargjort,	at	der	

																																																								
151	Relationsrenten	>	Parternes	økonomiske	investeringer	
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foreligger	artsumulighed	og	levering	del	facto	hermed	er	umulig,	fritages	sælger	for	levering	

og	erstatningsansvar,	hvilket	betyder,	at	der	sker	fuldstændig	bortfald	af	kontrakten.		

Statueres	det,	at	der	er	tale	om	en	midlertidig	umulighedstilstand,	er	sælger	som	udgangs-

punkt	fritaget	for	levering	i	den	periode,	som	umulighedstilstanden	varer.	Køber	skal	ved	

midlertidig	umulighed	tage	stilling	til	om	den	manglende	levering	er	af	en	væsentlig	eller	ikke	

væsentlig	betydning.	Er	der	tale	om	væsentlig	forsinkelse,	kan	køber	vælge	naturalopfyldelse	

eller	at	ophæve	kontrakten	jf.	KBL	§	21,	stk.	1.	Kræver	køber	naturalopfyldelse,	betyder	dette,	

at	sælger	enten	selv	kan	erlægge	ydelsen	(igen)	eller	skaffe	ydelsen	fra	en	tredjemand	som	et	

erstatningskøb.		

	

Vælger	køber	i	stedet	at	hæve	købet,	brydes	kontrakten	og	ingen	af	parterne	skal	erlægge	de-

res	respektive	ydelser.	I	dette	tilfælde	har	køber	krav	på	erstatning,	kan	køber	selv	vælge,	

hvorvidt	denne	vil	kræve	erstatning	op	til	den	positive-	eller	negative	kontraktinteresse.	I	

modellen	benyttes	der	kun	en	erstatningsværdi,	E	der	svarer	til	den	negative	kontraktinteres-

se.	Den	negative	kontraktinteresse	er	valgt	for	at	kunne	illustrere,	hvad	sælgers	omkostninger	

til	erstatning,	som	minimum	vil	indebære.	

	

Vurderes	det	af	køber,	at	forsinkelsen	ikke	er	af	væsentlig	karakter,	så	vil	kontrakten	fasthol-

des	på	de	oprindelige	vilkår.		

3.4.3 Modellens begrebsramme samt værdier 

I	vores	model	angives	der	en	række	begreber,	når	parternes	outputs	og	skadesvirkninger	ved	

de	forskellige	scenarier	og	strategier	skal	udregnes.	Begreberne	er	beskrevet	i	bilag	2,	hvor	

det	også	er	angivet,	hvilke	værdier	de	har	for	hhv.	sælger	og	køber.			

	

3.4.4 Den konventionelle kontrakt 

3.4.4.1 Første scenarie - Sælger rammes af midlertidig umulighed:  

I	første	scenarie	rammes	sælger	af	midlertidig	umulighed,	hvorfor	køber	skal	vurdere,	hvor-

vidt	der	er	tale	om	en	væsentlig	eller	ikke	væsentlig	forsinkelse.		
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3.4.4.1.1 Midlertidig umulighed med væsentlig forsinkelse: 

I	situationer,	hvor	der	foreligger	væsentlig	forsinkelse	(VF),	medfører	dette,	at	S	skal	bære	en	

meromkostning	(MC).	Sælgers	meromkostning	relaterer	sig	her	til	den	omkostning,	som	den-

ne	har	ved	at	opbevare,	sikre	og	pleje	den	pågældende	ydelse,	indtil	leveringen	kan	ske.	Den-

ne	meromkostning	sættes	i	spillet	til	400.		

	

Når	køber	bliver	udsat	for	en	væsentlig	forsinkelse,	har	det	ligeledes	en	betydning	for	denne	

rent	tidsmæssigt,	da	den	væsentlige	forsinkelse,	kan	få	indflydelse	på	købers	øvrige	kontrakt-

forhold.	I	de	tilfælde,	hvor	køber	ikke	modtager	ydelsen	i	rette	tid	og	køber	allerede	har	vide-

resolgt	denne	til	anden	side,	vil	det	få	omkostninger	for	denne	i	dennes	øvrige	kontraktfor-

hold.	En	væsentlig	forsinkelse	vil	derfor	koster	køber	et	tab	på	t	=	100.		

	

Herved	kan	væsentlig	forsinkelse	udtrykkes	således:		

	
(0!	; 3) →	

	

(−677	; −877)	

	

Efter	det	er	blevet	statueret,	at	der	er	tale	om	en	væsentlig	forsinkelse	for	køber,	udløser	dette	

købers	misligholdelsesbeføjelser.	Her	har	køber	valget	mellem	at	kræve	naturalopfyldelse	

eller	hæve	kontrakten.		

	

3.4.4.1.1.1 Køber kræver naturalopfyldelse:  

Forlanger	køber	naturalopfyldelse	kan	dette	indebære	følgende	to	strategier	for	sælger:		

	

Første	strategi	er,	hvor	sælger	vælger	at	genproducere	varen:		

Når	sælger	skal	genproducere	ydelsen,	betyder	dette,	at	denne	skal	afholde	sine	produktions-

omkostninger	(C)	to	gange.	Sælgers	produktionsomkostninger	sættes	til	600.	Foruden	de	to	

gange	produktionsomkostninger,	skal	sælger	også	afholde	en	meromkostning	MC.	Merom-

kostningen	kan	her	ligeledes	indebære	fragtomkostningerne	for	endnu	engang	at	levere	ydel-

sen.		
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Køber	vil	stadig	lide	sit	tidsmæssige	tab	t	=	100,	da	der	er	tale	om	en	væsentlig	forsinkelse.		

	

Formlen	kan	derfor	udtrykkes	som	følgende:		

	
(9 − 2! − 0!	; 9 + 0; − 3) →	

	
(1000 − 1200− 400	; 1000+ 200 − 100) →	

	

(−=77	; 8877)	

	

Anden	strategi	er,	hvor	sælger	foretager	et	erstatningskøb:		

Når	sælger	ikke	selv	kan	genproducere	den	pågældende	ydelse,	og	der	ikke	foreligger	arts-

umulighed,	må	sælger	være	tvunget	til	at	foretage	et	erstatningskøb.	Erstatningskøbet	antages	

at	være	mere	omkostningsfuldt,	end	hvis	sælger	selv	havde	mulighed	for	at	genproducere	

ydelsen.	Dette	kan	skyldes,	at	tredjemand	kan	forlange	en	højere	pris	for	ydelsen.	Derfor	fast-

sættes	erstatningskøb	(EK)	til	en	højere	værdi	end	sælgers	egne	produktionsomkostninger,	

nemlig	1200.	Foruden	omkostninger	til	tredjemand,	skal	sælger	bruge	yderlige	meromkost-

ninger,	i	form	af	søgeomkostninger,	for	at	finde	en	tredjemand.	Derfor	stiger	MC	fra	400	til	

500.	Derudover	har	sælger	i	forvejen	afholdt	sine	produktionsomkostninger,	inden	ydelsen	

gik	hændeligt	til	grunde,	hvorfor	denne	omkostning	stadigvæk	skal	indgå	i	ligningens	udtryk.	

Købers	værdi	vil	være	den	samme,	som	hvis	sælger	selv	genproducerer	varen.		

Hermed	kan	et	erstatningskøb	udtrykkes	som	følgende:	

	
(9 − >? − ! −0!@A	; 9 +0; − 3) →	

	
(1000 − 1200 − 600 − 500	; 1000 + 200 − 100) →	

(−8D77	; 8877)	

	

3.4.4.1.1.2 Køber ophæver kontrakten 

Når	køber	vælger	at	hæve	kontrakten,	på	baggrund	af	en	væsentlig	forsinkelse,	bliver	parter-

ne	fritaget	fra	deres	kontraktuelle	ydelser.	Hermed	skal	køber	ikke	længere	betale	købesum-
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men	til	sælger,	og	sælger	skal	ligeledes	ikke	levere	sin	ydelse	til	køber.	Dog	vil	køber	få	ret	til	

erstatning.		

	

Ophævelse	af	kontrakten	betyder,	at	sælger	mister	sin	indtægt,	kontraktprisen	P	=	-1000.	

Sælger	har	dog	allerede	afholdt	produktionsomkostningerne	og	idømmes	yderligere	erstat-

ning	til	køber.		

Køber	vil	få	kompensation	i	form	af	erstatning	E	=	1000,	men	vil	ikke	blive	kompenseret	for	

den	merværdi	som	gennemførelsen	af	kontrakten	ville	have	indbragt	ham.	Derfor	anses	den	

forventede	merværdi	som	et	tab,	der	trækkes	fra	den	opnåede	erstatning,	for	at	give	et	reali-

stisk	output	for	køber.		

	

Udfaldet	ved	ophævelse	af	kontrakten	kan	hermed	udtrykkes	således:	

	
(9 − ! − >	; > − 0;) →	

	
(−1000 − 600 − 1000	; 1000− 200) →	

	

(−E=77	; F77)	

	

3.4.4.1.2 Midlertidig umulighed uden væsentlig forsinkelse: 

Såfremt	der	er	tale	om	en	situation,	hvor	forsinkelses	ikke	anses	for	værende	af	væsentlig	ka-

rakter,	vil	kontrakten	fortsætte	som	aftalt.	Dette	betyder,	at	køber	ikke	har	et	tidsmæssigt	tab,	

hvorfor	t	sættes	=	0.	Det	kan	eksempelvis	være	tilfælde,	hvor	sælger	rammes	af	leveringsumu-

lighed	i	en	så	kort	periode,	at	det	ikke	har	en	reel	betydning	for	køber	eller	den	aftalte	leve-

ringstid.	Eksempelvis,	hvis	køber	forventer	levering	i	uge	15,	men	egentlig	først	behøver	ydel-

sen	i	uge	17,	vil	det	ikke	have	nogle	tidsmæssige	konsekvenser,	at	sælger,	som	følge	af	midler-

tidig	umulighed,	først	kan	levere	i	uge	16.		

	

Selvom	det	ikke	har	nogen	økonomiske	tidsmæssige	omkostninger	for	køber,	vil	sælger	stadig	

skulle	bære	meromkostningerne	MC.	Hermed	kan	en	ikke	væsentlig	forsinkelse	udtrykkes	

således:	
(0!	; 3) →	
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(−677	; 7)	

	

3.4.4.1.2.1 Opretholdelse af kontrakt 

Når	der	er	tale	om	en	ikke	væsentlig	forsinkelse,	vil	det	resultere	i,	at	kontrakten	opretholdes.	

Herved	vil	køber	være	uberørt	af	den	midlertidige	umulighedstilstand	og	derfor	opnå	samme	

forventede	værdi	af	kontrakten.		

	

Sælger	vil	derimod	ikke	opnå	sit	fulde	forventede	output,	da	denne	stadigvæk	skal	bære	mer-

omkostningerne.	Strategien	hvor	kontrakten	opretholdes,	kan	derfor	udtrykkes	således:	

	
(9 − ! − 0!	; 9 − 0; − 3) →	

	
(1000 − 600 − 400	; 1000 + 200 − 0) →		

	

(7	; 8E77)	

	

3.4.4.2 Anden scenarie - Sælger rammes af fuldstændig umulighed  

I	dette	scenarie	foreligger	der	artsumulighed,	hvilket	betyder,	at	sælger	fritages	for	ansvar,	jf.	

KBL	§	24.	Dette	gælder	både	sin	realydelse	og	erstatningsansvar	over	for	køber.	Som	nævnt	

under	modellens	antagelser	vil	denne	strategi	illustrere	parternes	værste	scenarier	til	belys-

ning	af	skadesvirkningerne,	hvor	de	hver	især	er	pålagt	vederlagsrisikoen.		

Hermed	udtrykkes	strategien	ved	fuldstændig	umulighed	således:	

	
(−9 − !	; 9 + 0;) →	

	
(−1000 − 600	;−1000 − 200) →	

	

(−8=77	; −8E77)	
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De	udregnede	værdier	fra	de	forskellige	scenarier	og	strategier	indsættes	nu	i	modellen.	Vær-

dierne	indsættes	med	hhv.	rød	og	grøn	farve.	Den	røde	farve	illustrerer	tab,	og	den	grønne	

illustrerer	en	positiv	værdi.		

	

For	at	finde	modellens	Nash-ligevægt	gøres	der	brug	af	backwards	induction.	Ved	backwards	

induction	starter	man	bagfra,	hvorfor	vi	starter	med	sælger	og	de	to	strategier	denne	kan	væl-

ge	mellem:	S	leverer	selv	(-600)	og	Erstatningskøb	(-1300).	Ud	fra	de	to	strategier	vil	sælger	

vælge	S	leverer	selv,	fordi	-600	er	bedre	end	-1300.	Det	er	nu	købers	tur	til	at	vælge,	hvorfor	

denne	kan	vælge	mellem	S	leverer	selv	(1100),	Ophævelse	af	kontrakt	+	erstatning	(800)	eller	

Opretholdelse	af	kontrakt	(1200).	Køber	vil	her	vælge	strategien	opretholdelse	af	kontrakt.		

Dermed	vil	Nash-ligevægten	ud	fra	parternes	valgte	strategier	ende	i	kontraktens	opretholdes	

(0	;	1200).		

	

For	at	illustrere,	hvor	stor	skade	de	respektive	outputs	har	for	parterne	og	for	selve	kontrakt-

forholdet,	vil	der	foretages	en	udregning	af	skadesomkostningerne.		

	

FM	
Tilstand	

Sælger	
rammes	
af:

Midlertidig	
Umulighed Køber

Væsentlig
Forsinkelse
(400	;	100 )

Natural-
opfyldelse Sælger

S	levere	selv
(600	; 1100)

Erstatningskøb
(1300 ;	1100)

Ophævelse	af	kontrakt	+	
Erstatning

(	2600	; 800	)	

Ikke-væsentlig
Forsinkelse
(400	;	0 )

Opretholdelse	af	kontrakt
(	0 ;	1200	)

Fuldstændig	
Umulighed

Sælger/
Køber

Ansvarsfrihed	=
Bortfald	af	kontrakt
(1600	;	1200	)
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3.4.5 Skadesvirkninger for den konventionelle kontrakt 

Sælgers	skadesvirkninger	i	procent	P(x)	illustreres	ved	at	vise,	hvor	meget	mere	dennes	tab	

stiger	ved	de	forskellige	scenarier	og	strategier.	Der	vil	hermed	kun	tages	udgangspunkt	i	de	

negative	værdier	for	sælger,	og	ikke	medregnes	den	positive	værdi	sælger	opnår,	i	forbindelse	

med,	at	denne	får	erlagt	kontraktprisen.	Skadesvirkningerne	er	alene	et	udtryk	for,	hvor	me-

get	sælgers	omkostninger	stiger	i	de	givende	scenarier	og	strategier.	De	ekstraomkostninger	

sælger	oplever	ved	de	forskellige	strategier	vil	samles	under	et	begreb,	som	sælgers	tab	(St)	=	

(C	i	alt	–	C).	Derved	bliver	formlen	for	sælgers	skadesvirkninger:		

	

9(#)G = 	
!H	IJK − !

! ∗ 100	

	

Købers	skadesvirkninger	i	procent	P(x)	illustreres	ved	at	sammenligne	dennes	forventede	

værdi	(Fv)	med	den	opnået	værdi	(Ov).	Ov	er	et	udtryk	for	den	værdi,	køber	reelt	opnår	i	de	

givende	situationer.	Købers	skadesvirkning	er	hermed	et	udtryk	for,	hvor	meget	værdi	denne	

mister	i	de	forskellige	situationer.	Købers	formel	for	skadesvirkning	bliver	derved:		

	

9(#)A =
M; − N;
M;	 	 ∗ 100	

	

Hvis	vi	kigger	på	strategier	med	midlertidig	force	majeure,	hvor	der	ikke	forekommer	en	væ-

sentlig	forsinkelse,	så	bliver	parternes	skadesvirkninger	følgende:	

	

9(#)G =
1000− 600

600 ∗ 100 = 67	%	

	

9(#)A =
1200 − 1200

1200 ∗ 100 = 0	%	

	

Dvs.	såfremt	kontrakten	fastholdes,	vil	sælger	have	en	skadesvirkning	på	67	%	grundet	afhol-

delsen	af	meromkostningerne,	hvor	købers	skadesvirkninger	vil	være	0	%,	da	købet	går	igen-

nem	og	forsinkelsen	ikke	anses	for	væsentlig.		
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Når	der	forekommer	fuldstændig	umulighed	og	sælger	hermed	holdes	ansvarsfri,	bliver	kø-

bers	formel	tilrettet	således,	at	skadesvirkningerne,	i	dette	scenarie,	viser	købers	tab,	i	stedet	

for	den	tabte	kontraktværdi.	Dette	skyldes,	at	der	her	illustreres,	hvad	købers	tab	er	frem	for,	

hvad	værdien	af	kontrakten	er.	Købers	tab	(Kt)	beregnes	som	den	forventede	værdi	af	kon-

trakten	sammenlagt	prisen,	som	køber	ikke	bliver	kompenseret	for152	og	den	merværdi	denne	

kunne	have	opnået,	hvis	kontrakten	var	gennemført.	

	

Dette	udtrykkes	som:		

9(#)A =
?K
M; ∗ 100	

	

Hermed	vil	skadesvirkningerne	for	sælger	og	køber	i	scenariet	med	ansvarsfrihed	være:	
	
	

9(#)G =
600 − 600

600 ∗ 100 = 0	%	

	

	

9(#)A =
1200 + 1200

1200 ∗ 100 = 200	%	

I	nedenstående	matrice	ses	skadesvirkningerne	for	hhv.	køber	og	sælger	ved	de	forskellige	
scenarier.	
		
Scenarier	for	S/K	 Skadesvirkninger	

Ansvarsfrihed	 	
0	;	200	

Kontraktens	opret-
holdes	

	
67	;	0	

Ophævelse	af	kon-
trakt	+	erstatning	
(VF)		
	

	
167	;	33153	

Naturalopfyldelse,	
S	leverer	selv	(VF)	

	
167	;	8154	

	

																																																								
152	Da	der	ønskes	at	belyse	den	værst	tænkelige	situation,	antages	det,	at	køber	allerede	har	betalt	for	varen	in-
den	denne	er	kommet	ham	i	hænde,	hvorfor	vederlagsrisikoen	er	overgået	til	køber.		
153	P(x)S	=	((1600	–	600)/600)*100	=	167	%.	P(x)K	=	((1200	–	800)/1200)*100	=	33	%	
154	P(x)S	=	((1600-600)/600)*100	=	167	%.	P(x)K	=	((1200	–	1100)/1200)*100	=	8	%	
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Naturalopfyldelse,	
Erstatningskøb	(VF)	
	

	
283	;	8155	

	

3.4.6 Opsamling på den konventionelle kontrakt  

Ud	fra	ovenstående	model	kan	det	udledes,	at	der	forekommer	nogle	skadesvirkninger	for	

parterne,	når	kontrakten	indtræder	i	en	force	majeure	tilstand.	Det	er	hovedsageligt	sælger,	

der	vil	lide	de	største	skadesvirkninger,	hvilket	også	stemmer	overens	med,	at	det	er	sælger,	

der	bærer	flere	omkostninger	i	de	forskellige	scenarier.	Køber	vil	også	få	skadesvirkninger,	

når	denne	lider	et	værdimæssigt	tab.	Købers	skadesvirkninger	er	dog	betydeligt	lavere	i	for-

hold	til	sælgers,	med	undtagelse	for	scenariet	med	ansvarsfrihed,	hvor	købers	her	er	væsent-

lig	højere	end	hos	sælger.	For	køber	vil	det	værste	scenarie	være,	hvis	der	forekommer	fuld-

stændig	umulighed,	da	køber	ikke	vil	opnå	den	forventede	kontraktværdi.	Det	kan	herved	ud-

ledes,	at	køber	på	baggrund	af	de	relativt	lave	skadesvirkninger	ved	den	konventionelle	kon-

trakt,	vil	have	et	lavt	incitament	til	at	afdække	risikoen	og	skadesvirkningerne	i	samarbejde	

med	sælger.	Backwards	induction	ledte	frem	til	parternes	Nash-ligevægt,	der	lå	i	strategien,	

hvor	kontrakten	opretholdes.	Eftersom	at	parterne	i	modellen	besidder	komplet	og	perfekt	

information	har	de	mulighed	for	at	se	hinandens	output,	hvorfor	de	gennem	modellens	løs-

ning	kan	ende	ud	i	den	optimale	tilstand.	Ud	fra	et	virkelighedsperspektiv	har	parterne	ikke	

samme	mulighed	for	at	kende	hinandens	output,	hvorfor	det	er	usikkert,	om	parterne	i	reali-

teten	vil	ende	i	denne	optimale	tilstand.		

3.4.7 Den strategiske kontrakt  

Den	strategiske	kontrakt	indeholder	de	samme	scenarier	som	den	konventionelle	kontrakt.	

Det	der	adskiller	de	to	kontrakter,	vil	være	gevinstmuligheden	i	den	strategiske	kontrakt,	der	

kan	opnås	som	følge	af,	at	parterne	udgør	et	strategisk	fit.	Denne	ekstra	gevinstmulighed	kan	

realiseres	i	form	af	en	relationsrente	eller	den	alternative	kvasirente.	Hermed	udvides	model-

len	med	relationsrenten	(rr)	og	kvasirenten	(kr).	Som	angivet	under	afsnittet	3.4.1	om	model-

lens	antagelser	opnår	parterne	ikke	relationsrenten	som	en	positiv	værdi	i	det	indeværende	

kontraktforhold,	da	de	ikke	opfylder	alle	betingelserne	herfor.	Relationsrenten	vil	dog	fremgå	

som	en	tabt	værdi	såfremt	kontrakten	brydes.	Da	relationsrenten	skal	give	parterne	et	inci-

																																																								
155	P(x)S	=	((2300	–	600)/600)*100	=	283	%.	P(x)K	=	((1200	–	1100)/1200)*100	=	8	%	
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tament	til	at	foretage	økonomiske	investeringer	fastsættes	dens	værdi	til	5000.	Det	antages,	at	

parterne	har	foretaget	relationsspecifikke	investeringer,	hvorfor	de	i	det	pågældende	kon-

traktforhold	godt	kan	opnå	kvasirenten.	Kvasirenten	udgør	en	del	af	relationsrenten	og	forud-

sætter	én	ud	af	de	fire	betingelser,	der	skal	opnås	for	at	generere	relationsrenten.	Som	følge	

heraf	sættes	dens	værdi	til	¼	af	relationsrentens	værdi,	altså	1250.	Som	følge	af,	at	parterne	

kan	opnå	kvasirenten	i	indeværende	kontraktforhold,	kan	de	medregne	denne	værdi	i	deres	

forventede	outputs.	Hermed	vil	købers	forventede	værdi	af	kontrakten	stige	fra	1200	til	1825.		

	

Såfremt	den	pågældende	kontrakt	brydes,	vil	det	medføre,	at	gevinstmulighederne	ligeledes	

forsvinder.	Herved	ønsker	spillet	med	den	strategiske	kontrakt	at	inddrage	gevinstmulighe-

derne	som	en	faktor,	der	kan	resultere	i	et	potentielt	tab	eller	gevinst.	Når	gevinstmulighe-

derne	går	tab	grundet	at	kontrakten	brydes,	vil	disse	samles	under	et	begreb	(Sg).	Sg	er	be-

tegnelsen	for	både	relationsrenten	på	5000	og	kvasirenten	på	1825.	Da	parterne	i	den	strate-

giske	kontrakt	deler	gevinstmulighederne	ligeligt	mellem	hinanden,	bliver	Sg	=	2500	-	625	=	

1875.	Kvasirenten	fratrækkes	fra	relationsrenten,	da	den	udgør	¼	af	relationsrenten.	Disse	

værdier	vil	tilføjes	til	de	allerede	præsenterede	formler	fra	den	konventionelle	kontrakt.	For-

uden	inddragelsen	af	de	nye	værdier,	vil	C	i	den	strategiske	kontrakt	sættes	til	en	højere	vær-

di,	som	følge	af,	at	der	forekommer	flere	transaktionsomkostninger	ved	en	strategisk	kontrakt	

end	ved	den	konventionelle.156		

3.4.7.1 Første scenarie - Sælger rammes af midlertidig umulighed:  

Ligesom	ved	den	konventionelle	kontrakt,	skal	køber	tage	stilling	til,	hvorvidt	forsinkelsen	er	

af	væsentlig	eller	ikke	væsentlig	karakter.		

	

3.4.7.1.1 Midlertidig umulighed med væsentlig forsinkelse 

I	tilfælde,	hvor	der	foreligger	væsentlig	forsinkelse,	skal	sælger	ligesom	i	den	konventionelle	

kontrakt	bære	en	meromkostning	(MC).	MC	der	før	var	sat	til	400,	vil	nu	stige	til	500	grundet	

flere	transaktionsomkostninger,	der	opstår	ved	den	strategiske	kontrakt	i	form	af	søgeom-

kostninger	eller	tilpasning	af	ydelsen	til	købers	specifikke	behov,	som	ligeledes	er	en	del	af	de	

relationsspecifikke	investeringer,	sælger	foretager.	

	
																																																								
156	Petersen	og	Østergaard,	(2017),	s.	11	
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Da	forsinkelsen	anses	for	at	være	væsentligt,	vil	køber	lide	et	tidsmæssigt	tab,	ligesom	i	sce-

nariet	med	den	konventionelle	kontrakt.	Dog	vil	tabet	her	udgøre	t	=	200,	da	parterne	er	mere	

afhængige	af	hinanden,	grundet	deres	komplementærer	varer.	Væsentlig	forsinkelse	er	her-

ved	udtrykt	på	samme	vis	som	tidligere:		

	
(0!	; 3) →	

	

(−Q77	; −E77)	

	

Ved	en	væsentlig	forsinkelse	kan	køber	gøre	sine	misligholdelsesbeføjelser	gældende,	der	her	

kan	være	enten	naturalopfyldelse	eller	ophævelse	med	erstatning.		

	

3.4.7.1.1.1 Naturalopfyldelse 

Forlanger	køber	naturalopfyldelse,	skal	sælger	vælge	mellem	at	genproducere	ydelsen	endnu	

engang,	eller	foretage	et	erstatningskøb	hos	en	tredjemand.		

	

Første	strategi,	hvor	sælger	vælger	at	genproducere	varen:		

Lige	som	ved	den	konventionelle	kontrakt	skal	sælger	afholde	sine	produktionsomkostninger	

(C)	to	gange.	Sælgers	produktionsomkostninger	er	forsat	600.	Foruden	afholdelsen	af	2C,	har	

sælger	også	en	meromkostning	MC	på	500.		

	

Køber	vil	opnå	ydelsen	og	derved	modtage	den	forventede	værdi	ved	selve	kontrakten.	Dog	vil	

denne	lide	et	tidsmæssige	tab	på	200.		

	

Da	kontrakten	går	igennem	vil	parterne	opnå	gevinstmuligheden	i	form	af	kvasirenten.	Her-

ved	udvides	den	oprindelige	formel	med	kvasirenten	(kr):		

	

(9 +
1
2RS − 2! −0!;9 +0; +

1
2RS − 3) →	

	
(1000 + 625 − 1200− 500	; 1000+ 200 + 625 − 200) →	
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(−TQ	; 8=EQ)	

	

Anden	strategi,	hvor	sælger	vælger	at	foretage	erstatningskøb:		

Såfremt	sælger	er	nødsaget	til	at	foretage	erstatningskøb	vil	sælger	først	og	fremmest	skulle	

afholde	den	forhøjede	pris	fra	tredjemanden.	Derudover	vil	der	forekomme	flere	meromkost-

ninger,	da	sælger	har	flere	søgeomkostninger,	når	denne	skal	finde	substitutten	til	den	kom-

plementære	vare,	som	derfor	vil	være	det	næstbedste	alternativ	til	køber.	Herved	vil	sælgers	

MCEK	stige	fra	500	til	600.	Derudover	har	sælger	også	afholdt	produktionsomkostninger	in-

den	ydelsen	gik	hændeligt	til	grunde.		

	

Såfremt	sælger	foretager	et	erstatningskøb,	vil	køber	kun	lide	et	tab	i	forbindelse	med	den	

væsentlige	forsinkelse.	Dog	vil	begge	parter	opnå	kvasirenten,	da	kontrakten	opretholdes.	

Herved	ændres	formlen	til:		

	

(9 +
1
2RS − >? − ! −0!	; 9 +0; +

1
2RS − 3) →	

(1000 + 625 − 1200 − 600 − 600	; 1000 + 200 + 625 − 200) →	

	

(−TTQ	; 8=EQ)		

	

3.4.7.1.1.2 Køber vælger at hæve kontrakten  

Når	køber	vælger	at	hæve	kontrakten,	på	baggrund	af	en	væsentlig	forsinkelse,	fritages	par-

terne	fra	deres	kontraktuelle	ydelser,	dog	kan	køber	kræve	en	erstatning	på	1000,	svarende	

til	prisen.	Købers	merværdien	på	de	200,	vil	ikke	blive	kompenseret	og	anses	derfor	for	et	tab.	

	

Sælger	vil	opnå	et	tab	i	form	af	produktionsomkostninger,	erstatning	til	køber	og	den	tabte	

værdi	i	form	af	købers	betaling,	som	sælger	ikke	modtager	for	varen.	Derudover	resulterer	

ophævelsen	af	kontrakten	i,	at	både	sælger	og	køber	mister	muligheden	for	at	opnå	en	gevinst	

i	form	af	både	relations-	og	kvasirenten.	Dette	udfald,	kan	derfor	udtrykkes	således:	

	
(9 − ! − > − UV	; > − 0; − UV) →	
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(−1000 − 600 − 1000	 − 1875	; 1000 − 200 − 1875) →	

	

(-4475	;	-1075)	

	

Her	ses	det	for	første	gang,	at	køber	ender	ud	med	et	negativt	output.	Dette	skyldes,	at	den	

værdi	køber	mister	ved,	at	kontraktforholdet	brydes	er	højere	end	den	erstatning	denne	op-

når.	De	-1075	illustrere	således,	hvor	meget	mindre	værdi	køber	opnår	ved	erstatning	frem	

for,	hvad	der	kunne	have	været	opnået,	hvis	kontrakten	opretholdes.		

	

3.4.7.1.2 Når der er statueret ikke væsentlig forsinkelse: 

Hvis	forsinkelsen	anses	for	ikke	væsentlig	af	køber,	fortsætter	kontrakten.	Grundet	den	ikke	

væsentlige	forsinkelse,	vil	det	tidsmæssige	tab	være	=	0.	Dog,	ligesom	ved	den	konventionelle	

kontrakt,	vil	sælger	stadigvæk	skulle	bære	meromkostningerne	på	500	og	derfor	udtrykkes	

situationen	som	følgende:	
(0!	; 3) →	

(−Q77	; 7)	

	

3.4.7.1.2.1 Opretholdelse af kontrakt  

Såfremt	forsinkelsen	ikke	anses	for	væsentlig,	vil	kontrakten	opretholdes	og	begge	parter	vil	

opnå	kvasirenten.	Dog	vil	sælger	ikke	opnå	sit	forventede	output,	da	denne	stadigvæk	skal	

bære	meromkostningerne.			

	

(9 +
1
2RS − ! −0!	; 9 +0; +

1
2RS) →	

	

(1000 + 625 − 600 − 500	; 1000 + 200 + 625 − 0) →	

	

(QEQ	; 8FEQ)	

	

Her	ses	det,	at	sælger	får	525,	hvilket	i	realiteten	betyder,	at	sælger	får	dækket	sine	merom-

kostninger	og	opnår	en	fortjeneste	på	525,	når	kontrakten	opretholdes.		
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3.4.7.2 Andet scenarie - Sælger rammes af fuldstændig umulighed:  

Ligesom	ved	den	konventionelle	kontrakt,	vil	fuldstændig	umulighed	resultere	i,	at	sælger	

fritages	for	erstatningsansvar,	jf.	KBL	§	24.	Igen	tages	der	udgangspunkt	i	det	værste	scenarie	

for	kontraktsparterne	hver	især,	hvorfor	det	for	sælger	betyder,	at	denne	stadigvæk	er	pålagt	

vederlagsrisikoen,	og	for	køber	vil	det	betyde,	at	denne	har	vederlagsrisikoen,	da	den	er	over-

gået	fra	sælger.		

	

	Sælger	får	derfor	ikke	betaling	fra	køber	og	ydermere	opnår	et	tab	i	form	af	de	allerede	af-

holdte	produktionsomkostninger.	Køber	har	forudbetalt	prisen	til	sælger	og	får	ikke	sin	beta-

ling	tilbage	og	opnår	samtidig	ikke	merværdien.	Begge	parter	mister	yderligere	muligheden	

for	at	opnå	både	relations-	og	kvasirenten.	Dette	illustreres	således:			

	

(9 − ! − UV; 	9 + 0; + UV) →	
(−1000 − 600 − 1825	;	−1000− 200 − 1825) →	

(−D6TQ	;	−D7TQ)	

	

Nedenstående	ses	modellen	med	parternes	opnåede	outputs	ved	den	strategiske	kontrakt.			

	

Nash-ligevægten	vil	igen	findes	ud	fra	Backwards	induction,	hvorfor	sælger	starter	med	at	

vælge	mellem	S	leverer	selv	(-75)	eller	Erstatningskøb	(-775).	Her	vil	sælger	vælge	S	leverer	

FM	
Tilstand	

Sælger	
rammes	
af:

Midlertidig	
Umulighed Køber

Væsentlig
Forsinkelse
(500	;	100 )

Natural
opfyldelse Sælger

S	levere	selv
(	75	;	1625)

Erstatningskøb
(775 ;	1625	)

Ophævelse	af	kontrakt	+	
Erstatning

(4475	;	1075	)	

Ikke-væsentlig
Forsinkelse
(500	;	0 )

Opretholdelse	af	kontrakt
(	525 ;	1825	)

Fuldstændig	
Umulighed

Sælger/
Køber

Ansvarsfrihed	=
Bortfald	af	kontrakt
(	3475	;	3075)
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selv.	Når	køber	så	skal	vælge	mellem	S	leverer	selv	(1625),	Ophævelse	og	erstatning	(-1075)	

eller	opretholdelse	af	kontrakten	(1825),	vil	denne	vælge	den	sidste	strategi.	Nash-ligevægten	

vil	igen	ligge	i	strategien,	hvor	kontrakten	opretholdes	(525	;	1825).		

	

3.4.8 Skadesvirkninger ved den strategiske kontrakt 

Der	vil	gøres	brug	af	de	samme	formler	for	hhv.	sælger	og	køber	som	i	afsnit	3.4.5	Skadesvirk-

ninger	ved	den	konventionelle	kontrakt.		

	

9(#)G = 	
!H	IJK	 − !

! ∗ 100	

	

9(#)A =
M; − N;
M;	 	 ∗ 100	

	

9(#)A =
?K
M; ∗ 100	

	

Scenarier	for	S/K	 Skadesvirkninger	

Ansvarsfrihed	 	
0	;	268157	

Kontraktens	opretholdes	 	
83;	0158	

Ophævelse	af	kontrakt	+	
erstatning	(VF)	

	
167	;	159159	

Naturalopfyldelse,	
S	leverer	selv	(VF)	

	
183;	11160	

Naturalopfyldelse,	
Erstatningskøb	(VF)	

	
300	;	11161	

	

																																																								
157	P(x)S	=	((600	–	600)/600)*100	=	0	%.	P(x)K	=	((1825+3075)/1825)*100	=	268	%	
158	P(x)S	=	((1100	–	600)/600)*100	=	83	%.	P(x)	K	=	((1825	–	1825)/1825)*100	=	0	%	
159	P(x)S	=	((1600	–	600)/600)*100	=	167	%.	P(x)	K	=	((1825	–	(-1072))/1825)*100	=	159	%	
160	P(x)S	=	((1700	–	600)/600)*100	=	183	%.	P(x)	K	=	((1825	–	1625)/1825)*100	=	11	%	
161	P(x)S	=	((2400	–	600)/600)*100	=	300	%.	P(x)	K	=	((1825	–	1625)/1825)*100	=	11	%	
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3.4.9 Opsamling på den strategiske kontrakt  

Det	kan	ud	fra	modellen	om	den	strategiske	kontrakt	ses,	at	sælger	under	umulighedstilstan-

den	har	højere	omkostninger	og	derfor	lider	et	større	tab	under	kontraktbrud.	Det	kan	ligele-

des	udledes	fra	modellen,	at	sælger	opnår	et	negativt	output	i	alle	andre	strategier	end	den,	

hvor	kontrakten	opretholdes.	For	køber	kan	det	ses,	at	denne	ved	den	strategiske	kontrakt	

har	mulighed	for	at	opnå	en	højere	værdi	af	kontraktforholdet	som	følge	af	kvasirenten.	Det	

kan	yderligere	udledes,	at	køber	lider	et	værdimæssigt	tab	i	den	strategiske	kontrakt,	når	der	

forekommer	en	væsentlig	forsinkelse,	og	et	endnu	større	tab,	når	der	sker	kontraktbrud,	fordi	

muligheden	for	at	realisere	både	kvasi-	og	relationsrenten	går	tabt.	Det	kan	ligeledes	udledes,	

at	købers	skadesomkostninger	stiger.	Der	sker	særligt	en	høj	stigning	i	de	tilfælde,	hvor	kon-

trakten	bortfalder.		

3.4.10 Sammenligning af de to kontraktformer  

Kigger	man	på	modellerne	for	de	to	forskellige	kontraktforhold,	kan	det	udledes,	at	sælgers	

outputs	ved	den	strategiske	kontrakt	forbedres	i	de	tilfælde,	hvor	kontrakten	opretholdes	i	

forhold	til	sælgers	outputs	ved	den	konventionelle	kontrakt.	Dette	skyldes	den	økonomiske	

ekstra	værdi,	som	parterne	formår	at	generere	i	den	strategiske,	når	de	opretholder	kontrak-

ten	og	kontraktrelationen.	Ved	den	konventionelle	kontrakt	forekommer	der	generelt	et	min-

dre	tab	end,	hvad	køber	kan	udsættes	for	i	den	strategiske	kontrakt.	Ved	den	konventionelle	

kontrakt	har	køber	og	sælger	ikke	muligheden	for	at	realisere	en	yderligere	økonomisk	ge-

vinst.		

	

Det	kan	hermed	udledes,	at	den	strategiske	kontrakt	indeholder	en	større	økonomisk	værdi	

for	parterne,	der	kan	realiseres,	når	der	ikke	forekommer	kontraktbrud.	Det	skal	pointeres,	at	

de	to	matricer	på	trods	af,	at	de	har	samme	formål	om	at	illustrere	parternes	skadesvirknin-

ger,	ikke	er	direkte	sammenlignelige.	Dette	skyldes,	at	der	i	de	opstillede	matricer	udelukken-

de	er	tale	om	de	negative	effekter	ved	de	angivende	strategier	for	de	forskellige	kontraktfor-

hold.	Ud	fra	matricerne	med	parternes	individuelle	skadesvirkninger,	kan	det	udledes,	at	dis-

se	er	langt	mindre	ved	alle	de	forstående	strategier,	hvor	kontraktforholdet	bevares,	under	

den	konventionelle	kontrakt	for	både	sælger	og	køber	end	ved	den	strategiske.	De	opstillede	

matricer	har	til	formål	at	danne	et	overblik	over,	hvilken	kontrakt,	der	implicere	de	største	

skadesvirkninger	for	parterne	og	benyttes	derved	til	at	kunne	udlede,	hvilken	af	de	to	kon-
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trakter,	der	som	følge	deraf	har	det	største	behov	for	at	blive	afdækket	på	alternativ	vis.	Det	

formodes	derfor,	at	effekten	af	det	nye	risikobegreb	vil	få	den	største	indvirkning	på	det	kon-

traktforhold,	der	indebærer	de	største	skadesvirkninger.		

	

3.5 Delkonklusion  

Et	kontraktforhold	indeholder	flere	former	for	økonomisk	risici.	Derfor	indkalkulerer	hver	

part	de	allerede	kendte	risici	i	kontrakten	ud	fra	deres	risikoprofil,	der	enten	kan	være	risiko-

avers,	risikoneutral	eller	risikovillig.	Dette	resulterer	dog	ikke	i,	at	parterne	formår	at	afdæk-

ke	alle	risici	i	kontraktforholdet.	Dette	kan	skyldes,	at	parterne	på	baggrund	af	deres	begræn-

sede	rationalitet,	ikke	kan	forudse	alle	de	risici,	der	kan	præge	kontraktforholdet	og	derfor	

ikke	er	klar	over,	at	de	burde	afdække	disse.	Derudover	er	der	en	række	transaktionsomkost-

ninger	forbundet	med	selve	kontraktindgåelsen	og	koncipering	af	selve	kontrakten.	Disse	

transaktionsomkostninger	kan	resultere	i,	at	parterne	afholder	sig	fra	at	indskrive	hver	en	

væsentlig	detalje	i	kontrakten.	Det	vil	kun	være	essentielt	for	parterne	at	lade	baggrundsret-

ten	regulere	de	tilfælde,	hvor	retsstillingen	anses	at	være	tilfredsstillende	for	parterne.				

	

Den	økonomiske	analyse	tager	udgangspunkt	i	to	forskellige	former	for	kontrakter,	hhv.	en	

konventionel	og	en	strategisk	kontrakt.	Transaktionsomkostningerne	konkluderes	at	være	

højere	i	den	strategisk	kontrakt	end	i	den	konventionelle,	eftersom	der	afholdes	flere	og	høje-

re	omkostninger	i	forbindelse	med	at	indgår	et	strategisk	samarbejde.	Ud	fra	Posners	transak-

tionsomkostningsteori,	kan	det	konkluderes,	at	jo	flere	transaktionsomkostninger	der	afhol-

des	ex	ante	i	form	af	forhandling,	jo	lavere	vil	sandsynligheden	være	for,	at	parterne	ender	ud	

i	en	retssag	ex	post.	Posners	teori	påpeger	dermed,	at	det	kan	betale	sig	for	parterne	i	et	læn-

gerevarende	forhold,	at	afholde	flere	transaktionsomkostninger	ex	ante,	såfremt	det	vil	ned-

bringe	transaktionsomkostningerne	ex	post.	Da	parterne	i	den	strategiske	kontrakt	har	mu-

lighed	for	at	opnå	en	ekstra	økonomisk	gevinst	i	form	af	relationsrenten	og	kvasirenten,	vil	

dette	give	et	incitament	for	parterne	til	at	udforme	en	mere	detaljeret	beskrivelse	af	den	stra-

tegiske	kontrakt.	Parterne	kan	ikke	opnå	den	ekstra	gevinstmulighed	ved	den	konventionelle	

kontrakt,	hvorfor	de	her	ikke	vil	have	det	samme	incitament	til	at	bruge	flere	konciperings-

omkostninger	ex	ante.		
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Det	kan	ud	fra	modellen	i	den	økonomiske	analyse	konkluderes,	at	der	forekommer	de	største	

samlede	skadesvirkninger	for	både	sælger	og	køber	ved	den	strategiske	kontrakt,	når	deres	

kontraktforhold	rammes	af	en	force	majeure	situation.	De	høje	skadesvirkninger	skyldes	bl.a.,	

at	sælger	har	højere	omkostninger	ved	at	overkomme	en	midlertidig	umulighedstilstand	un-

der	den	strategiske	kontrakt.	Skadesvirkningerne	øges	yderligere	som	følge	af,	at	parterne	

ved	kontraktbrud	mister	de	ekstra	gevinstmuligheder	i	form	kvasi-	og	relationsrenten.	I	og	

med,	at	modellen	tager	udgangspunkt	i	et	kontraktforhold	mellem	to	professionelle	parter,	

formodes	det	ligeledes,	at	parterne	ud	fra	deres	risikoprofiler	vil	vælge	den	strategiske	kon-

trakt,	da	der	her	foreligger	en	mulighed	for	at	opnå	et	større	afkast	end	ved	den	konventionel-

le	kontrakt.	Det	kan	derfor	ud	fra	analysen	konkluderes,	at	force	majeure	tilstanden	kan	bety-

de	høje	skadesvirkninger	for	parterne	i	begge	kontraktforhold,	hvorfor	det	vil	være	fordelag-

tigt	for	parterne	at	regulere	dette	i	begge	kontrakttyper.	

	

Eftersom	et	af	ønskerne	med	afhandlingen	er	at	foretage	en	omkostningsminimering	ud	fra	

vores	nye	risikobegreb,	ses	der	et	større	behov	for	at	inddrage	den	strategiske	kontrakt	for	

den	videre	analyse,	da	skadesvirkningerne	her	var	størst.	Ligeledes	ses	det,	at	det	er	den	stra-

tegiske	kontrakt,	der	har	det	største	outputmæssige	potentiale	for	begge	parter,	hvorfor	der	

ligeledes	på	baggrund	heraf	ses	et	større	behov	for	at	opretholde	kontraktforholdet.		
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Kapitel	4	Integreret	analyse	
	

4.1 Umulighedsrisiko	som	begrebet	
Der	vil	stort	set	altid	være	flere	risici	forbundet	med	parternes	erhvervsmæssige	udøvelse.	

Risici	defineres	som:	”..	The	chance	of	something	happening	that	will	have	an	impact	on	objec-

tives.	It	can	be	an	event	or	set	of	events	that	consequences	may	flow	from”162	Det	er	i	afhandlin-

gen	forsøgt	at	illustrere,	hvorledes	der	foreligger	en	vis	risiko	i	forbindelse	med,	at	parterne	i	

et	kontraktforhold	rammes	af	en	umulighedstilstand.	Denne	risiko	bliver	i	afhandlingen	be-

skrevet	som	umulighedsrisikoen.	Der	er	her	tale	om	en	risiko	af	både	juridisk	og	økonomisk	

karakter,	som	ikke	synes	at	være	dækket	optimalt	af	en	af	de	allerede	eksisterende	risikobe-

greber:	Forudsætningsrisiko,	professionsrisiko,	koncipistrisiko,	fortolkningsrisiko	eller	nærmest	

til	at	bære	risikoen.163		

	

Umulighedsrisikoen	fremstår	særlig	klart	i	de	situationer,	hvor	der	foreligger	midlertidig	eller	

fuldstændig	umulighed	på	baggrund	af	en	efterfølgende	omstændighed,	der	falder	uden	for	

parternes	kontrolsfære.	Der	er	i	afhandlingen	særligt	lagt	vægt	på	umulighed	i	overensstem-

melse	med	force	majeure	begrebet	i	KBL	§	24.	Dette	er	for	at	statuere,	hvor	store	skadesvirk-

ninger	en	sådan	umulighedstilstand	kan	medføre	for	kontraktsparterne.	Umulighed	kan	i	

mange	tilfælde	resultere	i	den	mindst	ønskelige	retstilstand,	nemlig	kontraktbrud.	Force	ma-

jeure	reglen	i	KBL	§	24	giver	sælger	mulighed	for	at	påberåbe	sig	ansvarsfritagelse	for	hhv.	sin	

præstations-	og	erstatningspligt,	når	der	foreligger	artsumulighed	og	såfremt	sælger	kan	be-

vise,	at	de	kumulative	betingelser	for	force	majeure	er	opfyldt,	jf.	afsnit	2.1.4	om	force	majeu-

re.		

	

Som	udgangspunkt	i	dansk	ret	er	det	den	part,	der	bliver	udsat	for	den	efterfølgende	omstæn-

dighed,	som	må	bære	skadesrisikoen	for	den	ekstra	omkostning,	det	må	have	at	fuldende	kon-

trakten.	Dette	skal	ses	i	relation	til	risikoens	overgang	som	bestemmer,	hvem	af	parterne,	der	

bærer	hhv.	ydelses-	eller	vederlagsrisikoen.	I	de	fleste	tilfælde,	vil	det	være	sælger,	der	ram-

mes	af	umulighedstilstand	i	forbindelse	med	præstering	eller	levering	af	dennes	ydelse,	og	

																																																								
162	Iversen,	2007,	s.	32	
163	Se	mere	herom	i	afsnit	2.3.6	Opsamling	på	afsnit	om	risikoallokering	ud	fra	de	obligationsretlige	grundsæt-
ninger			
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hvor	køber	heraf	i	de	fleste	tilfælde,	vil	ende	ud	med	en	værdiforringelse	og	kun	i	bedste	til-

fælde	opnå	den	oprindelige	værdi	af	kontrakten.	Herved	stilles	mindst	én	af	de	involverede	

parter	værre	end	ved	udgangspunktet,	uden	at	situationen	forbedres	for	den	anden	part.	

4.1.1 Sælgers risici 

En	umulighedstilstand	vil	som	illustreret	i	den	økonomiske	analyse,164	indebære	store	ska-

desvirkninger	herunder	forhøjede	omkostninger	for	sælger.	For	sælger	medfører	umuligheds-

tilstanden	risikoen	for,	at	denne	alene	skal	afholde	alle	omkostninger	for	den	efterfølgende	

omstændighed.	Herunder	de	meromkostninger,	der	opstår	i	forbindelse	med	at	køber	kræver	

naturalopfyldelse	eller	at	denne	idømmes	et	erstatningsansvar,	når	køber	er	berettiget	til	at	

ophæve	kontrakten	som	følge	af	at	denne	tilstand	hidfører,	at	der	foreligger	en	væsentlig	for-

sinkelse.	Dette	resulterer	i,	at	sælger	ikke	opnår	vederlag	for	ydelsen,	hvorfor	sælgers	produk-

tionsomkostninger	ikke	bliver	dækket.	Disse	vil	derved	være	en	sunk	cost,	medmindre	sælger	

efterfølgende	kan	afhænde	ydelsen	til	anden	side.	Dette	vil	være	særlig	vanskelig	for	sælger,	

hvis	der	er	tale	om	en	idiosynkratisk	ydelse	eller	produkt	i	et	strategisk	kontraktforhold.		

Derudover	vil	tilstanden,	når	der	foreligger	en	strategisk	kontrakt,	medføre	at	relationen	går	

tabt.	Derved	vil	sælger	lide	et	yderligere	tab	ved	ikke	at	realisere	relations-	eller	kvasirenten.	

De	transaktionsomkostninger	sælger	har	afholdt	ex-ante	samt	de	foretagende	relationsspeci-

fikke	investeringer,	vil	også	udmunde	i	en	sunk	cost	og	ligeledes	kategoriseres	som	et	økono-

misk	tab	for	denne.		

4.1.2 Købers risici  

Køber	udsættes	for	en	risiko	i	form	af,	at	denne	ikke	får	kontraktydelsen	i	hænde.	Herved	vil	

den	merværdi,	som	den	pågældende	kontraktydelse	ville	have	medført	køber	og	som	må	have	

været	grundlæggende	for	indgåelsen	af	kontrakten,	resultere	i	et	økonomisk	tab	for	køber.	

Desuden	kan	den	forsinkelse,	som	en	midlertidig	eller	fuldstændig	force	majeure	tilstand	

medføre,	at	køber	bringes	i	tidspres.	Dette	kan	få	betydning	for	købers	øvrige	kontraktsretlige	

forhold	og	derved	være	en	skjult	risikofaktor	for	denne.	Her	tænkes	der	særligt	på	de	tilfælde,	

hvor	køber	allerede	har	afhændet	varen	til	anden	side,	hvorefter	den	indtrådte	umulighedstil-

stand	medfører,	at	køber	i	det	andet	kontraktforhold	bringer	sig	selv	i	misligholdelse.	Derud-

over	vil	sælgers	ansvarsfrihed	betyde,	at	køber	hverken	opnår	kontraktydelsen	eller	bliver	

																																																								
164Jf.,	herom	Kapitel	3,	Økonomisk	analyse	afsnit	3.4.5	Skadesvirkninger	ved	den	strategiske	kontrakt	
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kompenseret	herfor.	Dette	kan	være	særlig	byrdefuldt	for	køber,	hvis	denne	allerede	har	præ-

steret	sin	ydelse	og	derved	har	vederlagsrisikoen	for	genstandens	hændelige	undergang,	som	

implicit	resulterer	i	et	tab	for	køber.		

	

Køber	har	ligesom	sælger	et	større	tab	ved	en	strategisk	kontrakt,	fordi	denne	ligeledes	mi-

ster	kontraktrelationen	og	muligheden	for	at	realisere	den	ekstra	økonomiske	gevinst,	som	

følge	af	relations-	eller	kvasirenten.	Købers	transaktionsomkostninger	og	evt.	relationsspeci-

fikke	investeringer	vil	ligeledes	være	en	sunk	cost	og	dermed	være	et	økonomisk	tab.	

4.1.3 Parternes fælles risiko  

I	tilfælde,	hvor	køber	påberåber	sig	en	beføjelse	som	denne	er	berettiget	til	jf.	KBL	§	21,	og	

domstolen	efterfølgende	ikke	giver	denne	medhold	heri,	vil	køber	have	bragt	sig	selv	i	mislig-

holdelse,	og	det	vil	i	stedet	være	køber,	der	idømmes	erstatningsansvar	over	for	sælger.	Her-

ved	er	der	en	risiko	for,	at	køber	bringer	sig	selv	i	en	endnu	værre	retstilstand.	Sælger	har	

selvfølgelig	samme	risiko	såfremt	denne	påberåber	sig	ansvarsfrihed	og	ikke	får	medhold	

heri.		

	

De	sidst	nævnte	tilfælde	er	et	udtryk	for	fortolkningsrisikoen,	som	stort	set	altid	vil	være	til	

stede	i	et	kontraktforhold.165	Der	vil	som	følge	af	fortolkningsrisikoen	altid	være	en	vis	risiko	

for,	hvorvidt	parterne	hver	især	vil	få	medhold	i	deres	respektive	påstande	om	hhv.	ansvars-

frihed,	opretholdelse	eller	ophævelse	i	tilfælde	af	en	force	majeure	tilstand.		

4.1.4 Formålet med umulighedsrisikoen 

Umulighedstilstanden	medfører	således	en	umulighedsrisiko	for	parterne,	der	kan	udtrykkes	

som	risikoen	for	at	parterne	ender	i	en	tilstand,	der	er	økonomisk	uholdbar.	Det	nye	umulig-

hedsrisikobegreb,	skal	således	forbedre	den	økonomiske	og	juridiske	tilstand,	når	umulig-

hedstilstanden	forekommer	og	skal	overvindes	sammen	med	den	allerede	kendte	fortolk-

ningsrisiko.		

	

Som	illustreret	i	den	økonomiske	analyse	er	parternes	incitament	for	at	afdække	umuligheds-

risikoen	afhængig	af,	hvilken	kontrakttype,	der	foreligger166.	Eftersom	skadesvirkningerne	er	

																																																								
165	Fortolkningsrisikoen	er	også	kendt	som	procesrisiko.		
166	Jf.	herom	i	afsnit	2.3.2	Fortolkningsrisiko	
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størst	for	sælger	i	både	den	konventionelle	og	den	strategiske	kontrakt,	vil	sælger	i	begge	til-

fælde	have	et	økonomisk	incitament	til	at	afdække	disse	i	kontrakten.	Køber	har	modsat	sæl-

ger	ikke	det	samme	økonomiske	incitament	til	at	afdække	sit	tab	ved	den	konventionelle	kon-

trakt.	Dette	skyldes,	at	købers	skadesvirkninger	er	relativt	lave,	i	forhold	til	de	omkostninger,	

det	vil	have	at	afdække	denne	risiko.	Det	er	først	ved	den	strategiske	kontrakt,	at	køber,	på	

baggrund	af	dennes	forhøjede	skadesvirkninger,	vil	have	et	incitament	til	at	afdække	umulig-

hedsrisikoen	i	kontrakten.	Det	bliver	yderligere	i	den	økonomiske	analyse	påvist,	at	parterne	

under	den	strategiske	kontrakt	har	muligheden	for	at	opnå	et	højere	output	end	ved	den	kon-

ventionelle	kontrakt.	Det	må	derved	formodes,	at	begge	parter	har	et	økonomisk	incitament	

til	at	sikre	den	igangværende	kontraktrelation	for	at	realisere	den	potentielle	økonomiske	

gevinst	gennem	kvasi-	eller	relationsrenten.	Derfor	vil	de	have	et	fælles	incitament	til	at	af-

dække	risikoen	for	kontraktbrud	i	den	strategiske	kontrakt	og	således	reducere	deres	samle-

de	skadesvirkninger.		

	

Fordi	umulighedsrisikoen	søger	at	minimere	skadesvirkningerne	gennem	et	princip	om	om-

kostningsdeling,	vil	parterne,	såfremt	de	formår	at	indsætte	umulighedsrisikoen	som	en	klau-

sul	i	deres	kontrakt,	forbedre	retsforholdene	under	force	majeure.	Parterne	vil	derfor	i	langt	

færre	tilfælde	ende	ud	i,	at	kontrakten	bortfalder,	og	sænke	købers	incitament	til	at	gøre	brug	

af	dennes	misligholdelsesbeføjelser.	Dette	vil	således	udover	at	være	økonomisk	mere	ind-

bringende,	yderligere	medføre	en	forbedret	juridisk	retstilstand,	hvis	kontraktforholdet	for-

sætter	på	trods	af	en	efterfølgende	begivenheds	indtræden.		

	

Det	ønskes	klargjort,	hvorledes	umulighedsrisikoen,	gennem	et	princip	om	omkostningsde-

ling,	vil	have	en	positiv	effekt	på	kontraktforholdets	skadesvirkninger	ved	force	majeure.	

	

4.2 Omkostningsdeling		
Parternes	ønske	om	at	opnå	et	strategisk	fit	forudsættes	af,	at	parterne	er	fællesoptimerende.	

Parterne	skal	derfor,	hver	især	foretage	relationsspecifikke	investeringer	for	at	styrke	den	
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pågældende	partsrelation	og	desuden	opfylde	de	øvrige	betingelser,167	for	at	opnå	gevinstmu-

ligheden	i	form	af	relations-	eller	den	alternative	kvasirente.	Et	strategisk	fit	indebærer	såle-

des,	at	parterne	skal	samarbejde	og	ressourcedele	for	at	opnå	en	vedvarende	konkurrence-

fordel	og	realisere	den	ekstra	gevinstmulighed.	Forudsætningerne	for	den	strategiske	kon-

trakt	kunne	med	fordel	udvides	til	at	indeholde	et	princip	om	omkostningsdeling.	Siden	par-

terne	stræber	efter	fælles	optimering,	vil	omkostningsdeling	for	efterfølgende	omstændighe-

der,	når	umulighedsrisikoen	er	indsat	i	kontraktforholdet,	være	omkostnings-	og	skadesmi-

nimerende	samlet	set	for	parterne	ex	post.	Derudover	vil	det	medføre,	at	parterne	i	højere	

grad	må	antages	at	ville	gennemføre	kontrakten,	hvilket	vil	reducere	risikoen	for	kontrakt-

brud	ved	umulighedstilstanden.	Dette	giver	ligeledes	parterne	mulighed	for	at	udnytte	hinan-

dens	ressourcer	optimalt,	eksempelvis	i	tilfælde,	hvor	købers	fragtomkostninger	er	lavere,	

hvis	denne	selv	afhenter	hos	tredjemand	frem	for,	at	sælger	skal	arrangere	levering	af	erstat-

ningskøbet.	Ved	at	foretage	en	sådan	omkostningsdeling,	vil	parterne	ligeledes	reducere	

sandsynligheden	for,	at	der	opstår	økonomisk	force	majeure.	Dette	skyldes,	at	der	nu	er	to	

parter,	i	stedet	for	én	part,	til	at	bære	den	ekstra	økonomiske	omkostning,	hvorfor	det	må	for-

ventes,	at	muligheden	for	at	ende	i	en	situation	med	økonomisk	force	majeure,	må	være	min-

dre	sandsynligt.	Det	betyder	dog	ikke,	at	selvom	parterne	omkostningsdeler,	aldrig	vil	kunne	

ende	ud	i	en	situation,	hvor	omkostningerne	for	naturalopfyldelse	vil	være	eksorbitant	høje	

for	begge	parter.	I	et	sådan	tilfælde	vil	gennemførelsen	af	kontrakten	muligvis	ikke	være	vær-

diskabende.		

	

Der	ses	generelt	en	tendens	til,	at	de	allerede	eksisterende	retsfigurer	og	risikobegreber	alle	

søger	at	pålægge	én	af	parterne	de	efterfølgende	økonomiske	omkostninger,	der	opstår	i	et	

kontraktforhold.	Som	det	også	blev	konstateret	i	den	juridiske	analyses	afsnit	2.3.6	Opsamling	

på	afsnit	om	risikoallokering	ud	fra	de	obligationsretlige	grundsætninger,	anses	det	ikke	for	

værende	optimalt	at	pålægge	den	ene	part	al	risikoen	og	de	økonomiske	konsekvenser	ved	en	

umulighedstilstand,	såfremt	det	ønskes	at	bevare	kontrakten	og	relationen.		

	

																																																								
167	Betingelserne	for	at	opnå	et	strategisk	fit	forudsætter:	komplementære	ressourcer,	videns-	og	informationsde-
ling,	lavere	transaktionsomkostninger	og	afholdelse	af	relationsspecifikke	investeringer	samt	eleminering	af	par-
ternes	incitament	til	at	handle	opportunistisk	overfor	hinanden.	
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Umulighedsrisikoen	allokerer	risikoen	ligeligt	ud	på	begge	parter,	samtidig	med,	at	merom-

kostningerne	der	forekommer	ex	post	ved	umulighedstilstanden,	deles	ud	på	begge	parter.	

Risikoallokeringen	samt	omkostningsdelingen	anses	at	skabe	incitamentsforenelighed	mel-

lem	parterne,	da	opretholdelsen	af	kontrakten	og	relationen	vil	være	det	bedste	resultat	for	

begge.		

4.2.1 Overkompensation  

En	af	de	basale	grunde	til,	at	der	opstår	inkomplette	kontrakter	er,	at	parterne	i	et	kontrakt-

forhold	ofte	forsøger	at	allokere	risici	til	modparten.	Muligheden	for,	at	parterne	kan	fortage	

en	sådan	risikoallokering,	afhænger	af	parternes	respektive	risikoprofiler.	Såfremt	en	part	er	

mere	risikoavers	end	den	anden	part	i	kontraktforholdet,	vil	denne	part	forsøge	at	kompense-

re	den	anden	part	til	at	overtage	denne	risiko.	I	disse	situationer	ender	det	ofte	med,	at	par-

terne	overkompenserer	hinanden	for	overtagelsen	af	den	respektive	risiko.		

	

Såfremt	parterne	indfører	umulighedsrisikoen	i	kontrakten,	vil	det	betyde,	at	de	allerede	på	

kontraktindgåelsestidspunktet	ved,	at	den	økonomiske	risiko	for	en	efterfølgende	begiven-

heds	indtræden	er	allokeret	ligeligt	mellem	parterne.	Parterne	kan	dermed	ikke	forsøge	at	

reallokere	denne	risiko	til	modparten,	hvorfor	der	ikke	vil	ske	overkompensation.	Dette	må	

ligeledes	ud	fra	teorien	om	inkomplette	kontrakter	betyde,	at	en	kontrakt,	hvor	umulighedsri-

sikoen	indføres,	vil	være	mindre	inkomplet	end	de	kontrakter,	hvor	dette	ikke	indføres.		

4.2.2 Alternativ levering 

Parterne	vil	i	overensstemmelse	med	umulighedsrisikoens	formål	kunne	inddrage	en	alterna-

tiv	leveringsmulighed168	til	den	oprindelige	kontraktydelse.	Parterne	skal	inden	kontraktind-

gåelsen	aftale,	hvad	der	kan	betegnes	som	en	alternativ	levering	til	den	oprindelige	ydelse.	

Herved	opstår	der	ikke	en	problematik	ex	post	om,	hvorvidt	køber	vil	acceptere	en	alternativ	

substitut169	til	den	oprindelige	levering,	og	ligeledes	vil	der	ikke	herske	midlertidig	leve-

ringsumulighed	for	sælger.	Således	vil	den	alternative	leveringsmulighed	give	parterne	mu-

lighed	for	at	kunne	opretholde	kontrakten.	Parterne	kan	dog	aftale,	at	såfremt	en	af	disse	fin-

der	en	alternativ	leveringsmulighed,	der	er	mindre	omkostningsfuld,	og	begge	parter	kan	ac-

																																																								
168	Også	kendt	som	second	best	delivery		
169	Der	inddrages	kun	substitut	som	alternativ	leveringsmulighed,	da	der	er	tale	om	et	strategisk	samarbejde,	
hvormed	den	pågældende	ydelse	ikke	vil	være	fungibel.		
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ceptere	denne,	vil	denne	ydelse	kunne	subsumere	den	alternative	leveringsmulighed.	Herved	

sikres	parternes	mulighed	for	at	kunne	foretage	et	(endnu	mere)	omkostningsminimerende	

tiltag	ex	post	kontraktindgåelsen.		

	

Et	eksempel	herpå	kunne	være,	at	den	oprindelige	kontraktydelse	omhandlede	80	kg.	saltede	

torsk	til	10	kr./	kg.	Sælger	formår	beklageligvis	ikke	at	indfange	det	lovede	parti	af	saltede	

torsk,	fordi	den	globale	opvarmning	har	medført,	at	torskene	ikke	længere	befinder	sig	i	det	

farevand,	hvor	sælger	har	sine	fiskekvoter.	Køber	ønsker	naturalopfyldelse,	hvorved	sælger	

nu	bør	foretage	et	erstatningskøb	hos	en	tredjemand	til	20	kr./	kg.	dvs.	den	dobbelte	pris	af,	

hvad	køber	oprindelig	skulle	betale.	På	baggrund	af	indførelsen	af	umulighedsrisikoen	har	

parterne	indsat	en	alternativ	leveringsmulighed.	Køber	og	sælger	har	indgået	en	aftale	om,	at	

alternativ	levering	kan	ske	i	form	af	usaltede	torsk.	Disse	kan	sælger	skaffe	hos	tredjemand	

for	15	kr.	/	kg.	hvorved	omkostningerne	kan	nedbringes	med	50%	i	forhold	til	at	foretage	er-

statningskøb	af	den	oprindelige	ydelse	hos	tredjemand.	Herved	har	parterne	anvendt	umulig-

hedsrisikoen	som	styringselement	og	minimeret	deres	ekstraomkostninger	i	forbindelse	med	

en	umulighedstilstand	med	50%	ift.	til	de	omkostninger,	der	ville	være	uden	den	alternative	

leveringsmulighed.	

	

4.3 Efficiensbetragtning	
Ud	fra	en	efficiensbetragtning	maksimeres	det	økonomisk	samfundsmæssige	velfærd,	når	res-

sourcerne	bliver	allokeret	hen,	hvor	de	tillægges	størst	værdi.170	Hertil	anvender	man	kriteri-

erne	Pareto	og	Kaldor-Hicks.	En	Pareto	forbedring	forudsætter,	at	mindst	én	af	parternes	til-

stand	forbedres	uden	at	den	anden	parts	forværres.	Der	eksisterer	derved	en	pareto-optimal	

tilstand	når	retstilstanden	ikke	kan	ændres	uden,	at	nogle	af	parterne	stilles	dårligere	end	ved	

udgangspunktet.171	Det	øvrige	efficienskriterium	er	Kaldor-Hicks	kriteriet,	der	forudsætter,	at	

såfremt	en	part	stilles	bedre,	vil	denne	part	teoretisk	set	kunne	kompensere	den	anden	parts	

tab,	således	at	den	ene	parts	værdiforøgelse	er	større	end	det	tab,	som	den	anden	part	lider.	

Der	tages	dermed	ikke	hensyn	til	de	fordelingsmæssige	konsekvenser	og	uligevægten	i	par-

																																																								
170	Posner,	2004,	s.	3	
171	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	109	
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ternes	outputs.	Hermed	foreligger	der	en	Kaldor-Hicks	optimal	situation,	når	den	samlede	

samfundsmæssige	værdi	er	størst,	uagtet	om	dette	sker	på	bekostning	af	den	anden	part.172	

	

Eftersom	den	nuværende	retstilstand	for	køber,	hverken	medfører	en	forbedret	tilstand	eller	

tilfører	denne	en	merværdi,	samtidig	med,	at	sælgers	udgangspunkt	i	langt	de	fleste	tilfælde	

vil	forringes,	er	der	herved	hverken	tale	om	en	Pareto	eller	Kaldor-Hicks	efficient	løsning	ud	

fra	baggrundsretten.173	Efficiensbetragtningen	viser,	at	den	nuværende	retstilstand	ved	umu-

lighed,	ikke	anses	som	værende	efficient	ud	fra	nogle	af	de	omtalte	efficienskriterier.	Umulig-

hedstilstanden	i	vores	optik	indebærer	en	del	risici	for	henholdsvis	køber	og	sælger,	hvorfor	

disse	så	vidt	muligt	søges	afdækket.	Det	ønskes	derved	i	afhandlingen	at	fremdrage	en	mere	

efficient	løsning	på	umulighedstilstanden	ud	fra	forudsætningerne	om	vores	umulighedsrisi-

ko.		

	

Det	vil	i	forbindelse	hermed	være	relevant	at	vurdere,	om	det	vil	være	efficient	at	opretholde	

eller	ophæve	kontrakten,	når	parternes	kontraktforhold	rammes	af	en	umulighedstilstand.		

4.3.1 Det efficiente kontraktbrud 

Ud	fra	Shavells	teori	om	det	efficiente	kontraktbrud174,	vil	sælger,	når	omkostningerne	c	bli-

ver	uventet	høje	i	forhold	til	den	aftalte	kontraktpris	p,	som	regel	vælge	at	bryde	kontrakten	

og	i	stedet	betale	erstatning	til	køber.	

	
X > % = RZ[3S\R3]S^_	

	

Såfremt	kontraktværdien	for	køber	v	er	højere	end	sælgers	omkostninger,	på	trods	af,	at	sæl-

ger	rammes	af	en	omkostningsstigning,	vil	det	være	mest	efficient	at	opretholde	kontrakten.		

	

; > X = RZ[3S\R3+[	Z;+SℎZa_+b		

	

Dette	afhænger	dog	af,	hvilken	erstatningsregel	køber	forlanger.	Køber	kan	jf.	KBL	§	25,	kræve	

erstatning	efter	den	positive	eller	negative	opfyldelsesinteresse.	Da	der	i	modellen	kun	tages	
																																																								
172	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	110	
173	Pacces,	2011	s.	5	
174	Shavell,	Steven	”Is	breach	of	contract	immoral?”	Discussion	Paper	No.	531	11/	2005,	Harvard	Law	School	
Cambridge,	MA	02138	
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udgangspunkt	i	den	negative	kontraktinteresse,	er	det	kun	være	denne	erstatningsregel,	der	

er	relevant	at	fokusere	på	i	forbindelse	med	Shavells	teori	om	det	efficient	kontraktbrud.		

	

cN(+) = 9	

	

Ved	negativ	kontraktsinteresse	stilles	køber	som	om	kontrakten	aldrig	er	blevet	indgået,	dvs.	

at	køber	kun	bliver	kompenseret	for	den	egentlige	kontraktpris.	Sælger	skal	her	nøjes	med	at	

betale	følgende	erstatning	til	køber:		

	

δ	 = −%	

	

Når	e	=	–	p,	får	køber	erstatning	i	form	af	kontraktprisen.	Sælger	vil	modsvarende	få	et	tab	i	

form	af	erstatningen,	når	denne	vælger	at	bryde	kontrakten,	og	hermed	vil	sælgers	underskud	

blive	lig	erstatningen.	Ved	overholdelse	af	kontrakten	vil	sælgers	overskud	være	p	–	c.	Det	vil	

derfor	kun	være	efficient	for	sælger	at	bryde	kontrakten,	når:		

	
% − X > −%	

	

dvs.	når	c	>	δ,	altså	når	omkostningerne	er	højere	end	erstatningen.175	Dette	udtryk	vil	lede	til	

den	mest	optimale	kontrakt	for	sælger.	Når	erstatningen	δ	er	lav,	medfører	dette,	at	sælger	i	

flere	tilfælde	vil	bryde	kontrakten	og	betale	erstatning.	Såfremt	sælger,	efter	kontraktindgåel-

sen	med	køber,	har	mulighed	for	at	videresælge	varen	til	en	tredjemand	til	en	højere	pris,	vil	

denne	gøre	dette	når:		

	

c)	% > 	δ	

	

Der	skabes	således	et	mindre	incitament	for	sælger	til	at	gennemføre	kontrakten	med	den	

oprindelige	køber,	fordi	der	opstår	en	alternativ	mulighed,	der	stiller	sælger	bedre.	Teoretisk	

set	taber	køber	ikke	noget	ved,	at	sælger	bryder	kontrakten,	da	denne	får	δ = p	.	Køber	vil	dog	

her,	ikke	blive	kompenseret	for	dennes	reelle	værdi	v	af	kontrakten,	fordi	denne	ikke	kom-

																																																								
175	Shavell,	2005	s.	24	
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penseres	for	sin	merværdi	af	kontrakten.	Her	ses	det,	at	den	negative	erstatningsregel	ikke	

kompenserer	køber	fuldt	ud	for	dennes	tab,	i	og	med,	at	denne	ville	have	foretrukket	opfyldel-

se	frem	for	erstatning,	da	opfyldelse	ville	resultere	i	et	bedre	output.176	Denne	tilstand	anses	

derfor	ikke	som	optimal	for	køber.177	

	

For	at	kunne	anvende	Shavells	teori	på	en	strategisk	kontrakt,	der	har	indsat	umulighedsrisi-

koen	ex	ante,	udvides	teorien	så	udtrykket	for	det	efficiente	kontraktbrud	ændres	til	at	inde-

holde	de	alternative	gevinstmuligheder	kvasi-	og	relationsrenten,	P	=	(p	+	kr	+	rr).		

			

e < X > 9 = RZ[3S\R3]S^_	

	

Det	efficiente	kontraktbrud	sker	således	stadig	ud	fra	Shavells	antagelse	om,	at	sælgers	om-

kostninger	c	skal	overstige	dennes	værdi	af	kontrakten	inkl.	gevinstmuligheder.	Ved	at	ind-

sætte	umulighedsrisikoen	i	en	strategisk	kontrakt	vil	sælgers	meromkostninger	for	at	over-

komme	umulighedstilstanden	være	lavere,	i	og	med,	at	disse	deles	med	køber.	Hermed	må	det	

forventes,	at	c	må	være	lavere	for	sælger,	samtidig	med,	at	kontraktværdien	forventes	at	stige,	

hvorfor	der	ud	fra	denne	teori	vil	ske	færre	kontraktbrud.		

4.3.2 Efficient risikoallokering 

I	tilfælde,	hvor	parterne	er	uenige	om,	hvorvidt	der	foreligger	en	umulighedstilstand	og	an-

svarsfrihed	for	sælger,	vil	parterne	inddrage	domstolene	til	afklaring	heraf.	Det	vil	som	følge	

af,	at	sælger	har	bevisbyrden	ved	en	force	majeure	tilstand,	være	denne	der	som	udgangs-

punkt	bærer	risikoen	for	den	efterfølgende	begivenhed,	såfremt	denne	ikke	kan	bevise,	at	det	

lå	uden	for	dennes	kontrolsfære.	Domstolen	har	mulighed	for	at	tilsidesætte	eller	lempe	kon-

traktsretlige	forpligtelser,	hvilket	kan	medføre	en	vis	usikkerhed	hos	kontraktsparterne.	Den-

ne	usikkerhed	afspejler	sig	også	i	den	fortolkningsrisiko,	som	begge	kontraktsparter	oplever,	

når	domstolen	inddrages.	Usikkerheden	opstår	ligeledes	som	følge	af,	at	kontraktsparterne	

ikke	har	indskrevet,	hvorledes	risikoen	skal	allokeres	i	den	opståede	situation,	hvorfor	dom-

stolen	skal	tage	stilling	hertil.	Denne	usikkerhed	kan	medføre,	at	sælgers	forpligtelser	enten	

fastholdes	eller	fritages.	Usikkerheden	kan	ligeledes	medføre,	at	domstolen	på	trods	af,	at	par-

																																																								
176	Shavell,	2005	s.	16	
177	Lando,	2016	s.	2-3.		
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terne	har	reguleret	forholdet	i	kontrakten,	finder	at	der	er	tale	om	urimelige	aftalevilkår,	

hvorfor	disse	helt	eller	delvist	kan	tilsidesættes	ud	fra	AFTL	§	36.	Inddrages	domstolen	til	at	

skulle	fortolke	parternes	kontrakt	ved	en	tvist,	vil	det	udover	at	skabe	en	vis	usikkerhed	ifølge	

Posners	transaktionsomkostningsteori	også	medfører	flere	transaktionsomkostninger	for	

parterne	ex	post	kontraktindgåelsen.178		

	

! = # + %(#)[) + * + +(#, ), *)]	

	

Parterne	kan	ifølge	Posners	teori	mindske	eller	undgå	transaktionsomkostninger	til	domsto-

len	ved	en	retssag,	såfremt	parterne	afholder	et	tilstrækkelig	C.	Dette	kan	gøres	ved	at	tage	

stilling	til,	hvorledes	risikoen	skal	allokeres	mellem	parterne	ex	ante.	Foruden	flere	transakti-

onsomkostninger	ex	post	vil	den	tabende	part	i	dansk	ret	også	pålægges	sagsomkostningerne.	

Parterne	bør	derved	tage	de	mulige	ex	post	omkostninger	med	i	betragtningen,	når	de	skal	

koncipere	kontrakten	og	vurdere,	hvor	stor	en	C	parterne	bør	afholde	for	at	undgå	efterføl-

gende	omkostninger	til	en	retssag.	En	domstols	indgriben	kan	modsat	også	skabe	klarhed	for	

parterne,	hvilket	i	fremtidige	scenarier	vil	hjælpe	parterne	til	at	undgå	konflikter	af	samme	

karakter.179	Richard	A.	Posner	statuerer:”The	more	carefully	drafted	the	contract	is,	the	easier	

it	will	be	for	the	parties	to	resolve	a	dispute	over	its	meaning	when	the	dispute	first	arises,	in	

other	words	at	the	prelitigation	stage.”180		

	

På	trods	af,	at	det	kan	være	omkostningsfuldt	at	udarbejde	en	mere	detaljeret	kontrakt	end	

normalt,	og	indsætte	flere	bestemmelser	i	kontrakten,	vil	det	ud	fra	Posners	omkostningsteori	

vil	være	mindre	omkostningsfuldt,	end	hvis	parterne	først	skal	tage	stilling	til	risiciene	ved	en	

eventuel	retssag.	Det	kan	hermed	være	en	fordel	at	indsætte	umulighedsrisikoen	og	afholde	

en	højere	C,	da	det	mindsker	sandsynligheden	for	domstolens	indblanding	og	de	tilknyttede	

omkostninger	ex	post.	Indførelsen	af	umulighedsrisikoen	vil,	første	gang	den	indsættes	i	en	

længerevarende	kontrakt	mellem	parterne,	medføre	indførelsesomkostninger	der	leder	til	et	

højt	C.	Efterfølgende	vil	C	dog	aftage,	fordi	umulighedsrisikoen	allerede	er	blevet	udspecifice-

ret	af	parterne.			

																																																								
178	Jf.	Kapitel.	3	Økonomisk	analyse	afsnit	3.3.7	Posners	transaktionsomkostningsteori	
179	Lando,	2016	s	2	
180	Posner,	2004,	s.	42	
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Ifølge	teoretikeren	Sykes181	vil	erstatningsreglerne	lede	til,	at	risikoen	altid	allokeres	hen	på	

sælger,	med	undtagelse	for	når	sælger	undskyldes	for	opfyldelse	af	domstolen.	Sykes	pointe-

rer,	at	risikoallokeringen	derfor	ikke	altid	vil	medføre	den	optimale	allokering,	som	følge	af,	at	

domstolen	ikke	tager	hensyn	til	parternes	respektive	risikoprofiler.	Der	bliver	således	ikke	

allokeret	anderledes	for	den	pågældende	risiko,	når	det	er	køber,	der	er	den	risikoneutrale	

part	og	sælger	der	er	den	risikoaverse	part.	Her	er	det	ofte	stadig	sælger,	der	pålægges	risiko-

en,	hvor	det	ifølge	Sykes	vil	være	mere	efficient	at	lade	den	risikoaverse	sælger	undskyldes	for	

opfyldelse	og	erstatning,	og	i	stedet	pålægge	den	risikoneutrale	køber	risikoen,	da	dette	kun	

vil	forbedre	parternes	velfærd.182	Det	påpeges	yderligere,	at	det	vil	være	vanskeligt	at	placere	

risikoen	på	én	part,	når	både	køber	og	sælger	har	den	samme	risikoprofil,	og	særligt	når	beg-

ge	er	risikoaverse.	Erstatning	ved	leveringsumulighed,	hvor	sælger	ikke	undskyldes	efter	KBL	

§	24,	vil	på	nuværende	tidspunkt	derfor	kun	lede	til	en	efficient	risikoallokering,	når	sælger	er	

risikoneutral	og	køber	er	risikoavers.		

	

Det	kan	ud	fra	denne	betragtning	fremhæves,	at	den	nye	umulighedsrisiko	må	forventes	at	

kunne	allokere	risikoen	mere	efficient	ex	ante,	når	der	er	tale	om	to	risikoneutrale	parter.	Når	

begge	parter	har	samme	risikoprofil,	må	det	antages,	at	de	har	samme	risikovillighed	og	her-

med	kan	risikodele	ligeligt.	Med	indførelsen	af	umulighedsrisikoen	formodes	det	derfor,	at	

parterne	i	langt	færre	tilfælde	vil	havne	i	en	situation,	hvor	de	bliver	nødsaget	til	at	få	domsto-

len	til	at	tage	stilling	til	selve	risikoallokeringen.	Dette	forudsættes	eftersom	parterne	allerede	

ex-ante	kontraktindgåelse	har	foretaget	en	risikoallokering	og	angivet	denne	i	kontrakten.		

	

4.4 Umulighedsrisikoen	sammenholdt	med	andre	klausuler	
Problematikken	med	umulighedstilstanden	er,	at	denne	ikke	som	sådan	kan	forudsiges	og	

indkalkuleres	i	parternes	kontraktforhold.	Parterne	kan	dog,	som	følge	af	aftalefriheden,	prø-

ve	at	koncipere	og	indføre	bestemmelser,	ansvarsfraskrivelser	og	klausuler,	der	stiller	parter-

ne	i	en	anden	retstilstand	end	baggrundsretten,	når	disse	ikke	er	ufravigelige.	Det	generelle	

formål	med	indsættelsen	af	klausuler	er,	at	parterne	herigennem	forsøger	at	afdække	risici	

																																																								
181	Alan	O.	Sykes	er	en	professor	of	law	på	Stanford	Law	School	
182	Lando,	2016	s.	3.	
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eller	så	vidt	muligt	afdække	de	efterfølgende	begivenheder,	der	vil	påvirke	opfyldelsen	af	kon-

trakten	negativt.	Den	såkaldte	umulighedstilstand	kan	delvist	søges	afdækket	gennem	allere-

de	eksisterende	klausuler,	hvor	afhandlingen	særligt	vil	fokusere	på	følgende:	force	majeure-

klausul,	hardshipklausul	og	knock-	for-knock	klausul.		

4.4.1 Force majeure-klausul 

Et	behov	for	at	indføre	en	force	majeure	klausul	bunder	i,	at	parterne	ønsker	at	lempe	de	rets-

virkninger,	den	forurettede	ellers	kunne	gøre	gældende	over	for	den	force	majeure	ramte	

part.	Klausulen	forudsætter	et	aktiv	tilvalg	i	kontrakten	og	skal	angive	hvilke	forhold,	der	fal-

der	under	betegnelsen	for	en	force	majeure	tilstand.	Klausulen	kan	derfor	lede	til	en	modifice-

ring	af	parternes	pligter	samt	hvilke	retslige	konsekvenser	force	majeure	tilstanden	får	for	

kontraktens	opfyldelse	og	parternes	forpligtelser.	Da	hver	branche	har	nogle	typiske	risici,	

kan	indsættelsen	af	force	majeure	klausulen	forsøge	at	afdække	disse	allerede	typiske	og	

kendte	risici.	183	Herved	er	der	tale	om	en	ex	post	håndtering	af	den	efterfølgende	begivenhed,	

hvorfor	der	først	tages	stilling	til	håndteringen	af	force	majeure	tilstanden,	efter	den	er	ind-

trådt.	Force	majeure	klausulen	udspecificerer,	hvornår	den	force	majeure	ramte	part	und-

skyldes	fra	sine	forpligtelser,	og	forsøger	derfor	ikke	at	overkommen	denne	tilstand,	hvorfor	

den	heller	ikke	bevarer	kontraktrelationen	mellem	parterne.	Umulighedsrisikoen	forsøger	

aktivt	at	øge	parternes	incitament	samt	mulighed	for	at	opretholde	kontrakten	og	relationen,	

hvorfor	umulighedsrisiko	i	et	sådan	tilfælde	vil	være	bedre	til	at	lede	kontrakten	hen	mod	den	

ønskede	retstilstand.	

4.4.2 Hardshipklausul 

En	hardshipklausul	er	en	kontraktbestemmelse,	der	ligeledes	kræver	et	aktivt	tilvalg,	og	som	

giver	parterne	mulighed	for	at	påberåbe	sig	genforhandling	ex	post	kontraktindgåelsen	og	

hermed	forpligter	parterne	til	loyalt	at	genforhandle,	når	opfyldelsen	pga.	en	efterfølgende	

begivenhed	er	blevet	mere	byrdefuld.184		

Forskellen	på	hardship	klausulen	og	vores	umulighedsrisiko	er,	at	umulighedsrisikoen	allere-

de	ex	ante	tager	stilling	til,	hvorledes	en	efterfølgende	begivenheds	indtræden	skal	behandles.	

Parterne	skal	derved	ikke	bruge	flere	ressourcer	og	transaktionsomkostninger	på	genfor-

handling	ex	post	kontraktindgåelsen,	som	de	skal	ved	hardship	klausulen.	En	anden	ulempe	

																																																								
183	Andersen	&	Lookofsky,	2015,	s.	425	
184	Østergaard,	2016,	s.	441	
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ved	en	hardshipklausul	er,	at	denne	som	udgangspunkt	ikke	forhindre	parternes	mulighed	for	

at	handle	opportunistiskved	genforhandlingsprocessen.	185		Dette	kan	derfor	medføre	”hold	

up”	problematikker.186		

		

Umulighedsrisikoen	indeholder	ikke	en	genforhandlingsproces.	Derfor	kan	denne	siges,	at	

eliminere	tilfældet,	hvor	den	ene	part	anvender	sin	forhandlingsstyrke	under	genforhandlin-

gen	til	egen	vinding,	som	kan	ske	ved	hardship.	Ligeledes	elimineres	sandsynligheden	for,	at	

parterne	under	genforhandlingen	ikke	vil	kunne	blive	enige,	og	at	kontraktforholdet	derfor	

brydes.		

4.4.3 Knock-for-Knock klausul  

Da	parterne	ved,	at	der	kan	være	en	risiko	for,	at	en	efterfølgende	begivenhed	kan	indtræde,	

men	at	denne	kan	være	umuligt	at	forudse,	kan	parterne	acceptere	denne	risiko	og	gøre	brug	

af	en	såkaldt	Knock-for-Knock	klausul.	Denne	klausul	giver	parterne	mulighed	for	systematisk	

at	fraskrive	sig	ansvar	gennem	en	forsikring.	I	Knock-for-Knock	klausulen	forpligter	parterne	

sig	overordnet	til	tre	ting:	selv	at	bære	sine	egne	tab,	at	holde	den	anden	part	skadesløs	og	at	

begge	parter	hver	især	tegner	en	forsikring,	som	dækker	deres	ansvar.187	Derudover	skal	for-

sikringsselskabet	forpligte	sig	til	at	frafalde	deres	regreskrav.		

	

Selvom	denne	form	for	klausul	allokerer	risikoen	ud	på	begge	parter,	anses	den	ikke	for	at	

dække	umulighedstilstanden	efficient.	Dette	skyldes,	at	parterne	vil	have	incitament	til	at	age-

re	mere	hensynsløst,	hvis	det	er	den	anden	part,	der	har	risikoen	for	det	pågældende	forhold,	

eller	hvis	deres	egen	forsikringen	vil	dække	deres	tab.	Parterne	vil	derfor	ikke	tage	de	for-

holdsregler,	som	de	ville	have	gjort	såfremt	de	ikke	var	dækket	af	en	forsikring.	Hermed	eli-

mineres	risikoen	ikke,	den	bliver	blot	flyttet	over	på	forsikringsselskabet.	Af	samme	grund	vil	

parterne	ikke	samarbejde	om	at	nedbringe	de	efterfølgende	omkostninger	eller	afhjælpe	hin-

anden	med	at	overkomme	umulighedstilstanden	og	bevare	kontraktrelationen.	Umulighedsri-

sikoen	ønsker	at	nedbringe	skadesvirkningerne	ved	umulighedstilstanden,	hvilket	Knock-for-

Knock	klausulen	ikke	anses	at	gøre.		
																																																								
185	Dette	vil	ofte	være	(kraftigt)	velfærdsreducerende,	hvis	tabet	overstiger	gevinsten.	
186	Hold	up	problematikken	opstår,	når	køber	under	en	genforhandling	kan	udnytte	sælgers	aktivspecifikke	inve-
steringer	til	egen	optimering,	fordi	sælger	ikke	ønsker	kontrakten	ophævet	og	at	de	aktivspecifikke	investeringer	
skal	gå	tabt.	
187Lando	og	Mortensen,	2016,	s.	274	
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4.5 Umulighedsrisikoen	som	styringsmekanisme	
Indførelsen	af	umulighedsrisikoen	vil	foruden	at	klarificere	retstilstanden	og	risikoalloke-

ringen	mellem	parterne,	også	kunne	anvendes	som	et	generelt	styringsredskab.	Afhandlin-

gen	vil	således	forsøge	at	inddrage,	hvordan	parterne	gennem	umulighedsrisikoen	hver	især	

og	samlet	set	kan	forarbejde	selve	risikoen,	identificere	flere	risici	samt	foretage	valg,	der	vil	

reducere	skadesvirkningerne	ex	ante,	og	hvorledes	det	afspejler	sig	ex	post.	

4.5.1 Risikostyring 

Mangel	på	risikostyring	kan	resultere	i	flere	uønskelige	forhold,	herunder	væsentlige	forsin-

kelser,	fordyrelser	og	kvalitetsbrister,	hvilket	vil	være	skadeligt	for	virksomheden,	særligt	

hvis	disse	kunne	have	været	undgået.	Risiko	er	ikke	nødvendigvis	kun	forbundet	med	en	

negativ	ting.	Såfremt	parterne	på	baggrund	af	deres	risikoprofiler	er	villige	til	at	tage	en	vis	

risiko,	vil	denne	ofte	afspejle	sig	positivt	i	det	forventede	afkast.	Eliminering	af	risiko	kan	

medføre	eliminering	af	en	mulig	gevinst.	Risiko	kan	således	være	en	god	ting,	når	det	resul-

terer	i	en	højere	gevinst.	Dette	vil	dog	kun	ske,	hvis	parterne	kender	den	pågældende	risiko	

og	formår	at	håndtere	den,	så	det	bliver	muligt	at	vurdere,	hvornår	det	er	værd	at	tage	risi-

koen,	og	omvendt	hvornår	denne	skal	undgås.188	Foruden	at	minimere	uønskede	tilstande	er	

god	risikostyring	et	redskab,	der	kan	være	værdiforøgende	for	parterne.189	Kontraktparter-

ne	bør	håndtere	diverse	risici	afhængigt	af	deres	risikoprofil,	og	ud	fra	denne	håndterings-

måde,	hvad	der	anses	for	at	være	mest	cost-effective.190	191		

	

Effektiv	risikostyring192	kan	kortfattet	siges	at	omfatte	fastlæggelse	af	virksomhedens	risiko-

profil	samt	selve	identifikation	og	håndtering	af	både	muligheder	og	risici.	Effektiv	risikosty-

ring	forudsætter	en	klar	implementering	i	virksomheden,	hvorfor	dette	skal	ses	i	sammen-

hæng	med	virksomhedens	corporate	governance	struktur.193	Identifikation	af	risici	sker	ved	

at	vurdere	de	interne194	og	eksterne195	forhold	som	virksomheden	har	oplevet	gennem	tid	og	

																																																								
188	Iversen,	2007,	s.	31-32	og	s.	39.		
189	Ifølge	en	undersøgelse	foretaget	af	McKinsey	kan	god	risikostyring	medføre	en	virksomheds	værdi	med	10-
15%	i	gennemsnit	jf.	Marsh	risikoorientering,	”Nordiske	investorer	sætter	pris	på	god	risikostyring”,	nr.	1,	feb.	
2014	jf.	Iversen,	2007,	s.	32	
190	Cost-effective	betyder	at	man	producerer	gode	resultater	uden	at	bruge	mange	omkostninger	herpå	
191	Iversen	2007,	s.	124	
192	Danske	term	for	risk	management.		
193	Iversen,	2007,	s.	95	
194	De	interne	forhold	er	virksomhedens	egne	eks.	organisationen,	ansatte,	virksomhedens	økonomiske	forhold	
etc.		
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på	denne	måde	ræsonnere	sig	frem	til,	hvilke	fremtidige	risici	de	bør	afdække	og	hvilke	mu-

ligheder	de	bør	forsøge	at	realisere.	Muligheder	og	risici	skal	vurderes	ud	fra	indvirkningen	

på	virksomheden	og	sandsynligheden	for	indtræden.196	

4.5.2 Håndtering af juridiske muligheder og risici 

Når	de	enkelte	muligheder	og	risici	er	vurderet	og	prioriteret,	skal	disse	håndteres.	Virksom-

hederne	kan	håndtere	risici	på	følgende	måder:	Risikoeliminering,	risikoreduktion,	risiko-

spredning	og	risikoaccept.197	

	

Risikoeliminering	sker	når	virksomheden	stopper	med	en	specifik	aktivitet	eller	iværksætter	

nye	aktiviteter.	Risikoreduktion	sker	når	virksomheden	via.	en	række	værktøjer	reducerer	

diverse	risici.	Et	sådant	værktøj	kan	bl.a.	være	forsikringstegning	mod	eks.	virksomhedens	

produktansvar,	arbejds-	og	miljøulykker,	ildebrand,	naturbegivenheder	osv.	Det	skal	dog	vur-

deres,	hvor	meget	virksomheden	kan	og	bør	forsikre	sig	imod,	da	dette	ligeledes	er	en	om-

kostningsfuld	post.	Derudover	kan	virksomheden	foretage	en	risikospredning,	hvor	risiciene	

håndteres	ved	at	disse	spredes	eller	fordeles	i	størst	muligt	omfang.	Eksempelvis	kan	man	

sprede	risikoen	således,	at	man	lader	én	kontraktpart	bære	en	del	af	den	risiko,	der	er	opstået	

i	forbindelse	med	kontrakten.	Her	vurderes	det	bl.a.,	at	allokere	risikoen	på	den	part,	der	er	

nærmest	til	at	bære	risikoen,	eller	såfremt,	der	er	tale	om	en	finansiel	risiko,	at	denne	bør	al-

lokeres	til	den	part,	der	har	lettest	eller	størst	mulighed	for	at	håndtere	denne.	Sidste	mulig-

hed	omhandler	accept	af	risiko.	Nogle	risici	er	svære	at	eliminere	og	kan	derfor	være	nødven-

dige	at	acceptere	i	led	med	det	at	drive	virksomhed.	198		

	

Når	køber	og	sælger	indtræder	i	et	kontraktforhold,	er	der	mange	faktorer	og	risici,	der	kan	

påvirke,	hvorvidt	parterne	i	sidste	ende	opfylder	kontrakten.	Jo	flere	risici	parterne	kan	iden-

tificere	ex	ante	kontraktindgåelsen,	jo	bedre	har	de	mulighed	for,	at	forebygge	og	indrette	dis-

se	i	deres	kontraktforhold.		

	

																																																																																																																																																																																								
195	Er	udefrakommende	forhold	som	eks.	kan	omfatte	politik,	lovforslag,	konkurrenternes	initiativer,	miljø	og	
samfundet	generelt.		
196	Iversen,	2007,	s.	40	
197	Iversen,	2007,	s.	44	
198	Iversen,	2007,	s.	121-4	
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4.5.3 Forebyggelse og indretning 

Parterne	kan	hver	især	medvirke	til,	at	sandsynligheden	for	opfyldelse	øges.	Dette	kan	gøres	

ved,	at	parterne	hver	især	afholder	en	række	omkostninger.	199	Nedenstående	graf	1	illustre-

rer,	hvordan	sælger,	ved	at	afholde	en	række	forebyggelsesomkostninger,	kan	øge	sandsyn-

ligheden	for	opfyldelse	og	graf	2	illustrerer,	hvordan	købers	fortjeneste	påvirkes	af	dennes	

indretningsomkostninger	undervejs.	Det	må	antages,	at	det	vil	være	en	pareto-effektiv	løs-

ning,	at	parterne	gennemfører	kontrakten,		sammenholdt	med	tilfældet,	hvor	denne	ikke	gen-

nemføres.200	Det	ønskes	med	inddragelsen	af	graferne	at	undersøge,	hvorvidt	parterne,	ud	fra	

deres	egeninteresse,	vil	have	incitament	til	at	forbedre	sandsynligheden	og	indrette	sig	heref-

ter,	og	hvorledes	en	sådan	løsning	skal	forekomme.		

	

4.5.3.1 Sælgers forebyggelsesomkostninger  

Der	tages	først	udgangspunkt	i	hvorledes	sælgers	forebyggelsesomkostninger	påvirker	sand-

synligheden	for	opfyldelse	af	kontrakten.	Sælger	kan	undervejs	i	kontraktforholdet	påvirkes	

af	eksogene	og	endogene	forhold,	der	kan	medføre	til	at	opfyldelsen	forsinkes	eller	helt	eller	

delvis	forhindres.	Sælger	skal	således,	for	at	undgå	disse	tilstande,	anvende	omkostninger	på	

forholdsregler,	der	kan	forbedre	sandsynligheden,	for	at	opfyldelse	på	trods	af,	at	der	fore-

kommer	efterfølgende	begivenheder.201			

																																																								
199	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	341	
200	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	341	
201	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	341-42	
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Figur	1	Sandsynligheden	for	opfyldelse	som	funktion	af	forebyggelsesomkostninger202	

	
Det	kan	udledes	af	grafen,	at	når	sælger	afholder	omkostninger	på	forebyggelse	mod	en	even-

tuel	risiko	for	leveringsumulighed,	vil	sandsynligheden	for,	at	denne	opfylder	kontrakten	og	

leverer	sin	ydelse,	stige	i	takt	hermed.	Som	det	også	kommer	til	udtryk	i	grafen,	skal	sælger	

ikke	øge	sine	forebyggelsesomkostninger	specielt	meget,	før	sandsynligheden	for	opfyldelse	

forbedres.	Det	illustreres	dog	også,	at	jo	højere	forebyggelsesomkostningerne	bliver	og	jo	

nærmere	sælger	kommer	på	de	100	%	sandsynlighed	for	opfyldelse,	jo	mindre	virkning	vil	

forebyggelsestiltagene	have.	Dette	skyldes,	at	der	allerede	er	foretaget	de	forebyggelsestiltag,	

der	ville	være	nødvendige,	hvorved	yderligere	tiltag	blot	vil	være	”spild”	af	omkostninger.203	

4.5.3.2 Købers indrettelsesomkostninger 

Udover	sælgers	forebyggelsesomkostninger,	vil	købers	indrettelsesomkostninger	også	spille	

en	rolle.	Grafen	for	køber	illustrerer,	hvorledes	dennes	fortjeneste	afhænger	af	dennes	indret-

telse	for	hhv.	opfyldelse	og	kontraktbrud.204	Der	inddrages	her	flere	funktion,	der	illustrerer	

købers	salgsindtægt	ved	opfyldelse	af	kontrakten,	købers	salgsindtægt	ved	kontraktbrud	og	

købers	variable	omkostninger.		

																																																								
202	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	342	
203	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	342	
204	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	343	
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Figur	2	-	Købers	fortjeneste	som	funktion	af	indrettelse	af	opfyldelse	og	ved	kontraktbrud205	

Her	ses	det,	hvorledes	købers	salgsindtægt	påvirkes	af	flere	faktorer.	Først	og	fremmest	på-

virker	det	købers	salgsindtægt	negativt,	når	der	sker	kontraktbrud.	Derudover	ses	det,	at	kø-

bers	afholdelse	af	indrettelsesomkostninger	vil	øge	salgsindtægten.	Dette	gælder	i	begge	til-

fælde	med	opfyldelse	og	kontraktbrud.	Det	kan	dog	udledes,	at	indrettelsesomkostningerne	

vil	have	størst	effekt,	når	der	sker	opfyldelse.	De	variable	omkostninger	er	de	samme	i	hele	

forløbet,	ligegyldig	om	kontrakten	opfyldes	eller	brydes,	hvilket	skyldes,	at	køber	vil	have	om-

kostninger	uanset,	hvilken	situation	denne	skal	indrette	sig	efter.	Dette	kunne	for	køber	bl.a.	

være,	at	denne	kontraktuelle	opfyldelse	har	en	væsentlig	betydning	for	købers	andre	kon-

traktforhold.		

	

Såfremt	kontrakten	opfyldes,	kan	køber	forvente	at	opnå	en	større	salgsindtægt,	hvilket	med-

fører	denne	en	større	fortjeneste,	end	hvis	der	forekom	kontraktbrud.	Foreligger	der	kon-

traktbrud,	vil	købers	forventede	salgsindtægt	være	lavere,	hvilket	kunne	skyldes,	at	køber	

mister	den	merværdi,	denne	kunne	have	opnået	ved	korrekt	opfyldelse.206	Det	kan	herved	ses,	

at	såfremt	køber	vælger	at	indrette	sig	i	de	forskellige	situationer,	vil	dennes	omkostninger	

stige,	men	samtidig	vil	denne	også	kunne	forvente	en	højere	salgsindtægt.	Køber	opnår	såle-

des	den	største	fortjeneste,	når	der	afholdes	tilpas	mange	indrettelsesomkostninger	og	der	

																																																								
205Eide	og	Stavang,	2008,	s.	343	
206Eide	og	Stavang,	2008,	s.	343	
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derfor	sker	opfyldelse.207	Herved	ses	det,	at	købers	fortjeneste	implicit	afhænger	af	sandsyn-

ligheden	for	opfyldelse	hos	sælger,	der	yderligere	påvirkes	af	dennes	egne	indrettelsesom-

kostninger.		

4.5.3.3 Parternes fælles omkostninger efter indførelsen af umulighedsrisikoen 

Den	følgende	graf	introducerer,	hvorledes	sælger	og	køber	kan	øge	sandsynligheden	for	op-

fyldelse,	hvis	de	i	fællesskab	afholder	deres	omkostninger	for	forebyggelse	og	indrettelse	ex	

ante.	

	

	
Figur	3	-	Sandsynlighed	for	opfyldelse	som	funktion	af	parternes	fælles	omkostninger208	

Ved	indførelsen	af	umulighedsrisikoen	vil	den	orange	funktion,	der	illustrerer	parternes	om-

kostninger	uden	umulighedsrisikoen,	forskydes	op	og	blive	til	den	grønne	funktion,	der	illu-

strere	parternes	omkostninger	efter	indsættelses	af	umulighedsrisikoen.	Det	kan	herved	ses,	

at	sandsynligheden	for	parternes	opfyldelse	af	kontrakten,	vil	være	større	end	tidligere.	Dette	

skyldes,	at	parterne	ved	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	allerede	ex	ante	har	taget	stilling	

til	umulighedstilstanden	og	hvordan	denne	skal	bearbejdes.	Dette	kan	ses	som	om,	at	sælger	

allerede	ex	ante	har	afholdt	en	del	af	sine	forebyggelsesomkostninger,	da	der	er	taget	forskel-

lige	foranstaltninger	i	brug,	for	at	kunne	opfylde	kontrakten	på	trods	af	en	umulighedstil-

																																																								
207	Eide	og	Stavang,	2008,	s.344.		
208	Figur	af	egen	virkning	
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stand.	Dette	kan	blandt	andet	være	anvendelsen	af	den	alternative	leveringsmulighed.	Ligele-

des	ses	det,	at	køber	samtidig	har	afholdt	en	del	af	sine	indrettelsesomkostninger,	fordi	denne	

ved	umulighedsrisikoen	har	accepteret	at	omkostningsdele	for	at	sikre	opfyldelse.	Køber	vil	

ud	fra	dennes	egen	graf	foretrække	opfyldelse,	da	dette	vil	give	ham	en	større	salgsindtægt.	

Herved	må	køber	have	det	rette	incitament	til	at	erstatte	en	del	af	sine	indrettelsesomkost-

ninger	med	omkostningerne	forbundet	med	umulighedsrisikoen.		

	

Den	sammenslåede	graf	viser	yderligere,	at	når	parterne	i	et	kontraktforhold	indsætter	umu-

lighedsrisikoen,	vil	omkostningerne	først	stige	kraftigt,	som	følge	af,	at	der	forekommer	indfø-

relsesomkostninger,	da	klausulen	skal	tilpasses	og	parterne	herved	skal	afholde	ekstra	trans-

aktionsomkostninger.209	Efterfølgende	ses	det,	at	omkostningerne	vil	stige	med	en	mindre	

hældning	end	i	starten.	Dette	skyldes,	at	behovet	for	yderligere	omkostninger,	i	form	af	fore-

byggelse	og	indrettelse,	vil	være	mindre	ex	post,	fordi	der	afholdes	flere	omkostninger	ex	an-

te.	Overordnet	set	vil	en	fælles	afholdelse	af	disse	omkostninger,	reducere	parternes	samlede	

omkostninger,	hvilket,	i	overensstemmelse	med	umulighedsrisikoens	formål,	vil	reducere	

skadesvirkningerne	for	parterne	ved	en	umulighedstilstand.		

	

Ud	over	de	to	funktioner,	der	illustrerer	parternes	omkostninger	med	og	uden	umulighedsri-

sikoen,	fremgår	parternes	variable	omkostninger.	De	variable	omkostninger	illustreres	som	

en	lineær	funktion,	da	der	stadigvæk	vil	være	omkostninger	forbundet	med	kontrakten,	som	

på	trods	af	umulighedsrisikoen	indsættelse	ikke	kan	elimineres.		

	

4.6 Modificeret	model	efter	indførelsen	af	umulighedsrisiko	
Nedenstående	præsenteres	modellen	fra	den	økonomiske	analyse,	der	nu	er	modificeret	med	

indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	ex	ante	i	en	strategisk	kontrakt.	Eftersom	umulighedsrisi-

koen	allokerer	risikoen	ud	på	begge	parter,	vil	de	tidligere	angivende	meromkostninger	hal-

veres,	da	parterne	allerede	har	foretaget	den	nødvendige	forebyggelse	mod	en	eventuel	force	

majeure	tilstand.	MC	går	derfor	fra	500	til	250	og	MCEK	går	fra	600	til	300.	Som	følge	af	prin-

cippet	om	at	omkostningsdeling	vil	formlerne	fra	den	strategiske	kontrakt	ændre	sig.	Dette	

																																																								
209	Dette	vil	herunder	være	at	bruge	tid	og	ressourcer	på	at	finde	og	blive	enige	om,	hvad	den	alternative	levering	
skal	bestå	af.	
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gælder	dog	ikke	scenariet,	hvor	køber	vælger	at	ophæve	kontrakten	og	kræve	erstatning	eller	

scenariet,	hvor	der	forekommer	fuldstændig	umulighed	og	kontrakten	brydes,	da	sælger	ikke	

har	nogle	MC	i	disse	strategier.	Desuden	giver	umulighedsrisikoen	parterne	mulighed	for	at	

aftale	en	alternativ	levering,	såfremt	der	opstår	leveringsumulighed,	hvorfor	denne	opfyldel-

sesmulighed	indsættes	som	en	ekstra	strategi	i	modellen.	Den	alternative	leveringsmulighed	

indsættes	i	modellen	under	midlertidig	force	majeure	tilstand	og	ikke	ved	fuldstændig	umu-

lighed.	Dette	valg	tages	for,	at	kunne	forklare,	at	det	ikke	er	alle	varer,	der	er	substitutter,	

hvorfor	der	vil	være	tilfælde,	hvor	parterne	ikke	kan	aftale	en	alternativ	levering.	Da	fuld-

stændig	umulighed	i	denne	model	illustrerer	den	situation,	hvor	der	ikke	er	nogle	alternative	

substitutter,	kan	parterne	dermed	ikke	aftale	en	alternativ	levering.	Scenariet	i	modellen	illu-

strere	således	absolut	artsumulighed.	

4.6.1 S leverer selv 

Når	køber	kræver	naturalopfyldelse	kan	sælger	vælge	at	genproducere	varen.	Før	indsættel-

sen	af	vores	umulighedsrisiko,	skulle	sælger	bære	alle	omkostningerne	ved	genproducerin-

gen.	Dette	ændres	dog	nu,	da	meromkostningerne	deles	mellem	parterne,	hvorfor	formlen	

ændres	til:	

	

(h9 +
1
2RSi − ! −

1
2! −

1
20!	; h9 +0; +

1
2RSi − 3 −

1
2! −

1
20!)	

	
(1000 + 625) − 600 − 300 − 125 → UæaV+Sb	Z^3%^3 = 	600	

	
(1000 + 200 + 625) − 200 − 300 − 125 → ?ø]+Sb	Z^3%^3 = 1200	

(=77	; 8E77)	

	

I	scenariet	fra	den	strategiske	kontrakt	i	den	økonomiske	analyse	blev	outputtet	(-75	;	1625).	

Her	vil	det	samlede	output	være	1550	210,	hvor	det	efter	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	

vil	stige	til	1800.211	

	

																																																								
210	-75	+	1625	=	1550	
211	600	+	1200	=	1800	
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4.6.2 Erstatningskøb 

Når	sælger	ikke	har	mulighed	for	at	genproducere	varen,	kan	denne	foretage	et	erstatnings-

køb.	Da	parterne	har	aftalt	at	dele	omkostningerne,	betyder	dette,	at	omkostningerne	fra	er-

statningskøbet	pålægges	begge	parter,	hvorfor	formlen	ændres	til:	

	

(h9 +
1
2RSi − ! −

1
2>? −

1
20!@A	; 	h9 +0; +

1
2RSi − 3 −

1
2>? −

1
20!@A →	

	
(1000 + 625) − 600 − 600 − 150 → UæaV+Sb	Z^3%^3 = 275	

	
(1000 + 200 + 625) − 200 − 600 − 150 → ?ø]+Sb	Z^3%^3 = 875	

	

(ETQ	; FTQ)	

	

I	den	økonomiske	analyse	udgjorde	parternes	output	ved	erstatningskøb	(-775	;	1625),	hvil-

ket	giver	et	samlet	output	på	850.212	Efter	indførelsen	af	vores	umulighedsrisiko	bliver	det	

samlede	output	1150.213	

4.6.3 Alternativ levering 

Som	et	nyt	scenarie	kan	parterne	aftale	en	alternativ	levering	såfremt	sælger	rammes	af	mid-

lertidig	umulighed.	Prisen	for	den	alternative	ydelse	sættes	til	1000	som	sælgers	oprindelige	

kontraktpris,	der	igen	fordeles	på	begge	parter.	Alt	efter	hvor	specielt	en	ydelse,	der	er	aftalt	

mellem	parterne,	kan	prisen	på	den	alternative	levering	variere.	Derudover	vil	parterne	ved	

at	gennemføre	den	alternative	levering	forsat	kunne	sikre,	at	gevinstmulighederne	realiseres,	

da	kontrakten	og	samarbejdet	opretholdes.	Dette	scenarie	minder	således	om	sælgers	erstat-

ningskøb,	men	adskiller	sig	ved,	at	der	ikke	forekomme	nogle	meromkostninger,	fordi	den	

alternative	leverings	er	aftalt	ex	ante	kontraktindgåelsen.	Formlen	for	den	alternative	levering	

vil	dermed	beskrives	som:	

	

mh9 +
1
2RSi − ! −

1
2no	; h9 +

1
2RSi − 3 −

1
2nop →	

																																																								
212	-775	+	1625	=	850	
213	275	+	875	=	1150	
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(1000 + 625) − 600 − 500 → UæaV+Sb	Z^3%^3 = 525	

	
(1000 + 625) − 200 − 500 → ?ø]+Sb	Z^3%^3 = 925	

	

(QEQ	; rEQ)	

	

Da	det	ikke	før	har	været	en	mulighed	for	parterne	at	foretage	en	alternativ	levering,	kan	out-

puttet	ikke	sammenlignes	med	den	strategiske	kontrakt	uden	umulighedsrisikoen	i	den	øko-

nomiske	analyse.	Dog	bliver	outputtet	for	den	alternative	levering	1450	214,	hvilket	er	højere	

end	outputtet	for	erstatningskøbet	på	1150,	hvorfor	den	alternative	levering	rent	outputmæs-

sigt	vil	være	en	mere	attraktiv	tilstand	for	parterne.		

4.6.4 Kontrakten opretholdes 

Såfremt	sælgers	forsinkelse	ikke	anses	for	væsentlig,	vil	køber	vælge	at	opretholde	kontrak-

ten.	Dog	vil	der	i	dette	scenarie	på	samme	vis	som	fra	den	strategiske-	og	konventionelle	kon-

trakt	i	den	økonomiske	analyse	forekomme	meromkostninger	for	sælger.	Disse	vil	ligeledes	

fordeles	ud	på	begge	parter,	hvorfor	formlen	bliver	således:	

	

(h9 −
1
2RSi − ! −

1
20!	; h9 + 0; +

1
2RSi − 3 −

1
20! →	

	
(1000 + 625) − 600 − 125 → UæaV+Sb	Z^3%^3 = 900	

	
(1000 + 200 + 625) − 0 − 125 → ?ø]+Sb	Z^3%^3 = 1700	

	

(r77	; 8T77)	

	
Outputtet	fra	den	strategiske	kontrakt	i	den	økonomiske	analyse,	hvor	parterne	ikke	har	ind-

sat	umulighedsrisikoen	var	(525	;	1825),	hvilket	sammenlagt	giver	2350.	I	denne	kontrakt	

opnår	sælger	også	et	positivt	output,	fordi	kontrakten	medfører	en	højere	gevinst	for	parter-

ne,	når	denne	opretholdes,	end	hvis	denne	brydes.	Når	parterne	vælger	at	indsætte	umulig-
																																																								
214	525	+	925	=	1450	
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hedsrisikoen	bliver	det	samlede	output	2600215,	hvilket	endnu	engang	viser	en	forbedring	af	

det	økonomiske	output.		

	
De	udregnede	outputs	indsættes	nu	i	den	modificerede	model.	

	

Ligesom	modellerne	i	den	økonomiske	analyse,	vil	den	modificerede	model	nu	løses	ud	fra	

backwards	induction,	hvor	sælger	ud	fra	de	tre	strategier:	S	leverer	selv,	erstatningskøb	eller	

alternativ	levering	vil	vælge	strategien	S	leverer	selv	(600).	Ud	fra	dette	vil	køber	vælge	enten	

strategien	S	leverer	selv,	Ophævelse	af	kontrakt	+	erstatning	eller	Opretholdelse	af	kontrakten.	

Her	vil	køber	opnå	den	højeste	værdi	ved	at	vælge	strategien	Opretholdelse	af	kontrakten	

(1700).	Hermed	vil	parternes	Nash-ligevægt	ende	i	strategien	opretholdelse	af	kontrakten	

(900	;	1700),	hvilket	også	er	den	strategi,	der	er	Kaldor	Hicks	optimal	for	parterne.		

Det	kan	yderligere	ud	fra	de	outputmæssige	resultater	ses,	at	den	strategiske	kontrakt	med	

umulighedsrisikoen	vil	medføre	et	højere	samlet	output	for	parterne	i	de	scenarier,	hvor	kon-

trakten	opretholdes	end	den	strategiske	kontrakt	i	den	økonomiske	analyse.	Sælger	opnår	en	

højere	gevinst	i	kontraktforholdet,	hvor	umulighedsrisikoen	indsættes,	hvorimod	købers	out-

put	bliver	lidt	lavere.	Dog	vil	sælgers	gevinst	overstige	købers	tab,	hvorfor	det	samlede	output	

siges	at	være	Kaldor	Hicks	optimalt.			
																																																								
215	900+	1700	=	2600	

UM	
risiko
ex	ante	

Sælger	
rammes	
af	FM

Midlertidig	
Umulighed Køber

Væsentlig
Forsinkelse
(125 ;	200)

Naturalopfyldelse Sælger

S	leverer	selv
(600 ;	1200)

Erstatningskøb
(275	; 875)

Alternativ	
levering	

(525	;	925)

Ophævelse	af	kontrakt	+	
Erstatning

(	4475	;	1075 )

Ikke-væsentlig
Forsinkelse
(125;	0)

Opretholdelse	af	kontrakt
(	900	;		1700)

Fuldstændig	
Umulighed

Sælger/
Køber

Ansvarsfrihed	=
Bortfald	af	kontrakt
(3475 ;	3075)
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4.6.5 Skadesomkostninger 

	
Scenarier	for	S/K	
	

Skadesvirkninger	

Ansvarsfrihed	 	
0	;	268216	

Opretholdelse	af	
kontrakt	

	
21	;	7217	

Ophævelse	af	kontrakt	
+	erstatning	(VF)	

	
167	;	159218	

Naturalopfyldelse,	
S	leverer	selv	(VF)	

	
71;	34219	

Naturalopfyldelse,	
Erstatningskøb	(VF)	

	
125	;	52220	

Alternativ		
leveringsmulighed	

	
83	;	49221	

	

Ved	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	i	kontrakten	ex	ante,	vil	skadesomkostningerne	for	

sælger	falde.	Dette	skyldes,	at	denne	ikke	længere	skal	bære	alle	omkostningerne,	da	parterne	

har	aftalt	at	omkostningsdele.	Princippet	om	omkostningsdeling	medfører	modsat	flere	ska-

desvirkninger	for	køber,	da	køber	i	det	tidligere	kontraktforhold	uden	umulighedsrisikoen	

ikke	havde	nogle	meromkostninger	ex	post	den	efterfølgende	begivenheds	indtræden.	Selvom	

købers	skadesomkostninger	stiger,	kan	det	ses,	at	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	vil	re-

ducere	de	samlede	skadesomkostninger	for	parterne,	hvilket	ligeledes	resulterer	i	en	Kaldor	

Hicks	optimal	tilstand.	

4.6.6 Skadesvirkningerne før og efter indsættelse af umulighedsrisikoen 

Eftersom	skadesvirkningerne	for	den	strategiske	kontrakt	med	umulighedsrisikoen	resulterer	

i	en	reduktion	af	de	samlede	skadesvirkninger,	vil	de	udledte	skadesvirkninger	sammenlignes	

med	skadesvirkningerne	fra	den	strategiske	kontrakt	uden	umulighedsrisikoen	i	den	økono-

miske	analyse	for	at	se,	hvor	meget	skadesvirkningerne	reduceres.		

																																																								
216	P(x)S	=	((600	–	600)/600)*100	=	0	%.	P(x)K	=	((1825	–	(-3075))/1825)*100	=	268	%	
217	P(x)S	=	((725	–	600)/600)*100	=	21	%.	P(x)	K	=	((1825	–	1700)/1825)*100	=	7	%	
218	P(x)S	=	((4475	–	600)/600)*100	=	646	%.	P(x)	K	=	((1825	–	(-1072))/1825)*100	=	159	%	
219	P(x)S	=	((1025	–	600)/600)*100	=	71	%.	P(x)	K	=	((1825	–	1200)/1825)*100	=	34	%	
220	P(x)S	=	((1350	–	600)/600)*100	=	125	%.	P(x)	K	=	((1825	–	875)/1825)*100	=	52	%	
221	P(x)S	=	((1100	–	600)/600)*100	=	83	%.	P(x)	K	=	((1825	–	925)/1825)*100	=	49	%	
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F/E	umulighedsrisikoen	 Skadesvirkninger	

Ansvarsfrihed	 	
268	;	268	

Opretholdelse	af		
Kontrakt	

	
83	;	27	

Ophævelse	af	kontrakt	+	
erstatning	(VF)	

	
326	;	326	

Naturalopfyldelse,	
S	leverer	selv	(VF)	

	
194	;	105	

Naturalopfyldelse,	
Erstatningskøb	(VF)	

	
311	;	177	

Alternativ		
leveringsmulighed	

	
132222	

	

For	at	kunne	præcisere,	hvor	meget	skadesvirkningerne	reduceres,	vil	der	foretages	en	pro-

centmæssig	udregning.	Dette	vil	kun	gælde	scenarierne,	hvor	umulighedsrisikoen	oprethol-

des,	dog	ikke	den	alternative	levering,	da	denne	ikke	fremgik	i	den	strategiske	kontrakt	fra	

den	økonomiske	analyse.		

	

4.6.7 Fastholdelse af kontrakt 

De	samlede	skadesvirkninger	for	køber	og	sælger	ved	den	strategiske	kontrakt	var	83	%223,	

hvor	den	efter	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	var	27	%224.	For	at	se,	hvor	meget	skades-

virkningerne	samlet	er	nedbragt,	kigger	vi	på,	hvor	mange	procent	83	%	er	større	end	27	%:	

	
83 − 27
83 ∗ 100 = 67	%	

	

Hermed	nedbringes	skadesvirkningerne	ved	fastholdelse	af	kontrakten	med	67	%,	når	par-

terne	har	indsat	umulighedsrisikoen.		

	

																																																								
222	83	+	49	=	132	
223	83	+	0	=	83	
224	20	+	7	=	27	
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4.6.8 Naturalopfyldelse – S leverer selv 

De	samlede	skadesvirkninger	ved	den	strategiske	kontrakt	uden	umulighedsrisikoen	var	194	

%,	hvor	de	vil	være	104	%	når	umulighedsrisikoen	indsættes	i	kontrakten.		

	
194 − 105

194 ∗ 100 = 46	%	

	

Her	nedbringes	skadesvirkningerne	med	46	%.		

	

4.6.9 Naturalopfyldelse – Erstatningskøb 

Skadesvirkningerne	var	311	%	uden	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen,	hvor	den	med	ind-

sættelsen	vil	være	177	%,	hvorfor	den	reduceres	med	43%.		

	
311 − 177

311 ∗ 100 = 43	%	

	

4.6.10 Opsamling på modificeret model 

Ud	fra	den	modificerede	model	kan	det	udledes,	at	når	parterne	indsætte	det	nye	risikobe-

greb,	umulighedsrisiko	ex	ante	kontraktindgåelsen,	vil	det	medføre,	at	parternes	samlede	

outputs	øges	ift.	den	tidligere	strategiske	kontrakt	uden	umulighedsrisikoen	fra	den	økonomi-

ske	analyse.	Hermed	resulterer	umulighedsrisikoen	i	en	Kaldor	Hicks	forbedret	tilstand	i	alle	

de	scenarier,	hvor	kontrakten	opretholdes.	På	trods	af,	at	umulighedsrisikoen	medfører	en	

ekstra	mulighed	for	at	opretholde	kontrakten,	vil	den	ikke	kunne	påvirke	skadesvirkningerne,	

når	kontrakten	brydes,	hvormed	skadesvirkningerne	forbedres	med	0	%.		

	

Ydermere	kan	det	udledes,	at	skadesvirkningerne	reduceres	med	omkring	50	%,	når	parterne	

indsætter	umulighedsrisikoen	i	deres	kontrakt,	hvilket	ligeledes	samlet	set	er	en	Kaldor	Hicks	

optimal	tilstand.	Procentdelen	der	illustrerer,	hvor	meget	skadesvirkningerne	er	reduceret	

inddrager	ikke	de	omkostninger,	som	parterne	foretog	ex	ante,	da	de	implementerede	umu-

lighedsrisikoen	i	kontrakten.	Det	kan	derfor	argumenteres	for,	at	den	faktiske	minimering	af	

skadesvirkningerne	udgør	mindre	end	de	50%,	hvis	omkostningerne	herfor	inddrages.		
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At	indsættelsen	af	vores	umulighedsrisiko	resulterer	i	en	Kaldor	Hicks	optimal	tilstand,	un-

derstøtter	de	indledende	tanker	om,	at	umulighedsrisikoen	kan	forbedre	retstilstanden	for	

parterne,	da	den	risikoallokerer	og	omkostningsdeler	ligeligt	mellem	parterne,	så	incitamen-

tet	til	at	opretholde	kontrakt	og	relationen	forhøjes.	Derudover	vil	retstilstanden	forbedres	

som	følge	af	at	bindende	løfter	skaber	sikkerhed,	da	dette	forpligter	parterne	til	at	fastholde	

deres	løfter	over	for	hinanden.	Dette	vil	yderligere	forbedre	realiseringen	af	den	økonomiske	

gevinst	i	form	af	kontraktens	reelle	værdi	for	køber	og	den	alternative	gevinstmulighed	for	

begge	parter	i	den	strategiske	kontrakt,	som	derved	vil	give	parterne	et	yderligere	incitament	

til	at	indføre	risikobegrebet.		

	

I	stedet	for,	at	parterne	i	et	strategisk	forhold	forsøger	at	anvende	ansvarsfraskrivelser	som	

styringsmoment,	kan	det	udledes	af	modellen,	at	hvis	parterne	indsætter	umulighedsrisikoen,	

vil	parterne	aktivt	indføre	et	proaktivt	styringsredskab	i	kontrakten.	Parterne	vil	som	følge	

heraf	i	samarbejde	reducere	risikoen	for	kontraktbrud.	Yderligere	vil	de	igennem	princippet	

om	omkostningsdeling	i	fællesskab	kunne	foretage	omkostningsminimerende	tiltag	både	ex	

ante	og	ex	post,	hvilket	reducerer	de	samlede	skadesvirkninger	og	dermed	øger	den	samlede	

kontraktværdi.	Derudover	vil	den	alternative	levering	øge	sandsynligheden	for	opfyldelse	af	

kontrakten	og	derved	opretholde	den	pågældende	kontraktrelationen.	Ved,	at	parterne	er	

underlagt	princippet	om	omkostningsdeling	vil	de	kunne	identificere	langt	flere	risici,	når	

parterne	deler	deres	bekendte	risikofaktorer	og	tidligere	erfaringer	med	hinanden.	Det	for-

ventes,	at	dette	vil	være	i	parternes	interesse,	fordi	denne	vidensdeling	vil	medvirke	til,	at	de	

hver	især	kan	foretage	en	mere	effektiv	risikoreduktion.	Derudover	kan	det	give	parterne	mu-

lighed	for	at	foretage	en	bedre	afvejning	af,	hvem	af	disse	der	kan	risikosprede	de	forskellige	

bekendte	risici	bedst	muligt.		

	

4.7 Risikoens	betydning	for	prisfastsættelse	
Ifølge	Eide	og	Stanvangs	teori	om	transaktionsomkostninger	og	rationelle	huller	i	en	kontrakt,	

vil	parternes	informationer	om	de	risici,	der	er	bekendte	eller	som	kan	opstå	i	det	pågældende	

kontraktforhold,	have	en	betydning	for	prisfastsættelsen	af	kontrakten.225	Ud	fra	denne	øko-

																																																								
225	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	348	
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nomiske	teori	skal	de	økonomiske	aktører	indkalkulere	de	kvantificerbare	risici,	som	de	er	

bekendte	med	i	deres	kontraktpriser.		

	

Som	tidligere	nævnt	vil	stort	set	alle	kontraktforhold	indeholde	visse	risici.	Jo	flere	bekendte	

risici	vil	ifølge	teorien	lede	til	højere	priser	og	omvendt	vil	en	eliminering	af	bekendte	risici	

resultere	i	lavere	priser.	Parterne	kan	forsøge	at	allokere	deres	risici	ex	ante	eller	ex	post.	De	

transaktionsomkostninger,	som	er	tilknyttet	til	risikoallokering	ex	post,	vil	ofte	være	af	en	

mere	usikker	størrelse.	Det	kan	være	omkostningsfuldt	for	parterne,	særligt	ved	et	længere-

varende	kontraktforhold	at	identificere	og	efterfølgende	vanskeligt	at	foretage	en	risikoallo-

kering,	når	parterne	ikke	er	bekendte	med	alle	kontraktforholdets	risici.226	Såfremt	parterne	

ikke	har	taget	højde	for	en	bestemt	risiko,	kan	denne	have	omkostningsfulde	konsekvenser	

for	kontraktens	værdi	samt	parternes	mulighed	for	at	opfylde	kontrakten.227	

	

Ved,	at	parterne	indsætter	umulighedsrisikoen	i	deres	kontrakt,	bidrager	denne,	foruden	det	

kontraktsretlige	formål	om	at	effektivisere	aftaler,	til	at	parterne	loyalt	vil	foretager	videns-	

og	informationsdeling,	som	derved	vil	give	parterne	mulighed	for	at	identificere	langt	flere	

risici	end	tidligere.	En	kontraktparts	oplysningspligt	reducerer	således	den	anden	parts	

transaktionsomkostninger	for	at	skulle	fremskaffe	informationen	selv.228	Risikoidentifikatio-

nen	vil	således	medvirke	til	at	reducere	parternes	samlede	transaktionsomkostninger.	Den	

reducering	som	umulighedsrisikoen	medfører	for	parternes	samlede	skadesvirkninger	burde	

således,	ifølge	teorien,	afspejle	sig	positivt	i	et	virkeligt	marked,	som	følge	af	at	parterne	kan	

tilbyde	mere	efficiente	kontraktpriser.	For	at	bekræfte	hvorledes	teorien	sammenholdt	med	

umulighedsrisikoen	realiseres	i	det	virkelige	liv,	inddrages	der	tre	forskellige	aktører	med	

hver	deres	markedsposition,	erfaringer	og	synspunkter.	Nærmere	præsentation	af	disse	fore-

kommer	i	deres	respektive	interviews,	der	fremgår	af	bilag	4,	5	og	6.	For	at	kunne	foretage	en	

struktureret	gennemgang	af	de	afholdte	interviews,	opstilles	den	økonomiske	teori	i	hypote-

ser,	for	således	at	kunne	inddrage	alle	aktørernes	synspunkter	samtidigt.			

	

																																																								
226	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	348	
227	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	348	
228	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	289	
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4.7.1 Hypotese 1: Prisfastsættelse ud fra indkalkulerede kvantificerbare risici  

Ifølge	teorien	kan	prisfastsættelsen	af	risiko	afspejle	sig	forskelligt	alt	efter,	hvilken	intention	

parterne	har	i	det	pågældende	kontraktforhold.	Dette	bekræftes	af	Rasmus	Tønnis,	der	til	dag-

ligt	oplever	risiko	som	en	af	kontraktforholdets	klare	cost-drivers.	Ifølge	Rasmus	er	risiko	

identificering	og	afdækning	et	centralt	parameter	i	kontrakten,	som	begge	parter	bør	tage	al-

vorlig	stilling	til.229	Ydermere	ud	fra	Rasmus	Tønnis	egne	erfaringer	er	det	ikke	blot	virksom-

hedernes	økonomiske	aktører,	men	ligeledes	de	forhandlingsansvarlige	kontraktspecialister	

(ofte	jurister),	der	kan	have	udfordringer	med	at	identificere	og	kvantificere	risici.230	Ifølge	

Jesper	Jørgensen,	oplevere	han	også,	at	realistiske	prisfastsættelser	er	problematisk.	Det	sy-

nes	dog,	at	dette	skyldes,	at	der	generelt	ikke	er	nogle	fagfolk	eller	akademiker	i	branchen,	der	

er	begavede	nok	til	at	vurdere	den	pågældende	risiko	korrekt.		

Prisfastsættelse	af	risiko	er	klart	et	problem.231	

	

Både	Jesper	og	Morten	kan	bekræfte,	at	en	risikobetonet	kontrakt,	vil	medføre	en	højere	risi-

kovurdering	og	deraf	også	en	højere	pris,	end	en	kontrakt	med	færre	risici.232	Jesper	påpeger	

dog	at	værdiansættelsen	af	visse	risici,	kan	være	vanskeligt	på	trods	af,	at	denne	er	bekendt.	

Dette	skyldes	bl.a.	at	det	generelt	er	vanskeligt	at	prisfastsætte	risici	på	dette	marked	fordi	

kontrakterne	er	så	varierende	og	fordi	parterne	betragter	disse	fra	forskellige	markedspositi-

oner.	233	

	

Aktørernes	forskellige	kvantificering	sker	som	følge	af,	at	parterne	ikke	har	korrekt	eller	fuld	

information,	hvorfor	de	selv	vil	fastsætte	omkostningerne	og	sandsynlighederne	for	risici.234	

Det	forekommer	dog	ikke	helt	sådan	i	praksis,	da	det	er	forskelligt,	hvordan	virksomhederne	

prioriterer	og	prisfastsætter	risici.	

I	praksis	er	det	ikke	alle	risici,	der	vil	være	kvantificerbare.	Ifølge	Morten	vil	et	projekt	med	

mange	økonomiske	ubekendte	risici	vanskeliggøre	fastsættelse	af	disses	betydning	i	risiko-

vurderingen,	hvorfor	man	vil	fravælge	projektet,	da	det	ønskes	at	undgå	et	projektforhold	

																																																								
229	Bilag	4	-	Interview	med	Rasmus	Tønnis,	Head	of	Contract	&	Commercial	Management	fra	Rambøll	
230	Bilag	4	–	Interview	med	Rasmus	Tønnis,	Head	of	Contract	&	Commercial	Management	fra	Rambøll	
231	Bilag	5	–	Telefoninterview	med	Jesper,	Direktør	i	E-service	
232	Bilag	6	–	Telefoninterview	med	Morten	Thøger,	projektchef	fra	Hoffman	
233	Bilag	5	–	Telefoninterview	med	Jesper,	Direktør	i	E-service	
234	Eide	og	Stavang,	2008,	349	
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med	for	mange	uklarheder.235	De	risici	som	projektet	indeholder	indgår	alle	i	den	samlede	

risikovurdering,	men	bliver	kapitaliseret	hver	for	sig.		

	

4.7.2 Hypotese 2: Kvantificerbar risiko, der ikke tages alvorligt resulterer i mindre effektive kon-

trakter 

Et	af	problemerne	med	prisfastsættelsen	i	teorien	er,	at	denne	afhænger	af,	hvordan	den	på-

gældende	part	kvantificerer	risikoen	og	hvorledes	denne	i	realiteten	tager	risikoen	alvorlig.		

Der	kan	ifølge	teorien	også	opstå	situationer,	hvor	parterne	har	kvantificeret	risici,	men	som	

de	på	trods	heraf	aktivt	vælger	ikke	at	tage	højde	for	i	selve	kontrakten.236	Den	form	for	pris-

fastsættelse	medfører	i	praksis	et	konkurrencemæssigt	pres,	som	de	mindre	virksomheder	i	

højere	grad	udsættes	for	end	de	større	virksomheder.	Ifølge	Jesper	sker	dette	når	virksomhe-

derne	ikke	indregner	de	nødvendige	risici	i	deres	kontraktpris.	Dette	vil	påvirke	andre	virk-

somheders	realistiske	prisfastsættelse	negativt,	ved	at	disse	er	nødsaget	til	tage	chancer,	

hvorfor	de	også	må	undlade	visse	risici	i	deres	kontraktpriser,	så	de	kan	være	konkurrence-

dygtige	og	ikke	risikere	at	blive	underbudt.	Dette	forekommer	specielt	indenfor	konkurrencen	

om	udbudspligtige	kontrakter.237		

	

Morten	oplever	ikke,	at	det	konkurrencemæssige	pres,	som	Jesper	nævner,	har	en	indvirkning	

på	prisfastsættelsen	hos	dem,	eftersom	Hoffmann	har	en	større	markedsposition	og	derved	

har	flere	muligheder	for	at	vælge	og	fravælge	projekter.	De	er	derfor	ikke	i	samme	grad	nød-

saget	til	at	prismatche	de	øvrige	konkurrenter	for	at	opretholde	deres	markedsposition,	som	

de	mindre	virksomheder	er	nødsaget	til.238	Virksomheder	prisfastsætter	risici	forskelligt,	men	

når	virksomhederne	ikke	tager	de	pågældende	risici	alvorligt,	vil	det	kunne	skade	dem	senere	

hen.	Det	ses	særligt	indenfor	byggebranchen,	at	de	virksomheder,	der	ikke	prisfastsætter	risi-

ci	realistisk	og	ikke	afsætter	kapital	til	senere	opfølgning	og	tjek,	kan	gå	konkurs.	Dette	sker	

som	følge	af,	at	virksomhederne	går	efter	up-front-indtægten	og	dermed	ikke	afsætter	kapital	

og	ressourcer	til	opfølgning	af	byggesagerne	de	efterfølgende	år.239	240	

																																																								
235	Bilag	6	–	Telefoninterview	med	Morten	Thøger,	projektchef	fra	Hoffman	
236	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	348	
237	Bilag	5	–	Telefoninterview	med	Jesper,	Direktør	i	E-service		
238	Bilag	6	–	Interview	med	Morten	Thøger		
239	Ved	en	byggesag	kan	opfølgning	ske	5	år	efter,	hvorfor	det	er	vigtigt,	at	man	har	afsat	kapital	og	ressourcer	til	
udførslen	af	dette.		
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Ifølge	Rasmus	kan	virksomhedernes	prisfastsættelse	også	skyldes,	at	virksomhederne	anven-

der	en	vis	claim-strategi,	hvor	de	aktivt	fravælger	at	inkluderer	visse	risici,	ved	ikke	at	inddra-

ge	disse	i	kontraktprisen,	fordi	virksomheden	i	stedet	ønsker	at	håndtere	dem	undervejs	i	

projektet	og	efterfølgende	kræve	betaling	for	de	nødvendige	affødte	ændringer,	som	risiciene	

ex	post	medfører.241	Et	bevidst	valg	om	ikke	at	håndtere	en	bestemt	risiko	ex	ante	kan	ligele-

des	bunde	i	den	ene	parts	ønske	om	at	holde	denne	information	skjult	for	modparten,	fordi	

parten	kan	øge	sin	egen	fortjeneste	ved	ikke	at	dele	den	information.	Det	er	særligt	forhold	

som	køber	kender	til	og	som	kan	vanskeliggøre	sælgers	opfyldelse,	men	hvor	køber	fortier,	

fordi,	hvis	sælger	bliver	bekendt	med	denne	risiko	vil	det	lede	til	en	højere	kontrakt-

pris.242Dette	er,	hvad	Rasmus	i	praksis	oplever	som	den	klassiske	risikoallokering,	hvor	par-

terne	i	stedet	for	at	foretage	en	afbalanceret	risikoallokering,	forsøger	at	placere	risikoen	eller	

overføre	egne	risici	til	modparten.	Dette	kan	forekomme	ved	at	parterne	handler	opportuni-

stisk	og	fortier	eller	helt	undlader	at	informere	modparten	om	særlige	risikobetonede	for-

hold.243	

	

4.7.3 Opsamling på interviews 

I	praksis	vil	indsættelsen	af	vores	umulighedsrisiko	således	også	forvente	at	skabe	grundlag	

for	en	bedre	identifikation	af	diverse	risici	for	parterne,	hvorfor	det	vil	resultere	i	mere	effici-

ente	prisfastsættelser.	Umulighedsrisikoen	vil	bidrage	til	at	forbedre	den	falske	markedstil-

stand	i	byggebranchen,	der	på	nuværende	tidspunkt	eksisterer,	fordi	det	ikke	er	de	reelle	pri-

ser	der	fremgår,	ift.	hvad	den	reelle	prisfastsætning	skulle	have	været,	hvis	der	havde	været	

mere	information	om	de	forskellige	risici.	Forbedringen	forventes	dog	i	højere	grad	at	blive	

realiseret	hos	de	store	virksomheder	end	hos	de	små	virksomheder,	da	de	små	virksomheder	

er	mere	påvirket	af	den	konkurrencemæssige	prisfastsættelse	på	markedet.	Det	er	ikke	altid,	

at	en	privatøkonomisk	forbedret	tilstand	også	vil	være	samfundsefficient,	men	ud	fra	et	sam-

fundsmæssigt	synspunkt,	vil	umulighedsrisikoen	medføre	færre	transaktionsomkostninger	og	

dermed	en	forbedret	prisfastsættelse.	Dette	vil	reducere	det	samfundsmæssige	tab	og	derved	

																																																																																																																																																																																								
240	Bilag	6	–	Interview	med	Morten	Thøger		
241	Bilag	4	–	Interview	med	Rasmus	Tønnis.		
242	Eide	og	Stavang,	2008,	s.	350	
243	Bilag	4	–	Interview	med	Rasmus	Tønnis	
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også	forbedre	samfundets	økonomiske	overskud	ved	en	force	majeure	tilstand,	hvilket	vil	væ-

re	en	samfundsmæssig	Pareto	forbedring	ift.	til	tidligere.244	

	

4.8 	Delkonklusion	
Det	kan	ud	fra	den	integrerede	analyse	konkluderes,	at	indsættelsen	af	umulighedsrisikoen	i	

kontrakten	forbedrer	retstilstanden	mellem	parterne,	når	kontrakten	opretholdes.	Umulig-

hedstilstanden	indeholder	et	princip	om	omkostningsdeling,	som	skaber	incitamentsforene-

lighed	for	parterne,	da	begge	vil	opnå	det	bedste	resultat,	ved	at	opretholde	kontrakten	og	

relationen,	hvilket	gøres	ved	en	fælles	forudsætning	om	at	minimere	omkostningerne	for	at	

overkomme	umulighedstilstanden.	Såfremt	parterne	indfører	umulighedsrisikoen,	vil	den	

medvirke	til,	at	de	samlede	skadesvirkninger	nedbringes	med	en	betydelig	procentdel,	hvilket	

er	i	overensstemmelse	med	umulighedsrisikoens	formål.	Samtidig	med	dette	forbedres	par-

ternes	samlede	økonomiske	outputs	ved	opretholdelse	af	den	strategiske	kontrakt	Dette	sker	

på	trods	af,	at	omkostningsdelingen	pådrager	køber	højere	skadesvirkninger,	da	sælgers	ska-

desvirkninger	minimeres	betydeligt	mere,	end	hvad	købers	stiger.	Der	er	herved	tale	om	en	

Kaldor	Hicks	optimal	tilstand.	Som	følge	af,	at	parternes	outputs	stiger,	vil	parterne	i	langt	

højere	grad	have	incitament	til	at	opretholde	kontrakten,	hvilket	også	vil	resultere	i	en	mere	

optimal	retstilstand.	Den	forbedrede	retstilstand	sker	bl.a.	som	følge	af,	at	umulighedsrisikoen	

skaber	endnu	et	scenarie	for	parterne,	der	giver	mulighed	for	at	opretholde	kontrakten	ved	at	

foretage	en	alternativ	levering.	Princippet	om	omkostningsdeling	vil	også	resultere	i,	at	der	

sker	færre	efficiente	kontraktbrud,	når	parterne	indfører	umulighedsrisikoen	i	en	strategisk	

kontrakt.	Dette	skyldes,	at	omkostningerne	reduceres	pga.	princippet	om	omkostningsdeling,	

hvorfor	C	vil	falde	og	kontraktværdien	vil	stige,	grundet	denne	ekstra	økonomiske	gevinstmu-

lighed.	Det	vil	derfor	kun	være	ved	eksorbitant	høje	meromkostninger,	at	parterne	vil	finde	

det	efficient	at	bryde	kontrakten.		

	

Ud	over	princippet	om	omkostningsdeling	foretager	umulighedsrisikoen	en	risikoallokering	

ex	ante,	hvori	parterne	aftaler	at	dele	risikoen	ex	post	såfremt	de	rammes	af	en	umulighedstil-

stand.	Risikoallokeringen	vil	føre	til	en	mere	effektiv	informations-	og	vidensdeling	imellem	

parterne,	hvilket	giver	dem	mulighed	for	at	identificere	flere	risici	og	yderligere	reducere	og	

																																																								
244	Eide	og	Stavang,	2008,	289	og	345	



106	
	

sprede	disse	hver	især	og	i	fællesskab.	Denne	informationsdeling	medfører	ligeledes	til,	at	den	

asymmetriske	information	mellem	parterne	mindskes	yderligere	som	følge	af	en	udvidet	loya-

litetspligt.	Herved	reducerer	umulighedsrisikoen	også	nogle	af	de	klassiske	principal-agent	

problematikker.		

	

Når	begge	parter	i	en	kontrakt	er	risikoneutrale,	vil	det	være	mest	efficient	at	allokere	risiko-

en	og	de	dertilhørende	omkostninger	ligeligt	imellem	dem,	da	dette	stemmer	overens	med	

deres	såkaldte	risikopræferencer.	Hermed	kan	det	konkluderes,	at	når	to	risikoneutrale	par-

ter	gør	brug	af	umulighedsrisikoen,	så	bliver	risikoen	allokeret	mere	efficient	ex	ante,	end	

hvad	domstolen	på	nuværende	tidspunkt	formår.	Hermed	differentierer	umulighedsrisikoen	

sig	fra	de	allerede	kendte	risikobegreber,	da	denne	tager	højde	for	efficient	risikoallokering	

ud	fra	professionelle	parters	risikoprofiler,	frem	for	at	pålægge	én	af	parterne	alle	de	efterføl-

gende	omkostninger.	Umulighedsrisikoen	differentierer	sig	yderligere	fra	de	øvrige	risikobe-

grebet	og	klausuler,	fordi	den	igennem	en	række	tiltag,	øger	sandsynligheden	for,	at	parternes	

kontraktrelation	opretholdes	ved	en	umulighedstilstand	og	derfor	realisere	økonomisk	gevin-

ster	bedre.	Det	kan	endeligt	konkluderes,	at	umulighedsrisikoen	fungerer	som	et	effektivt	ri-

sikostyringsredskab,	der	afbøder	flere	af	de	konsekvenser,	som	en	umulighedstilstand	ville	

kunne	medføre.		

	

Formålet	med	umulighedsrisikoen	er	at	parterne	med	denne	som	styringsredskab	allerede	på	

kontraktindgåelsestidspunktet	kan	tage	højde	for	efterfølgende	begivenheden	uden	at	kende	

det	eksakte	indhold	heraf,	ender	ud	i	en	umulighedstilstand.	Indførelsen	af	umulighedsrisiko-

en	som	en	klausul	bevirker	til,	at	parterne	i	fællesskab	kan	øge	sandsynligheden	for	opfyldelse	

ved	umulighedstilstanden,	på	trods	af,	at	opfyldelsen	er	blevet	mere	byrdefuld.			
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Kapitel 5. Konklusion 
Afhandlingens	formål	har	været	at	analysere,	hvorledes	parterne	ex	ante	i	et	kontraktforhold	

kan	foretage	en	mere	proaktiv	håndtering	af	efterfølgende	begivenheders	indtræden	gennem	

umulighedsrisikoen,	og	hvorledes	dette	vil	lede	til	en	optimal	tilstand	for	parterne	ud	fra	en	effi-

ciensbetragtning.		

	

Det	kan	konkluderes,	at	sælger	er	den	part	i	kontraktforholdet,	der	er	mest	udsat	for	at	blive	

ramt	af	umulighedstilstanden.	Derved	vil	sælger	i	både	en	konventionel	og	en	strategisk	kon-

trakt	have	et	økonomisk	rationale	til	at	afdække	denne	risiko,	hvorimod	købers	incitament	til	

dette	vil	være	forholdsvist	lavt	i	begge	kontraktforhold.	Parterne	vil	aldrig	kunne	koncipere	

fuldstændige	kontrakter	og	vil	derfor	aldrig	helt	kunne	eliminere	indtræden	af	en	efterfølgen-

de	begivenhed	i	deres	kontraktforhold.	Det	kan	hermed	konkluderes,	at	der	foreligger	en	risi-

ko	for,	at	parterne	ender	ud	i	en	umulighedstilstand.	Parterne	kan	gennem	gældende	ret,	på	

nuværende	tidspunkt	forsøge	af	afdække	denne	risiko	ex	ante	gennem	kontraktuelle	tiltag	

bl.a.	ved	indsættelsen	af	en	force	majeure	eller	hardship	klausul.	Afhandlingen	formår	at	klari-

ficere,	at	disse	tiltag	med	fordel	kan	erstattes	og	forbedres	ved	at	anvende	umulighedsrisiko-

en	som	kontraktuelt	styringsmoment.	Dette	skyldes	bl.a.	af,	at	umulighedsrisikoen	tager	stil-

ling	til	risikoallokeringen	ex	ante	den	efterfølgende	begivenhed	og	ikke	ex	post,	som	de	nævn-

te	klausuler.		

	

Det	er	i	afhandlingen	påvist,	at	umulighedsrisikoens	princip	om	omkostningsdeling	vil	skabe	

incitamentsforenelighed	hos	parterne,	da	de	begge	vil	minimere	deres	skadesvirkninger	og	

samtidig	samarbejde	for	at	opnå	den	strategiske	gevinstmulighed.	Det	kan	derfor	konklude-

res,	at	når	parterne	omkostningsdeler	de	økonomiske	følger,	der	opstår	i	forbindelse	med	at	

overkomme	umulighedstilstanden,	vil	det	øge	sandsynligheden	for	at	opretholde	kontrakten,	

fordi	parterne	vil	samarbejde	om	at	nå	denne	tilstand	frem	for	kontraktbrud.		

	

Det	kan	konkluderes,	at	parterne	ved	umulighedsrisikoen	vil	tilstræbe	fælles	optimering,	fordi	

det	i	højere	grad	vil	sikre	kontraktens	gennemførelse,	hvilket	ligeledes	vil	være	i	overens-

stemmelse	med	parternes	egen	optimering.	Umulighedsrisikoen	realiserer	således	økonomisk	

gevinst	bedre,	hvilket	særligt	ses	ved	den	strategiske	kontrakt,	når	parterne	som	følge	af	kon-
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traktens	forsættelse,	vil	opnå	de	ekstra	økonomiske	gevinstmuligheder.	Dette	betyder,	at	

umulighedsrisikoen,	foruden	at	være	et	proaktivt	styringsmoment	til	umulighedstilstanden,	

vil	reducere	en	række	andre	økonomiske	problematikker.	Det	kan	konkluderes,	at	umulig-

hedsrisikoen	øger	parternes	videns-og	informationsdeling,	hvilket	udover	at	reducere	de	

klassiske	principal-agent	problematikker	om	asymmetrisk	information,	også	vil	kunne	af-

dække	risikoen	for	at	havne	i	en	umulighedstilstand	bedre.	Når	parternes	overordnede	formål	

er	at	opretholde	kontrakten,	og	der	er	en	alternativ	gevinstmulighed	for	øje,	vil	det	ligeledes	

resultere	i	færre	efficiente	kontraktbrud.		

	

Det	kan	overordnet	konkluderes,	at	begge	kontraktforhold	vil	have	høje	økonomiske	skades-

virkninger	i	forbindelse	med	umulighedstilstanden.	Dog	kan	det	konkluderes	at	disse	vil	være	

størst	for	parterne	i	den	strategiske	kontrakt,	hvilket	skyldtes	de	forhøjede	transaktionsom-

kostninger	samt	den	tabte	gevinstmulighed	i	tilfælde	af	kontraktbrud.	Når	umulighedsrisiko-

en	indsættes	som	styringsmekanisme	i	kontrakten	ex	ante,	vil	det	reducere	parternes	samlede	

skadesvirkninger	som	følge	af	en	lige	risiko	og	omkostningsdeling.	Da	der	er	tale	om	to	risi-

koneutrale	parter,	vil	det	ligeledes	resultere	i	en	efficient	risikoallokering.			

	

Den	ønskelige	juridiske	tilstand,	må	være,	at	kontrakten	opfyldes.	Det	der	anses	for	værende	

optimalt	rent	juridisk	stemmer	ikke	altid	overens	med,	hvad	der	anses	for	værende	den	øko-

nomisk	mest	efficiente	løsning.	Det	kan	dog	konkluderes,	at	umulighedsrisikoen	medfører	en	

forbedret	tilstand	både	juridisk	i	form	af,	at	sandsynligheden	for	opfyldelse	vil	øges	og	øko-

nomisk	ved	at	reducere	skadesvirkningerne	ud	fra	en	Kaldor	Hicks	efficient	løsning.	Umulig-

hedsrisikoen	vil	ligeledes,	i	højere	grad	end	hvad	den	pågældende	retstilstand	formår,	sikre	at	

både	kontrakten-	og	relationen	videreføres.	Kontraktsretten	har	generelt	til	formål	at	stimu-

lere	samarbejdet	mellem	kontraktsparterne	og	derigennem	skabe	en	optimal	grad	af	opfyl-

delse,	optimale	indrettelser	og	minimere	forhandlingsomkostningerne.	Det	kan	konkluderes,	

at	såfremt	parterne	anvender	umulighedsrisikoen,	vil	ovenstående	gøre	sig	gældende.	For-

uden	at	forbedre	retstilstanden	inter	parters,	vil	umulighedsrisikoen	have	en	positiv	effekt	på	

markedet	generelt.	Umulighedstilstanden	vil	som	følge	af,	at	parterne	formår	at	identificere,	

håndtere	og	allokere	risici	bedre	lede	til,	at	parterne	kan	prisfastsætte	disse	mere	realistisk,	

hvormed	der	opnås	mere	komplette	kontrakter,	hvilket	yderligere	vil	være	samfundsefficient.		
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• U.1922.858	H,	Højesterets	dom	af	21.	Juni	1922	i	sag	R	73/1921	
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• U.1940.214	S,	Sø-	og	Handelsrettens	dom	af	14.	December	1939	i	G.	S.	141/1939	

	
• U.2001.1993	H,	Højesterets	dom	af	13.	Juni	2001	i	sagerne	I	110/1998	og	I	115/1998	

	
• U.2004.2894	H,	Højesterets	dom	af	2.	September	2004	i	sag437/2002	(2.	afd.)	

	
• U.2007.3061	H,	Højesterets	dom	af	13.	December	2007	i	sag	252/2005	(2.	afd.)	

	
• U.2000.656	H,	Højesterets	dom	af	22.	December	1999	i	sag	I	160/1997	

	
• U.2005.1978	H,	Højesterets	dom	af	4.	April	2005	i	sag	140/2003	(1.	afd.)	
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Bilag&1&–&Modellens&grundform&&
!
!
!
!
!
!
!

!

!
FM4Tilstand!!

Sælger!
rammes!!

af:!

Midler1dig!!
Umulighed! Køber!

Væsentlig!
Forsinkelse!

Naturalopfyldelse!

S!leverer!selv!

Erstatningskøb!

Ophævelse!+!Erstatning! Kontrakten!
borEalder!

IkkeGvæsentlig!
Forsinkelse!

!

Opretholdelse!af!
kontrakt!

Fuldstændig!!
Umulighed! Sælger!

Ansvarsfrihed!=!
BorEald!af!kontrakt!
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Bilag&2&(&Begrebsramme&med&værdi&samt&udspecificering&af&P&og&t&
!
!
!
P1#=#Kontraktpris#=#1000##

C#=#Sælgers#produktionsomkostning#=#600#

MC#=#Sælgers#meromkostning#400#

MCEK#=#Meromkostning#ved#erstatningskøb#=#500#

Mv#=#Købers#merværdi#af#kontrakten#=#200##

E#=#Erstatning#=#1000#

EK#=#Erstatningskøb#=#1200#

t2#=#Tidsomkostning#for#køber#=#0D200#

rr!=!Relationsrente!=!5000!!

kr!=!Kvasirente!=!1250!!

St!=!Sælgers#tab!=!!!"#$ − !!
P(x)S!=!Sælgers#skadesvirkninger!

Ci!alt!=!Sælgers#samlede#omkostninger!=!! +!" + ! +!"!" !i!det!pågældende!scenarie.!!
P(x)K!=!Købers#skadesvirkninger!

Fv!=!Købers#forventede#værdi!=!12003!el.!18254.!

Ov!=!Købers#opnåede#værdi!!

Kt!=!Købers#tab!=!!" + ! +!" !

Sg!=!Samlet#gevinst!=!!! !! −
!
! !" = 2500− 625 = 1875!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!P!bliver!udspecificeret!på!næste!side!
2!t!bliver!udspecificeret!på!næste!side!
3!Købers!forventede!værdi!i!den!konventionelle!kontrakt.!!
4!Købers!forventede!værdi!i!den!strategiske!kontrakt.!!



! 2!

Udspecificering,af,P,,

P!angiver!prisen!for!kontraktydelsen.!Hermed!vil!P!indgå!i!sælgers!beregninger,!som!den!betaM

ling!denne!får!erlagt,!eller!ikke!vil!få!erlagt.!For!køber!er!P,!den!pris!han!skal!betale!for!ydelsen!

til!sælger.!Men!eftersom!det!ønskes!at!udregne!købers!værdi!af!kontrakten,!vil!P!i!købers!forM

mel!være!det!samme!som,!hvad!han!værdiansætter!P!til.!Vi!antager,!at!begge!parter!værdianM

sætter!P!=!1000,!og!tilfører!købers!merværdi!(Mv)!som!et!separat!led,!som!køber!yderligere!

værdiansætter!kontrakten!med.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



! 3!

Udspecificering,af,tidsomkostningerne,t,

Når!der!foreligger!en!væsentlig!forsinkelse!for!køber,!bedømmes!dette!i!modellen!ud!fra!de!

samme!vilkår!for!både!den!konventionelleM!og!den!strategiske!kontrakt.!VæsentlighedsbeM

dømmelsen!er!således!ensartet!og!det!er!kun!den!økonomiske!konsekvens!af!den!væsentlige!

forsinkelse,!der!adskiller!sig!i!de!to!kontraktforhold.!Som!det!fremgår!af!modellen!i!bilag!1,!så!

er!tidsomkostningerne!for!køber!opgjort!ud!fra,!hvorvidt!der!er!tale!om!en!væsentlig!eller!en!

ikke!væsentlig!forsinkelse.!En!ikke!væsentlig!forsinkelse!vil!resultere!i!en!tidsomkostning!på!

0,!hvor!den!vil!være!hhv.!100!og!200,!når!der!er!tale!om!en!væsentlig!forsinkelse.!Det!vurdeM

res,!at!det!værdimæssige!tab!af!tid,!t!vil!have!en!større!påvirkning!for!den!strategiske!kontrakt!

end!ved!den!konventionelle!kontrakt.!Er!der!tale!om!en!konventionel!kontrakt,!hvor!der!fremM

går!en!væsentlig!forsinkelse,!angives!tidsomkostningerne!til!at!være!100.!I!og!med,!at!den!

tidsmæssige!omkostning!antages!at!være!højere!for!den!strategiske!kontrakt,!angives!t!=!200!i!

sådan!et!kontraktforhold.!Forskellen!på!tidsomkostningerne!for!de!to!kontrakter!skyldes,!at!

den!tidsmæssige!konsekvens!i!den!strategiske!kontrakt!øges,!som!følge!af!at!parterne!er!mere!

afhængige!af!hinanden,!da!deres!varer!er!komplementære.!Dette!betyder,!at!købers!vare!ikke!

kan!opnå!den!samme!værdi,!såfremt!sælgers!vare/ydelse!ikke!er!tilstede.!!

!

5!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Figur!af!egen!tilvirkning.!!



Bilag&3&–&Umulighedsklausul&

!
Den!part!der!rammes!af!en!force!majeure!tilstand,!kan!påberåbe!sig!denne!klausul.!Når!en!af!
parterne!i!kontraktforholdet!rammes!af!en!force!majeure!tilstand!grundet!efterfølgende!begi<
venheder,!forpligtes!kontraktsparterne!til!loyalt!at!afhjælpe!hinanden!og!så!vidt!det!er!muligt,!
opretholde!kontrakten!og!partsrelationen.!Dette!indebærer,!at!parterne!forpligtes!til!at!fore<
tage!en!omkostningsdeling!for!alle!de!omkostninger,!der!måtte!opstå!i!forbindelse!med!at!
overkomme!den!opståede!force!majeure!tilstand.!I!tilfælde,!hvor!naturalopfyldelse!anses!som!
værende!omkostningsfuldt!for!parterne!er!de!forpligtet!til!at!forsøge!kontrakten!opfyldt!gen<
nem!den!allerede!aftalte!alternative!leveringsmulighed.!!
!
En!force!majeure!tilstand!dækker!over!et!forhold!af!særlig!kvalificeret!karakter,!der!ligger!
uden!for!den!pågældende!parts!kontrolsfære!og!som!denne!ikke!burde!eller!kunne!have!taget!
i!betragtning!forud!for!indgåelsen!af!kontrakten!eller!efter!kontraktindgåelsen!burde!have!
undgået!eller!kunne!have!overvundet.!!
!
Den!part,!der!rammes!af!en!sådan!force!majeure!tilstand!skal!uden!ugrundet!ophold,!dog!se<
nest!XX!arbejdsdage!efter!tilstanden!er!indtrådt,!skriftligt!meddele!dette!til!den!anden!part.!!!
Såfremt!en!af!parterne!får!informationer!om!et!forhold,!der!kan!lede!til!en!potentiel!force!ma<
jeure!tilstand,!før!den!efterfølgende!begivenhed!faktisk!er!indtrådt,!skal!denne!straks!uden!
ugrundet!ophold!informere!modparten!herom!således,!at!parterne!i!fællesskab!hurtigst!muligt!
kan!foretage!de!foranstaltninger,!som!denne!klausul!giver!anledning!til.!!
!
!
!
!
!



! 1!

Bilag&4&(&Interview&(&Skriftlig&henvendelse&d.&02.05.18,&med&retursvar&d.&

07.05.18&fra&Rasmus&Tønnis,&Head&of&Conract&and&Commercial&Manage(

ment,&Rambøll&A/S.!&

!

Hypotese(1)(Ud(fra(økonomiske(teorier(skal(økonomiske(aktører(indkalkulere(de(kvantificerbare(

risici,(som(de(er(bekendte(med(i(deres(priser.(Jo(flere(risici(vil(således(lede(til(højere(priser(og(omA

vendt(vil(eliminering(af(bekendte(risici(medføre(lavere(priser.((

!
Det!er!klart!min!erfaring,!at!der!i!tillæg!til!”produktets”!rene!pris!forekommer!en!lang!række!

cost!drivers!i!stort!set!ethvert!kontraktforhold.!Nogle!af!disse!er!naturligvis!risikobaseret,!

hvorfor!dette!er!det!noget!man!bør!forholde!sig!til!i!kontrakten,!da!denne!fungere!som!et!

kommercielt!konkurrenceparameter.!Vi!oplever!dog!på!kundeside,!at!de!fleste!kunder!ikke!er!

opmærksomme!på!at!overveje!risiko@elementer,!som!et!vigtigt!parameter!i!deres!kontrakter.!!

Ud!fra!mine!egne!erfaringer!er!risikoallokeringen!utrolig!vigtig!at!forholde!sig!til!når!det!er!

finansielle!modeller,!der!ligger!til!grund!for!kontrakterne.!Risikoallokering!kan!være!udfor@

drende!og!vanskeligt,!når!de!forhandlingsansvarlige!kontraktspecialister!(ofte!jurister)!ikke!

har!en!forståelse!for!risikoen!betydning!og!impact!på!finanserne.!!

!

Konkret!arbejder!vi!til!dagligt!ud!fra!devisen!om,!at!risikoallokeringen!i!kontrakter!så!vidt!mu@

ligt!bør!foretages!afbalanceret!og!at!risikoen!derfor!søges!placeret!der,!hvor!den!bedst!hånd@

teres,!for!at!opnå!størst!mulig!værdiskabelse.!!

Desværre!har!de!fleste!kontraktrelationer!i!dag!en!tendens!til,!at!parterne!så!vidt!muligt!øn@

sker!at!placere!al!risikoen!på!sin!medpart.!!

Ved!denne!form!for!risikoallokering!glemmer!køberen!ofte!at!prisen!stiger!i!forbindelse!med!

at!der!allokeres!flere!risici!hen!på!sælgeren!og!særligt,!hvis!disse!risici!er!urimelige.!Køber!har!

ofte!for!øje!at!vælge!den!laveste!pris!og!glemmer!derved!at!undersøge!om!den!pågældende!

pris!er!realistisk!ift.!de!risici!forholdet!for!sælger!indebære.!Det!kan!jo!ligeledes!være!en!

ulempe!for!køber,!hvis!sælger!ikke!har!taget!højde!for!de!pågældende!risici!og!dette!senere!

medfører,!at!sælgeren!bliver!ude!af!stand!til!at!gennemfører!aftalen.!!

!



! 2!

Et!eksempel!på!en!prisstigning!kunne!være!sælgers!risiko!i!forbindelse!med!en!bodsbestem@

melse.!Her!vil!leverandøren!up@front!øger!deres!pris!pga.!bodsbetalinger!de!på!forhånd!ved,!at!

de!ikke!kan!undgå.!Herved!mister!man!som!køber!det!styringsværktøj!som!bodsbetalingen!

egentlig!har!til!formål!at!være.!!

!
Hypotese(2)!Et(af(problemerne(med(prisfastsættelsen(er,(at(prisfastsættelsen(afhænger(af,(hvorA

dan(den(pågældende(sælger(kvantificerer(risikoen(og(hvorledes(sælger(i(realiteten(tager(denne(

risiko(alvorlig.(

!
I!tilfælde!med!prisfastsættelsen!hos!leverandøren!oplever!vi,!at!de!er!særlige!aktive!i!at!for@

holde!sig!til!risikoallokeringen!i!kontrakterne.!Leverandøren!vil!sørge!for!at!indtage!så!mange!

risici!som!muligt!i!dennes!prisfastsættelse.!!Det!er!dig!ikke!altid!at!disse!er!realistiske.!!

!

Disse!”spekulationer”!kan!variere!–!der!er!leverandører!som!decideret!anvender!en!”claim@

strategi”!hvor!man!bevidst!(fra)vælger!at!inkludere!risici!ved!ikke(at!tage!fuld!højde!for!disse!i!

prissætningen,!og!i!stedet!håndterer!dem!undervejs!når!projektet!er!i!gang,!ved!efterfølgende!

at!kræve!betaling!fra!kunden!for!at!ville!lave!de!nødvendige!affødte!ændringer.!!

!
Omvendt!vil!der!også!være!leverandører,!der!benytter!en!balanceret!risikoprofil!som!en!kon@

kurrencefordel!i!deres!tilbud.!Helt!lavpraktisk!kan!det!være!en!leverandør!af!et!givent!pro@

dukt,!der!tilbyder!at!bære!risikoen!for!varen!indtil!der!er!sket!levering!på!kundes!forretnings@

sted,!fordi!man!gennem!et!godt!og!volume@betonet!samarbejde!med!sin!fragtmand!kan!give!

den!forsikring!billigt,!og!dermed!begrænse!transaktionsomkostningerne!og!kundens!samlede!

pris.!Spørgsmålet!er!så,!hvorvidt!kundes!”rabat”!herfra!vil!være!kalkuleret!ind!under!et!andet!

forhold!i!kontrakten.!!

!
Selve!konkurrencepresset!kan!varierer!meget!på!tværs!af!kontrakter!og!brancher,!og!afhænge!

af!hvordan!de!øvrige!leverandører!”følger”!den!underbydende.!Historisk!set!er!construction!et!

område,!der!har!og!stadig!er!stor!fokus!på!pris!i!konkurrencen.!Det!er!derfor!ikke!usandsyn@

ligt,!at!der!vil!være!mange!leverandører,!der!på!baggrund!heraf!ikke!prissætter!usikkerheds@

momenter!tilstrækkeligt.!Dette!vil!have!efterfølgende!konsekvenser!når!komplikationerne,!

der!ikke!er!afdækket!tilstrækkeligt!uundgåeligt!indtræffer.!

!



Bilag&5&(&Telefoninterview&d.&01.05.18&med&administrerende&direktør&Je(
sper&Jørgensen,&E(service&A/S&
!

Hypotese!1)!Ud!fra!økonomiske!teorier!skal!økonomiske!aktører!indkalkulere!de!kvantificerbare!

risici,!som!de!er!bekendte!med!i!deres!priser.!Jo!flere!risici!vil!således!lede!til!højere!priser!og!om=

vendt!vil!eliminering!af!bekendte!risici!medføre!lavere!priser.!!

!

Det!er!klart!at!jo!flere!risici!et!projekt!indeholder,!jo!mere!vil!det!betyde!for!selve!prisfastsæt<

telsen!af!kontrakten.!Det!er!dog!forskelligt,!om!de!pågældende!risici!vil!være!mulige!overhol<

der!at!indkalkulere,!på!trods!af,!at!man!ved!at!de!eksisterer.!!

!

Det!kan!være!vanskeligt!at!foretage!en!prisfastsættelse!fordi!der!er!flere!faktorer,!der!spiller!

ind.!Først!og!fremmest!er!det!et!marked,!hvor!det!generelt!er!enormt!svært!at!prisfastsætte!

ensartet,!da!kontrakterne!er!varierende.!Der!kan!således!være!samme!risici!for!flere!kontrak<

ter,!men!hvor!denne!egentlig!prisfastsættes!bedømmes!forskelligt!ud!fra,!hvilken!markedspo<

sition!man!selv!har.!Yderligere!indgår!faktorer!som,!hvorvidt!der!er!behov!for!samarbejds<

partnere,!hvilke!andre!konkurrenter!der!byder!på!samme!opgave!og!endeligt,!hvornår!kon<

trakten!starter!og!hvor!længe!denne!vare.!!

!

De!risici!som!projektet!indeholder!indgår!alle!i!den!samlede!risikovurdering,!men!bliver!kapi<

taliseret!hver!for!sig.!I!de!tilfælde,!hvor!risikoen!er!så!høj,!at!det!vil!være!tabsgivende!at!indgå!

kontrakten!vil!man!fravælge!projektet.!!

!

Hypotese!2)!Et!af!problemerne!med!prisfastsættelsen!er,!at!prisfastsættelsen!afhænger!af,!hvor=

dan!den!pågældende!sælger!kvantificerer!risikoen!og!hvorledes!sælger!i!realiteten!tager!denne!

risiko!alvorlig.!!

!

Prisfastsættelse!af!risiko!er!klart!et!problem.!Det!skyldes,!at!der!ikke!er!nogle!fagfolk!i!bran<

chen!der!er!dygtige!nok!til!at!vurdere!den!pågældende!risiko,!inkl.!undertegnede.!Det!kan!dog!

ligeledes!være!problematisk!at!få!en!akademiker!til!at!prisfastsætte!risikoen,!fordi!det!kan!

være!vanskeligt!for!denne!at,!vide!hvilke!risici,!der!afføder!andre!risici!på!markedet.!Markedet!



er!på!nuværende!tidspunkt!ikke!stabilt!nok!til,!at!man!i!realiteten!kan!fastsætte!realistiske!

priser.!!

!

Ud!fra!bankernes!synspunkt!om!at!man!skal!være!en!sund!virksomhed,!er!det!bedre!at!foreta<

ge!flere!små!transaktioner!end!flere!store,!dette!betyder!således!også,!at!vi!er!flere!mindre!

virksomheder!på!markedet,!der!har!den!samme!strategi!presset!ned!over!hovedet.!Hermed!

foreligger!der!et!pres!fra!bankerne!om!at!man!som!virksomhed!skal!præstere!en!fornuftig!

mængde!cash<flow.!!

Først!og!fremmest!kan!en!realistisk!prisfastsættelse!medfører!en!for!høj!pris,!der!således!vil!

betyde,!at!køberen!vil!vælge!en!anden!tilbudsgiver,!fordi!denne!er!billigere.!Hermed!vil!risiko<

en!for!at!man!ikke!for!kontrakten!være!større!end!hvis!man!prisfastsatte!for!lavt!og!så!efter<

følgende!måtte!bære!den!økonomiske!konsekvens!af!risikoen.!!

!

Overordnet!set,!er!prisfastsættelsen!i!denne!branche!præget!af!et!højt!konkurrenceelement.!!

Det!overordnede!problemet!med!at!prisfastsættelsen!af!risiko!er!så!individuel!betyder,!at!det!

vanskeliggør!den!reelle!konkurrence.!Såfremt!en!virksomhed!enten!prisfastsætter!bestemte!

risici!for!lavt!eller!bevidst!fravælger!at!inddrage!disse!i!deres!risikovurdering,!vil!de!ikke!af<

spejle!sig!i!den!endelig!pris.!Dette!medfører,!at!de!vil!underbyde!de!øvrige!konkurrenter!på!

falske!vilkår.!Det!vil!ligeledes!kunne!medføre,!at!andre!virksomheder!påvirkes!af!denne!mar<

kedstendens!og!må!prisfastsætte!anderledes!eller!på!baggrund!heraf!er!nødsaget!til!værdian<

sætte!bestemte!risici!lavere!end!hvad!de!burde,!for!at!kunne!være!konkurrencedygtige.!!

!

Når!man!som!en!mindre!virksomhed!på!dette!marked!skal!kæmpe!om!opgaver!med!de!andre!

virksomheder,!er!relationerne!ens!vigtigste!redskab.!Indgår!man!samarbejder!med!hhv.!en!

over<eller!underentreprenør!kan!ens!tidligere!samarbejdsparterne!være!medvirkende!til!at!

skaffe!en!fremtidige!opgaver.!En!negativ!effekt!ved!samarbejdet!kan!være,!hvis!en!underleve<

randør!prisfastsætter!for!lavt!og!det!vil!resultere!i,!at!denne!ikke!kan!opfylde!sin!forpligtelse,!

hvormed!det!vil!være!hovedentreprenøren!der!bære!risikoen!herfor.!Omvendt!kan!underleve<

randørens!for!forkerte!prisfastsættelse!medfører,!at!man!som!hovedentreprenør!ikke!vinder!

opgaven!fordi!denne!har!været!for!dyr!og!det!er!dette,!der!har!gjort!udfaldet.!!

!



Relationerne!kan!ligeledes!have!en!betydning!for!prisfastsættelsen.!Hvis!en!hovedentreprenør!

har!et!godt!samarbejde!med!en!bestemt!underleverandør,!vil!relationen!til!denne!kunne!bety<

de,!at!man!prisfastsætter!lavere!end!hvad!man!i!realiteten!burde.!!

!

Prisfastsættelser!af!længerevarende!projekter,!særligt!byggeopgaver!kræver!enormt!mange!

ressourcer.!Eksempelvis!oplevede!vi!med!udvidelsen!af!Frederiksberg!centeret!nye!etage,!at!

forhandlingerne!to!over!2!år.!Dette!skyldtes,!at!flere!parter!skulle!forhandle!og!at!man!under<

vejs!blev!bekendt!med!flere!faktorer,!herunder!risikoelementer,!som!derfor!krævede!nye!risi<

kovurderinger!og!nye!prisfastsættelser.!Det!endte!med,!at!inden!projektet!påbegyndte!havde!

krævet!ændringer!og!udarbejdelser!mere!end!8!gange.!Det!kan!være!vanskeligt,!når!man!alle<

rede!har!bundet!sig!til!forskellige!priser!og!man!derfor!på!baggrund!heraf!ikke!kan!prisfast<

sætte!disse!realistisk!efter!man!er!blevet!bekendt!med!at!den!pågældende!risikofaktor!var!

større!end!først!angivet.!!

!

Derudover!har!varigheden!af!kontrakten!implicit!en!anden!betydning!for!prisfastsættelsen,!

fordi!at!risikoen!for!ekstraarbejde,!vil!være!højre!ved!længerevarende!og!mere!komplicerede!

kontrakter.!Her!særligt!byggeprojekter.!Det!vil!således!give!mulighed!for,!at!man!på!trods!af,!

at!have!prisfastsat!en!anden!kontraktsretlige!risici!for!lavt,!vil!kunne!dække!sig!ind!efterføl<

gende!gennem!den!efterfølgende!betaling!for!ekstra<!og!overarbejde.!!

!

!

!

!

!

!!



Bilag&6&(&Telefoninterview&d.&03.05.18&med&projektchef&Morten&Thøger&
Østgaard,&Hoffmann&A/S&
!

Hypotese(1)(Ud(fra(økonomiske(teorier(skal(økonomiske(aktører(indkalkulere(de(kvantificerbare(

risici,(som(de(er(bekendte(med(i(deres(priser.(Jo(flere(risici(vil(således(lede(til(højere(priser(og(omA

vendt(vil(eliminering(af(bekendte(risici(medføre(lavere(priser.((

!

I!praksis!er!det!ikke!alle!risici,!der!vil!være!kvantificerbare.!Såfremt!et!projekt!indeholder!for!

mange!økonomiske!ubekendte!risici,!og!det!derved!ikke!er!muligt!at!fastsætte!disses!betyd?

ning!i!risikovurderingen,!vil!man!fravælge!projektet,!som!følge!af,!at!man!ikke!ønsker,!at!indgå!

i!et!projektforhold!med!for!mange!uklarheder.!!

!

De!risici!som!projektet!indeholder!indgår!alle!i!den!samlede!risikovurdering,!men!bliver!kapi?

taliseret!hver!for!sig.!Bliver!risikovurderingen!for!høj,!vil!man!ligeledes!fravælge!projektet,!

hvilket!sker!en!del.!!

!

Hoffmann!tager!risikovurderingen!alvorligt!i!deres!kalkulationer.!Der!foreligger!således!en!

særlig!procedure!for!større!projekter1!,!som!indebærer,!at!udbudsmaterialet!sendes!til!en!eks?

tern!advokat.!Advokaten!foretager!en!gennemlæsning!og!kommentere!på!særlig!forhold,!der!

kan!få!en!betydning!for!forløbet.!Efter!advokatens!gennemgang,!fremlægges!de!rettelser,!for?

behold!og!tilføjelser,!der!er!foretaget!til!accept!hos!kunden.2!

!

Risikospredning:!I!teorien!kan!parterne!benytte!risikospredning!som!et!værktøj,!til!at!reallo?

kere!deres!risici!ud!på!forsikringer.!I!byggebranchen!er!det!ikke!på!samme!måde!muligt!at!

forsikre!sig!for!projektets!tidsplan,!risikoen!for!at!arbejdet!forsinkes!eller!standsning!på!bag?

grund!af!vejrlig!eller!andre!uklarheder!i!projektet.!Såfremt!det!er!muligt!at!forsikre!nogle!af!

projektets!forhold,!vil!uklarheder!medføre!en!høj!risikopræmie.!Dette!vanskeliggør!derved!

processen!for!risikospredning.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Større!projekter!vil!i!denne!sammenhænge!relatere!sig!til!projekter!>100!mio.!kr.!!
!



Hypotese(2)!Et(af(problemerne(med(prisfastsættelsen(er,(at(prisfastsættelsen(afhænger(af,(hvorA

dan(den(pågældende(sælger(kvantificerer(risikoen(og(hvorledes(sælger(i(realiteten(tager(denne(

risiko(alvorlig.(!

!

Virksomheder!prisfastsætter!forskelligt,!men!når!virksomhederne!ikke!tager!de!pågældende!

risici!alvorligt,!vil!det!kunne!skade!dem!senere!hen.!Det!ses!særligt!indenfor!byggebranchen,!

at!de!virksomheder,!der!ikke!prisfastsætter!risici!realistisk!og!ikke!afsætter!kapital!til!senere!

opfølgning!og!tjek!går!konkurs.!Dette!sker!som!følge!af,!at!virksomhederne!går!efter!up?front?

indtægten!og!dermed!ikke!afsætter!kapital!og!ressourcer!til!opfølgning!af!byggesagerne!de!

efterfølgende!år.3!!

!

Hos!Hoffman!går!man!som!udgangspunkt!ikke!på!kompromis!med!risikovurderingen.!I!tilfæl?

de,!hvor!bestemte!kundeforhold!gør,!at!man!ønsker!at!give!dem!en!fordelagtig!pris,!vil!rabat?

ten!enten!først!fratrækkes!efter!risikovurderingen!eller!indgå!direkte!under!risikovurdering.!

Her!tilknyttes!der!en!kommentar!til!de!enkelte!risici,!som!på!baggrund!heraf!kapitaliseres!til!

en!lavere!værdi!end!normalt.!Herved!sikre!man!gennemsigtighed,!så!det!er!tydeligt!for!alle!

involverede,!hvor!og!hvordan!man!har!foretaget!denne!bedømmelse.!!

!

Det!er!klart,!at!hvis!man!vil!være!konkurrencedygtigt!må!man!påtage!sig!nogle!chancer,!hvilke!

angiveligvist!kan!lede!til!at!andre!aktører!ikke!fastsætter!deres!risici!så!højt!som!de!burde.!

Dette!er!dog!ikke!en!tendens!vi!hos!Hoffmann!påvirkes!af.!!

!

!

!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ved!en!byggesag!kan!opfølgning!ske!5!år!efter,!hvorfor!det!er!vigtigt,!at!man!har!afsat!kapital!og!ressourcer!til!udførsD
len!af!dette.!!


